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Prezados Leitores:  
 
Nesta 45ª edição do nosso informativo 
Nota Tributária do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais 
(“CARF”), comentamos decisão em que 
esse Órgão decidiu que, em operações de 
constituição de usufruto de ações e 
participações societárias, o preço do 
usufruto não 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”) , mas sim ganho ou perda de 
capital, sendo o custo de aquisição 
formado pelos dividendos e juros de 
capital pagos no período. 
 
Também analisamos julgado em que o 
Conselho decidiu que o Fisco não pode 
restringir a utilização de qualquer um 
dos métodos de preços de transferência, 
ainda que, já no transcurso de 
fiscalização, o contribuinte adote método 
distinto do informado em DIPJ. 
 
Boa leitura. 

 
 
Usufruto de Ações – Descabimento da 

Tributação do Preço Recebido do 
Usufrutuário Como se Fosse Receita 
Operacional de Cessão de Usufruto 

 
“ USUFRUTO DE AÇÕES. PREÇO 
FIXO. CUSTO DE AQUISIÇÃO É 
FORMADO PELOS FRUTOS 
GERADOS PELAS AÇÕES. 
DIVIDENDOS E JURO SOBRE 
CAPITAL PRÓPRIO. 
 
O ganho do nu proprietário com a 
constituição de usufruto sobre ações de 
sua propriedade é igual à diferença 
entre o preço recebido do usufrutuário 
e o valor dos frutos que tais ações 
gerarem, consubstanciados nos 
dividendos e no juro sobre capital 
próprio que a companhia investida vier 
a pagar ao usufrutuário. 
 
Não se aplica ao negócio de 
“constituição de usufruto” de ações o 
disposto no Parecer Normativo COSIT 
nº 4/95, que trata de “cessão de 
usufruto”, e determina o 
reconhecimento do preço da cessão 
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como receita operacional, posto tratar 
de operação negocial diversa.” 
 
O Acórdão proferido pela 2ª 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 e CSLL 
do ano-calendário de 1999, bem como 
PIS e Cofins relativos a outubro de 1999, 
acrescidos de multa de ofício de 75%, 
calculados sobre suposta redução 
indevida das bases de cálculo dos 
referidos tributos. 
 
A Autoridade Fiscal relatou que o 
Contribuinte realizou reduções indevidas 
das bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS 
e Cofins, em decorrência de registro de 
receita operacional auferida, em cessão 
de usufruto de cotas e de ações, contra 
direitos de participação societárias do 
ativo permanente, como se lucro 
distribuído fosse. 
 
Ainda, alegou a Autoridade Fiscal que o 
Contribuinte (nu-proprietário) equiparou 
a relação jurídica entre cedente de 
usufruto e usufrutuário à relação jurídica 
entre investidor e investida e, por essa 
razão, houve uma redução indevida das 
bases de cálculos dos tributos em 
questão.  
 
Por outro lado, asseverou a Fiscalização 
que, inexistindo transmissão de direito, 
os valores recebidos pela cessão de 
usufruto não são considerados como 
sendo decorrentes de resultado de 
alienação, logo não poderiam ter sido 
classificados como ganho de capital.  
 
Conseqüentemente, referindo-se ao 
Parecer Normativo COSIT nº 04, de 
1995, entendeu que os valores recebidos 

a título de permissão para uso e fruição 
de direitos devem ser apropriados como 
receitas operacionais, equivalentes a 
receitas de aluguel, pois esses 
rendimentos provêm da cessão do 
exercício de um direito inerente a um 
ativo (participação societária).  
 
Não concordando com a autuação, o 
Contribuinte apresentou impugnação, à 
qual foi negado provimento 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, tal 
como entendeu a Fiscalização. 
 
Contra essa decisão, o Contribuinte 
interpôs Recurso Voluntário, aventando, 
inicialmente, a decadência do direito de 
constituir os créditos tributários de PIS e 
Cofins pelo lançamento, e, quanto ao 
mérito, que a operação em análise diz 
respeito à constituição de usufruto de 
ações e não operação de cessão de 
usufruto, como erroneamente 
considerado pela Autoridade Fiscal e 
pela DRJ. 
  
Ao julgar o Recuso Voluntário, o 
Conselheiro Relator acolheu a preliminar 
de decadência quanto ao PIS e à Cofins, 
suscitada pelo Contribuinte, haja vista 
que a ciência do lançamento ocorreu 
somente após o transcurso do prazo de 5 
anos contados da data da assinatura do 
contrato de usufruto oneroso. 
  
Quanto ao mérito, reconheceu o Relator 
que a hipótese ventilada nos autos se 
trata em verdade de operação de 
constituição de usufruto, e não de cessão 
de usufruto, já que o Contribuinte é 
proprietário das ações e, assim sendo, 
somente poderia dá-las em usufruto 
originário, enquanto apenas o 
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usufrutuário poderia ceder o usufruto a 
terceiro. 
  
Com efeito, o Conselheiro Relator, 
citando trecho do recurso, pontuou que 
“na constituição de usufruto há 
transmissão do direito real de uso e 
gozo do bem, ao passo que na cessão de 
exercício de usufruto não há 
transmissão do direito real sobre o bem, 
mas somente permissão para o uso e 
gozo desse direito real que continua 
pertencendo ao ‘concedente da 
permissão’”. 
 
Dessa forma, avaliou que, para o nu-
proprietário, o custo da constituição do 
usufruto será o valor dos dividendos e 
dos juros sobre o capital próprio (“JCP”) 
que forem distribuídos pela empresa 
investida durante a vigência do contrato 
de usufruto, dos quais deixará o nu 
proprietário de fruir em virtude da 
constituição de usufruto. E o ganho será 
apenas a diferença entre o preço 
recebido do usufrutuário e o valor dos 
frutos (dividendos e JCP) que tais ações 
gerarem ao usufrutuário.  
 
