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RESUMO 

 Esta monografia analisa três das principais alterações ao instituto do ágio trazidas pela 

Lei nº 12.973, de 2014. Estudou-se neste trabalho, especialmente: (i) a alteração na 

contabilização do ágio; (ii) a obrigatoriedade de elaboração de laudo de avaliação para 

validade do ágio por perspectiva de rentabilidade futura; e (iii) a necessidade de “não 

dependência” entre as partes envolvidas na operação. 

 Para elaboração deste estudo foi realizada uma resumida análise histórica do instituto 

do ágio no Brasil, atentando para os conceitos, critérios e requisitos para o surgimento deste 

instituto no plano do direito tributário e das ciências contábeis. 

 Concluiu-se que as modificações na contabilização do ágio implementadas pela Lei nº 

12.973, de 2014, tendem a diminuir o valor do ágio gerado nas operações de fusões e 

aquisições e de reorganização societária, reduzindo os incentivos tributários para realização 

destas operações.  

 Além disso, no tocante à elaboração de laudo de avaliação concluiu-se que a medida 

garante aos contribuintes maior segurança jurídica, apesar de tornar a operação mais custosa. 

Por fim, em relação à obrigatoriedade de “não dependência” entre as partes envolvidas na 

operação, entendeu-se que esta regra extingue a ágio decorrente de operações entre sociedades 

pertencentes ao mesmo grupo econômico ou entre partes relacionadas. 

 Diante da importância das alterações trazidas com a Lei nº 12.973, de 2014, 

recomenda-se que a doutrina e a jurisprudência aprofundem os estudos sobre o tema.  

PALAVRAS CHAVES: Ágio; Laudo de Avaliação; Perspectiva de Rentabilidade Futura; 

Ágio Interno; Partes Não-Dependentes; Regime Tributário de Transição; Método de 

Equivalência Patrimonial; Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

  



 

 This paper analyzes three major changes to goodwill in Brazilian law due to Brazilian 

Federal Law nº 12,973, 2014. This work studies, in particular: (i) the change in accounting of 

goodwill; (ii) the requirement for preparation of an appraisal for validity of goodwill for 

future profitability; and (iii) the need for "non-dependence" between the parties to the 

transaction. 

ABSTRACT 

 To this end, this study presents a brief historical analysis of goodwill in Brazil, 

focusing on the concepts, criteria, and requirements for this institution in reference to 

Brazilian tax law and accounting sciences. 

 This paper concludes that changes in accounting for goodwill implemented by Law 

No. 12,973, 2014, tend to decrease the value of goodwill in mergers and acquisitions and 

corporate restructuring operations, discouraging the conduct of these operations. 

 Moreover, by requiring an appraisal report the new law ensures greater legal certainty 

to taxpayers, despite making the operations more costly. Finally, regarding the obligation of 

"non-dependency" between the parties involved in any transaction, it is understood that this 

rule extinguishes the goodwill arising from transactions between companies within the same 

group or between related parties. 

 Given the importance of the changes brought by Law No. 12,973, 2014, this paper 

recommends that the doctrine and jurisprudence deepen the studies on the subject.  

KEYWORDS: Goodwill; Appraisal Report; Future Earnings Estimates; Internal Goodwill; 

Non-Dependent” Parties; Transitional Tax System; Equity Method; GAAP (Generally 

Accepted Accounting Principles); 
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INTRODUÇÃO 

No contexto de um mundo cada vez mais globalizado, a concentração empresarial 

firmou-se como um dos principais mecanismos para a sobrevivência de empresas no Brasil. 

Isto porque, no Brasil, além dos benefícios econômicos, as operações de incorporação, cisão, 

fusão entre sociedades podem trazer, ainda, alguns benefícios tributários.  

Um dos incentivos fiscais decorrentes das operações de reorganização societária 

refere-se à possibilidade de amortização do ágio oriundo da aquisição de participação 

societária1

As Leis no 11.638, de 2007 e nº 11.941, de 2009, e das Deliberações da Comissão de 

Valores Mobiliários (“

. Este benefício fiscal, como veremos ao longo deste trabalho, surgiu com a edição 

da Lei nº 9.532, de 1997 e desde então vem sendo objeto de estudo e crítica por profissionais 

de diferentes áreas do direito e da contabilidade. 

CVM

Todavia, estas modificações contábeis também ensejaram diversas alterações nas 

regras tributárias, inclusive, quanto à apuração da base de cálculo do lucro real e na 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das sociedades empresárias.  

”), que buscaram modernizar e harmonizar as práticas contábeis 

nacionais aos padrões internacionais emanados pelo IASB – International Accounting 

Standards Board, trouxeram alterações e inovações ao ordenamento jurídico brasileiro, 

especialmente na inter-relação com o direito societário. 

Tendo em vista os impactos tributários decorrentes das alterações trazidas pelas novas 

regras contábeis, a própria Lei nº 11.638, de 2007, estabeleceu a previsão de segregação do 

balanço estatutários2 daquele que tivesse objetivo de determinar a base de cálculo dos 

tributos3-4

                                                           
1 Como veremos ao longo deste trabalho, ágio (também referido pela expressão “goodwill”) pode ser definido 
como o valor pago na aquisição de quotas/ações que é superior valor proporcional do patrimônio líquido da 
coligada ou controlada que se está adquirindo. 

. Entretanto, diante da insegurança jurídica e das dúvidas decorrentes dessa 

2 Isto é, o balanço que tivesse o objetivo de informar aos acionistas da sociedade, ao mercado em geral ou aos 
órgãos reguladores competentes. 
3 “Assim, se sua aplicação [das regras tributárias previstas na Lei nº 9.532, de 1997] acarretar algum conflito de 
natureza contábil, deverá ser adotado o disposto no art. 177 § 2º da LSA (com a redação dada pela Lei nº 
11.638/07), ou seja, os dois sistemas contábeis deverão ser reconciliados mediante a adoção de lanãmentos 
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segregação, foi editada a Medida Provisória nº 449, posteriormente convertida na Lei nº 

11.941, de 2009, que buscou, dentre outros aspectos, “neutralizar os impactos dos novos 

métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei nº 11.638, de 2007, na apuração das 

bases de cálculos de tributos federais”5, instituindo o que passou então a ser chamado de 

“Regime Tributário de Transição” (“RTT

Diante deste cenário legislativo, na prática, inicialmente, as sociedades, quando da 

apuração das suas demonstrações financeiras, deveriam realizar dois balanços, um para fins 

contábeis e outro com objetivos fiscais, obrigação que acarretou maiores custos e 

complicações às sociedades empresárias

”). 

6

                                                                                                                                                                                     
auxiliares, de forma a preservar a identidade de cada sistema” MUNIZ, Ian. Neutralidade Fiscal da Lei nº 
11.638. p. 170. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das 
S/A – Inovações da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008.  

. Posteriormente, como veremos, impôs-se somente 

a realização de ajustes para fins de apuração do lucro real. 

4 Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007 ao Art. 177, §2º e 7º da Lei nº 6.404, de 1976:  

Art. 177 (...) 

(...) 

§2º As disposições da lei tributária ou de legislação especial sobre atividade que constitui o objeto da companhia 
que conduzam à utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou á elaboração de outras demonstrações 
não elidem a obrigação de elaborar, para todos os fins desta Lei, demonstrações financeiras em consonância com 
o disposto no caput deste artigo e deverão ser alternativamente observadas mediante registro: 

I – em livros auxiliares, sem modificação da escrituração mercantil; ou 

II – no caso da elaboração das demonstrações para fins tributários, na escrituração mercantil, desde que sejam 
efetuados em seguida lançamentos contábeis adicionais que assegurem a preparação e a divulgação de 
demonstrações financeiras com observância do disposto no caput deste artigo, devendo ser essas demonstrações 
auditadas por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários. 

(...) 

7º Os lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para harmonização de normas contábeis, nos termos do 
§2º deste artigo, e as demonstrações e apurações com eles elaboradas não poderão ser base de incidência de 
impostos e contribuições nem ter quaisquer outros efeitos tributários. 
5 Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008. 
6 Na análise de Ana Utumi: “No entanto, a elaboração de dois balanços traria uma série de complicações para 
as empresas brasileiras, que não estavam preparadas para isso. Efetuar dois balanços requereria uma série de 
ajustes nos procedimentos por elas usualmente adotados, inclusive ajustes relativos aos sistemas informáticos 
dos quais dispunha”. UTUMI, Ana Cláudia Akie. O ágio nas operações de fusões e aquisições em face das novas 
regras contábeis. p. 105. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga e LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). 
Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. 
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Buscando solucionar as complicações e reduzir os custos decorrentes dessa segregação 

entre as regras contábeis e tributárias, em 11 de novembro de 2013, foi editada a Medida 

Provisória nº 627, posteriormente convertida na Lei nº 12.973, de 2014.  

O objetivo deste trabalho é analisar as alterações propostas pela Lei nº 12.973, de 

2014, que extinguiu o RTT, no que tange ao ágio decorrente da aquisição de participação 

societária. A importância de analisar esta recente alteração legislativa decorre da relevância 

do instituto do ágio para as operações de fusões e aquisições e de reorganização societária7

Em especial, este trabalho terá como foco a análise dos impactos tributários 

decorrentes da promulgação da Lei nº 12.973, de 2014, dos parâmetros para contabilização do 

ágio com fundamento na perspectiva de rentabilidade futura. Além disso, examinar-se-ão as 

alterações relacionadas à necessidade de elaboração de um laudo de avalição dos valores dos 

ativos líquidos quando da aquisição de investimento com base no valor patrimonial contábil. 

, 

bem como da sua importância para o meio acadêmico. 

Por fim, este estudo também abordará o tratamento dado pela Lei nº 12.973, de 2014 

quanto à possibilidade de constituição de ágio por perspectiva de rentabilidade futura entre 

empresas do mesmo grupo econômico, assim como o novo conceito de independência entre as 

parte trazido pela Lei. 

Com vista a alcançar esses objetivos, foram realizadas pesquisas bibliográficas em 

livros e periódicos especializados, assim como a análise de processos administrativos julgados 

pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e da Comissão de Valores Mobiliários..  

Este trabalho será dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo abordará as alterações 

na contabilização do ágio com a edição da Medida Provisória nº 627, de 2013, realizando um 

breve histórico dessa alteração e comparando-a com a legislação anterior. Além disso, este 

capítulo fará uma breve análise sobre obrigatoriedade de realização de “estudo econômico” 

para constituição e validade do ágio com base na perspectiva de rentabilidade futura. 

                                                           
7 O conceito de fusões e aquisições não é pacífico na doutrina mundial e não se esgota em uma definição 
meramente acadêmica, contudo, ele pode ser entendido como as operações de concentração empresarial, que, 
normalmente, envolvem a aquisição, alienação e combinação de sociedades. Diversos são os motivos para que 
sociedades entrem em processos de concentração empresarial, sendo um deles os benefícios fiscais resultantes 
desta operação – incluindo o ágio dedutível fiscalmente. Apesar da importância, o estudo das operações de 
fusões e aquisições não é objeto central deste trabalho.  
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O segundo capítulo abordará as alterações trazidas com Lei nº 12.973, de 2014, no 

tocante à obrigatoriedade de independência entre as partes envolvidas na aquisição de 

participação societária, propondo-se a trazer possíveis controvérsias sobre esta alteração. 

 Por fim, o terceiro capítulo trará uma síntese das alterações propostas pela Lei nº 

12.973, de 2014, e realizará algumas reflexões sobre essas modificações nas operações de 

fusões e aquisições e de reorganização societária. 

 

1. A Lei nº 12.973, de 2014 e a Contabilização do Ágio 

 

Este capítulo tem por objetivo descrever as principais alterações introduzidas pela Lei 

nº 12.973,de 2014, no que concerne à adaptação da legislação tributárias às mudanças de 

contabilização do ágio, especialmente aquele com fundamento econômico na perspectiva de 

rentabilidade futura. Neste sentido, é importante salientar que este trabalho não desejar 

aprofundar-se nem tampouco esgotar as discussões contábeis sobre o tema. 

Antes de analisarmos as alterações mais profundas na contabilização do ágio, trazidas 

com a edição da Lei nº 12.973, de 2014, é importante entendermos, ainda que resumidamente, 

como as sociedades brasileiras registram, calculam e avaliam as suas participações em outras 

sociedades. 

