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Prezados Leitores:  
 
Nesta 46ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
esse Órgão entendeu que, em operações 
de constituição de usufruto de ações, o 
valor recebido pela constituição do 
usufruto deve ser considerado como 
receita operacional para fins de 
incidência de Imposto sobre a Renda das 
Pessoas Jurídicas (“IRPJ”), Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), 
contribuição ao Programa de Integração 
Social (“PIS”), e Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 
(“Cofins”), sendo apropriada pelo 
regime de competência e considerando 
como despesas os frutos que seriam 
gerados pelas ações no período do 
contrato.  
 
Também analisamos julgado em que o 
Conselho decidiu que o Fisco não pode 
limitar a utilização do método de Preço 
de Revenda menos Lucro (“PRL”) em 
bens importados que passarem por 
industrialização antes de serem 
comercializados, sob pena de afronta ao 
Princípio da Legalidade Tributária. 

 
 
Boa leitura. 
 
 

Usufruto de Ações – Avaliação pelo 
Método de Equivalência Patrimonial – 

Classificação como Receita 
Operacional Apropriada pelo Regime 

de Competência 
 
“Ementa: LUCRO REAL. 
USUFRUTO DE AÇÕES 
AVALIADAS PELO MÉTODO DE 
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL. 
CLASSIFICAÇÃO COMO 
RECEITA APROPRIADA PELO 
REGIME DE COMPETÊNCIA. 
 
O valor correspondente à 
contrapartida pela constituição de 
usufruto de ações avaliadas pelo 
método da equivalência patrimonial, 
recebido integralmente no inicio da 
vigência do contrato, constitui receita 
operacional da proprietária das ações, 
devendo ser apropriada ao longo do 
prazo de vigência do usufruto segundo 
o regime de competência. (...)” 
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O Acórdão proferido pela 1ª Câmara da 
Primeira Seção de Julgamento do CARF, 
cuja ementa encontra-se acima transcrita, 
refere-se a processo administrativo fiscal 
por meio do qual as Autoridades Fiscais 
pretendiam exigir IRPJ, CSLL, PIS e 
Cofins referentes a fatos geradores 
ocorridos nos anos-calendário de 2000 a 
2003, sob diversas alegações, sendo uma 
delas a suposta ausência de 
contabilização, pelo Contribuinte, de 
receita operacional referente ao valor 
recebido como contrapartida pela 
constituição de usufruto oneroso de 
ações de sua propriedade. 
 
Segundo a Fiscalização, assim procedeu 
o Contribuinte: “os valores recebidos 
como preço dos usufrutos foram 
apropriados, inicialmente, a débito nas 
contas ‘Disponibilidades’ e a crédito na 
conta retificadora de ativo na qual os 
investimentos, objeto de usufruto, 
estavam contabilizados. Posteriormente, 
a conta retificadora do ativo 
Investimento foi debitada, tendo como 
contrapartida a conta ‘Investimento’”.  
 
Ou seja, com esse procedimento, o 
Contribuinte não teria reconhecido 
receitas com a constituição do usufruto, 
e, consequentemente deixou de oferecer 
esse ganho à tributação. Os valores 
recebidos pelo contribuinte teriam sido 
creditados em seu ativo, e não em seu 
resultado. 
 
Os Agentes Fiscais discordaram desse 
entendimento, aduzindo que os valores 
recebidos pelo Contribuinte “pela cessão 
temporária do usufruto de ações, em 
decorrência dos contratos (...) devem 
ser, (sic) efetivamente apropriados como 
sendo receitas operacionais, tendo em 
vista que esses rendimentos provêm da 

cessão temporária do exercício de um 
direito inerente a um ativo (participação 
societária)”. 
  
Assim, concluíram os Auditores que 
essas receitas seriam integrantes das 
bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e 
Cofins. 
 
Inconformado com a autuação, o 
Contribuinte apresentou Impugnação, 
tendo a Delegacia da Receita Federal do 
Brasil de Julgamento (“DRJ”) mantido, 
por unanimidade, o lançamento de ofício 
no que tange ao usufruto de ações, sob o 
fundamento de que o preço recebido pela 
cessão do direito de fruir na constituição 
do usufruto sobre ações deve ser 
apropriado como receita operacional. 
 
