
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 
 

DESMUTUALIZAÇÃO  DAS  BOLSAS Data 28/12/2007 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Servimo-nos do presente para apresentar breves comentários acerca do histórico e dos 
aspectos tributários que permeiam o processo de desmutualização das Bolsas de Valores 
(Bolsa de Valores de São Paulo – “Bovespa” e Bolsa de Mercadorias & Futuros – “BM&F”). 
Nossas considerações abrangerão dois pontos de suma relevância para o tema que se 
apresenta: (i) a tributação da atualização dos títulos pelos associados por ocasião da 
desmutualização, especialmente diante do entendimento das Autoridades Fiscais manifestado 
nas Soluções de Consulta nº 10, de 26.10.07, nºs 520 e 521, ambas de 07.11.071; e (ii) a 
contabilização dos títulos convertidos em ações em conta de Ativo Permanente ou Circulante e 
o impacto para fins de tributação pelas Contribuições ao Programa de Integração Social (“PIS”) 
e para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”). 
 
 
I – Tributação da Atualização dos Títulos quando da Desmutualização 
 
As Bolsas de Valores eram associações sem fins lucrativos e as corretoras de valores 
mobiliários eram obrigadas a deter títulos patrimoniais das Bolsas a fim de operar no mercado 
de capitais. A operação de abertura de capital das Bolsas (desmutualização) se deu mediante 
cisão da associação e incorporação da parcela cindida por sociedade anônima. Nessa medida, 
os títulos detidos pelas corretoras (associadas às então associações) foram trocados por ações 
das novas companhias.  

                                         
1 “ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ 
EMENTA: OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES. 
O instituto da cisão, disciplinado nos arts. 229 e segs. da Lei nº 6404, de 1976, e no art. 1122 da Lei nº 10406, de 
2002, só é aplicável às pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de sociedade. Às bolsas de 
valores constituídas sob a forma de associações se aplica o regime jurídico estatuído nos arts. 53 e 61 da Lei nº 
10406, de 2002 (Código Civil de 2002). O art. 61 da Lei nº 10406, de 2002, veda a destinação de qualquer parcela do 
patrimônio das bolsas de valores, constituídas sob a forma de associações, a entes com finalidade lucrativa. As 
sociedades corretoras devem avaliar as cotas ou frações ideais das bolsas de valores pelo custo de aquisição. O fato 
de a operação de ‘desmutualização’ de associações não encontrar amparo no ordenamento jurídico não obsta a 
incidência do imposto de renda sobre a diferença entre o valor nominal das ações (da sociedade) recebidas pelos 
associados (sociedades corretoras) e o custo de aquisição das cotas ou frações ideais representativo do patrimônio 
segregado das bolsas de valores. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10406, de 2002, art. 61; Lei nº 9532, de 1997, art. 
16 e 17.” (O texto da ementa é idêntico para as três Soluções de Consulta citadas). 
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Ocorre que, por determinação das Autoridades Reguladoras, os títulos sofreram atualizações 
periódicas, que correspondiam às variações patrimoniais ocorridas nas Bolsas. Tais 
atualizações, por determinação expressa da legislação, eram registradas contabilmente por 
lançamento em conta de ativo (dos títulos) e, em contrapartida, em conta de reserva composta 
exclusivamente por tais valores.  
 
Nos termos da Portaria do Ministro da Fazenda (“Portaria MF”) nº 785, de 20.12.77, com base 
na legislação então vigente, o acréscimo patrimonial reconhecido pelas corretoras associadas 
não constituía receita ou ganho de capital, devendo ser excluído do seu Lucro Real, desde que 
os valores registrados na mencionada reserva não fossem distribuídos e fossem oportuna e 
compulsoriamente incorporados ao capital. 
 
Após a desmutualização, as corretoras alienaram as ações que detinham nas Bolsas, fazendo 
surgir uma primeira grande questão: os valores referentes à atualização dos títulos devem 
compor o seu custo de aquisição para fins de apuração do ganho de capital na venda das ora 
ações?  
 
Essa questão resvala na vigência ou não da Portaria MF nº 785/77, muito discutida entre os 
operadores do Direito, tendo em vista que, embora ela não tenha sido revogada 
expressamente, toda a legislação em que se embasava o foi. Em estando vigente, por seus 
próprios dispositivos, as receitas decorrentes das atualizações sofridas pelos títulos seriam 
excluídas do Lucro Real, não sendo, portanto, objeto de tributação, compondo o custo de 
aquisição de tais títulos. Caso contrário, a defesa da não tributação restaria enfraquecida.   
 