 

1.1. Métodos de Avaliação do Investimento 

 

Primeiramente, é necessário destacar que a sociedade investidora deverá registrar suas 

participações em outras sociedades na conta investimento, conforme dispõe o artigo 179 da 

Lei No. 6.404, de 19768

                                                           
8 Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo: 

. Essas participações societárias devem ser contabilizadas no balanço 

patrimonial da investidora, utilizando métodos específicos de avaliação.  
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São três os métodos pelos quais os investimentos em outras sociedades podem ser 

avaliados: (i) pelo método do custo; (ii) pelo método de equivalência patrimonial; e (iii) pelo 

método de consolidação das demonstrações contábeis. O valor da participação societária, com 

base no método do custo, fundamenta-se no valor histórico de aquisição da ação ou da quota, 

não estando esta avaliação sujeita a alterações de valor no decurso do tempo. Quando da 

utilização deste método, o valor do investimento em outras sociedades, que será contabilizado 

na conta de investimento, constituir-se-á do valor efetivamente dispendido para a aquisição 

das quotas ou ações, sendo utilizado usualmente na avaliação de demais bens do ativo, 

inclusive para investimentos temporários e não relevantes.  

Na hipótese de avaliação do investimento societário utilizando-se do método do custo, 

os lucros auferidos com a participação em outras sociedades somente serão registrados como 

receita pela investidora depois de formalizado o ato de distribuição de dividendos. Desta 

forma, o valor contábil do investimento presente no ativo não é afetado. Conforme disposto 

no artigo 183, inciso III, da Lei nº. 6.404, de 19769

O método de consolidação contábil previsto na Lei nº 6.404, de 1976, cujos princípios 

advêm do Comitê de Pronunciamento Contábil (“

, na utilização do método do custo devem 

ser reconhecidas perdas prováveis na realização do investimento. 

CPC”) 36, deve ser aplicado pela sociedade 

investidora quando esta detiver o controle (ou controle compartilhado) da sociedade 

investida10

                                                                                                                                                                                     

III - em investimentos: as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, 
não classificáveis no ativo circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da 
empresa; 

. Nesta hipótese, a sociedade investidora deverá produzir seu balanço pela união 

das demonstrações contábeis de suas controladas linha por linha “(isto é, somando os ativos, 

9 Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes critérios: 

III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 
248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, 
quando essa perda estiver comprovada como permanente, e que não será modificado em razão do recebimento, 
sem custo para a companhia, de ações ou quotas bonificadas; 
10 Controle definido de acordo com o artigo 116 da Lei nº 6.404,de 1976. Para maiores detalhes sobre as 
hipóteses de aplicação do método de consolidação contábil ver IUDÍCIBUS, Sérgio et. al. Manual de 
Contabilidade Societária. São Paulo: Atlas, 2010. 
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passivos, receitas e despesas semelhantes), depois de eliminados os saldos e transações entre as 

companhias, e feita uma provisão para os interesses de minoritários nas controladas”11

Já o método de avaliação por equivalência patrimonial, previsto nos artigos 248 a 250 

da Lei nº 6.404, de 1976, fundamenta o valor das participações societárias relevantes segundo 

os resultados do patrimônio líquido da sociedade investida. Desta forma, pelo mecanismo de 

avaliação por equivalência patrimonial, o valor do investimento em outras sociedades será 

apurado pela multiplicação do percentual do capital social detido pela investidora pelo valor 

do patrimônio líquido da investida

. 

12

Diferentemente do método do custo, a avaliação por equivalência patrimonial estará 

sujeita a ajustes e oscilações subsequentes, variando de acordo com o aumento ou redução do 

patrimônio líquido da sociedade investida. 

. 

Ao estudar o tema, Fábio Piovesan Bozza assim dispõe: 

“O método de equivalência patrimonial – MEP (“equity method”) constitui 
um mecanismo de avaliação do valor das participações societárias 
permanentes consideradas relevantes, baseado na evolução do patrimônio 
líquido da sociedade investida. Assim, se o patrimônio líquido dessa 
sociedade investida aumenta, por ter apurado lucro no exercício, o valor da 
participação societária da investidora também aumentará. O inverso é 
igualmente verdadeiro(...) “13

Diante desta sistemática, a última avaliação de investimento substituirá a anterior, 

sendo importante destacar que a diferença entre essas avaliações, na medida do aumento ou 

redução do balanço patrimonial, deverá ser registrada na conta de resultado “ajustes de 

equivalência”. O valor relativo aos “ajustes de equivalência” será computado como receita ou 

 

                                                           
11 Item 2 do NPC nº XXI do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. 
12 Art. 248.  No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas e em 
outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas: 

I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base em balanço 
patrimonial ou balancete de verificação levantado, com observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 
60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido não serão 
computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras sociedades 
coligadas à companhia, ou por ela controladas; 

II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido referido 
no número anterior, da porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada; 
13 BOZZA, Fábio Piovesan. Tratamento Fiscal do Ágio na Aquisição de Investimentos. Revista Dialética de 
Direito Tributário n. 178. São Paulo: Dialética, 2010, p. 54. 



7 
 

despesa conforme o patrimônio líquido da sociedade investida sofra aumento ou redução, 

respectivamente14

Portanto, não é necessário que haja um ato formal da sociedade investida distribuindo 

lucros (ou prejuízos, conforme o caso) para que os resultados patrimoniais da investida 

tenham reflexos na sociedade investidora, ainda que sejam contabilizados na conta de 

resultado “por ajustes de equivalência”.  

. 

 Todavia, é necessário destacar que os ajustes de equivalência, calculados com base na 

evolução do patrimônio líquido da sociedade investida, não serão computados na 

determinação do lucro real15, assim como não serão passíveis de dedução tributária, pois tais 

ajustes: “[n]ão revela[m] a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, 

exigida pelo art. 43 do CTN para permitir a incidência do imposto de renda”16

Entretanto, em que pese os “ajustes de equivalência” não serem tributáveis e tampouco 

dedutíveis tributariamente, é necessário observar que os mesmos são contabilizados para fins 

de custo de aquisição. Desta forma, caso as participações societárias na investida sejam 

alienadas, o ganho ou a perda de capital incidente sobre a alienação deverá observar os ajustes 

de equivalência, que farão parte do custo de aquisição.  

. 

 

                                                           
14III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o custo de aquisição corrigido 
monetariamente; somente será registrada como resultado do exercício: 

a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada; 

b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos; 

c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. 
15 Art. 23 - A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou redução no valor de patrimônio 
liquido do investimento, não será computada na determinação do lucro real. Parágrafo único - Não serão 
computadas na determinação do lucro real as contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da 
amortização do ágio ou deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de investimentos em 
sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem no País. 

Art. 2º A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de 
renda. 

c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será ajustado pela: 

4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido 
16 BOZZA, Fábio Piovesan. Tratamento Fiscal do Ágio na Aquisição de Investimentos. Revista Dialética de 
Direito Tributário n. 178. São Paulo: Dialética, 2010, p. 57. 
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1.2. As Hipóteses de Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial 

 

Uma vez expostos os métodos para avaliação do valor dos investimentos em outras 

sociedades, e visto que um dos requisitos para formação do ágio é a avaliação pelo método de 

equivalência patrimonial, faz-se necessário analisar as hipóteses nas quais são aplicáveis cada 

um dos métodos de avaliação de investimento. 

O Manual de Contabilidade Societária do FIPECAFI17

(...) a forma de avaliação dos investimentos por participação no capital de 
outra companhia depende do tipo de relacionamento entre o investidor e sua 
investida: (i) pouca ou nenhuma influência, (ii) influência significativa, (iii) 
controle e (iv) controle compartilhado. No primeiro caso (i), os títulos 
patrimoniais são classificados como ativo financeiro e, portanto, avaliados a 
valor justo; no segundo caso (ii), são considerados investimentos em 
coligadas e avaliados por equivalência patrimonial; e nos demais casos (iii e 
iv) surgem as controladas e as joint ventures (entidades controladas em 
conjunto), situação que exige, no balanço individual, a equivalência 
patrimonial, bem como a consolidação (integral para as controladas e 
proporcional para as joint ventures) (...)

 expõe que a aplicação de 

determinado método de avaliação de investimento será dada de acordo com o tipo de 

relacionamento entre as sociedades investidora e investida. Neste sentido: 

18

Como trataremos em maiores detalhes abaixo, a adaptação da contabilidade brasileira 

às normas contábeis emanadas da IASB – International Accounting Standards Board, através 

das Leis nº 11.638, de 2007 e nº 11.941, de 2009, e por meio de Deliberações da CVM, trouxe 

inúmeras mudanças ao sistema contábil e societário brasileiro. Uma dessas alterações que 

trouxe impacto direto para as hipóteses de aplicação do método de equivalência patrimonial 

diz respeito ao conceito de sociedade coligada e controlada, que está previsto no artigo 248 da 

Lei nº 6.404, de 1976. 

”. 

Conforme originalmente previsto no artigo 248 da Lei nº 6.404, de 1976, os 

investimentos relevantes em sociedades coligadas deverão ser avaliados pelo método de 

                                                           
17 FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras. 
18 IUDÍCIBUS, Sérgio et. al. Manual de Contabilidade Societária. São Paulo: Atlas, 2010.  
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equivalência patrimonial em três circunstâncias 19

 Portanto, segundo a regra original da Lei nº 6.404, de 1976, o método de equivalência 

patrimonial deveria ser obrigatoriamente aplicado aos investimentos em outras sociedades 

quando: (i) o investimento fosse relevante, nos termos do parágrafo único do artigo 247 da 

Lei nº 6.404, de 1976

: (i) quando ocorrer sobre em sociedades 

cuja administração a sociedade tenha influência; ou (ii) da qual ela participe com pelo menos 

20% (vinte por cento) do capital social; ou ainda, (iii) quando tratar-se de sociedade 

controlada. 

20; (ii) ocorresse em sociedade sobre cuja administração a investidora 

tenha influência; (iii) se desse em sociedade em que a investidora detenha participação de 

pelo menos 20% (vinte por cento) do capital social; e (iv) tivesse lugar em sociedades 

controladas, nos termos do artigo 243, parágrafo 2 da Lei nº 6.404, de 197621

 Com a aprovação das alterações contábeis acima citadas, as hipóteses de aplicação 

obrigatória do método de equivalência patrimonial foram alteradas. Segundo expõe o artigo 

248 da Lei nº 6.404, de 1976, conforme alterações posteriores: 

. 

“Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em 
coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de um 
mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo método 
da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas: (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009)”.  

Verifica-se, portanto, uma ampliação nas hipóteses de aplicação do método de 

equivalência patrimonial, visto que este será utilizado em: (i) investimentos em coligadas; (ii) 

                                                           
19 Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes (artigo 247, parágrafo único) em 
sociedades coligadas sobre cuja administração tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) 
ou mais do capital social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de patrimônio líquido, de 
acordo com as seguintes normas: 
20 Parágrafo único. Considera-se relevante o investimento: 

a) em cada sociedade coligada ou controlada, se o valor contábil é igual ou superior a 10% (dez por cento) do 
valor do patrimônio líquido da companhia; 

b) no conjunto das sociedades coligadas e controladas, se o valor contábil é igual ou superior a 15% (quinze por 
cento) do valor do patrimônio líquido da companhia. 
21  Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades 
coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. 

 § 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é 
titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o 
poder de eleger a maioria dos administradores. 
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investimento em controladas; (iii) investimento em sociedades que façam parte de um mesmo 

grupo; e (iv) investimento em sociedades que estejam sobre controle comum. 

 Em que pese a neutralidade tributária da Lei nº 11.638, de 2007, como estudaremos 

abaixo, as novas regras relativas à aplicação do método de equivalência patrimonial terão 

aplicação imediata. Nas palavras de Natanael Martins: 

“Assim, não obstante a lei tributária no particular ter se mantido inalterada 

e mesmo tendo presente a neutralidade da Lei 11.638/2007 em matéria 

tributária, a verdade é que as novas regras de determinação de avaliação de 

investimentos, segundo as regras do MEP, terão imediata aplicação, já que 

também aqui a norma tributária simplesmente colhe os efeitos da norma 

societária, tratando o ajuste como mera regra de avaliação de 

investimentos, daí porque determinando não ser computável na base dos 

tributos incidentes sobre o lucro e a receita” 22

Logo, verifica-se que, com a modificação da definição de sociedade coligada e a 

extensão das hipóteses de aplicação deste conceito

. 

23

 

, alargaram-se as hipóteses de aplicação 

do método de equivalência patrimonial, facilitando, desta forma, a formação do ágio. 

