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 Correspondem à diferença entre o valor de alienação dos bens 
e o seu valor contábil, na data da baixa. Se a diferença for 
positiva, ocorre o ganho; se for negativa, a perda. 
 O valor contábil dos bens na data da baixa corresponde ao seu 
custo, registrado na escrituração contábil, ajustado para mais por 
reavaliação no valor desses ativos e para menos por contas 
retificadoras (depreciação, amortização, exaustão, provisões), 
respectivamente. 
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A apuração do ganho de capital  deve  ser  feita  conforme   o   
esquema abaixo: 
Elementos         Valores 
 Máquina         R$ 140.000,00 
 (-) Depreciação Acumulada    R$ (98.000,00) 
 (=) Custo ou Valor Contábil do bem  R$ 42.000,00 
  
 Valor da Alienação       R$ 80.000,00 
 (-) Custo Contábil do bem     R$ (42.000,00) 
 (=) Ganho de Capital      R$ 38.000,00 
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 Atenção: 
 
 Lucro não-operacional 
  Caso haja incidência de ICMS na alienação do bem, o valor 
do imposto será deduzido do ganho de capital. No exemplo 
acima, se houvesse ICMS no valor de R$8.000,00, o ganho de 
capital seria apenas de R$ 30.000,00 (R$ 38.000,00 - R$ 
8.000,00). 
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Exemplo de baixa: 
 Dados: 
Conta: Veículos 
Data de aquisição: 30-07-20X0 
Valor de aquisição: R$ 40.000,00 
Taxa de depreciação: 20% ao ano 
Venda à vista em 28-02-20X1: R$ 30.000,00 
 
Pede-se: Apuração do ganho ou perda de capital na data da 
alienação. 
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Posição Contábil na data da venda (28-02-X1) 
Valor do bem, registrado na escrituração contábil    
 R$40.000,00 
 
Depreciação contabilizada no ano-calendário de 20X1: 
Valor do bem           R$40.000,00 
( x ) Taxa anual de depreciação       20% 
( = ) Quota anual de depreciação      R$  8.000,00 
( : ) Numero de meses          12 
( = ) Quota mensal de depreciação     R$ 666,00 

Nota: A quota mensal de R$ 666,66, corresponde à parcela a 
ser apropriada mensalmente, no ano-calendário de 20X1. 
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Apuração do Resultado da Venda 

1) Valor da venda à vista em 28-02-20X1    R$ 30.000,00 

2) (-) Custo ou valor contábil: 

 Veículo       R$ 40.000,00 

 (-) Depreciação Acumulada: 

 Saldo de 31-12-20X0    R$ 4.000,00 

 Depreciação Jan/20X1   R$ 666,66 

 Depreciação Fev/20X1 ....   R$666,66 (R$ 5.333,32) R$ (34.666,68) 

3) (=) Prejuízo não-operacional (Perda de Capital)   R$ 4.666,68 
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Alienação de Investimentos Avaliados - Equivalência 
Patrimonial 
 
 A alienação de participação societária relevante e influente 
em sociedades coligadas ou controladas deve ser precedida por 
sua avaliação pelo valor do patrimônio líquido, com base em 
balanço ou balancete de verificação da investida, levantado na 
data de alienação ou até trinta dias, no máximo, antes dessa 
data. 
 O custo ou valor contábil dos investimentos pode ser 
demonstrado da seguinte forma: 
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Participações Societárias 

 

1. Valor total do investimento ajustado pela Equiv. Patrim.      120.000,00 

2. (+) Ágio ainda não amortizado                    30.000,00 

3. (-) Deságio ainda não amortizado         -0- 

4. (-) Perda Estimada na Realização de Investimento        (50.000,00) 

5. (=) Valor Contábil do Investimento a ser Baixado       100.000,00 
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O resultado não-operacional será: 

Valor da venda em 30-05-20X2     R$ 70.000,00 
(-) Valor Contábil         R$ (100.000,00) 
(-) Perda de Capital         (*) R$(30.000,00) 
 
(*) Prejuízo não-operacional 
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Exemplo 
 
 A Cia. Alfa adquiriu, em 02-01-X0, 30% (trinta por cento) das 
ações da Cia. Beta, que tornou-se sua coligada em virtude do 
evento. O investimento foi considerado relevante pois 
representou, isoladamente, um custo equivalente a mais de 10% 
do PL da Cia Alfa. 
 
