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COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS – IFRS E ÁGIO 

A ORIGEM DO IFRS 

Globalização 

USGAAP 
Regras 

FRS 
Princípios 

Grandes 

Escândalos 

IFRS 

 IASB - Princípios 

O processo de globalização do mercado financeiro trouxe consigo a exigência de maior credibilidade, 

transparência e especialmente comparabilidade das demonstrações financeiras. Os custos de 

“tradução” da informação contábil gerada sob as normas de um país para as normas de outro país, ou 

vários outros países no caso de uma empresa globalizada, tornavam-se cada vez maiores, num mundo 

em que a competitividade inibe qualquer aumento de custo. 
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IFRS NO BRASIL 

A contabilidade brasileira por muito tempo foi guiada pelas disposições da legislação do IRPJ. No início 

da década de 1990, iniciou-se o processo de independência e internacionalização da contabilidade 

brasileira, mas com inúmeros percalços e interrupções. Culminou com a edição da Lei nº 11.638/07, 

que alterou sensivelmente a Lei das S/As e legitimou a internalização dos IFRS, por meio dos 

pronunciamentos técnicos editados pelo CPC, órgão criado pelo Conselho Federal de Contabilidade, 

com a participação significativa da CVM, BACEN, SUSEP e RFB. 

2007 2008 2009 2013 2014 2015 2010 – 2012 

RTT opcional RTT obrigatórioo RTT opcional 

Lei n. 11.638/2007 MP n. 449/2008 Lei n. 11.941/2009 MP n. 627/2013 Lei nº 12.973/14 
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IFRS – UMA MUDANÇA DE PARADIGMA 

Medição de 
caixa e lucro 

Custo histórico 
Princípio da 

Competência 
Realização da 

receita 

Contabilidade focada em credores e fisco: visão retrospectiva (+ REGRAS) 

Medição de 
ativos e 
passivos 

Essência sobre 
a forma 

Valor Justo e 
Vida Útil 

Realização da 
receita (?) 

Contabilidade focada no mercado: visão prospectiva (+ PRINCÍPIOS) 

PRÉ - IFRS 

PÓS IFRS 
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ÁGIO PRÉ - IFRS 

 Método da Equivalência Patrimonial:  Art. 248 da LSA (1976) – Investimento em 

Controladas e Coligadas – CPC 18 – Reflexo no investidor dos ativos líquidos da 

investida. 

 

 Surgimento do Ágio Fiscal: Art. 20 do DL nº 1.598/77 – IN CVM 247/96 - 

Desdobramento do custo de aquisição: (i) patrimônio líquido; (ii) ágio; e (iii) deságio. 

Livre fundamentação econômica:  valor de mercado, rentabilidade futura ou fundo de 

comércio, intangíveis e outras razões econômicas.  

 

 

 

 

 
Preço de Aquisição 

Investimento 

Deságio 

Ágio 

Investimento 

M 

E 

P 
M 

E 

P 
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ÁGIO  PRÉ IFRS – AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA   

Com o intuito de incentivar o processo de privatização das companhias estatais, no contexto do 

Programa Nacional de Desestatização (PND), foi publicada a Lei nº 9.532/97, que por meio dos artigos 

7º e 8º tornou possível antecipar o aproveitamento do ágio por meio de eventos especiais 

(incorporação, fusão ou cisão). 

 

 

 Propósito do incentivo fiscal: permitir a recuperação parcial do custo de aquisição. Em linhas 

gerais, o ágio gerado em operações de privatização poderia ser aproveitado nas próprias empresas 

privatizadas, com o lucro por elas gerado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planejamento Tributário Reflexo: Incorporação reversa como forma de antecipar a incorporação 

sem necessariamente absorver o patrimônio da sociedade adquirida utilizando uma empresa 

veículo. 
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ÁGIO  PRÉ IFRS – AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA   

Investidora 

Investida 

Investida 

Dedutibilidade => Venda Investimento 

Antes Lei n 9.532/97 Após Lei n 9.532/97 

Investida 

Investidora 

Incorporação => Dedutibilidade antecipada 

Investidora 

Empresa Veículo 

Investida 

Sem Planejamento Com Planejamento 
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ÁGIO  PRÉ IFRS – VISÃO DO FISCO 

COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS – IFRS E ÁGIO 

Ágio verdadeiro 

 

 Há efetiva negociação de um investimento 

(propósito negocial) 

 

 Há participação de terceiros (substrato 

econômico) 

 

 A situação final é diversa da inicial 

 

 Há alteração de controle societário do 

investimento que é negociado 

 

 A vontade declarada coincide com a vontade 

real 

Ágio de si mesmo 

 

 Não há negociação de qualquer investimento 

 

 Não há participação de terceiros 

 

 A situação final é igual à inicial 

 

 Não há alteração de controle societário do 

investimento que é negociado 

 

 A vontade declarada diverge da vontade real 

 
 

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. 

ENCARGO  DE  AMORTIZAÇÃO  DE  ÁGIO  GERADO  COM UTILIZAÇÃO 

DE SOCIEDADE  VEÍCULO.  ÁGIO  DE  SI  MESMO. ABUSO DE DIREITO.  

O ágio gerado em operações societárias, para ser eficaz perante o Fisco, 

deve decorrer de atos econômicos efetivamente existentes. A geração de 

ágio de forma interna, ou seja, dentro do mesmo grupo econômico, sem a 

alteração do controle das sociedades envolvidas, sem qualquer desembolso 

e com a utilização de empresa inativa ou de curta duração (sociedade 

veículo) constitui prova da artificialidade do ágio e torna inválida sua 

amortização. A utilização dos formalismos inerentes ao registro público de 

comércio engendrando afeiçoar a legitimidade destes atos caracteriza abuso 

de direito.  

(CARF – 1ª Turma - Acórdão nº 1103-00501  (30/06/2011) 
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PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DAS AUTUAÇÕES E CRITÉRIOS QUE 
NORTEIAM OS JULGAMENTOS 

1. Laudo de Avaliação (Demonstrativo) 

 

2. Utilização de Empresa Veículo (Casos 

Santander e Ambev)) 

 

3. Transferência de Ágio 

 

4. Adquirente Estrangeiro 

 

5. Aquisição de empresa estrangeira 

 

6. Ágio interno (Caso Gerdau) 
 

 

 

7. Ágio de si mesmo (Caso Natura) 

 

8. Fundamento econômico do ágio 

 

9. Fluxo Financeiro 

 

10. Incorporação de Ações 

 

11.Ausência de Propósito Negocial 

 

12.Patrimônio Líquido Negativo (Caso 

Globo) 
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COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS – CPC 15 – IFRS 3 

NEGÓCIO 
Conjunto integrado   de ativos e atividades 

capaz de gerar benefícios econômicos 

futuros na forma de dividendos, redução de 

custos ou outros benefícios aos seus 

proprietários ou detentores. 

Inputs 
 

Recursos e 
Matéria Prima 

Fatores de Produção 
Outputs 

 
Lucro - $$$ 

 

Isso caracteriza um negócio, não apenas o conjunto líquido de ativos ou um ativo específico  
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COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS – CPC 15 – IFRS 3 

COMBINAÇÃO  

DE NEGÓCIOS 

Operação ou outro evento por meio do 

qual o adquirente obtém o controle de 

um ou mais negócios, independente da 

forma jurídica da operação. (Glossário 

CPC 15) 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Não se aplica o CPC 15 (i) à aquisição efetuada por 

entidade de investimento, de investimento em controlada cuja mensuração é feita pelo 

valor justo no resultado; (ii) na formação de empreendimentos controlados em conjunto 

(joint ventures); (iii) na combinação de negócios sobre controle comum.  
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MÉTODO DE AQUISIÇÃO 

A imposição deste método pressupõe que em toda combinação de negócios há a obtenção 

de controle por pelo menos uma das partes envolvidas. 

 

A aplicação do método de aquisição exige:  

 

1. Identificação do Adquirente: Transferência de ativos, assunção de passivo, emissão 

de valores mobiliários etc)  

 

Atenção: Essência sobre a forma e aquisição reversa. 