                                                           
22 MARTINS, Natanael. A reforma da Lei das Sociedade Anônimas: Lei 11.638/2007 e seus impactos na área 
tributária. p.375. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das 
S/A – Inovações da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 
23 Atualmente, o conceito de sociedade coligada encontra-se previsto nos seguintes dispositivos da Lei nº 6.404, 
de 1976:  

Art. 243 §1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa. 

§4 Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas 
decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. 

§5o É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou mais do 
capital votante da investida, sem controlá-la. 
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1.3. A Contabilização do Ágio no Decreto-Lei nº 1.598, de 1977 e na Instrução CVM 

nº 247, de 1996 

 

Apesar de ter surgido com a edição da Lei nº 6.404, de 1976, o conceito de ágio e foi 

regulado somente pelo Decreto-Lei nº 1.598, de 197724

Quando da adoção deste método, a sociedade investidora deverá desdobrar o custo do 

investimento em: (i) valor do investimento – referente ao percentual do capital social 

adquirido e o seu custo com base no balanço patrimonial da sociedade investida; e (ii) 

ágio/deságio – a diferença entre o valor do investimento e o custo de aquisição. 

. Como visto acima, o artigo 20 do 

referido Decreto-Lei determinou que as sociedades que adquirissem participação societária 

relevante em sociedades coligadas ou controladas deveriam avaliar o investimento com base 

no método de equivalência patrimonial. 

Além disso, conforme estabeleceu o artigo 20, § 2º do Decreto-Lei nº 1.598, de 1997, 

a sociedade investidora deverá, no lançamento do ágio, indicar o fundamento econômico do 

ágio, que, em resumo poderá ser decorrente: (i) da existência de bens no ativo da sociedade 

investida cujo valor de mercado seja superior ao valor contábil; (ii) da perspectiva de 

rentabilidade futura da coligada ou controlada, tendo em vista os resultados provenientes de 

exercícios futuros; e (iii) do fundo de comércio, intangíveis e demais razões econômicas.  

Nesta mesma linha, o artigo 385 do Decreto nº 300, de 1999 (Regulamento do 

Imposto de Renda) reproduziu o artigo 20 do Decreto Lei nº 1.598, de 1977, conceituando o 

ágio como a diferença positiva entre o custo de aquisição pago pela sociedade investidora e o 

valor patrimonial da sociedade investida25

                                                           
24 Neste sentido ver: VIEIRA FILHO, Luiz Sérgio e MANENTE, Mariano. O ágio nas aquisições de 
participações societárias. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da 
Lei das S/A – Alterações das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 

.  

25 Art.385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de 
patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em: 

I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; 
e  

II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que 
trata o inciso anterior. 
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Portanto, caso o valor de algum ou todos os bens da investida estiverem contabilmente 

defasados em relação ao valor de mercado, o fundamento econômico do valor adicional pago 

será aquele previsto no artigo 385, inciso I, do §2º, do Regulamento do Imposto de Renda.  

Ao analisar o fundamento econômico do ágio com base na perspectiva de 

rentabilidade futura, Gustavo Brigagão e Carlos Scharfstein assim expõem: 

 “conjunto de itens patrimoniais da investida, tomado de forma global e em 

razão das receitas que é capaz de gerar, tiver valor de mercado superior ao 

de sua expressão contábil, o fundamento do ágio são as perspectivas de 

rentabilidade da investida, com base em previsão de resultados de 

exercícios futuros”26

 Por fim, aplicar-se-á o fundamento econômico baseado no artigo 385, inciso III, do 

§2º, do Regulamento do Imposto de Renda sempre que o valor de aquisição for superior ao 

valor patrimonial contábil e este adicional não tiver como fundamento nenhuma das razões 

acima expostas

. 

27-28-29

                                                                                                                                                                                     

§1º O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de 
aquisição do investimento. 

. 

§ 2 º  O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico (Decreto-
Lei n º 1.598, de 1977, art. 20, § 2 º ): 

I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua 
contabilidade;  

II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios 
futuros;  
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. 
26 BRIGAGÃO, Gustavo e SCHARFSTEIN, Carlos. Aproveitamento fiscal de ágio fundamentado em 
perspectivas de rentabilidade futura após o advento das Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09. p. 247. In: ROCHA, 
Sergio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Alterações das Leis nº 
11.638/07 e nº 11.941/09. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 
27 Sobre a importância em individuar o fundamento econômico do ágio, Luís Schoueri explica: “(...) a 
fundamentação econômica do ágio irá revelar-se especialmente relevante quando da incorporação da investida 
pela investidora (ou vice-versa), uma vez que cada uma das três hipóteses implicará diferente repercussão no 
tratamento fiscal a ser dispensado ao ágio”. SCHOUERI, Luís Eduardo.  Ágio em reorganizações societárias 
(aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012. p. 17. 
28 Neste sentido: BRIGAGÃO, Gustavo e SCHARFSTEIN, Carlos. Aproveitamento fiscal de ágio fundamentado 
em perspectivas de rentabilidade futura após o advento das Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09. In: ROCHA, Sergio 
André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Alterações das Leis nº 
11.638/07 e nº 11.941/09. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 
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Buscando regular o tratamento contábil do ágio e as regras para sua amortização, a 

CVM editou a Instrução Normativa CVM nº 1, de 1978, revogada posteriormente pela 

Instrução CVM nº 247, de 1996. O artigo 14 da Instrução CVM nº 247, de 1996 assim expõe: 

Art. 14.  O ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição ou 
subscrição do investimento deverá ser contabilizado com indicação do 
fundamento econômico que o determinou. 

Parágrafo 1º O ágio ou deságio decorrente da diferença entre o valor de 
mercado de parte ou de todos os bens do ativo da coligada e controlada e o 
respectivo valor contábil, deverá ser amortizado na proporção em que o 
ativo for sendo realizado na coligada e controlada, por depreciação, 
amortização, exaustão ou baixa em decorrência de alienação ou 
perecimento  desses bens ou do investimento. 

§ 2º O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor pago na 
aquisição do investimento e o valor de mercado dos ativos e passivos da 
coligada ou controlada, referido no parágrafo anterior, deverá ser 
amortizado da seguinte forma: 

a) o ágio ou o deságio decorrente de expectativa de resultado futuro – no 
prazo, extensão e proporção dos resultados projetados, ou pela baixa por 
alienação ou perecimento do investimento, devendo os resultados projetados 
serem objeto de verificação anual, a fim de que sejam revisados os critérios 
utilizados para amortização ou registrada a baixa integral do ágio; e 

b) o ágio decorrente da aquisição do direito de exploração, concessão ou 
permissão delegadas pelo Poder Público – no prazo estimado ou contratado 
de utilização, de vigência ou de perda de substância econômica, ou pela 
baixa por alienação ou perecimento do investimento. 

§ 3º O prazo máximo para amortização do ágio previsto na letra “a” do 
parágrafo anterior não poderá exceder a dez anos. 

Parágrafo 5º O ágio não justificado pelos fundamentos econômicos, 
previstos nos parágrafos 1º e 2º, deve ser reconhecido imediatamente como 
perda, no resultado do exercício, esclarecendo-se em nota explicativa as 
razões da sua existência. 

A depender do fundamento econômico do ágio, as regras para amortização contábil 

serão distintas. Todavia, tendo em vista que o resultado da amortização do ágio integra a 

conta de resultados da investidora, a amortização do ágio resultaria na redução do lucro 

líquido da investidora no exercício social, o que levaria a uma redução da base de cálculo 

relativa ao Imposto de Renda e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

                                                                                                                                                                                     
29 Como veremos abaixo, outra razão para a importância da identificação do fundamento econômico do ágio 
decorre de verificar-se acerca da necessidade ou não de elaboração de demonstração que sirva como base para 
justificar o valor pago a título de ágio. 
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Diante desta situação, estabeleceu-se que a amortização, na escrituração comercial, 

não seria “levad[a] em conta na determinação do seu lucro real (...) e, por isso, seu valor é 

adicionado ao lucro líquido para efeito de tributação, só produzindo efeitos fiscais à época da baixa 

do investimento, em razão de sua alienação ou liquidação30

Art. 391.  As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata 
o art. 385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado 
o disposto no art. 426 (Decreto-Lei n º 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei 
n º 1.730, de 1979, art. 1 º , inciso III). 

”. Os artigos 391, 426 e 428 do 

Regulamento do Imposto de Renda, relativos à neutralidade tributária assim estabelecem: 

Parágrafo único.  Concomitantemente com a amortização, na escrituração 
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido 
controle, no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de 
capital na alienação ou liquidação do investimento (art. 426). 

Art. 426.  O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de 
capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou 
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma 
algébrica dos seguintes valores (Decreto-Lei n º 1.598, de 1977, art. 33, e 
Decreto-Lei n º 1.730, de 1979, art. 1 º , inciso V): 

I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na 
contabilidade do contribuinte;  

II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido 
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os 
computados nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do 
lucro real;  

III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na 
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do 
artigo anterior. 

Art. 428.  Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo 
ou a diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente 
de ganho ou perda de capital por variação na percentagem de participação 
do contribuinte no capital social da coligada ou controlada (Decreto-Lei 
n º 1.598, de 1977, art. 33, § 2 º , e Decreto-Lei n º 1.648, de 1978, art. 1 º , 
inciso V). 

Parágrafo único.  Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, 
pelo método da equivalência patrimonial, decorrentes da variação no 
percentual de participação, no capital da investida, terão o tratamento 
previsto no art. 394 (Lei n º 9.249, de 1995, art. 25, § 6 º ). 

                                                           
30 BRIGAGÃO, Gustavo e SCHARFSTEIN, Carlos. Aproveitamento fiscal de ágio fundamentado em 
perspectivas de rentabilidade futura após o advento das Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09. p. 248. In: ROCHA, 
Sergio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Alterações das Leis nº 
11.638/07 e nº 11.941/09. São Paulo: Quartier Latin, 2010 
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 As modificações na legislação tributária visaram a garantir uma neutralidade em 

relação ao instituto do ágio, especialmente no tocante à sua amortização contábil e seus 

reflexos na base de cálculo do lucro real. 

   

1.4. A Lei nº 9.532, de 1997 e a Dedutibilidade do Ágio por Rentabilidade Futura 

 

Com a edição da Lei nº 9.532, de 1997, que garantiu um tratamento fiscal diferenciado 

para o ágio decorrente de aquisição de participação societária significativa em sociedade 

coligada ou controlada, desde que cumpridos determinados requisitos, o número de operações 

envolvendo este instituto jurídico aumentou.  

Segundo a doutrina majoritária31-32

Todavia, a Lei não restringiu a dedutibilidade do ágio pago na aquisição de 

participação societária às operações que envolvessem a Administração Pública, possibilitando 

que tal benefício fiscal fosse aproveitado também no âmbito privado. Desta forma, inúmeras 

, um dos principais motivos da adoção deste 

incentivo fiscal decorreu da necessidade de se promover o Programa Nacional de 

Desestatização do Governo Federal, embora não mencionado na Exposição de Motivos da 

Medida Provisória nº 1.602/1997.  

                                                           
31 Neste sentido: ROLIM, João Dácio e FONSECA, Frederico de Almeida. Reorganizações Societárias e 
Planejamento Fiscal. O Ágio de Investimentos e o uso de “Empresas-Veículo” (Conduit Companies), In: 
Revista de Dialética de Direito Tributário N. 158; QUIROGA, Roberto Mosquera e FREITAS, Rodrigo de. 
Aspectos polêmicos do ágio na aquisição de investimento: (i) rentabilidade futura; (ii) ágio interno. In: 
QUIROGA, Roberto Mosquera e LOPES, Alexsandro Broedel (coords.). Controvérsias jurídico-contábeis 
(aproximações e distanciamentos), 2º vol., São Paulo, Dialética: 2011; e BRIGAGÃO, Gustavo e 
SCHARFSTEIN, Carlos. Aproveitamento fiscal de ágio fundamentado em perspectivas de rentabilidade futura 
após o advento das Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09. p. 248. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Direito 
Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Alterações das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09. São 
Paulo: Quartier Latin, 2010. 
32 Em sentido oposto, Luís Schoueri nota que, até a edição da Lei º 9.532, de 1997, pelo fato de inexistir 
legislação tributária regulando o tratamento do ágio quando da incorporação da pessoa jurídica que tinha o ágio 
registrado em seu balanço, o que ocorria, na prática, era a dedução integral do ágio anteriormente pago. Portanto, 
“se anteriormente o ágio era deduzido integralmente, a imposição de restrição não poderia ser considerada um 
incentivo. A exposição de motivos da Medida Provisória nº 1.602/1997 deixou hialino esse intuito de restrição 
da consideração do ágio como despesa dedutível, mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer 
tipo de ágio nas operações de incorporação”. SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias 
(aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012. p. 67. 



