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Prezados Leitores:  
 
Nesta 50ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
esse Órgão avaliou a operação de 
desmutualização das Bolsas de Valores, 
decidindo pela ocorrência de devolução 
de capital e consequente tributação do 
ganho auferido pelos detentores dos 
títulos patrimoniais das associações. 
 
Também analisamos julgado no qual o 
Conselho decidiu que a 
descaracterização de justificativa de ágio 
registrado pelo contribuinte deve ser 
fundamentada pela Fiscalização. 
 
Boa leitura. 
 
 

Desmutualização das Bolsas de 
Valores 

 
“IRPJ e CSLL - Processo de 
desmutualização da BMF e BOVESPA 
- O processo de desmutualização da 
BMF e da Bovespa redundou na 
devolução do capital e conseqüente 

tributação nos termos do art. 17 da Lei 
9532. 
Método de Equivalência Patrimonial. 
O MEP só se aplica aos investimentos 
em sociedades não sendo aplicável às 
associações civis sem fins lucrativos, 
não reguladas pela Lei 6404.” 
 
O acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita refere-se a autos de 
infração lavrados para constituir créditos 
tributários do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e de 
Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (“CSLL”) incidentes sobre as 
operações ocorridas por ocasião da 
“desmutualização” da Bolsa de Valores 
de São Paulo - Bovespa e da Bolsa de 
Mercadorias & Futuros – BM&F, 
caracterizada pelo conjunto de alterações 
societárias ocorridas em 2007, pelas 
quais a Bovespa e a BM&F, ambas 
associações civis sem fins lucrativos, 
transformaram-se em sociedades 
anônimas. 
 
Durante o procedimento de fiscalização, 
a empresa autuada – uma corretora de 
valores mobiliários – afirmou possuir, na 
data da desmutualização, títulos das 
antigas associações, os quais foram 
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convertidos em ações das novas 
sociedades BM&F S/A e Bovespa 
Holding S/A. 
 
Analisando o processo de 
desmutualização, as Autoridades Fiscais 
entenderam que houve devolução, na 
forma de ações das novas sociedades 
anônimas, do patrimônio das antigas 
associações civis Bovespa e BM&F  
para as corretoras e demais sociedades 
que detinham os títulos representativos 
de seu patrimônio. 
 
Assim, consoante o entendimento fiscal, 
baseado na Solução de Consulta COSIT 
nº 10/2007, houve a incidência do art. 17 
da Lei nº 9.532/97, de modo que deveria 
ter sido incluído, nas bases de cálculo do 
IRPJ e da CSLL, o ganho resultante da 
diferença entre os valores recebidos em 
devolução de patrimônio e os valores 
entregues para a formação do patrimônio 
das bolsas, ou seja, a diferença entre o 
que a corretora entregou para a formação 
do patrimônio das associações civis e o 
valor das ações das novas sociedades, 
por ela recebidas no processo de 
desmutualização. 
 
Em impugnação, a empresa autuada 
pugnou pela inocorrência de devolução 
do patrimônio da Bovespa e da BM&F, 
uma vez que os títulos patrimoniais 
foram substituídos pelas ações da 
Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A 
em decorrência de cisão parcial da 
Bovespa e da BM&F, com a 
incorporação subsequente das parcelas 
cindidas por Bovespa Serviços, Bovespa 
Holding e BM&F S/A. Alega, portanto, 
que houve mera troca dos títulos 
patrimoniais por ações (permuta de 
ativos), sem impacto fiscal enquanto não 
promovida a alienação das ações 
recebidas, nos moldes do que já 

reconhecido pela Receita Federal do 
Brasil quando da operação envolvendo a 
Clearing S/A (atual CBLC),  por meio da 
Solução de Consulta nº 13/97.  
 
Defendeu, ainda, que não houve 
dissolução das associações civis, mas 
sim, cisão, para o que inexiste qualquer 
restrição legal, e que recebeu as ações da 
Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A 
pelo mesmo valor contábil de seus 
títulos patrimoniais da Bovespa e da 
BM&F. 
 
Afirmou, também, que a atualização 
periódica dos títulos patrimoniais jamais 
se sujeitou à incidência do IRPJ e da 
CSLL, por força da Portaria MF nº 
785/77 e de pareceres da antiga 
Coordenação do Sistema de Tributação - 
CST, atual COSIT. Assim, o aparente 
acréscimo patrimonial não configurou 
ganho de capital, representando, em 
verdade, incorporação de reservas não 
sujeitas à tributação pelo IRPJ e pela 
CSLL. 
 