Contra essa decisão, o Contribuinte 
interpôs Recurso Voluntário, defendendo 
a existência de um custo na transmissão 
do direito real correspondente ao valor 
dos frutos declarados durante o período 
de vigência do usufruto. Esse custo seria 
um sacrifício econômico destinado à 
percepção de receita auferida com a 
constituição onerosa do usufruto. 
 
Contudo, esse custo seria de impossível 
quantificação no momento da 
constituição do usufruto, pois referir-se-
ia aos lucros e dividendos ainda por se 
apurar. 
 
Como consequência disso e por ser seu 
investimento avaliado pelo Método da 
Equivalência Patrimonial (“MEP”), 
defendeu o Contribuinte que o 
recebimento do preço do usufruto deve 
se dar na conta retificadora do 
investimento, pois somente quando 
houver certeza sobre o montante de 
lucros que será distribuído o nu-
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proprietário poderá reconhecer o custo 
do usufruto. 
 
Além disso, também como consequência 
do MEP, “a declaração de lucros na 
investida implica redução do valor do 
investimento. Contudo, na vigência do 
usufruto, como os frutos não seriam do  
proprietário das ações, a contrapartida 
não deveria ser um valor a receber, mas 
um lançamento a débito na conta 
retificadora do investimento, que 
corresponderia à apuração do custo”. 
 
Ao julgar o Recuso Voluntário, o 
Conselheiro Relator reconheceu que a 
hipótese ventilada nos autos trata-se, em 
verdade, de operação de constituição de 
usufruto, e não de cessão de usufruto, 
como erroneamente qualificou a 
Fiscalização. No entanto, ponderou o 
Relator que esse equívoco não 
prejudicou a defesa do Contribuinte, pois 
a descrição dos fatos e os documentos 
trazidos aos autos proporcionaram-lhe o 
conhecimento das razões do lançamento. 
 
No mérito da questão, explicou o Relator 
que se pode aferir dos contratos que o 
preço recebido como contraprestação 
pela constituição do usufruto não estava 
atrelado a quaisquer eventos e/ou 
resultados futuros, sendo, portanto, 
receita certa na data da assinatura dos 
contratos. 
 
Prossegue o Relator relembrando que o 
Contribuinte deu ao valor recebido pelo 
usufruto tratamento contábil semelhante 
àquele aplicável ao lucro distribuído 
decorrente de participações societárias 
avaliadas pelo MEP. Nesse caso, “a 
proprietária das ações registra os lucros 
recebidos como redutores da conta 
investimento na qual se encontram 

contabilizadas as ações, sem trânsito 
por conta de receita, o que afasta a 
incidência de tributação pelo IRPJ e 
pela CSLL”. 
 
No entanto, o Conselheiro Relator 
explicou que o usufruto não altera a 
vigência da avaliação do investimento 
pelo MEP nem com ele se confunde. 
Portanto, o usufruto de ações está 
desvinculado do MEP e deve receber 
tratamento contábil separado. 
 
Assim, continuou o Relator dizendo que, 
“segundo a técnica contábil usualmente 
aceita, o montante recebido à vista 
deveria ser inicialmente apropriado a 
crédito em conta de passivo1, pelo seu 
total, e a débito na conta ativa 
representativa das disponibilidades, 
caixa ou bancos, conforme o caso”. 
Desta forma, para ele, na fluência do 
prazo contratual, o valor recebido pela 
constituição do usufruto deveria ser 
reconhecido contabilmente pelo regime 
de competência. 
 
A essa apropriação de receitas seria lícita 
a contraposição dos custos e despesas a 
ela associados. No entanto, no caso o 
contrato não previa a existência de tais 
gastos, motivos pelos quais as receitas 
haveriam, então, de ser tributadas 
integralmente. 
 
Tal entendimento levaria à manutenção 
integral do lançamento. 
 
No entanto, observou o Relator que a 
Fiscalização cometeu um equívoco ao 
não observar o regime de competência 
quando da autuação, tributando o total 

                                                 
1 Pelo contexto, compreende-se que a referência 
ao passivo corresponderia às contas de “receitas 
diferidas”. 
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recebido pelo contrato no momento de 
sua assinatura, como se o 
reconhecimento contábil fosse pelo 
regime de caixa. Para ele, o 
procedimento apropriado corresponderia 
àquele em que a receita decorrente do 
usufruto é apropriada proporcionalmente 
ao tempo de vigência do contrato. 
Assim, concluiu que o Auto de Infração 
não poderia prevalecer. Salientou, 
também, que sua retificação naquela fase 
processual não seria – a princípio – 
possível porque a tributação pelo regime 
de caixa constitui erro de identificação 
do direito aplicável, ou seja, vício 
material. 
 