16 
 

operações societárias foram realizadas de forma que o ágio apurado na aquisição da 

participação societária fizesse jus ao benefício fiscal introduzido pela Lei nº 9.532, de 199733

Entretanto, para que este incentivo fiscal pudesse ser aproveitado deveriam ser 

observados os requisitos presentes no artigo 7º da referida Lei, que assim dispõe: 

. 

Art. 7º A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de 
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária 
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do 
Decreto-lei n.º 1.598, de 26 de dezembro de 1977: 

I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de 
que trata a alínea "a" do § 2º do art. 20 do Decreto-lei n.º 1.598, de 1977, 
em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa; 

II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a 
alínea "c" do § 2º do art. 20 do Decreto-lei n.º 1.598, de 1977, em 
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização; 

III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a 
alínea "b " do § 2º do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, nos balanços 
correspondentes à apuração de lucro real, levantados em até dez anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 
(um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração; 

III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a 
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços 
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à 
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para 
cada mês do período de apuração; ( Redação dada pela Lei nº 9.718, de 
1998 ) 

IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que 
trata a alínea "b" do § 2º do art. 20 do Decreto-lei n.º 1.598, de 1977, nos 
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os 
cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à 
razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de 
apuração. 

“§3º O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do 
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte 
arquivará como comprovante da escrituração”. 

                                                           
33 Neste sentido, Paulo Aragão e Sergio Rocha destacam: “Ademais, analisando-se a Exposição de Motivos da 
Medida Provisória nº 1.602/97, que deu origem à Lei nº 9.532/97, verifica-se que se queria mesmo estabelecer 
um procedimento que passaria a ser seguido pelos contribuintes até mesmo para desincentivar práticas 
adotadas àquela época”. ARAGÃO, Paulo Cezar e ROCHA, Sergio André. Aproveitamento de ágio registrado 
em empresa-veículo: exame a partir das decisões dos conselhos de contribuintes e das regras previstas na Lei nº 
11.638/07. p. 386. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das 
S/A – Inovações da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 
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A lei delimitou a possibilidade de amortização fiscal do ágio, desde que cumpridos os 

seguintes requisitos: (i) que a aquisição da participação societária em coligada ou controlada 

se desse por valor superior ao respectivo valor patrimonial contábil; (ii) que o fundamento 

econômico do ágio seja a perspectiva de rentabilidade futura; (iii) que seja elaborada uma 

demonstração que sirva como base para o fundamento econômico; e (iv) que o patrimônio da 

sociedade seja absorvido por outra sociedade. 

 Nas palavras de Luís Schoueri: 

“Por outro lado, verificada a hipótese do art. 7º da Lei nº 9.532/1997 e 
atendidos os requisitos ali constantes, não há como se negar a 
dedutibilidade do ágio. Trata-se de regra específica e de exceção, cujos 
requisitos, uma vez atendidos pelo contribuinte, afastam a regra geral 
consistente na indedutibilidade do ágio” 34

 Uma vez cumpridos os requisitos objetivos previstos na legislação tributária, o 

contribuinte fará jus a este benefício fiscal, não sendo este passível de questionamentos de 

natureza subjetiva por parte de órgãos fazendários. 

. 

 

1.5. Os Impactos das Alterações Contábeis no Instituto do Ágio 

 

 Até a edição da Lei nº 11.638, de 2007, o tratamento contábil do ágio era bastante 

similar aos critérios estabelecidos pela legislação tributária, especialmente ao Decreto-Lei nº 

1.598, de 1977. Todavia, com a modernização das regras contábeis houve um distanciamento 

entre as normas tributárias e as contábeis no tocante ao conceito e à contabilização do ágio. 

 Em 2007 e 2009, respectivamente, foram editadas as Leis nº 11.638 e nº 11.941. Seu 

objetivo foi harmonizar o modelo contábil brasileiro aos padrões internacionais emanados da 

IASB – International Accounting Standards Board e consubstanciados no IFRS – 

International Financial Reporting Standards 35

                                                           
34 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: 
Dialética, 2012. p. 68 e 69. 

, de modo a fomentar o mercado de capitais 

35 As IFRS – International Financial Reporting Standards são editadas pelo IASB – International Accounting 
Standards Board. 



18 
 

brasileiro que vinha passando por um grande desenvolvimento. Com a edição destas leis, 

diversas regras contábeis e societárias foram modificadas ou introduzidas 36

Sobre as alterações contábeis, Fábio Bozza assim expõe: 

.  

 “[As alterações buscaram] alavancar os negócios entre as empresas 

brasileiras e o mercado internacional, conferindo maior transparência às 

demonstrações financeiras, facilitando a compreensão por um número 

maior de interessados e diminuindo os custos inerentes à sua elaboração37-

38

No contexto de harmonização das regras contábeis, foram determinadas novas regras 

para avaliação de ativos e passivos e de reconhecimento de receita, despesas e custos, que de 

forma geral foram posteriormente replicados na elaboração das demonstrações financeiras. 

Parte destas modificações ocorreram por meio do CPC nº 15 de 2009 

”. 

39

O CPC nº 15, incorporado pela Deliberação CVM nº 580, de 2009

·. 

40

                                                           
36 Como relata Ana Utumi: “A lei nº 11.638/2007 foi certamente um divisor de águas no País entre a 
“tradicional Contabilidade brasileira” e as modernas regras contábeis internacionais, consubstanciadas no 
IFRS (...)”.UTUMI, Ana Cláudia Akie. O ágio nas operações de fusões e aquisições em face das novas regras 
contábeis. p. 102. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga e LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias 
jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010 

, estabeleceu uma 

nova base de cálculo para a contabilização do ágio. Sempre que houver na aquisição de 

37 BOZZA, Fábio Piovesan. Tratamento Fiscal do Ágio na Aquisição de Investimentos. Revista Dialética de 
Direito Tributário n. 178. São Paulo: Dialética, 2010, p. 65. 
38 Luiz Sérgio Vieira Filho e Mariano Manente acrescentam, ainda: “Na realidade, o novo padrão representa 
uma profunda mudança conceitual em que a contabilidade passa a se balizar por normas orientadas em 
princípios, na primazia da essência sobre a forma e na análise de riscos e benefícios sobre a propriedade 
jurídica”. VIEIRA FILHO, Luiz Sérgio e MANENTE, Mariano. O ágio nas aquisições de participações 
societárias. p. 436. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das 
S/A – Alterações das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 
39 Importante destacar que o Comitê de Pronunciamento Contábil nº 4, que tratava de ativos intangíveis, já 
estabeleceu conceito e critérios para avaliação do ágio distinto do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977. Conforme 
previsto no item 11 deste Pronunciamento: “A definição de ativo intangível requer que ele seja identificável, 
para diferenciá-lo do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill). O ágio derivado da 
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) reconhecido em uma combinação de negócios é um ativo que 
representa benefícios econômicos futuros gerados por outros ativos adquiridos em uma combinação de 
negócios, que não são identificados individualmente e reconhecidos separadamente. Tais benefícios econômicos 
futuros podem advir da sinergia entre os ativos identificáveis adquiridos ou de ativos que, individualmente, não 
se qualificam para reconhecimento em separado nas demonstrações contábeis”. 
40 A partir da Deliberação nº 580, de 2009, as regras previstas no Comitê de Pronunciamento Contábil nº 15 
passaram a ser obrigatórias para as sociedades anônimas abertas. 
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participação societária decorrente de um “negócio” ou uma “combinação de negócios” 41, os 

ativos e passivos da sociedade investida deverão ser avaliados pelo seu valor justo, que é o 

“preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo 

em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração” 42

 Conforme o item 22 do CPC nº 15, no momento da aquisição da participação 

societária: 

. 

Calculado o valor justo dos ativos e passivos adquiridos, o valor pago a mais por estes bens 

será pago a título de ágio. 

“A adquirente deve, em uma operação de combinação de negócios, na data 

da aquisição, alocar o custo dessa operação, reconhecendo os ativos e 

passivos identificáveis da adquirida que satisfaçam os critérios de 

reconhecimento constantes do item 23. Esses ativos e passivos devem ser 

reconhecidos pelos seus valores justos nessa data, com exceção de ativos 

não correntes destinados para venda ou a serem descontinuados (...) “ (grifo 

nosso). 

 Portanto, em uma operação de combinação de negócios, a sociedade investidora 

deverá avaliar os ativos e passivos pelo seu valor justo43

                                                           
41 O Apêndice A do Comitê de Pronunciamento Contábil nº 15 define “negócio” e “combinação de negócios” da 
seguinte forma: “Negócio” é um conjunto integrado de atividades e ativos capaz de ser conduzido e gerenciado 
para gerar retorno, na forma de dividendos, redução de custos ou outros benefícios econômicos, diretamente a 
seus investidores ou outros proprietários, membros ou participantes. Por sua vez, 

. O ágio será, desta forma, a diferença 

entre o custo de aquisição e o valor justo dos ativos e passivos da participação societária 

adquirida.  

“Combinação de negócios” é uma operação ou outro evento por meio do qual um adquirente obtém o controle 
de um ou mais negócios, independentemente da forma jurídica da operação. Neste Pronunciamento, o termo 
abrange também as fusões que se dão entre partes independentes (inclusive as conhecidas por true mergers ou 
merger of equals).  
42 Comitê de Pronunciamento Contábil nº 15 - Apêndice A. 
43 Apesar de não ser o objeto deste trabalho, é importante esclarecer que as empresas, com a edição da Lei nº 
11.638, de 2008, tiveram que seguir ao princípio contábil do Impairment, que busca analisar periodicamente os 
ativos avaliando a sua depreciação. Sobre o tema Reinaldo Luiz Lunelli explica: “Impairment é uma palavra em 
inglês que significa, em sua tradução literal, deterioração. Tecnicamente trata-se da redução do valor 
recuperável de um bem ativo. Na prática, quer dizer que as companhias terão que avaliar, periodicamente, os 
ativos que geram resultados antes de contabilizá-los no balanço. Cada vez que se verificar que um ativo esteja 
avaliado por valor não recuperável no futuro, ou seja, toda vez que houver uma projeção de geração de caixa 
em valor inferior ao montante pelo qual o ativo está registrado, a companhia terá que fazer a baixa contábil da 
diferença”. 
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 O CPC 15 assim dispõe: 

“O ágio (ou goodwill) deve ser inicialmente mensurado pelo custo, que é a 
diferença a maior entre o custo de aquisição de negócios e o valor justo 
líquido dos ativos e passivos identificáveis adquiridos”.  

Verifica-se, desta forma, uma alteração de extrema relevância no conceito de ágio. 

Este deixa de ser a diferença entre o custo de aquisição e o valor patrimonial da participação 

societária passando ser a diferença entre o custo de aquisição e o valor da participação 

societária calculada pelo valor justo dos seus ativos e passivos44

 Com a implementação das regras previstas nos CPCs e nas Leis nº 11.638, de 2007 e 

11.941, de 2009, as regras contábeis passaram a adotar conceitos e critérios distintos para o 

ágio, afastando-se da legislação tributária sobre o tema. Nas palavras de Luís Schoueri: 

. 

“A partir das alterações da forma de contabilização do ágio, pode-se 

perceber ser possível que a mesma aquisição seja observada do ponto de 

vista tributário como comportando um ágio e contabilmente um deságio 

(ganho por compra vantajosa). Basta que o valor da venda seja maior que o 

valor patrimonial, mas menor que o valor justo dos ativos líquidos. Claro 

está o distanciamento entre os atuais tratamentos contábil e tributário 

relativos ao ágio” 45

Entretanto, como veremos adiante, as modificações promovidas na seara contábil não 

tiveram impactos para fins fiscais, permanecendo inalterados o conceito e critérios para a 

contabilização do ágio, conforme previstos no Decreto-Lei nº 1.598, de 1977.  

. 

