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1. Introdu 

A formação e o aproveitamentc 
investimentos é matéria relevante nos 
presarial (mergers and acquisitions). r; 
envolva aquisição de participações se 
aspecto. 

O aproveitamento do ágio tom<l 
cisíva na fixação do valor de um invel 
timento do ágio urna despesa dedutíve 
redução do lucro real e, consequente 
imposto de renda e da contribuição so( 
namento da viabilidade financeira de I 

societária, é natural que o compradol 
investimento, considerando a possibili 
tariamente, o ágio pago por ocasião d: 

Embora a disciplina do ágio já 
lei n° 1.598/1977, foi a edição da Lei 
impulso à matéria, ao dispor sobre se 
incorporações de empresas. Confonm 
verso seria seu tratamento tributário. 

Reflexo, num primeiro momenl 
empresas estatais e, mais recentemel 
Brasil na economia mundial, é notóric 
gos por ativos; cifras astronômicas SUl 

por óbvio, a atenção das autoridades fis 
dos ágios. 

Nos últimos tempos, têm ocupa 
de julgamento do Conselho Adminis 
CARF - questões envolvendo a constit 
mento em reorganizações societárias. 
dos, seja em razão da notoriedade das 
do o estudo do terna. Seu efeito econÔl 
ciaI. Os montantes envolvidos muitas 
empresas de grande porte, com óbvias 

Mais ainda, a depender do enter 
cer sobre a matéria, transações em CUI 

 

 