Dados da aquisição: 
Valor = 300.000 ações x R$ 1,40    R$ 420.000,00 
(-) Valor patrimonial das ações    (R$360.000,00) 
( =) Ágio pago na aquisição           R$ 60.000,00 
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 O fundamento do pagamento do ágio foi a expectativa de 
rentabilidade futura da Cia Beta. 
 Nos exercícios de X0 a X5, a investidora registrou o aumento 
do valor do investimento pelo MEP e amortizou o ágio em 70% 
do seta valor. 
 No Balanço Patrimonial de 31-12-X5, estava registrado no 
Subgrupo Investimentos do Ativo Não-Circulante da investidora: 

Participação Societária - Cia Beta     R$ 600.000,00 
(+) Ágio a amortizar (30% do valor original)   R$ 18.000,00 
(=) Valor contábil         R$ 618.000,00 
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 A investidora, na parte B do LALUR, registrou corretamente o 
valor do ágio amortizado de R$ 42.000,00, importância 
correspondente ao somatório das adições na parte A do LALUR 
no período compreendido entre 02-01-X0 a 31-12-X5. 
 
 Em 30-01-X6, a Cia Alfa alienou a participação societária em 
questão por RS 700.000,00. 
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 Apuração do ganho de capital: 

 Valor da Alienação         R$ 700.000,00 

 (-) Valor do investimento pelo MEP   (R$ 600.000,00) 

 (+) Ágio a amortizar                           R$ 18.000,00   (R$ 618.000,00) 

 (-) Ganho de Capital (contábil)        R$ 82.000,00 
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Contabilização: 
 a) Alienação: 
  Disponível 
  a Receita não Operacional     700.000,00 
 
 b)   Custo não Operacional      618.000,00 
  a Diversos 
  a Participação Societária Cia Beta   600.000,00 
  a Ágio a Amortizar          18.000,00 
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 Baixa na Parte B do LALUR: R$ 42.000,00, correspondente ao 
ágio amortizado. 
 Esse valor, que foi adicionado paulatinamente ao lucro real de 
cada período entre X0 e X5, será excluído em X6, período em 
que ocorreu a alienação. Na prática, o ganho de capital 
computado no lucro real foi: 

Ganho de capital (contábil)          R$82.000,00 
(-) Excl. na parte A, do ágio já amortizado, controlado na parte B (R$42.000,00) 

(=) Ganho de capital, de fato, computado no lucro real de X6 R$ 40.000,00 
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Prática: 
Observe que o ganho de capital efetivo corresponde ao valor de 
venda, deduzido da soma do valor pago pela Participação 
Societária (incluindo o ágio) e do Resultado na Equivalência 
Patrimonial de X0 a X5, ou seja: 
 
a) Custo da Participação Societária Vendida 
Participação Societária em 31-12-X5     R$ 600.000,00 
(+) Ágio total pago           R$ 60.000.00 
(=) Custo Total da Partic. Societária Vendida       R$ 660.000,00 
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b) Resultado da Operação 

 

 Valor da venda em 30-01-X6        R$ 700.000,00 

 (-) Custo da Participação Societária Vendida  (R$ 660.000,00) 

 (=) Ganho de Capital           R$ 40.000,00 
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Notas: 
 As parcelas do ágio ou deságio, já amortizadas na 
escrituração contábil, deverão ser controladas na parte B do 
LALUR e serão excluídas (ágios) ou adicionadas (deságios) na 
apuração do Lucro Real correspondente ao período de apuração 
da baixa. Essa adição ou exclusão será efetuada no LALUR (parte 
A); 
 Caso a pessoa jurídica receba lucros ou dividendos após a 
alienação da participação societária, estes serão considerados 
ganhos de capital (resultado não-operacional) e incluídos na 
determinação do lucro real, ressalvado o caso de já os ter 
computado na apuração do resultado por ocasião da alienação; 
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QUESTÃO: Técnico em Contabilidade – TRE-ES – CESPE – 
2011 -  Julgue os itens subsecutivos, referentes aos conceitos, 
objetivos e finalidades da contabilidade. 
 Receitas ou ganhos, que correspondem aos aumentos de 
patrimônio líquido que surgem no curso das atividades normais 
de uma entidade, são designados por diversos nomes, tais como 
vendas, honorários, juros, dividendos, lucros distribuídos, 
royalties e aluguéis.  
 
     (    ) Certo    (    ) Errado X 