As Autoridades Fiscais foram instadas a se manifestar sobre o processo de desmutualização, 
tendo sido seu entendimento expresso em três recentes Soluções de Consulta de nº 10 
(26.10.07), 520 (07.11.07) e 521 (07.11.07). 
 
Pelas ementas, nota-se que o Fisco questiona, primeiramente, o próprio processo de 
desmutualização, na medida em que diz não ser aplicável o instituto da cisão às associações, 
às quais é vedada a destinação de qualquer parcela de seu patrimônio a entes com finalidade 
lucrativa. 
 
Ademais, o Fisco deixa claro que o custo de aquisição dos títulos será o valor original, não 
sendo contemplado o valor equivalente às atualizações acumuladas ao longo do tempo. Desta 
forma, manifesta-se pela tributação da diferença entre o valor nominal das ações recebidas 
quando da desmutualização e o custo original dos títulos patrimoniais quando da integralização 
nas então associações.  
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A BM&F, consulente do Processo de Consulta nº 521/07, emitiu ofício aos seus associados com 
“Esclarecimentos sobre o Entendimento da Receita Federal acerca dos Efeitos Fiscais da 
Desmutualização da BM&F”, datado de 26.11.07. 
 
Neste ofício, a BM&F transcreve alguns trechos da íntegra (indisponível ao público) que 
evidencia contornos mais definidos do entendimento fiscalista.  
 
Num dos trechos, o Fisco afasta a possibilidade de aplicação do Método de Equivalência 
Patrimonial (“MEP”) aos títulos. A análise da aplicabilidade do MEP ao caso decorre da 
argumentação traçada pela consulente na consulta específica, o que não foi acatado pelo Fisco. 
 
Pela leitura dos trechos transcritos, nota-se a menção à Portaria nº 785/77, remetendo o leitor à 
manifestação do Fisco pela vigência da mesma.  
 
No entanto, a interpretação do Fisco sobre o teor da Portaria nº 785/77 parece-nos equivocado: 
entendem as Autoridades Fiscais que a referida Portaria autorizou a postergação da “tributação 
sobre o valor dos acréscimos efetuados ao valor nominal das cotas ou frações ideais recebidos 
em virtude de aumento de capital social das bolsas de valores para o momento que houvesse a 
redução do capital ou até mesmo a extinção dessas associações”. Na verdade, em nosso 
entender, a Portaria dispõe sobre a efetiva isenção de tais acréscimos, e não mera postergação 
da tributação, visto que determina a exclusão do Lucro Real.  
 
O Fisco, no embasamento de seu raciocínio, socorre-se do quanto disposto no artigo 17, da Lei 
nº 9.532, de 10.12.97, que entende estar “em consonância com o que já previa a Portaria nº 
785, de 1977”. Essas menções nos levam a crer que, no entendimento do Fisco, o processo de 
desmutualização implica efetiva redução de capital ou extinção das associações, sendo a 
entrega das ações considerada “devolução de patrimônio”, no termos da Lei nº 9.532/97. Por 
esse raciocínio, por ocasião da desmutualização, as corretoras deverão oferecer à tributação a 
diferença entre o valor de “devolução de patrimônio” (consubstanciado em ações) e o valor “que 
houver entregue para a formação do referido patrimônio” (nos termos da mesma Lei); ou seja, 
tributar a atualização. 
 
Embora nos esforcemos para compreender o entendimento das Autoridades Fiscais pelas 
curtas ementas das Soluções de Consulta e os poucos trechos transcritos no ofício da BM&F, 
não concordamos com o raciocínio fiscalista.  
 
Primeiro, porque entendemos serem aplicáveis às associações as regras pertinentes à cisão, 
tanto pelo artigo 2.033, do Código Civil de 2002, quanto pelo próprio histórico da mudança do 
Código Civil de 1916 para o de 2002. 
 



 

 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças e 
notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 

 

Segundo, porque estando em vigor a Portaria, como reconhece a própria Receita Federal, não 
há que se falar em tributação da atualização dos títulos, por previsão expressa para que se 
excluísse do Lucro Real os correspondentes acréscimos patrimoniais. 
 