Em que pese a neutralidade fiscal constante da Lei nº 11.638, de 2008, com o advento 

da Lei nº 11.941, de 2009, foi implementado o RTT. Por meio desta norma, as novas regras 

contábeis não teriam efeitos, mantendo-se em vigor os conceitos e critérios de ágio 

estabelecido pelo Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, para fins fiscais “até a entrada em vigor de lei 
                                                           
44 Nesta mesma linha: “Nesse sentido, nota-se que, conforme anteriormente mencionado, quando tratamos do 
CPC 15, o ágio passo a ser não mais diferença entre o preço de aquisição e o valor de patrimônio líquido 
contábil da participação adquirida, mas a diferença entre o preço de aquisição e o valor líquido dos ativos e 
passivos a valor justo, que não necessariamente corresponde ao valor de patrimônio líquido”. UTUMI, Ana 
Cláudia Akie. O ágio nas operações de fusões e aquisições em face das novas regras contábeis. p. 109. In: 
MOSQUERA, Roberto Quiroga e LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis 
(aproximações e distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. 
45 SCHOUELI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: 
Dialética, 2012. p. 43. 
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que discipline os efeitos tributários dos novos métodos e critérios contábeis, buscando a neutralidade 

tributária” 46-47

 

.  

1.6. As Alterações Contábeis, o Regime Tributário de Transição e o Instituto Jurídico 

do Ágio 

 

A Lei nº 11.941, de 2009, revogou as disposições previstas no artigo 177, §§ 2º e 7º da 

Lei nº 6.404, de 1976, criando-se a partir do ano-calendário de 2010 o RTT48

 Por meio deste Regime, os novos critérios, métodos, regras, lançamentos e ajustes 

contábeis não são aplicáveis para fins tributários. O RTT deveria permanecer em vigor, até 

que, conforme o artigo 15,§ 1º da Lei nº 11.941, de 2009, entre em vigor lei que discipline os 

efeitos tributários da incorporação dos novos métodos e critérios contábeis internacionais

.  

49

O artigo 16 da Lei nº 11.638, de 2009 assim determina: 

.  

“Art. 16 As alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 
2007, e pelos arts. 37 e 38 desta Lei que modifiquem o critério de 
reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do 
lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da 
pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins 
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 

                                                           
46 Artigo 15, § 1º da Lei nº 11.941, de 2009. 
47 Segundo o artigo 2º da Instrução Normativa 949, de 2009, que regulamentou a Lei nº 11.941, de 2009: “As 
alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei nº 11.941, de 
2009, que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na escrituração 
contábil, para apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os 
métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007”. 
48 Sobre os benefícios da previsão expressa de neutralidade, João Victor Santos assim dispõe: “Com a introdução 
do RTT, o legislador tributário trouxe maior segurança aos contribuintes ao deixar claro, por meio de texto 
expressamente positivado, como se daria a neutralidade fiscal”. SANTOS, João Victor Guedes. Direito 
Tributário e justaposição: a contabilidade societária e os limites à neutralidade fiscal. p. 215. In: MOSQUERA, 
Roberto Quiroga e LOPES, Alexsandro Broedel (coord.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e 
distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. 
49 Art. 15. (...) 

§1º O RTT permanecerá em vigor até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos tributários dos novos 
critérios contábeis, buscando a neutralidade tributária. 
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2007. Portanto, além do cumprimento das regras contábeis, caberá ao 
contribuinte cumprir as exigências fiscais em livros ou registros apartados. 

 Desta forma, diante da regra imposta pelo RTT, Luiz Filho e Mariano Manente 

comentam: 

“Assim, de acordo com a Lei 11.941, a companhia deve obrigatoriamente 

observar em seus livros auxiliares, sem qualquer modificação da 

escrituração mercantil, as disposições da legislação tributária que 

conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis 

diferentes daqueles determinados pela Lei nº 6.404/76, com as alterações 

das Leis 11.638/07 e 11.941, e pelas normas expedidas pela CVM e demais 

órgãos reguladores” 50

 Conclui-se, portanto, que até a edição de lei específica regulando as transformações 

trazidas pelas novas regras contábeis, os contribuintes deverão realizar ajustes no Livro de 

Apuração do Lucro Real – LALUR para se anular as anotações realizadas por conta das novas 

regras contábeis

.  

51

 

. 

 1.7. A Lei nº 12.973, de 2014, e o Novo Conceito Jurídico de Ágio 

 

A Lei nº 12.973, de 2014, que dentre outras alterações extingue o RTT, buscou 

adequar as regras tributárias aos parâmetros e regras contábeis aplicáveis desde a 

incorporação das Leis nº 11.683, de 2008 e nº 11.941, de 2009, além das Deliberações da 

CVM. 

Desta forma, uma vez em vigor, a Lei nº 12.973, de 2014, põe fim à separação entre as 

regras tributárias e contábeis, passando assim a serem utilizados os critérios e métodos 

contábeis previstos nos CPCs para a apuração do imposto de renda de pessoas jurídicas. 
                                                           
50 VIEIRA FILHO, Luiz Sérgio e MANENTE, Mariano. O ágio nas aquisições de participações societárias. p. 
449. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – 
Alterações das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09. São Paulo: Quartier Latin, 2010. 
51 Para mais detalhes sobre o Regime Tributário Transitório ver: CUNHA, Mariana Marques da e YANO, 
Claudio Yukio. Sobre o Regime Tributário de Transição –RTT. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Direito 
Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Alterações das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09. São 
Paulo: Quartier Latin, 2010. 
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Dentre as regras modificadas pela referida Lei, encontram-se àquelas relativas ao conceito e 

critério de contabilização do ágio. 

Como visto no item 1.6 acima, diferentemente da legislação tributária, as novas regras 

contábeis passaram a conceituar o ágio decorrente da aquisição de participação societária 

como a mais valia entre o valor pago na aquisição da participação societária e o valor justo 

dos ativos e passivos adquiridos. 

A Medida Provisória nº 627, de 2013, convertida na Lei nº 12.973, de 2014, veio 

alinhar as regras e parâmetros tributários a essas novas regras contábeis. Nesta linha, 

conforme determina o artigo 20 da Lei nº 12.973, de 2014, caberá ao contribuinte, quando da 

aquisição da participação avaliada segundo o método de equivalência patrimonial, desdobrar 

o investimento em: (i) valor do patrimônio líquido; (ii) mais valia entre o valor do patrimônio 

líquido e o valor justo dos ativos; e (iii) ágio por rentabilidade futura - correspondente à 

diferença entre o valor do investimento e o somatório dos itens (i) e (ii). 

O dispositivo acima mencionado assim dispõe: 

“Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio  

líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo 
de  

aquisição em:  

I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de 
acordo com o disposto no artigo seguinte; 

II - mais ou menos valia, que corresponde à diferença entre o valor justo  

dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da 
participação  

adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e  

III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença  

entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de 
que  

tratam os incisos I e II do caput.  

§ 1º Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados  

em subcontas distintas “(grifo nosso) 

Diante da importância do ágio para o mercado de fusões e aquisições, assim como 

para o mercado de reorganização societária, as modificações no critério de contabilização 
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prevista na regra do artigo 20 da Lei nº 12.973, de 2014, trarão grandes impactos, tanto para a 

prática acadêmica quanto para meio o empresarial52

Isto porque, apesar de não excluir o benefício fiscal do ágio, visto que o artigo 21 da 

referida Medida Provisória mantém esse incentivo fiscal

.  

53

 

, com a edição da Lei nº 12.973, de 

2014, o valor relativo ao ágio decorrente da aquisição de participação societária por meio do 

método de equivalência patrimonial terá uma forte redução. Vejamos:  

                                                           
52 Sobre outros aspectos relevantes do ágio, João Rolim e Frederico Fonseca destacam: “Mas a norma [que 
garante a dedutibilidade do ágio] tem também outra finalidade ou racionalidade econômica, como referido no 
início: precisamente a de evitar a concentração e principalmente a imobilização do capital, já que a sua 
mobilidade é considerada do ponto de vista econômico. Aqueles que recebem o ganho irão fazer novos 
investimentos ou no mínimo terão condições de o fazer, enquanto que aqueles que tinham capital disponível 
aplicaram na aquisição de um empreendimento produtivo pagando um ágio com fundamento econômico”. 
ROLIM, João Dácio e FONSECA, Frederico de Almeida. Reorganizações Societárias e Planejamento Fiscal. 
O Ágio de Investimentos e o uso de “Empresas-Veículo” (Conduit Companies), In: Revista de Dialética de 
Direito Tributário N. 158, p. 62. 
53 “Art. 21. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na 
qual detinha participação societária adquirida  com ágio por rentabilidade futura (goodwill) decorrente da 
aquisição de  participação societária entre partes não dependentes, apurado segundo o  disposto no inciso III do 
caput do art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, poderá excluir para fins de apuração do lucro real dos 
períodos de apuração  subseqüentes o saldo do referido ágio existente na contabilidade na data do evento, à razão 
de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração”.  
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Considerando que, normalmente, na avaliação do valor patrimonial da sociedade 

investida, o valor dos ativos contabilizados tende a estar desatualizado, impactando no valor 

do patrimônio líquido da sociedade investida, é possível afirmar que a regra instituída pela Lei 

nº 12.973, de 2014,  tende a ser prejudicial aos contribuintes. 

Isto porque, devido à subvalorização contábil dos ativos da sociedade investida, o 

valor do ágio medido conforme a regra prevista pelo Decreto nº 1.598, de 1977, mantida pelo 

RTT, que definia o ágio como a diferença entre o custo de aquisição e o valor patrimonial do 

percentual de participação adquirida, será maior que o calculado pela diferença entre o custo 

de aquisição e o valor justo dos ativos (isto é, atualizados), conforme proposto pela Lei nº 

12.973, de 2014. 

Conclui-se, portanto, que, apesar da Lei nº 12.973, de 2014, alinhar as regras 

tributárias aos padrões contábeis já em vigor, reduzindo, portanto, os custos decorrentes dessa 

separação (isto é, a realização de ajustes nos balanços, etc.), a referida Lei estipula um critério 

menos favorável ao contribuinte quando da contabilização do ágio.  

Diante disto, é provável que venhamos a ter uma redução no número de operações de 

fusões e aquisições ou de reorganização societária, tendo em vista a redução do benefício 

fiscal relativo ao ágio decorrente da aquisição de participação societária. 

 

1.8. Documento Comprovante do Fundamento Econômico do Ágio 

 

Conforme estudado no item 1.4. acima, o legislador exigiu que, quando o ágio tivesse 

como fundamento: (i) o valor de mercado dos ativos; ou (ii) a perspectiva de rentabilidade 

futura, fosse elaborada uma demonstração, que deveria ser arquivada como comprovante da 

escrituração pelo contribuinte. Nos termos do artigo 20, § 3º do Decreto-Lei nº 1.598,de 1977: 

“§3º O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do 
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte 
arquivará como comprovante da escrituração”. 
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Verifica-se, portanto, que a norma tributária, apesar de determinar que o ágio deva 

estar baseado em uma demonstração, não determinou a obrigatoriedade de elaborar-se um 

estudo ou laudo de avaliação por terceiros especializados. 

 Nesta mesma linha, Luis Eduardo Schoueri observa que: 

“A falta de disciplina legal do tema leva à conclusão de que o contribuinte 
tem ampla liberdade na forma como comprovará a fundamentação adotada. 
O legislador impõe que se identifique o fundamento por que houve o 
pagamento do preço, sendo rigoroso quanto ao seu aspecto temporal (no 
momento da aquisição, já se deve fazer o desdobramento, indicando o 
fundamento do ágio) mas silenciando quanto à forma. Também exige o 
arquivo da “demonstração”. Mas não diz como deve ser feita”54

Em sentido contrário, entende Natanael Martins, que visualiza a obrigatoriedade de 

elaboração dos demonstrativos para o fundamento econômico do ágio por peritos 

especializados. Nas suas palavras: 

. 

“Assim, para efeitos fiscais, ontem como hoje, na definição da natureza do 
ágio, importa o seu fundamento econômico, vale dizer, a natureza 
econômica de definição do ágio - (i) s– valor de mercado, (ii) se de 
rentabilidade futura ou (iii) se decorrente de outras causas – deve 
naturalmente emergir de demonstrativos elaborados por profissionais 
qualificados que, com base nas regras próprias de sua especialização, 
deverão demonstrar a sua origem” 55

Em que pese o respeitável posicionamento de Natanael Martins, ao analisarmos 

atentamente a redação do artigo 20, § 3º, do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, entendemos que o 

legislador tenha estipulado requisitos formais e materiais para definir a validade da 

demonstração do fundamento do ágio 

 (grifo nosso). 

56

                                                           
54 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: 
Dialética, 2012. p. 33. 

, como o fez em outras circunstâncias.  