 

 

2. Determinação da Data de Aquisição do Controle  

 

 

 

           Data de Fechamento                                                                                                   Data de Aquisição do Controle 
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3. Reconhecimento e Mensuração dos ativos identificáveis adquiridos, dos passivos 

assumidos e das participações societárias de não controladores na adquirida 

 

 

 

 
 

 

4. Reconhecimento e Mensuração do Ágio por expectativa de rentabilidade futura 

(Goodwill) ou do Ganho proveniente de compra vantajosa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Patrimônio 
Líquido 

ajustado a 
mercado 

COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS – IFRS E ÁGIO 

MÉTODO DE AQUISIÇÃO 

VALOR JUSTO Contraprestação do 
adquirente 

Ativos Líquidos 
Adquiridos 

Valor de 
Aquisição 

Ativos 
Intangíveis 

Mais Valia 
ativos tangíveis 

Patrimônio 
Líquido 
Contábil 

Goodwill 

       $$$                                                        1                                 2                              3                     PLM = 1+2+3 
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COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS – IFRS E ÁGIO 

Decreto-Lei nº 1.598/1977 
 
Art. 20 - 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 21; 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 
número I.        
[...] 
§ 2º - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os 
seguintes, seu fundamento econômico:     
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada 
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade; 
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base 
em previsão dos resultados nos exercícios futuros; 
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. 
§ 3º - O lançamento com os fundamentos de que tratam as 
letras a e b do § 2º deverá ser baseado em demonstração que o 
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.     
[...] 

Decreto-Lei nº 1.598/1977 – Pós Lei nº 12.973/2014  
 
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: [...] 
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. 
[...] 
§ 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 13º 
(décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da 
participação. [...] 
§ 5º  A aquisição de participação societária sujeita à avaliação 
pelo valor do patrimônio líquido exige o reconhecimento e a 
mensuração: 
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos 
passivos assumidos a valor justo; e 
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) 
ou do ganho proveniente de compra vantajosa. [...]” 



15 

IV SEMINÁRIO DE FÉRIAS 
FINANÇAS CORPORATIVAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS – IFRS E ÁGIO 
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Lei nº 9.532/1997 
 
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 (...):  
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento 
seja o de que trata a alínea “a” do §2º do arg. 20 do Decreto-Lei 
nº 1.598 de 1997, 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 nº 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 
subsequentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 
(um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de 
apuração; 
(...) 
 
Art. 8º O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, 
quando: 
(...) 
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que 
detinha a propriedade da participação societária. 
 
 
 

Lei nº 12.973/2014 
 
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, (...), 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.         
(...) 
 
 
Art. 23.  A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, 
em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha 
participação societária adquirida com ganho proveniente de 
compra vantajosa, (...), deverá computar o referido ganho na 
determinação do lucro real dos períodos de apuração 
subsequentes à data do evento, à razão de 1/60 (um sessenta 
avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.  
 
Art. 24.  O disposto nos arts. 20, 21, 22 e 23 aplica-se inclusive 
quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for 
aquela que detinha a propriedade da participação 
societária.           
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Principais Diferenças: 

 

 

 Ágio por Rentabilidade Futura (Goodwill) passou a ser um valor residual; 

 

 Deságio passou a ser Ganho por Compra Vantajosa, normalmente decorrente de uma 

venda forçada e a ser reconhecido como receita no resultado; 

 

 Mais ou Menos Valia dos ativos líquidos adquiridos devem ser obrigatoriamente 

comprovados por meio de laudo elaborado por perito independente (PPA); 

 

 Laudo (PPA) deverá ser protocolado na RFB ou seu sumário registrado em Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos;  

 

 Não é permitida a amortização contábil do Ágio por Rentabilidade Futura (Goodwill); e 

 

 O aproveitamento antecipado do Ágio (Goodwill) só é possível em operações efetuadas 

entre partes não dependentes (art. 25 da Lei nº 12.973/14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS – IFRS E ÁGIO 

ÁGIO PRÉ IFRS X ÁGIO PÓS IFRS 



OBRIGADA! 

Juliana Fonseca Alves 

Advogada e Contadora 

 

 


