
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem por objetivo                        
atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos 
e decididos nesse órgão.
 
Nesta 83ª edição do nosso informativo, comentamos a decisão em que o Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (“CARF”) cancelou a multa prevista no art. 74, §15, da Lei nº 9.430/96, aplicada sobre o 
valor do crédito do pedido de ressarcimento indeferido, com base no princípio da retroatividade benigna 
previsto no art. 106 do Código Tributário Nacional (“CTN”).

Também comentamos decisão em que o CARF afastou a exigência de IRPJ e de CSLL sobre a valorização 
dos títulos patrimoniais no processo de desmutualização das bolsas de valores, por entender ser possível 
haver cisão das associações, afastando, assim, a alegada devolução de capital pelas associações.

Para acessar diretamente o texto referente a cada um desses temas, clique:

Revogação da multa prevista no art. 74, §15, da Lei 9.430/96 – Princípio da Retroatividade Benigna 

IRPJ – Desmutualização – Possibilidade de Cisão

O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenham uma boa leitura!
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“Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/07/2010
MULTA. REVOGAÇÃO.
A revogação da multa prevista no art. 74, §15, da Lei 9.430/96 afasta a sua exigência, forte no art. 116 
do CTN.”

Trata o julgado em questão de Auto de Infração lavrado para a exigência de multa sobre o valor do crédito 
do pedido de ressarcimento indeferido, prevista no art. 74, §15, da Lei nº 9.430/96.

Em termos gerais, a Fiscalização constatou que o Contribuinte formulou pedidos de ressarcimento perante 
a Secretaria da Receita Federal, os quais foram indeferidos, ensejando, assim, a aplicação da multa            
isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto do pedido.

Em sede de Impugnação, a Contribuinte alegou, dentre outros argumentos, que não seria cabível a          
aplicação de referida multa, pela ausência de intenção dolosa de evitar, protelar ou reduzir o valor do 
tributo. Ademais, alegou se tratar de requisição de direito feita de boa-fé e fundamentada em Resolução 
do Senado Federal.

A DRJ julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário alegando a legitimidade da         
aplicação da multa nos termos da legislação em vigor. 

Após a Contribuinte interpor Recurso Voluntário, o CARF cancelou a autuação fundamentando sua              
decisão em face da edição da Medida Provisória (“MP”) nº 656/14, que revogou a aplicação da multa sobre 
os pedidos de ressarcimento indeferidos. 

Assim, com base no princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106 do Código Tributário Nacional 
(“CTN”), o CARF julgou procedente o Recurso Voluntário e cancelou a multa aplicada sobre o valor do 
crédito do pedido de ressarcimento indeferido. 
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“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
BOLSAS DE VALORES CONSTITUÍDAS SOB A FORMA DE ASSOCIAÇÕES CIVIS. DESMUTUALIZAÇÃO. 
POSSIBILIDADE DE CISÃO.
Os acréscimos de valor dos títulos patrimoniais decorrentes de valorização do patrimônio social das 
bolsas de valores constituídas sob a forma de associações civis sem fins lucrativos não constituem 
receita nem ganho de capital das sociedades corretoras associadas, autorizando-se sua exclusão na 
apuração do lucro real desde que não sejam distribuídos e formem reserva para oportuna e com-
pulsória incorporação ao capital. As associações civis são passíveis de cisão, não se limitando tal 
instituto apenas às pessoas jurídicas reguladas especificamente pela Lei Societária (Lei 6.404/1976). 
A desmutualização das bolsas de valores - processo de reorganização da sua estrutura societária, 
alterando-as de associações civis sem fins lucrativos para sociedades anônimas - não resulta em           
receita tributável sujeita à incidência de IRPJ e CSLL nas corretoras decorrente da valorização dos 
títulos patrimoniais (avaliados pelo valor contábil atualizado pelo patrimônio líquido das bolsas) 
permutados por ações. Descabida a alegação do Fisco de devolução do patrimônio das bolsas às                               
corretoras associadas.”