55 MARTINS, Natanael. A reforma da Lei das Sociedade Anônimas: Lei 11.638/2007 e seus impactos na área 
tributária. p.374. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das 
S/A – Inovações da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 
56 Sobre os requisitos e objetivos da demonstração, Luís Schoueri dispõe: “A inexistência de forma legal prevista 
para a comprovação da fundamentação traz, ainda, outro corolário: não cabe à autoridade fiscal questionar a 
metodologia adotada pelo avaliador. Realmente, fosse o ágio dependente de um laudo, então o acervo deste 
seria condição para que se concordasse com sua contabilização. Ou seja; a dedutibilidade dependeria da 
comprovação de que efetivamente a empresa rentável. Diante da falta daquela exigência, o papel do laudo 
passa a ser, exclusivamente, comprovação da fundamentação (aspecto subjetivo) de seu pagamento” (grifo 
nosso). SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: 
Dialética, 2012. p. 37 
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De fato, nas hipóteses de avaliação do valor das ações para reembolso, na aquisição de 

controle de companhias e de incorporação de ações, o legislador foi claro e enfático ao 

determinar que fosse elaborado um laudo de avaliação por peritos especializados. No caso ora 

tratado, contudo, não há essa exigência57

A Lei nº 12.973, de 2014, além das alterações relativas à contabilização do ágio, 

estabeleceu a necessidade de elaboração de um laudo para avaliação, por empresa 

especializada, dos ativos líquidos da sociedade incorporada, além do seu respectivo registro 

perante os órgãos públicos. A regra do artigo 20 § 3º assim dispõe: 

. 

”Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio 
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo 
de aquisição em: (...) 

§ 3º O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo 
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria 
da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 
décimo terceiro mês subsequente ao da aquisição da participação”.  
 

Verifica-se, portanto, que o artigo 20 § 3º da Lei nº 12.973, de 2014 determina que o 

valor justo dos ativos líquidos da sociedade investida deverá (i) ser objeto de laudo de 

avaliação por um perito independente; e (ii) que este laudo deverá ser submetido a registro 

nos órgãos públicos competentes em até 13 (treze) meses da aquisição da participação 

societária. 

Diante desta nova regra, é possível observar três importantes modificações em relação 

à regra disposta pelo artigo 20, § 3º do Decreto-Lei nº 1.598, de 1997: (i) o laudo avaliará os 

ativos líquidos e não mais os fundamentos econômicos para formação do ágio; (ii) a 

obrigatoriedade de elaboração de laudo de avaliação por perito independente; e (iii) o registro 

do respectivo laudo na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou no Cartório de Registro de 

Títulos e Documentos. 

 
                                                           
57 Neste sentido ver também: ARAGÃO, Paulo Cezar e ROCHA, Sergio André. Aproveitamento de ágio 
registrado em empresa-veículo: exame a partir das decisões dos conselhos de contribuintes e das regras previstas 
na Lei nº 11.638/07. p. 381. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma 
da Lei das S/A – Inovações da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 
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 2. A lei nº 12.973, de 2014 e a Extinção do Ágio Interno 

  

 Como visto anteriormente, com a edição da Lei nº 9.532, de 1997, tornou-se possível a 

dedução do ágio decorrente da aquisição de participação societária, para fins de cálculo da 

base de incidência do imposto sobre a renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 

desde que observadas as seguintes condições previstas no artigo 7º da referida Lei: 

(i) aquisição de investimento com ágio em controlada ou coligada; 

(ii) fundamento econômico com base a perspectiva de rentabilidade futura; 

(iii) fusão, cisão, incorporação de controlada ou coligada pela controladora ou sócia, ou 

vice e versa (às avessas); e 

(iv) fracionamento na dedução do ágio (na proporção de um sessenta avos). 

 Assim, cumpridos os requisitos acima, o contribuinte faz jus ao benefício fiscal do 

ágio58. Verifica-se, portanto, que a legislação tributária não restringiu o surgimento do ágio à 

necessidade de independência entre as partes 59

 

. Diante disto, como veremos, apareceram 

inúmeras controvérsias, tanto no campo jurídico quanto no da contabilidade, fato que impôs 

ao legislador a necessidade de manifestar-se sobre o tema. 

                                                           
58 Sobre o tema Paulo Aragão e Sergio Rocha assim dispõe: “Portanto, nenhuma dúvida pode haver quanto à 
legitimidade do aproveitamento fiscal do ágio originado na forma da alínea “a” do § 2º do artigo 20 do Decreto-
Lei nº 1.598/77, ou seja, pago em razão da rentabilidade futura da investida, uma vez seguido o procedimento 
previsto no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 9.532/97.ARAGÃO, Paulo Cezar e ROCHA, Sergio André. 
Aproveitamento de ágio registrado em empresa-veículo: exame a partir das decisões dos conselhos de 
contribuintes e das regras previstas na Lei nº 11.638/07. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Direito Tributário, 
Societário e a Reforma da Lei das S/A – Inovações da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 
59 Conforme explica Humberto Ávila em parecer elaborado sobre a possibilidade de surgimento de ágio 
decorrente de operações entre partes relacionadas: “Despiciendo reafirmar que a legislação aplicável, em 
nenhum momento, condiciona a existência do ágio à independência societária e ao pagamento em moeda da 
aquisição da participação societária”. ÁVILA, Humberto. Ágio com Fundamento em Rentabilidade Futura. 
Empresas do Mesmo Grupo. Aquisição mediante Conferência em Ações. Direito à Amortização. Licitude 
Formal e Material do Planejamento. Revista Dialética de Direito Tributário No. 205, São Paulo, Dialética, 
2012. p. 181. Neste mesmo sentido, Luís Eduardo Schoueri: “O conceito tributário de ágio independe do 
conceito contábil de ágio. (...) Tal dispositivo [art. 20 do Decreto-lei n. 1.598/1997] não faz qualquer remissão 
ou referência à Lei no. 6.404/1976, de modo que se pode afirmar que, desde o princípio, a legislação tributária 
não se utilizou do conceito contábil de ágio. Assim, o fato de haver autores que não reconheçam a possibilidade 
de existência do ágio interno, formado em operações ocorridas “dentro de casa”, do ponto de vista contábil, 
não influencia o aspecto tributário de tais operações” In. SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações 
societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012. p. 111.  
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2.1 O ágio Interno e a Teoria da Contabilidade 

 Até a edição da Lei nº 12.973, de 2014, o ágio para fins tributários correspondia à 

diferença entre o custo de aquisição do investimento e o seu valor patrimonial. Desta forma, 

sempre que uma das partes em uma operação de aquisição de participação societária em 

sociedade coligada ou controlada resolvesse pagar um valor superior ao valor patrimonial de 

uma participação societária estaria configurado o ágio 60

 Por outro lado, a ciência contábil passou a adotar critérios diferentes para constituição 

do ágio após a incorporação dos padrões internacionais propostos pela IASB – International 

Accounting Standards Board. Como veremos adiante, as regras contábeis impuseram outros 

critérios para o surgimento do ágio nas operações de aquisição de participação societária.  

.  

 Através da incorporação dos padrões internacionais à prática contábil brasileira, 

estabeleceu-se que para o surgimento do ágio deveriam ser observados os seguintes 

requisitos: (i) mais valia entre o valor de aquisição e o valor justo dos ativos e passivos da 

sociedade adquirida; (ii) independência entre as partes negociantes; (iii) efetivo dispêndio de 

recursos61

 Nas palavras de Jorge Vieira da Costa Júnior e Eliseu Martins: 

. 

“Em síntese, o ágio (ou, por vezes, o deságio) surge do confronto entre o 
valor justo (fair value) de uma dada entidade (valor de saída), precificado 
por intermédio de uma transação envolvendo terceiros independentes, e o 
valor contábil (valor de entrada) do patrimônio líquido dessa mesma 
entidade (considerando, é claro, a participação acionária adquirida). 

Logo, em termos de Teoria da Contabilidade, a rigor, em uma transação 
admite-se tão-só a figura do ágio, que vem a ser um resultado econômico 
obtido em um processo de compra e venda de ativos líquidos (net assets), 

                                                           
60 Neste sentido ver: ARAGÃO, Paulo Cezar e ROCHA, Sergio André. Aproveitamento de ágio registrado em 
empresa-veículo: exame a partir das decisões dos conselhos de contribuintes e das regras previstas na Lei nº 
11.638/07. In: ROCHA, Sergio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – 
Inovações da Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 
61 Nesta mesma linha, ver, o voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão nº 1101-00.710, julgado em 
11, de Abril de 2012, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, assim dispõe: “Ainda que do ponto de 
vista forma, os atos societários tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do 
ponto de vista econômico, o registro do ágio, em transações como essas [entre empresas do mesmo grupo], 
somente seria concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões 
ou outros interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas na literatura internacional 
como “arm’s lengh”. 
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quando estiverem envolvidas partes independentes não relacionadas. Enfim, 
quando o ágio for resultado de um processo de barganha negocial não 
viciado, que concorra para a formação de um preço justo dos ativos líquidos 
em apreço”62

 Portanto, como apontam os autores, segundo a Teoria da Contabilidade é inadmissível 

o ágio decorrente de operação em que não estejam presentes partes independentes, 

inviabilizando-se, desta forma, o surgimento de ágio em operações ocorridas em um mesmo 

grupo econômico

.  

63

 Posicionamento similar também é adotado pela Comissão de Valores Mobiliários: 

.  

“O ágio interno, para fins de demonstrações contábeis individuais e 

consolidadas, é vedado pelas normas internacionais de contabilidade. E 

simplesmente inexiste pelo fato de o ágio gerado internamente e 

reconhecido por uma das empresas envolvidas ter origem no ganho de 

capital ou lucro reconhecido por outra das empresas envolvidas. Não há no 

caso terceiros independentes, interessados em praticar uma operação sem 

favorecimentos, validando o ágio” (grifo nosso) 64

 Verifica-se, portanto, que, para a Teoria da Contabilidade, é necessário que haja uma 

relação de independência e de não preponderância entre as sociedades envolvidas, isto é, um 

equilíbrio de forças entre as partes (isto é hipótese em que o negócio pode ser realizado em 

bases comutativas), conhecida na doutrina internacional como arm`s lenght transaction

. 

65

 Percebe-se, desta forma, um nítido afastamento da disciplina contábil em relação às 

normas do direito tributário. Todavia, é importante destacar que as regras contábeis são 

. 

                                                           
62 JUNIOR, Jorge Vieira da Costa e MARTINS, Eliseu. A incorporação reversa com ágio gerado 
internamente: consequências da elisão fiscal sobre a contabilidade. p. 3. 
63 Neste mesmo sentido: “De fato, conforme estabelecido no item 47 do PT-CPC 4, na hipótese de o ágio gerado 
internamente ser derivado de expectativa de rentabilidade futura, o valor correspondente ao ágio não deve ser 
reconhecido como um ativo na contabilidade da adquirente”. NOVAIS, Raquel e GOMES, Bruno. Prevalência 
da Forma Contábil sobre a Natureza Jurídica e a Essência Econômica – o Ágio nas Operações dentro do 
Mesmo Grupo de Empresas. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga e LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.) 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. 
64 Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 01/2013 
65 Operação em que as partes estão dispostas a negociar e o fazem de maneira independente, sem qualquer forma 
de pressão, e com base em informações relevantes para a transação. Para mais informações ver: BARRETO, 
Paulo Ayres. Imposto sobre a Renda e Preços de Transferência. São Paulo, Dialética, 2001. 
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oriundas de outro pressuposto, que não foi adotado pela legislação tributária66

“Eis um bom exemplo de divergência entre as disciplinas contábil e 
tributária, já existente mesmo antes das recentes modificações da legislação 
societária: embora contabilmente o ágio exija uma participação de 
terceiros, a legislação tributária jamais trouxe semelhante ressalva. Do 
ponto de vista tributário, o investidor deve, sempre, registrar um ágio que 
corresponderá, sempre, à diferença positiva entre o valor patrimonial e o 
preço pago pela participação societária “

. Assim, as 

normas deverão coexistir, visto que regulam disciplinas distintas. Ao analisar esta divergência 

entre a contabilidade e o direito tributário, Luís Eduardo Schoueri conclui: 

67-68

 
.  

