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Fundamento do Ágio Amortizável para Fins Fiscais 
Artigo 20 do Decreto-Lei n° 1.598/1977 

• Antes – Rentabilidade Futura 

Art. 20 -  (...) desdobrar o custo de aquisição em:  

I - valor de patrimônio líquido na época da 
aquisição (...); 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. 

 

• Após – Goodwill – Residual 

Art. 20 -  (...) desdobrar o custo de aquisição em:  

I - valor de patrimônio líquido na época da 
aquisição (...); e 

II - mais ou menos valia (...); 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. 

(...) 

§ 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. 



“Aquisição de Participação Societária” como 
Requisito para a Amortização Fiscal do Ágio 

• Antes – 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, 
apurado segundo o disposto no art. 20 do 
Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977. 

 

• Após –  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, 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.  

Ponto de atenção: conceito de partes não dependentes. 



Ágio Intragrupo 

• Antes 

Reestruturações societárias consistentes na aquisição 
de investimento em empresa operacional por 
determinada sociedade, transferência do mesmo à 
empresa-veículo e na subsequente incorporação 
desta última pela empresa operacional foram 
disciplinadas de forma genérica pela CVM como 
forma de o contribuinte usufruir do benefício fiscal 
concedido pela Lei n° 9.532/1997: 

“(...) a criação da empresa veículo e a transferência, para 
esta, do investimento original e, também, do ágio 
permitiram que, através desse modelo de incorporação, 
houvesse a possibilidade da amortização do ágio”. 

(Nota Explicativa à Instrução CVM n° 349/2001). 

 

 Ponto de atenção: conceito de aquisição. 

 

• Após –  Vedação Expressa e Exceção 

Art. 22. (...) participação societária adquirida com ágio 
por rentabilidade futura (goodwill) decorrente da 
aquisição de participação societária entre partes não 
dependentes (...).  

Art. 37.  No caso de aquisição de controle de outra 
empresa na qual se detinha participação societária 
anterior, o contribuinte deve observar as seguintes 
disposições:  (....) 

§ 3º Deverão ser contabilizadas em subcontas distintas: 

I - a mais ou menos valia e o ágio por rentabilidade 
futura (goodwill) relativos à participação societária 
anterior, existente antes da aquisição do controle; e 

Art. 38.  Na hipótese tratada no art. 35, caso ocorra 
incorporação, fusão ou cisão: (...) 

III - não poderá ser excluída na apuração do lucro real 
a variação do ágio por rentabilidade futura (goodwill) 
de que trata o inciso II do § 3º do art. 35. 

Parágrafo único.  Excetuadas as hipóteses previstas nos 
incisos II e III do caput, aplica-se ao saldo existente na 
contabilidade, na data do evento, referente (...) ao 
ágio por rentabilidade futura (goodwill) de que 
tratam os incisos II e III do caput do art. 20 do 
Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, o disposto nos arts. 19 a 
21. 



“Empresa-Veículo” 

• Antes – Lei nº 9.532/1997 
 

Ausência de disposição expressa. 

• Medida Provisória nº 627/2013 
 

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. 
 

§ 1º O contribuinte não poderá utilizar o disposto neste artigo, quando: (...) 
 

III - o valor do ágio por rentabilidade futura (goodwill), relativo à participação societária extinta 
em decorrência da incorporação, fusão ou cisão, tiver sido apurado em operação de substituição 
de ações ou quotas de participação societária. 

• Lei n° 12.973/2014 
 

Supressão do inciso III do § 1º do artigo 21 do texto original. 



Aproveitamento fiscal do ágio – Limite temporal 

• Antes – 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, apurado segundo 
o disposto no art. 20 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 
de dezembro de 1977: 

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; 

• Após –  Lei n° 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, 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.  