Além disso, afirmou que o Plano 
Contábil das Instituições Financeiras – 
Cosif, editado pelo Banco Central do 
Brasil, prevê que a atualização do 
patrimônio das associações deveria ser 
incorporada às reservas de capital, 
proporcionalmente à participação detida 
nessas associações, assemelhando-se à 
aplicação do Método de Equivalência 
Patrimonial (“MEP”) previsto no art. 
248 da Lei das S/A, com as 
consequências fiscais daí decorrentes, 
dentre as quais a inexistência de efeitos 
tributários sobre a atualização do valor 
do investimento. 
 
Por fim, defendeu, subsidiariamente, que 
a baixa contábil dos títulos patrimoniais 
em razão da desmutualização ocorreu 
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antes da publicação da Solução de 
Consulta nº 10/07 e, portanto, durante a 
vigência da Solução Consulta nº 13/97, o 
que daria respaldo à aplicação do art. 
100, parágrafo único, do Código 
Tributário Nacional, excluindo-se os 
juros de mora e a multa de ofício. 
 
A impugnação foi julgada improcedente, 
motivando a interposição de recurso 
voluntário, no qual foram reprisados os 
argumentos de defesa. 
 
Analisando o recurso voluntário, o 
Conselheiro Relator entendeu que 
houve, na operação de desmutualização, 
a devolução de capital pelas extintas 
bolsas à corretora e os direitos recebidos 
em devolução foram utilizados para 
compor o capital das novas empresas, 
concluindo pela existência de ganho da 
corretora no processo de 
desmutualização, tributável nos termos 
do art. 17 da Lei nº 9.532/97. Para tanto, 
citou pareceres exarados pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
e decisões dadas em ações judiciais 
sobre o tema. 
 
Além disso, entendeu que a operação 
societária de cisão parcial teria sido 
inadequada às associações, “no intuito 
de dar aparência que não houve a 
dissolução, e, por consequência, não 
teria havido a devolução de patrimônio 
aos associados, o que poderia evitar a 
tributação.” Asseverou que o instituto 
da cisão foi previsto legalmente para as 
sociedades com fins lucrativos, de modo 
que sua utilização “viria a frustrar 
totalmente o objetivo legal, que era 
impedir que um patrimônio formado às 
custas de benefícios fiscais, recursos 
extraídos de toda a sociedade, pudessem 
ser transferidos a particulares de 
maneira gratuita”. 

 
Considerando que as antigas bolsas 
qualificavam-se como associações sem 
fins lucrativos, o Conselheiro afirmou 
ser inaplicável, à sua sucessão, a forma 
da legislação comercial, própria das 
sociedades mercantis, de modo que sua 
transformação para sociedade anônima 
demandaria, necessariamente, a 
devolução do patrimônio aos seus 
respectivos sócios, nos moldes da lei. 
Assim, entendeu que a natureza da 
operação foi de dissolução parcial das 
associações, com a respectiva restituição 
do seu patrimônio, tal como expresso no 
artigo 61, § 1º, do Código Civil1, na 
forma de ações das novas sociedades. 
 
Ademais – prosseguiu o Conselheiro 
Relator – nos termos do art. 118, incisos 
I e II, do Código Tributário Nacional2, 
para fins tributários, os efeitos da 
operação são interpretados abstratamente 
de sua legitimidade formal, e, no caso, 
restou evidente a ocorrência de 
acréscimo patrimonial. 
 
Quanto à atualização do valor dos 
títulos, o Conselheiro entendeu que 

                                                 
1 Art. 61. Dissolvida a associação, o remanescente do 
seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o 
caso, as quotas ou frações ideais referidas no parágrafo 
único do art. 56, será destinado à entidade de fins não 
econômicos designada no estatuto, ou, omisso este, 
por deliberação dos associados, à instituição 
municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou 
semelhantes. 
§ 1º Por cláusula do estatuto ou, no seu silêncio, por 
deliberação dos associados, podem estes, antes da 
destinação do remanescente referida neste artigo, 
receber em restituição, atualizado o respectivo valor, 
as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio 
da associação. 
2 Art. 118. A definição legal do fato gerador é 
interpretada abstraindo-se: 
I - da validade jurídica dos atos efetivamente 
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou 
terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos 
seus efeitos; 
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 
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deveriam ser avaliados por seu custo de 
aquisição, “pois nunca estiveram as 
sociedades corretoras autorizar a 
avaliar tais cotas ou frações ideais pelo 
MEP, mas, sim, autorizadas pela 
Portaria nº 785, de 1977, a postergar a 
tributação sobre o valor dos acréscimos 
efetuados ao valor nominal das cotas ou 
frações ideais recebidos em virtude de 
aumento do capital social das bolsas de 
valores para o momento em que 
houvesse a redução do capital ou até 
mesmo a extinção dessas associações.” 
 
