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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O TEMA

O QUE SÃO M&As?

CONCEITO

“ (M&A) é o realinhamento das participações, operações, ativos ou de

estruturas de capital da empresa , de forma a melhorar a sua performance

operacional, otimizar a estrutura de capital e ampliar a per cepção pública .”

in HUNT, Peter A. Structuring Mergers & Acquisitions: a guide to creating

shareholder value. Aspen Publishers Inc.: 2004. 2nd Edition, p. 352. Tradução

livre.



MOTIVADORES DE OPERAÇÕES DE M&A

Divisões 
com Baixa 
Rentabilida

de

Aumento 
de 

competitiv
idade

Foco no 
Core 

Business

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O TEMA

COMO NASCE UM M&A?
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2. OPERAÇÕES TIPICAMENTE DE M&A

• AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

• INCORPORAÇÃO

• CISÃO

• FUSÃO

• TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO

• DROP DOWN



3. EFEITOS TRIBUTÁRIOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

• PREJUÍZO FISCAL (IRPJ e CSLL):

o Incorporação, Cisão ou Fusão: Sucessora não poderá compensar prejuízos
fiscais de IRPJ e CSLL da sucedida (art. 514 do RIR/99);

o Cisão Parcial: Empresa cindida poderá compensar os seus próprios
prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio líquido;

o Outras discussões: (1) Compensação integral dos prejuízos da incorporada no
momento da incorporação (cenário desfavorável nos tribunais);

(2) Manutenção dos prejuízos em incorporações às avessas .

• OUTROS CRÉDITOS (ICMS, IPI, PIS, COFINS, Saldos Neg ativos IR/CS):  

o ICMS e IPI: Acompanham o estabelecimento transferido; e

o PIS, COFINS, Saldos Negativos, Pgtos Indevidos/A Maior: Possibilidade de 
transferência (necessidade de propósito negocial) – Restrições Sol. Cons. 
COSIT



3. EFEITOS TRIBUTÁRIOS
AVALIAÇÃO CONTÁBIL

• Valor de Mercado x Valor de Livros

- Operações de incorporação, fusão e cisão entre partes independentes e
que envolvam a transferência de controle (artigo 226 da LSA e
Pronunciamento Técnico CPC nº. 15: “Combinação de Negócios”): Valor de
Mercado (Valor Justo):

o Apenas adquirida/incorporada a valor justo;

o Na aquisição, efeitos apenas na adquirente (desdobramentos);

o Na incorporação direta, ativos/passivos da incorporada já vêm a valor
justo, com contrapartida em Ajuste de Avaliação Patrimonial, em PL,
sem trânsito em resultado.

- Demais operações: Valor Contábil.



3. EFEITOS TRIBUTÁRIOS
ÁGIO (Desdobramento do Custo de Aquisição)

ATUAL LEI 12.973/14

Na aquisição de participação, o custo de 
aquisição será desdobrado em:

• Valor do PL da adquirida;
• Ágio ou deságio (diferença entre o custo de 

aquisição e o PL da investida). Fundamentos: 
(i) valor de mercado dos ativos; (ii) 
rentabilidade futura; (iii) intangível e outras 
razões. 

Na aquisição de participação, o custo de 
aquisição será desdobrado em (goodwill –
residual):

• Valor do PL da adquirida
• Mais-Valia ou Menos-Valia (diferença 

decorrente do valor justo)
• Ágio por rentabilidade futura - goodwill

(diferença entre o custo de aquisição e o PL 
da investida a valor justo)

PL empresa 
adquirida

Ágio

Goodwill

Mais-valia dos 
ativos

PREÇO
PAGO

PL empresa 
adquirida

Registro em subcontas distintas
Laudo: mais/menos-valia  (protocolado na RFB ou 
registrado em Cartório).

Registro em subcontas distintas
Laudo: não obrigatório, porém RFB exige.



3. EFEITOS TRIBUTÁRIOS
ÁGIO (Pós-Incorporação)

ATUAL LEI 12.973/14

Ágio:

• Valor de mercado dos ativos: integra o custo 
do ativo. Dedutível na medida da realização 
do bem.

• Rentabilidade futura: Dedutível à razão de, no 
máximo, 1/60 avos mensais (decisões CARF).

• Outras Razões: Indedutível.

Ágio:

• Mais-Valia (partes independentes): integra o 
custo do ativo. Dedutível na medida da 
realização do bem.

• Menos-Valia: integra o custo do ativo. 
Tributável na medida da realização do bem.

• Goodwill (partes independentes): exclusão à
razão de, no máximo, 1/60 avos mensais.

Deságio:

• Valor de mercado dos ativos: integra o custo 
do ativo. Tributável na medida da realização 
do bem.

• “Rentabilidade futura”:  Tributável à razão de, 
no mínimo, 1/60 avos mensais.

Ganho por Compra Vantajosa:

• Tributável à razão de, no mínimo, 1/60 avos 
mensais.



3. EFEITOS TRIBUTÁRIOS
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

• Incorporação e Fusão (Sucessão Universal ): Sucessora responde
pelos tributos devidos até a data do evento pelas pessoas jurídicas
fusionadas, transformadas ou incorporadas (art. 132 do CTN);

• Cisão (Responsabilidade Solidária ):

- Cisão Total: responsabilidade solidária entre as sociedades que
receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica;

- Cisão Parcial: responsabilidade solidária entre a sociedade
cindida e a cindenda.

• Responsabilidade Subsidiária : Alienante prossegue na
exploração ou inicia, dentro de 06 meses, a contar da data da
alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de
comércio, indústria ou profissão.

• Responsabilidade Integral do Adquirente : se o alienante cessar
a exploração do comércio, indústria ou atividade (artigo 133 CTN).
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Aquisição de 
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Obrigado!

Georgios Theodoros Anastassiadis

georgios.anastassiadis@gsga.com.br

Fone: 55 11 37977400



Esta apresentação é de autoria dos advogados da Gaia, Silva,
Gaede & Associados, a quem pertencem todos os direitos, e
sem cuja autorização não deve ser, de forma alguma, fornecida,
reproduzida ou divulgada. Seu conteúdo não tem por finalidade
o alcance de um determinado resultado específico, mas sim a
demonstração do panorama legal sobre a matéria no momento
de sua elaboração, sobre cuja atualização não nos
responsabilizamos, não consistindo em qualquer
aconselhamento jurídico, que deve ser fornecido apenas
mediante a análise de cada situação concreta.