Não obstante seu posicionamento, o 
Relator citou precedente da Câmara 
Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) 
em que foi feita a retificação do 
lançamento para o regime de 
competência. Para não fugir ao 
entendimento da CSRF, adaptou sua 
posição ao precedente citado, 
determinando a exclusão do lançamento 
da parcela que excedeu o valor referente 
ao período de apuração em que houve a 
tributação pelo regime de caixa, sem 
transferência da parcela restante para o 
período subsequente, pois tal 
transferência agravaria o período 
subsequente e levaria à consequente 
nulidade do ato. 
 
Assim, quanto ao usufruto de ações, foi 
dado provimento parcial ao Recurso 
Voluntário para determinar a adequação 
ao regime de competência das receitas 
decorrentes do usufruto de ações, até o 
limite daquilo que teria sido auferido no 
período de apuração autuado com base 
no regime de caixa caso o lançamento 
houvesse considerado o regime de 
competência. 

 
Por fim, vale mencionar que no Nota 
Tributária do CARF nº 45, de dezembro 
de 2011, analisamos Acórdão que 
decidiu de maneira diversa, no qual se 
formalizou entendimento de que os 
valores distribuídos a título de lucro e 
pagos a título de juros sobre o capital 
próprio seriam custo na apuração de 
eventual ganho ou perda de capital do nu 
proprietário pela constituição do 
usufruto das ações, de modo que a 
tributação da operação deve se dar sobre 
a diferença positiva entre a receita do 
usufruto e o valor dos dividendos e JCP, 
considerando-se todo o período do 
contrato. 
 
Interessante notar que este entendimento 
coaduna-se com a linha de defesa do 
Contribuinte no caso ora em análise, 
tendo sido, todavia, rechaçado. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

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

Preço de Transferência – Utilização 
do Método PRL para bens que sofram 

industrialização antes da revenda – 
Limitação – Falta de previsão legal 

 
“ASSUNTO:  Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Jurídica – IRPJ Exercício: 
2000. 
 
Ementa: PREÇOS DE 
TRANSFERÊNCIA – MÉTODO PRL  
 
De acordo com o art.18 da Lei 9.430/96, 
serão dedutíveis na determinação do 
lucro real, os custos, despesas e 
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encargos relativos a bens, serviços e 
direitos, constantes dos documentos de 
importação ou de aquisição, nas 
operações efetuadas com pessoa ligada, 
até o valor que não exceda ao preço 
determinado dentre um dos métodos: 
Preços Independentes Comparados 
(“PIC”, Preço de Revenda menos 
Lucro (“PRL”) e Custo de Produção 
mais Lucro (“CPL”). Desta forma, em 
não havendo na lei limitação ao uso do 
método PRL para os bens importados 
que sofrem alguma manipulação no 
país antes de serem revendidos, não 
pode, simples Instrução Normativa, 
espécie jurídica de caráter secundário, 
cujo normatividade está diretamente 
subordinada a lei, vedar o uso de 
referido método. 
 
CSLL – Lançamento Decorrente – O 
decidido quanto ao Imposto de Renda 
de Pessoa Jurídica aplica-se à 
tributação dele decorrente. (...)” 
 
O julgado em tela refere-se a Processo 
Administrativo consubstanciado em 
Autos de Infração, lavrados para a 
exigência de IRPJ e CSLL, relativos ao 
ano-calendário de 1999, por entenderem 
que o Contribuinte, ao utilizar o método 
dos Preços de Revenda menos Lucro 
(“PRL”)  para apuração do preço de 
transferência de sua mercadoria 
importada, o fez em desconformidade 
com a legislação vigente. 
 
De acordo com o Termo de Verificação 
de Infração Fiscal, o Contribuinte optou 
pelo método de apuração o Preço de 
Revenda menos Lucro (“PRL”), 
entretanto a Fiscalização não acolheu tal 
método, pelo fato dos produtos 
importados serem matérias primas para 
produção de medicamentos, de forma 

que se encaixam na restrição disposta no 
§ 1º, artigo 4º pela Instrução Normativa 
da Secretaria da Receita Federal 
(“IN/SRF”) nº 38/1997. 
 