Sob tais fundamentos, o Conselheiro 
Relator votou pela manutenção da 
autuação fiscal, no que foi seguido pela 
maioria dos Conselheiros da Turma, 
restando vencidos dois deles, que davam 
provimento ao recurso voluntário da 
corretora (no entanto, sem apresentar 
declaração de voto). 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado.  
 
 
 
Ágio fundamentado em expectativa de 

rentabilidade futura – 
Descaracterização da fundamentação 

para “fundo de comércio” - 
Impossibilidade 

 
“Amortização indevida de ágio. Não 
ocorrência. Operação de 
aproveitamento de ágio regular, como 
previsão de rentabilidade futura 
fundada em laudo produzida por 
empresa de auditoria independente, 
fulcrada apenas no aspecto monetário 
(valor em caixa), e não em ativos. 
Operação que se originou na cisão de 

postos de combustíveis da (...) e possuía 
propósito comercial e negocial 
específico pela empresa autuada, qual 
seja entrar no mercado de distribuição 
de combustíveis. Troca de ativos 
envolvendo empresas distintas ((...) e 
(...)). Utilização de empresa veículo, 
não ocorrência em razão do propósito 
negocial e comercial que envolveram a 
operação (existência de justificativa que 
não para economizar tributos). Falha 
no trabalho fiscal quando imputou todo 
o ágio aproveitado como de fundo de 
comércio.” 
 
O acórdão cuja ementa encontra-se 
acima transcrita faz referência a autos de 
infração que tem por objetivo a cobrança 
de IRPJ e CSLL relativos aos anos-
calendários 2003 e 2004 que não foram 
recolhidos pelo contribuinte por este ter 
reconhecido em sua apuração despesas 
decorrentes de amortização de ágio. 
 
Com efeito, o ágio reconhecido pelo 
contribuinte surgiu, segundo relato da 
Fiscalização, em decorrência de um 
contrato de permuta de ativos firmado 
entre o contribuinte e pessoa jurídica 
terceira, sendo que foi constituída 
entidade para recebimento dos ativos 
permutados em dezembro de 2000, e que 
foi incorporada pelo contribuinte 
exatamente um ano depois. 
 
Nesse sentido, o contribuinte a partir do 
ano de 2002 amortizou para fins fiscais o 
ágio à razão de 10% (dez por cento) ao 
ano em conta de fundo de comércio, 
conforme informações apresentadas na 
sua Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais (“DIPJ”). 
 
Ademais, foi apresentado à Fiscalização 
laudo de avaliação elaborado por 
empresa de auditoria independente, o 
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qual baseou o ágio em expectativa de 
rentabilidade futura projetado em 09 
(nove) anos, mas que baseava sua 
análise nos ativos que foram transferidos 
para a entidade incorporada (incluindo 
contratos mercantis), além do fato que o 
contribuinte, em 2005, considerou o 
valor remanescente do ágio como perda 
no investimento, realizando sua baixa na 
contabilidade. 
 
Assim, concluiu a Fiscalização que: (i) a 
amortização do ágio não poderia ter tido 
o efeito fiscal reconhecido pelo 
contribuinte, já que baseado em fundo de 
comércio; e (ii) não havia outro 
propósito na operação senão a economia 
tributária.  
 
Em sua defesa, o contribuinte alega que 
a amortização de fundo de comércio 
apontada na DIPJ não passou de mero 
erro contábil, uma vez que ocorreu em 
conta contábil que não possuía a 
denominação específica de ativo 
diferido. 
 
Deveras, alega o contribuinte que a 
Fiscalização efetuou o lançamento com 
base na mera descrição do demonstrativo 
contábil, que, de forma equivocada, 
indicava que a fundamentação do ágio 
seria a de aquisição de fundo de 
comércio, sem considerar a efetiva 
natureza do lançamento. 
 
Nesse sentido, afirma o contribuinte que 
não há que se falar que o fundamento 
econômico foi fundo de comércio, pois a 
entidade incorporada não era titular de 
nenhum bem intangível; por sua vez, os 
contratos mercantis são fatores 
obrigatoriamente considerados nas 
projeções que devem ser efetuadas na 
averiguação do valor de uma pessoa 

jurídica visando à aferição de sua 
rentabilidade futura. 
 