Concluiu, assim, que se a empresa 
investida pagar mais frutos do que o 
preço do usufruto, o nu proprietário 
apurará uma perda, caso contrário, 
apurará ganho de capital. Ou seja, 
somente após o pagamento dos 
dividendos e do JCP é que seria possível 
apurar eventual ganho ou perda de 
capital, pelo nu proprietário. 
 
Tendo em vista que a fundamentação da 
autuação foi de que o valor recebido pela 
constituição de usufruto teria natureza de 
receita operacional (como se operação de 
cessão de usufruto fosse), arrematou o 
Relator que a Fiscalização não deu ao 

negócio jurídico o correto tratamento 
tributário. 
 
Assim,  por não ser lícito à autoridade 
julgadora refazer o lançamento, a Turma 
Julgadora deu provimento, à 
unanimidade, ao Recurso Voluntário, 
reconhecendo a decadência em relação 
aos PIS e à Cofins, e cancelando 
integralmente os lançamentos de IRPJ e 
CSLL. 
 
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 – 
Possibilidade de Alteração do Método 
Informado na DIPJ no Transcurso da 

Fiscalização 
 
“ASSUNTO:  IRPJ e CSLL – 
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA  
 
Vistos, relatados e discutidos os 
presentes autos. Acordam os membros 
do Colegiado, por unanimidade de 
votos, em converter o julgamento em 
diligência, nos termos do relatório e 
voto que integram o presente julgado.”  
 
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 2001, por entenderem 
que o Contribuinte teria omitido receitas 
relacionadas ao preço de transferência de 
produtos importados de sua controladora 
na Argentina. 
 
De acordo com o Termo de Verificação 
de Infração Fiscal, as receitas omitidas 
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decorreriam de cálculos realizados com 
base no método de Custo de Produção 
Mais Lucro – “CPL”. Isso teria ocorrido 
porque 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, de forma que a 
Fiscalização presumiu que o método 
utilizado à época foi o de Preço de 
Revenda Menos Lucro 20% - “PRL-
20%”, por se tratar de produtos 
adquiridos para simples revenda e tendo 
em vista que o Contribuinte havia optado 
por esse método em sua Declaração de 
Informações Econômico-fiscais da 
Pessoa Jurídica (“DIPJ”). 
 
Com o entendimento da Fiscalização de 
que o preço de transferência deveria ser 
calculado pelo método “PRL-20%”, o 
resultado foi adicionado ao lucro líquido 
do exercício e, conseqüentemente, ao 
lucro real e à base de cálculo da CSLL. 
 
Em sua impugnação, o Contribuinte 
alegou, em síntese, que: (i) apresentou 
todos os documentos necessários à 
Fiscalização para comprovar os cálculos 
com base no método de “CPL”, mas que 
esta se furtou de observá-los; (ii) sem a 
correta atividade de fiscalização o 
Contribuinte restou prejudicado por ter 
tido sua documentação inviabilizada; 
(iii) a autuação violou o acordo para 
evitar a bitributação firmado entre Brasil 
e Argentina; e (iv) a eleição arbitrária de 
um único método de preço de 
transferência e o abandono dos demais 
métodos previstos na legislação atinente 
à matéria implica em presunção absoluta 
e não relativa, ferindo o direito do 
Contribuinte de demonstrar que 
determinado preço-parâmetro não reflete 
o valor de mercado no caso concreto. 

 
A DRJ negou provimento à Impugnação, 
por entender que, uma vez preenchida a 
DIPJ, os dados lá inseridos se tornam 
definitivos, de forma que o método 
escolhido pelo Contribuinte para fins de 
cálculo dos custos das operações de 
importação para simples revenda é o 
“PRL-20%”, conforme a DIPJ. Em razão 
disso, entendeu a DRJ que a Fiscalização 
procedeu corretamente ao embasar sua 
análise pelo método lá informado pelo 
Contribuinte. 
 
Inconformado com essa decisão, o 
Contribuinte interpôs recurso voluntário 
ao CARF, repisando as alegações 
apresentadas anteriormente na 
impugnação. 
 
Ao apreciar o caso, o Conselheiro 
Relator posicionou-se no sentido de que, 
a teor do art. 18, § 4º da Lei nº 9.430/96, 
cabe ao contribuinte optar pelo método a 
que lhe for mais favorável, de modo que 
não é lícito à Fiscalização restringir, 
meramente com base no quanto 
informado em DIPJ, a utilização de 
qualquer um dos métodos previstos em 
lei.  
 
Ademais, entendeu que faltou clareza em 
relação a qual documentação a 
Fiscalização efetivamente necessitava 
para suas verificações e aquela que o 
Contribuinte disponibilizou. Houve, em 
seu entender, certo desentendimento 
entre o que a Fiscalização necessitava e 
o que o contribuinte colocava à 
disposição do Fisco. 
 
Dessa maneira, concluiu o Relator que 
os documentos trazidos aos autos 
representaram cumprimento do dever de 
colaboração com Fisco, além de 
indicarem a possibilidade de o 
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Contribuinte ter razão nas alegações de 
seu recurso, de modo que cumpriria à 
Fiscalização efetuar uma profunda 
análise da documentação apresentada, a 
fim de não se prejudicar o mérito 
processual e o direito do Contribuinte à 
aplicação do método que lhe for mais 
favorável. 
 
Diante disso, a Turma Julgadora 
converteu o julgamento em diligência, 
no intuito de afastar quaisquer dúvidas 
quanto ao método utilizado pelo 
Contribuinte para a aferição dos preços-
parâmetro de cada produto importado de 
sua controladora. 
 
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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