2.2. A Lei nº 10.637, de 2002, e a Reavaliação do Valor da Participação Societária 

 

 Com o advento da Lei nº 10.637, de 2002, iniciaram-se no mercado empresarial 

diversas operações de reorganização societária envolvendo empresas do mesmo grupo, que 

resultaram na formação de ágio. Isto porque, a referida Lei garantiu o diferimento do 

pagamento do IRPJ e da CSLL na hipótese da existência de mais valia na integralização ao 

capital social de quotas/ações a valor de mercado de outras pessoas jurídicas. A Lei n 10.637, 

de 2002, assim dispunha: 

“Art.36: Não será computada, na determinação do lucro real e da base de 
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da pessoa jurídica, a 
parcela correspondente à diferença entre o valor de integralização de 
capital, resultante da incorporação ao patrimônio de outra pessoa jurídica 
que efetuar a subscrição e a integralização, e o valor dessa participação 
societária registrada na escrituração contábil desta mesma pessoa jurídica. 

                                                           
66 Para maiores detalhes ver: MOSQUERA, Roberto Quiroga e FREITAS, Rodrigo. Aspectos polêmicos do ágio 
na aquisição de investimento: (i) rentabilidade futura e (ii) ágio interno. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga e 
LOPES, Alexsandro Broedel (coords.). Controvérsias jurídico-contábeis (aproximações e distanciamentos). 
2º vol. São Paulo, Dialética, 2011. 
67 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: 
Dialética, 2012. p. 105. 
68 Neste mesmo sentido: “O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios, realizadas dentro de 
um mesmo grupo societário, não tem sentido econômico. A Contabilidade, sabiamente, expurga essa informação 
ao considerar o grupo societário uma entidade única, quando reporta suas demonstrações consolidadas. (...) 
Entretanto, o respaldo em legislação tributária para o fenômeno – ágio gerado internamente, dá sentido 
econômico à operação”. JUNIOR, Jorge Vieira da Costa e MARTINS, Eliseu. A incorporação reversa com 
ágio gerado internamente: consequências da elisão fiscal sobre a contabilidade. 
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§ 1 º O valor da diferença apurada será controlado na parte B do livro de 
apuração do Lucro Real (Lalur) e somente deverá ser computada na 
determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido: 

I – na alienação, liquidação ou baixa, a qualquer título, de participação 
subscrita, proporcionalmente ao montante realizado; 

II – proporcionalmente ao valor realizado, no período de apuração em que 
a pessoa jurídica para qual a participação societária tenha sido transferida 
realizar o valor dessa participação, por alienação, liquidação ou 
conferência de capital em outra pessoa jurídica, ou baixa a qualquer título. 

§ 2º Não será considerada realização a eventual transferência da 
participação societária incorporada ao patrimônio de outras pessoa 
jurídica, em decorrência de fusão, cisão ou incorporação, observadas as 
condições do § 1 º”. 

 Através desta norma, por exemplo, a sociedade “A”, detentora de participação 

societária na sociedade “B”, cujo valor era até então calculado pelo seu valor de contábil, 

poderia constituir uma sociedade “C” e conferir ao capital social desta as ações/quotas da 

sociedade “B” pelo seu valor de mercado. Esta operação não traria consequências para fins de 

cálculo do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, até a 

ocorrência de uma das situações previstas nos incisos do § 1º. 

 Outra importante regra é a do artigo 36, § 2º da Lei nº 10.637, de 2002, que dispõe 

sobre as hipóteses de “realização de investimento” que dão ensejo ao incidência do IRPJ e 

CSLL. Segundo esta regra, não será considerada “realização de investimento” a transferência 

da participação societária conferida ao capital social de outra pessoa jurídica em decorrência 

de operações de fusão, cisão ou incorporação. 

 Verifica-se desta forma que, da combinação das regras previstas no artigo 36 da Lei nº 

10.637, de 2002, e nos artigos 7º e 8º da Lei nº 9.452, de 1997, o contribuinte poderá, 

cumpridos seus requisitos, fazer jus a dois incentivos fiscais. Explica-se. 

 Como visto no exemplo acima, o “lucro” decorrente da conferência ao patrimônio da 

sociedade “C” das quotas/ações da sociedade “B” pelo seu valor de mercado não terá efeitos 

tributários para fins de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e tampouco da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.  

 Somado a este benefício, e desde que observadas as condições previstas na Lei 9.452, 

de 1997, o ágio decorrente da diferença entre os valores computados nas sociedades “B” e 
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“C” (isto é, o valor de contábil e o valor de mercado, respectivamente) poderão ser dedutíveis 

do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

 Assim, seguindo o mesmo exemplo, caso a sociedade “C”, que possui o ágio 

registrado em sua contabilidade, venha a ser posteriormente incorporada à sociedade “B”, este 

ágio poderá ser dedutível do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido pela na sociedade “B”. 

 Ao analisar o tema, Jorge Vieira da Costa Júnior e Eliseu Martins assim dispuseram: 

“Em suma, utilizando o mesmo exemplo, caso “C” seja incorporada por 
hipótese pela, agora sua controladora, companhia “B”, o “lucro” registrado 
em “A” não será tributado para fins de IRPJ e CSLL. Contudo, o ágio 
carregado em “C” para “B” será dedutível tanto na apuração do lucro real 
quanto na base de cálculo da CSLL a ser apurado em “B” “ 69

 Observando as regras tributárias acima expostas, diversos grupos econômicos 

iniciaram operações que, por meio da constituição de empresas veículos, reavaliavam os 

valores das quotas/ações de sociedades subsidiárias visando a criação de ágios internos. 

.  

 Estas operações levaram a inúmeras discussões acadêmicas tanto no campo do direito 

quanto no da contabilidade, bem como a múltiplos processos administrativos e judiciais70

 

. 

 Abaixo faremos uma breve análise do posicionamento dos órgãos administrativos 

fiscais quanto à legalidade destas operações.  

                                                           
69 Junior, Jorge Vieira da Costa e Martins, Eliseu. A incorporação reversa com ágio gerado internamente: 
consequências da elisão fiscal sobre a contabilidade. p. 5. 
70 Neste sentido, ver: 1º Conselho de Contribuintes, acórdão nº. 105-17.219; Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais, acórdão nº 103-23.290, de 05.12.2007, publicado no D.O.U., em 08/05/2008; e Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais acórdão nº. 101-96724, julgado em 28.5.2008. 

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 
2012. 

 GALHARDO, Luciana Rosanova e JUNIOR, Jorge Ney de Figueirêdo. As novas normas contábeis e a 
amortização fiscal do ágio. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga e LOPES, Alexsandro Broedel (Coord.) 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Dialética, 2010. 

ARAGÃO, Paulo Cezar e ROCHA, Sergio André. Aproveitamento de ágio registrado em empresa-veículo: 
exame a partir das decisões dos conselhos de contribuintes e das regras previstas na Lei nº 11.638/07. In: 
ROCHA, Sergio André (coord.). Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A – Inovações da 
Lei 11.638. São Paulo: Quartier Latin, 2008. 
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2.3 O Ágio Interno e os Órgãos Administrativos Fiscais 

 Diante dos incentivos fiscais previstos nas Leis nº 9.452, de 1997, e nº 10.637, de 

2002, diversas empresas realizaram reorganizações societárias dentro do mesmo grupo 

econômico, buscando aproveitar estes benefícios. Frente a este cenário, e observadas outras 

características específicas das operações, a Fazenda Pública tem autuado estas transações, o 

que tem gerado longas e importantes controvérsias nos órgãos administrativos fiscais. 

 No julgamento do caso envolvendo a reorganização societária do Grupo Gerdau 

(Acórdão nº 1101-00.71071

(i) 

), os principais argumentos para a Fazenda Pública desconstituir o 

ágio geado internamente e lavrar o auto de infração foram: 

Ausência de Dispêndio de Recursos

(ii) 

: As autoridades fiscais alegam que para 

que seja caracterizado o ágio é necessário que haja o efetivo pagamento – 

dispêndio de recursos - para obtenção da participação societária de terceiros; 

Preço

(iii) 

: A Fazenda Púbica exige que haja preço (custo) pago pela aquisição da 

participação societária, argumentando que só há realmente preço quando a 

operação se realiza por partes independentes. 

Significação Econômica

 Os argumentos utilizados pelas autoridades fazendárias baseiam-se, essencialmente, 

nas regras contábeis e societárias expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e Comitês 

de Pronunciamento Contábeis, além de argumentos de autoridade na área da ciência contábil. 

: Alega, ainda, que, o ágio decorrente da perspectiva 

de rentabilidade futura nada mais é do que um adiantamento dos lucros da 

coligada e controlada. Desta forma, a razão econômica deste benefício é o fato 

da sociedade investidora já ter pagado por estes lucros antecipadamente.  

 O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entendeu, por maioria72

                                                           
71 Acórdão nº 103-23.290, de 05.12.2007. Publicado no D.O.U. em 08/05/2008. 

, que o ágio 

interno gerado na reorganização societária implementada pelo Grupo Gerdau era válido e 

tributariamente existente. Em seu voto o Conselheiro Carlos Eduardo Guerreiro aponta, 

principalmente, os seguintes fatos: (i) indiferença para fins fiscais do ágio gerado em 

operações entre empresas do mesmo grupo e empresas sem vínculo; (ii) independência entre a 

72 Vencida da Conselheira-Relatora Edeli Pereira Bessa. 
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legislação contábil e a tributária; e (iii) razão econômica da operação por meio da renúncia 

fiscal do Estado. 

 Abaixo estão transcritas algumas passagens relevantes do voto do Conselheiro Guerreiro. 

 “As manifestações contrárias ao ágio interno que essas autoridades emitem 
se referem apenas ao aspecto contábil e não ao aspecto legal-tributário. Ou 
seja, Jorge Vieira da Costa Júnior e Eliseu Martins reconhecem 
expressamente o ganho tributário, mas não admitem que a contabilidade 
retrate o ágio nascido de operações entre empresas do mesmo grupo”. 

“O mesmo acontece em relação às transcrições da CVM e CPC. As normas 
da CVM e pronunciamentos do CPC estão preocupados apenas com a 
questão contábil, não tendo (e nem poderia ter) qualquer efeito na questão 
tributária”. 

 Já no tocante à significação econômica, isto é, à criação de valor pela operação 

envolvendo empresas do mesmo grupo, o Conselheiro Carlos Eduardo Guerreiro cita o artigo 

elaborado por Jorge Vieira da Costa Júnior e Eliseu Martins, que assim dispõe: 

 “Entretanto, o respaldo em legislação tributária para o fenômeno – ágio 
gerado internamente – dá sentido econômico à operação. Há de fato riqueza 
sendo gerada pelo grupo societário nesses arranjos só que, no caso, está 
sendo transferida do Estado para o grupo via renúncia fiscal”.  

 

 Em que pese o julgado do Grupo Gerdau ter sido favorável aos contribuintes, é 

necessário observar que a matéria ainda não está pacificada nos tribunais administrativos. Em 

outros processos administrativos fiscais, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em 

linha com os argumentos trazidos pela Fazenda Pública, tem desconsiderado o ágio decorrente 

de operações envolvendo grupos societários 73

 Ao estudar o tema do ágio interno, Luís Eduardo Schoueri aponta que: 

. 

“(...) em princípio, não há, na legislação tributária, qualquer dispositivo que 

impeça o reconhecimento e a utilização do ágio gerado internamente, entre 

partes relacionadas. 

O que se condena é a simulação, a mentira, a operação que não existiu na 

realidade: assim, se não houve preço em uma relação entre partes 

                                                           
73 Neste sentido, ver: 1º Conselho de Contribuintes, acórdão nº. 105-17.219; Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais, acórdão nº 103-23.290, de 05.12.2007, publicado no D.O.U., em 08/05/2008; e Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais acórdão nº. 101-96724, julgado em 28.5.2008. 
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relacionadas na qual se registrou o ágio, tal operação deverá ser 

desconsiderada. Resta evidente, aí, que não houve uma compra e venda, 

uma aquisição de participação societária na qual poderia haver o 

pagamento do ágio. Comprovada a simulação, plenamente justificável e 

autorizada a desconsideração do planejamento tributário” 74

 

. 

2.4.  A Lei n° 12.973, de 2014 e a Extinção do Ágio Interno 

 Como visto ao longo deste trabalho, a Medida Provisória nº 627, de 2013, 

posteriormente convertida na Lei nº 12.973, de 2014, buscou alinhar a legislação tributária às 

mudanças contábeis trazidas com a edição dos Pronunciamentos Contábeis e Deliberações da 

CVM. 