Além disso, o laudo de avaliação 
fundamentando o ágio pelo método de 
rentabilidade futura e os balanços 
patrimoniais relativos a 2003 e 2004 
justificam a amortização de ativo 
diferido. 
 
Analisando os argumentos propostos em 
sede de Impugnação, a Delegacia da 
Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) 
entendeu por bem cancelar o auto de 
infração, uma vez que a mera 
contabilização não teria o condão de 
definir o fundamento econômico do ágio 
registrado, até porque o ágio baseado em 
fundo de comércio também é registrado 
como ativo diferido pelas regras 
contábeis. 
 
Contudo, anotou a DRJ que, no caso de 
fundo de comércio, o ágio não poderá 
ser amortizado, conforme determina a 
legislação tributária. A razão é que a 
realização do investimento no fundo de 
comércio somente ocorrerá quando 
houver alienação do direito que lhe deu 
causa ou encerramento das atividades da 
empresa, se comprovada, nessa data, a 
inexistência do fundo de comércio ou do 
intangível que lhe deu causa.  
 
Com efeito, após profunda análise do 
conceito de fundo de comércio e sua 
contraposição aos fatos do caso concreto 
em análise, conclui-se que a inserção de 
bens no ativo de uma sociedade 
empresarial nada tem a ver com fundo de 
comércio. A transferência de um bem da 
controladora para a controlada 
acompanhada de aumento de capital ou 
de reserva de capital, em termos 
econômicos, representa recurso aplicado 
na empresa. 
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Desta forma, por se tratar de capital 
aplicado na empresa, tal fato atua na 
previsão de resultados dos exercícios 
futuros, afetando o valor da 
rentabilidade. 
 
Portanto, o valor do ágio deveu-se, 
conforme a documentação juntada ao 
processo, em parte ao fundo de comércio 
e em parte à rentabilidade com base na 
previsão de resultados dos exercícios 
futuros, sendo que cabia à Fiscalização a 
glosa apenas dos valores decorrentes do 
primeiro fundamento. 
 
No entanto, não tendo sido aprofundada 
a fiscalização a ponto de fundamentar tal 
glosa (de fato, optou-se por glosar por 
inteiro o valor do ágio registrado pelo 
contribuinte), foi a conclusão da DRJ 
que não mereceu prosperar o auto de 
infração. 
 
Ademais, quanto ao argumento de falta 
de propósito econômico, entendeu a DRJ 
que tal premissa só poderia ser analisada 
à luz do parágrafo único do art. 116 do 
CTN, introduzido pela Lei 
Complementar nº 104, de 2001, e que 
carece de regulamentação específica, não 
podendo, portanto, ser aplicado no 
presente caso. 
 
Houve interposição de recurso de ofício 
por parte do Fisco, o qual reforçou os 
argumentos anteriormente utilizados, 
quais sejam, de falta de propósito 
negocial e de impossibilidade de 
aproveitamento, para fins fiscais, de 
amortização de ágio baseado em fundo 
de comércio. 
 
No entanto, o CARF manteve a decisão 
proferida pela DRJ. 
 

Em sua argumentação, o Conselheiro 
Relator argumenta que “a Fazenda não 
conseguiu apenas com sua retórica 
descaracterizar as informações trazidas 
quanto ao Laudo, o que enfraquece a 
tese defendida pela Procuradoria. 
Poderia ter  apresentado um outro laudo 
para combater os valores da 
rentabilidade futura, ou mesmo 
descaracterizar todo o trabalho com um 
laudo de avaliação específico e 
detalhado dos ativos. O que não 
ocorreu!” 
 
E continua afirmando que “Além disso, 
também não estamos diante da inclusão 
de empresa veículo criada apenas com o 
intuito de economizar tributos, sendo 
que a cisão parcial da (...) com a 
criação da (...) (entidade incorporada) 
tinha um propósito comercial, 
econômico e negocial específico, que era 
a permuta com ativos da (...) e a entrada 
no mercado brasileiro desse último no 
ramo de comercialização de 
combustíveis no mercado brasileiro.” 
 
Assim, deveria a atividade fiscal ter sido 
elaborada com maior cautela, separando 
o ágio fundamentado em fundo de 
comércio do baseado em expectativa de 
rentabilidade futura, pelo que não 
merece prosperar a alegação do Fisco, 
devendo ser mantida a decisão proferida 
pela DRJ. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 
do referido julgado. 
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