Terceiro, porque, na desmutualização, as corretoras percebem mera troca de ativos em 
decorrência da mudança societária havida: de títulos de associações, passam a ter ações de 
sociedades. Não há que se falar em devolução de capital (não sendo aplicável, portanto, o 
artigo 17, da Lei nº 9.532/97) ou mesmo alienação desses títulos, na medida em que os sujeitos 
são integralmente mantidos, mas apenas giram em torno de relação jurídica permeada por nova 
estrutura societária.  
 
Há de se ter claro que não há, na desmutualização em si, transferência de propriedade dessas 
participações societárias (sejam elas denominadas títulos ou ações); somente quando da 
alienação das ações, no Initial Public Offering (“IPO”), é que essa transferência será verificada. 
Não se pode confundir os momentos ou as suas implicações tributárias.   
 
 A Portaria, cuja vigência, repita-se, foi reconhecida pela Receita Federal, prevê o tratamento 
tributário aplicável especificamente para a atualização (obrigatória, inclusive) sofrida pelos 
títulos patrimoniais detidos pelas corretoras perante as Bolsas. A interpretação do Fisco distorce 
as premissas ao não reconhecer a cisão de associação, ensejando a aplicação de regra 
tributária genérica referente à devolução de patrimônio por entidade isenta. Frise-se: 
entendemos ser possível a cisão de associação, não havendo que se falar, nessa medida, em 
devolução de patrimônio. Em nossa opinião, a manifestação das Autoridades Fiscais, pelas 
distorções promovidas no raciocínio traçado, afronta o direito das corretoras, pelo que 
acreditamos haver argumentos para a sua defesa e garantia em esfera judicial. 
 
 
II – Contabilização dos Títulos Convertidos em Ações - PIS e COFINS 
 
A segunda questão que se faz relevante nesse processo de desmutualização se refere à 
contabilização das ações, pelos seus conseqüentes impactos tributários para fins de PIS e 
COFINS quando da alienação dessas ações no IPO.  
 
Pelo quanto comentado acima, somos da opinião de que não houve transferência de 
propriedade das participações societárias (antes títulos e depois ações). Sob a ótica das 
corretoras, houve mera troca de ativos. As ações sucederam os títulos, para todos os fins, 
sendo que a troca de um pelo outro se justifica, pura e simplesmente, pela alteração societária 
promovida.  
 
Como visto, para a atuação no mercado de capitais, as corretoras eram obrigadas a adquirir os 
títulos patrimoniais das Bolsas, regidas, então, sob a forma de associação. O mercado para tais 
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títulos, portanto, era ilíquido, na medida em que a corretora só se desfazia dos mesmos quando 
fosse deixar de exercer a sua atividade. Não há dúvida, nessa medida, quanto ao caráter de 
permanência da aquisição desses títulos. Sua contabilização se dava, portanto e de forma 
inconteste, em conta de Ativo Permanente.  
 
A questão que se coloca é se a troca de títulos por ações por ocasião da desmutualização 
implica “reclassificação” desses títulos, ora ações. Isso porque as corretoras foram obrigadas a 
se desfazer de parte de suas ações no IPO. Se o evento desmutualização for considerado 
como alienação de títulos e aquisição de novas ações, o caráter de permanência não se 
verificaria, o que implicaria contabilização das ações em conta de Ativo Circulante, e não 
Permanente.  
 
No entanto, acreditamos, como já dito, que não houve alienação e aquisição subseqüente, mas 
mera troca desses ativos, devendo a contabilização das ações, portanto, obedecer aos mesmos 
critérios da contabilização dos títulos. O ato de aquisição é único, ocorreu quando da aquisição 
dos títulos e, nesse momento, o caráter de permanência era evidente. É essa intenção que 
deve prevalecer, na medida em que as ações simplesmente substituem os títulos, mas não 
representam ativo novo.  
 
A decisão sobre a contabilização das ações impacta sobremaneira a tributação destas por 
ocasião da sua alienação em IPO no que tange ao PIS e COFINS. Isto porque são isentas as 
receitas advindas de venda de Ativo Permanente, não havendo regra semelhante quanto à 
baixa de bem registrado em Circulante.  
 
Pelos motivos sucintamente expostos, acreditamos haver argumentos para a defesa e garantia, 
em âmbito judicial, da contabilização das ações em Ativo Permanente, não havendo, portanto, 
tributação pelo PIS e pela COFINS sobre as receitas decorrentes da venda dessas ações no 
IPO das Bolsas. 
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