 O artigo 22 da Lei nº 12.973, de 2014, seguindo à legislação contábil já em vigor, 

inova ao determinar que o ágio decorrente da aquisição de participação societária com 

fundamento na rentabilidade futura somente será dedutível caso tenha sido originado da 

aquisição de participação societária entre partes não dependentes. Ou seja, a Lei no 12.973, de 

2014, impôs um novo requisito aos previstos pela Lei nº 9.452, de 1997, qual seja: que a 

relação entre as partes seja “at arms’length”. A redação do referido artigo assim dispõe: 

“Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de 
incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária 
adquirida com ágio por rentabilidade futura (goodwill) decorrente da 
aquisição de participação societária entre partes não dependentes, apurado 
segundo o disposto no inciso III do caput do art. 20 do Decreto-Lei no 
1.598, de 26 de dezembro de 1977, poderá excluir para fins de apuração do 
lucro real dos períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio 
existente na contabilidade na data da aquisição da participação societária, 
à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período 
de apuração” (grifo nosso). 

 De modo a evitar questionamentos e incertezas no que se refere à definição de “partes 

não dependentes”, o legislador pátrio definiu este conceito no artigo 25 da Lei 12.973, de 

2014, assim dispondo: 

                                                           
74 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: 
Dialética, 2012. p. 112. 
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Art. 25.  Para fins do disposto nos arts. 20 e 22, consideram-se partes 
dependentes quando: 

I - o adquirente e o alienante são controlados, direta ou indiretamente, pela 
mesma parte ou partes; 

II - existir relação de controle entre o adquirente e o alienante; 

III - o alienante for sócio, titular, conselheiro ou administrador da pessoa 
jurídica adquirente; 

IV - o alienante for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge ou 
companheiro das pessoas relacionadas no inciso III; ou 

V - em decorrência de outras relações não descritas nos incisos I a IV, em 
que fique comprovada a dependência societária. 

Parágrafo único.  No caso de participação societária adquirida em estágios, 
a relação de dependência entre o(s) alienante(s) e o(s) adquirente(s) de que 
trata este artigo deve ser verificada no ato da primeira aquisição, desde que 
as condições do negócio estejam previstas no instrumento negocial.  

 Da leitura atenta do artigo 25 da Lei nº 12.973, de 2014, percebe-se que o legislador 

instituiu um conceito bastante amplo para “partes não dependentes”, inviabilizando, desta 

forma, o surgimento do ágio decorrente de operações entre sociedades pertencentes ao mesmo 

grupo econômico ou entre partes relacionadas 75

                                                           
75 O Pronunciamento Técnico CPC 05, define no item 9 parte relacionada como sendo: 

. 

“Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que está relacionada com a entidade que está elaborando suas 
demonstrações contábeis (neste Pronunciamento Técnico, tratada como “entidade que reporta a informação”). 

(a) Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, está relacionada com a entidade que reporta a 
informação se: 

(i)  tiver o controle pleno ou compartilhado da entidade que reporta a informação; 

(ii)  tiver influência significativa sobre a entidade que reporta a informação; ou 

(iii)  for membro do pessoal chave da administração da entidade que reporta a informação ou da controladora 
da entidade que reporta a informação. 

(b) Uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a informação se qualquer das condições 
abaixo for observada: 

(i)  a entidade e a entidade que reporta a informação são membros do mesmo grupo econômico (o que 
significa dizer que a controladora e cada controlada são inter-relacionadas, bem como as entidades sob controle 
comum são relacionadas entre si); 

(ii)  a entidade é coligada ou controlada em conjunto (joint venture) de outra entidade (ou coligada ou 
controlada em conjunto de entidade membro de grupo econômico do qual a outra entidade é membro); 

(iii)  ambas as entidades estão sob o controle conjunto (joint ventures) de uma terceira entidade; 

(iv)  uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade e a outra entidade for 
coligada dessa terceira entidade; 

(v)  a entidade é um plano de benefício pós-emprego cujos beneficiários são os empregados de ambas as 
entidades, a que reporta a informação e a que está relacionada com a que reporta a informação. Se a entidade que 
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 Em que pese a manutenção das discussões sobre a legalidade das operações 

envolvendo partes dependentes realizadas até 31 de Dezembro de 201376

 

, com a edição da 

nova regra trazida pela Lei nº 12.973, de 2014, que prevê a obrigatoriedade de não 

dependência entre as partes, as controvérsias geradas pela ausência de vedação à constituição 

do ágio interno tendem a ser eliminadas.  

2.5. O Fim do Ágio entre Empresas do Mesmo Grupo Econômico? 

 

 Como visto acima, a Lei nº 12.973, de 2014, impôs que as partes envolvidas na 

operação de aquisição de participação societária tenham uma relação de “não dependência” 

entre si para a dedutibilidade fiscal do ágio originado. Em seguida, a Lei determina as 

hipóteses em que esta relação de dependência é visualizada. 

 Como bem observado por Eliseu Martins, esta regra visa impossibilitar a ocorrência 

dessas operações, que “podem ser vistas como não necessárias, como provocadoras de 

valores de avaliação discutíveis, etc.77

 Todavia, eventualmente, algumas operações podem ser caracterizadas formalmente 

entre “partes dependentes”, como a hipótese na qual “o adquirente e o alienante são controlados, 

” Ou seja, o legislador buscou garantir que as 

operações resultantes do ágio sejam decorrentes de transações entre partes independentes, de 

forma a garantir uma decisão imparcial e transparente. 

                                                                                                                                                                                     
reporta a informação for ela própria um plano de benefício pós-emprego, os empregados que contribuem com a 
mesma serão também considerados partes relacionadas com a entidade que reporta a informação; 

(vi)  a entidade é controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa identificada na letra 
(a); 

(vii)  uma pessoa identificada na letra (a)(i) tem influência significativa sobre a entidade, ou for membro do 
pessoal chave da administração da entidade (ou de controladora da entidade)”. 
76 Conforme dispõe o artigo 64 da Lei nº 12.973, de 2014 “Para as operações ocorridas até 31 de dezembro de 
2013, para os optantes conforme o art. 75, ou até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes, permanece a 
neutralidade tributária estabelecida nos arts. 15 e 16 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e a pessoa jurídica 
deverá proceder, nos períodos de apuração a partir de janeiro de 2014, para os optantes conforme o art. 75, ou a 
partir de janeiro de 2015, para os não optantes, aos respectivos ajustes nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, 
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, observado o disposto nos arts. 66 e 67”. 
77MARTINS, Eliseu. Voltando das férias “desagiado”. Em: <www.capitalaberto.com.br/eliseu-martins>. 
Visitado em: 25.05.2014. 

http://www.capitalaberto.com.br/eliseu-martins�
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direta ou indiretamente, pela mesma parte ou partes”, mas que materialmente a operação tenha se 

dado  entre partes independentes. Explica-se. 

 Segundo o artigo 22 da Lei nº 12.973, de 2014, na hipótese de aquisição de 

participação societária de empresa cujo controlador esteja nas duas pontas da operação (como 

alienante e adquirente) o ágio eventualmente apurado não poderá ser deduzido fiscalmente. 

Entretanto, caso, na prática, o controlador tenha se afastado do exercício do controle em uma 

das pontas da operação, deixando a aprovação da operação aos minoritários da sociedade, 

questiona-se se o ágio decorrente de tal operação poderá ou não ser amortizado fiscalmente. 

 A Comissão de Valores Mobiliários teve a oportunidade de analisar o tema sob o olhar 

contábil-societário no Processo Administrativo RJ nº 2010/16665. Neste caso, a Autarquia 

considerou que a aquisição de participação societária ocorreu entre partes independentes, 

ainda que as sociedades estivessem sobre controle comum. Isto porque, na prática, a operação 

deu-se entre o minoritário e o controlador, partes independentes entre si.  

 Os Diretores Otávio Yazbek e Alexsandro Broedel, respectivamente, assim 

dispuseram: 

 

“Um outro ponto que me parece necessário explorar está relacionado à 
caracterização de "parte relacionada" no presente caso. Entendo que, pela 
definição do Pronunciamento Técnico CPC 05, a partir do momento em que a 
deliberação foi tomada pelos minoritários, que, aliás, mais do que apenas 
legitimar a operação, teriam participado do processo negocial, não se pode 
dizer que se trata de uma negociação entre partes relacionadas. Os 
minoritários são, nesse sentido, terceiros em relação ao grupo societário em 
si e deliberariam em prol de um interesse econômico próprio. Interesse que, 
como se viu no item anterior, efetivamente existe na Recorrente”. 

“Ademais, esta decisão somente aplica-se ao caso concreto onde não 
restaram dúvidas de que a transação se deu sem a participação dos 
acionistas controladores que se abstiveram de votar. Demais casos devem ser 
analisados tendo em vista as suas características específicas”78

 Entretanto, Eliseu Martins, ao analisar esta operação, ressaltou que:  
 

 “no lado dos não controladores estavam sócios com participações relevantes 
no capital social de uma das empresas, sendo pelo menos três fundos de 
investimento visivelmente independentes, inclusive, entre si. Não eram 

                                                           
78 Processo Administrativo CVM RJ nº 2010/16665, julgado em 22 de março de 2011. Diretor-Relator Otávio 
Yazbek. 
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minoritários com participação inexpressiva nem com vínculo com o 
controlador que pudesse colocar em dúvida a sua genuína independência”79

 Entendemos, portanto, que apesar de formalmente vedadas, algumas operações 

envolvendo “partes dependentes”, incluindo empresas do mesmo grupo econômico, poderão 

vir a ser consideradas dedutíveis fiscalmente. Todavia, deverá restar clara a independência das 

partes na operação, cabendo à doutrina e à jurisprudência determinarem os critérios e 

requisitos para definição desta independência.  

.  

 

3. CONCLUSÃO  

 

 A Lei nº 12.973, de 2014, que pôs fim ao Regime Tributário Transitório instituído pela 

Lei nº 11.941, de 2009, trouxe importantes modificações ao instituto do ágio na aquisição de 

participação societária. Como vimos ao longo deste trabalho, a referida lei buscou alinhar o 

campo do direito tributário aos campos contábeis e societários, que há tempos já vinham 

seguindo as práticas usualmente adotadas no plano internacional (IASB). 

 A primeira e talvez mais relevante alteração estudada refere-se à contabilização do 

ágio resultante da aquisição de participação societária. Até a entrada em vigor da Lei nº 

12.973, de 2014, o ágio era calculado pela diferença entre o custo de aquisição e o valor 

patrimonial das quotas/ações. Todavia, com a edição da referida lei, o ágio passou a ser 

calculado pela diferença entre o custo de aquisição e o valor justo das quotas/ações. 

 Por meio deste novo critério de contabilização, via de regra, o valor de ágio gerado na 

aquisição de participação societária tenderá a diminuir. Isto porque, o valor patrimonial das 

quotas/ações, normalmente, é menor do que o valor justo. Aquele reflete os valores históricos 

enquanto este reflete o valor de mercado. Tal fato gera, consequentemente, uma redução nos 

valores potencialmente dedutíveis da base de cálculo do lucro real e da Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido. Consequentemente, isso torna as operações envolvendo a aquisição de 

participação societária menos interessante. 

                                                           
79 MARTINS, Eliseu. Voltando das férias “desagiado”. Em: <www.capitalaberto.com.br/eliseu-martins>. 
Visitado em: 25.05.2014. 

http://www.capitalaberto.com.br/eliseu-martins�
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 Outra importante alteração trazida pela Lei nº 12.973, de 2014, foi a imposição da não 

dependência entre as partes envolvidas na operação de aquisição de participação societária. 

Com esta imposição, prevista no artigo 22 da Lei supramencionada, as controvérsias acerca da 

possibilidade de surgimento e da dedução fiscal do ágio gerado entre empresas do mesmo 

grupo econômico ficaram virtualmente extintas.  

 Desta forma, com a entrada em vigor e a plena eficácia da Lei nº 12.973, de 2014, em 

tese, o ágio para fins fiscais somente poderá ser dedutível apenas em operações que não 

envolvam partes dependentes, estas entendidas como aquelas previstas em seu artigo 25. 

Lembrando, porém, que se discute a possibilidade de afastar esta vedação caso fique 

materialmente comprovada a independência das partes na decisão sobre a aquisição de 

participação societária envolvendo empresas do mesmo grupo econômico. 

 Por fim, outra alteração proposta pela Lei nº 12.973, de 2014, e abordada neste 

trabalho, foi a imposição aos contribuintes de elaboração de laudo para avaliação do valor 

justo dos ativos líquidos por perito independente, e seu respectivo registro perante os órgãos 

públicos competentes.   

 Diante da relevância das alterações trazidas pela Lei nº 12.973, de 2014, é de extrema 

importância o aprofundamento dos estudos sobre os impactos decorrentes das novas regras 

acerca do instituto jurídico do ágio na aquisição de participação societária. 
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