A redação desse dispositivo, vigente à 
época dos fatos, dispunha que “A 
determinação do preço a ser utilizado 
como parâmetro, para comparação com 
o constante dos documentos de 
importação, quando o bem, serviço ou 
direito houver sido adquirido para 
emprego, utilização ou aplicação, pelo 
própria empresa importadora, na 
produção de outro bem, serviço ou 
direito, somente será efetuada com base 
nos métodos de que tratam os arts. 6° e 
13”. Ou seja, nesses casos, somente 
seriam aplicáveis os métodos PIC e 
CPL, mas não o PRL. 
 
Concomitantemente, o Contribuinte não 
teria logrado êxito, ao longo do 
procedimento de fiscalização, em 
demonstrar cálculos, documentação e 
assentamentos contábeis que 
respaldassem a utilização do aludido 
método. Deste modo, a Fiscalização 
adotou o método dos Preços 
Independentes Comparados (“PIC”) para 
realizar novas memórias de cálculo. 
 
Com o entendimento da Fiscalização de 
que a utilização do método PRL era 
errônea, a diferença apurada entre os 
cálculos foi adicionada ao lucro líquido 
do exercício e, consequentemente, ao 
lucro real e à base de cálculo da CSLL. 
 
Em sua impugnação, o Contribuinte 
alegou, em síntese, que: (i) a Lei nº 
9.430/1996 não estabelece restrição à 
utilização de quaisquer dos métodos de 
apuração do preço de transferência, de 
forma que a opção pelo método PRL 
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deveria ter sido aceita; (ii) a 
Fiscalização, ao restringir o método de 
apuração com base na IN SRF nº 
38/1997, viola a hierarquia e o disposto 
pela Lei nº 9.430/1996; (iii) os bens 
fiscalizados não são diferentes daqueles 
importados, pois são compostos por 
princípios ativos farmacêuticos que 
foram beneficiados e embalados; e (iv) a 
autuação desconsiderou que  método do 
PRL é admitido pela Organização de 
Cooperação e de Desenvolvimento 
Econômico (“OCDE”), organismo 
internacional mencionado na Exposição 
de Motivos da Lei nº 9.430/96, a qual 
instituiu as regras de preços de 
transferência.  
 
A DRJ negou provimento à Impugnação, 
por entender que o método PRL 
escolhido pelo Contribuinte não pode ser 
utilizado para efeito de determinação dos 
preços de transferência, pois os produtos 
por ele importados são princípios ativos 
destinados a produção de outro bem 
(medicamentos) e não somente para 
simples revenda. Em razão disso, 
entendeu a DRJ que a Fiscalização 
procedeu corretamente ao embasar sua 
análise pelo método PIC.  
 
Inconformado com essa decisão, o 
Contribuinte interpôs recurso voluntário 
ao CARF, repisando as alegações 
apresentadas anteriormente na 
impugnação. 
 
Ao apreciar o caso, a Conselheira 
Relatora entendeu pela ilegalidade da IN 
SRF nº 38/1997, conforme se verifica da 
leitura das palavras colhidas em seu 
voto: “ [...] a limitação à utilização do 
método PLR imposta pela IN 38/97 para 
apuração do preço parâmetro, para fins 
do disposto na Lei nº 9.430/97, afronta a 

escrita legalidade tributária, o que 
acarreta a insubsistência do lançamento 
que nela se respalde.”  
 
Ela prossegue: “[...] o artigo 18 da Lei 
nº 9.430 de 1996 não veda a utilização 
do método do Preço de Revenda menos 
Lucro – PRL, na avaliação de eventuais 
ajustes a título de “Preços de 
Transferência” relativamente aos custos 
de bens importados de empresas ligadas 
estabelecidas no exterior, o que retira 
base legal da IN SRF nº 38 de 1997.” 
 
Dessa maneira, concluiu a Relatora que 
os documentos trazidos aos autos são 
suficientes para comprovar a utilização 
do método PLR, de forma que cabe ao 
Fisco apenas conferir a veracidade dos 
dados disponibilizados, não podendo 
ocorrer restrição à opção escolhida pelo 
Contribuinte. 
 
Diante disso, a Turma Julgadora deu 
provimento, por voto de qualidade, ao 
Recurso Voluntário do Contribuinte, 
cancelando o lançamento dos créditos 
tributários exigidos. 
 
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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