Trata o julgado em questão de dois Autos de Infração que foram lavrados para a cobrança de Imposto       
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), 
acrescidos de juros de mora, multa de ofício e multa isolada por falta de recolhimento de estimativa, 
de uma sociedade corretora de valores mobiliários e de câmbio. De acordo com o entendimento da                          
Autoridade Fiscal, a empresa (i) teria deixado de escriturar ganho de capital auferido na alienação de título 
patrimonial da BM&F, classificado no ativo permanente, ocorrido quando houve a integralização do referido 
título em outra empresa do grupo; e (ii) teria omitido ganho não operacional auferido no recebimento de 
ações relativas à sua participação no patrimônio social da Bovespa.

O entendimento da Autoridade Lançadora foi fundamentado (i) na desconsideração da Portaria MF nº 
785/77, que entendeu ser ilegal; (ii) na incidência de IRPJ nos casos de extinção da associação ou de 
devolução do patrimônio aos associados; e (iii) na impossibilidade da operação de cisão de associações, 
o que significaria que a desmutualização configuraria extinção da associação e que os acréscimos dos 
valores nominais dos títulos patrimoniais deveriam ser tributados como devolução de capital.

Em sede de impugnação, a empresa autuada alegou que o acréscimo do valor nominal dos títulos                  
patrimoniais das bolsas de valores em decorrência da desmutualização não constitui receita nem ganho 
de capital. A desmutualização das bolsas de valores não teria resultado em restituição de patrimônio 
aos associados, mas apenas em substituição (sub-rogação), para as corretoras associadas, dos títulos 
patrimoniais por ações da Bovespa Holdings e da BM&F S.A., não se aplicando ao caso a hipótese de 
devolução de capital.

Por isso, continuou a Contribuinte, contanto que não fosse distribuída e que constituísse reserva para 
oportuna e compulsória incorporação ao capital, a quantia resultante da diferença entre o valor dos títulos 
patrimoniais e das ações não estaria sujeita à tributação, nos termos da referida Portaria MF nº 785/77.

Além disso, com base no art. 2.033 do Código Civil, que remete ao art. 44 da mesma Lei, a                                                      
Contribuinte argumentou que as sociedades civis sem fins lucrativos podem ser objeto de cisão, sendo que a 
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desmutualização não significaria, por essa ótica, a extinção da associação. 

Ao apreciar as alegações da empresa, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (“DRJ”) 
julgou improcedente o lançamento e, como consequência, apresentou o recurso de ofício determinado 
pela legislação. Ao apreciar o caso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) manteve a 
decisão favorável à Contribuinte, negando provimento ao recurso.

O Voto Vencedor, proferido pelo Presidente da Turma, inicia ressaltando a legalidade da cisão de                           
associações civis, o que, no contexto da desmutualização, não configura liquidação da sociedade. Como 
consequência, o patrimônio vertido aos associados, transformados em acionistas, não constitui devolução 
de patrimônio que possa ser objeto de tributação. Combatendo a alegação da Fiscalização de violação 
do art. 61 do Código Civil, o Voto do Relator explicitou não se tratar de dissolução de associação no caso 
concreto; o que houve foi manifestamente cisão parcial.

Prosseguindo em seu voto, o Presidente da Turma destaca a correção do procedimento de atualização 
dos títulos patrimoniais na forma determinada pela Portaria MF nº 785/77, como foi feito pela Contribuinte, 
e ressalta a semelhança desse procedimento com o método da equivalência patrimonial. Ainda, afastou 
as alegações da Fiscalização de que a aludida Portaria teria “criado isenção”, alegando que esse ato                   
normativo apenas fixou o critério de avaliação do investimento das corretoras.

Ao finalizar seu voto, o Conselheiro Presidente assim arremata: “as associações podem sim, legalmente, 
ser objeto de cisão e que os títulos patrimoniais das bolsas de valores constituídas como associações          
devem ser avaliados para fins de registro contábil nas corretoras associadas pelo valor do patrimônio            
líquido das bolsas, da mesma forma que o são os investimentos avaliados segundo o método da equivalên-
cia patrimonial (MEP), conforme critério determinado por disposição expressa da Portaria MF 785/1977”. 
E, com base nesse entendimento, afasta a alegada devolução de capital.

O Voto Vencedor foi acompanhado por outros três Conselheiros e, assim, negou-se provimento, por       
maioria, ao Recurso de Ofício da DRJ
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