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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa os métodos/regras de preço de transferência aplicáveis 

pelo Brasil, bem como os métodos recomendados pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Além disso, são analisados os 

objetivos desses métodos, quais sejam, impedir a transferência indevida de lucros e 

que o preço praticado na transação que envolva a transferência de bens, serviços ou 

direitos entre pessoas vinculadas reflita o preço que teria sido praticado caso tal 

transação tivesse sido realizada entre pessoas independentes, é dizer, em condições 

de livre mercado. Ainda, analisa-se os conceitos de pessoa vinculada, de país com 

tributação favorecida e o de regime fiscal privilegiado, bem como os princípios 

aplicáveis aos referidos métodos, como o princípio da legalidade, da isonomia, da 

capacidade contributiva e o princípio arm’s length. Além da pesquisa bibliográfica, o 

presente trabalho analisa julgados administrativos relativos a alguns dos 

métodos/regras aplicáveis pelo Brasil. Por fim, o presente estudo conclui que os 

métodos aplicáveis pelo Brasil possuem inspiração nos métodos recomendados pela 

OCDE, mas diferem em vários aspectos, principalmente no que diz respeito às 

margens fixas, as quais violam os princípios da isonomia, da capacidade contributiva 

e do arm’s length, acima mencionados. Nesse sentido, conclui-se que às margens 

alternativas, no Brasil, deve ser dada maior efetividade, a fim de que haja respeito aos 

princípios e aos objetivos dos métodos/regras de preço de transferência. 

  

Palavras-chave: Preço de transferência. Margens fixas. Margens alternativas. OCDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study analyzes the transfer pricing methods/rules applicable by Brazil, as 

well as the methods recommended by the OECD. In addition, the purposes of these 

methods are to prevent undue transfer of profits and that the price in the transaction 

involving the transfer of goods, services or rights between related parties reflects the 

price under which such transfers would have occurred had they been carried out 

between independent parties, in free market conditions. It also analyzes the concepts 

of related parties, tax haven jurisdictions and preferential tax regime, as well as the 

principles applicable to such methods, such as the principle of legality, equality, 

contributive capacity and the arm's length principle. In addition to the bibliographic 

research, this study analyzes administrative judgments regarding some of the 

methods/rules applicable by Brazil. Finally, the present study concludes that Brazil’s 

methods are inspired by the OECD’s models, but differ in several aspects, mainly in 

relation to fixed margins, which violate the principles of equality, contributive capacity 

and arm's length, mentioned above. In this sense, it is concluded that alternative 

margins in Brazil should be given greater effectiveness in order to respect the 

principles and purposes of transfer pricing methods/rules. 

  

Keywords: Transfer pricing. Fixed margins. Alternative margins. OECD. 
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1        INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa realizar uma análise dos métodos/regras de preço de 

transferência adotados pelo Brasil e dos modelos propostos pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), através de pesquisa 

bibliográfica e de julgados administrativos relativos ao tema.  

A pertinência temática do presente trabalho decorre da demonstração de 

interesse, pelo Brasil, em integrar a referida Organização. Tal demonstração ocorreu 

de forma oficial em 30 de maio de 2017, oportunidade na qual, o então Ministro da 

Fazenda, Henrique Meirelles, e o Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, 

encaminharam carta ao Secretário-Geral da Organização, Angel Gurría, solicitando o 

início do processo de adesão do país como membro da OCDE1.    

Para que um país ingresse como membro da Organização, entretanto, não 

basta manifestar interesse, ou realizar um pedido formal. Assim, a própria OCDE 

disponibiliza em seu endereço eletrônico uma espécie de guia2 para os países 

interessados, o qual indica os fatores que são levados em consideração para que o 

Conselho desse Órgão decida se deve iniciar a discussão sobre ingresso com um 

país, tais quais indicadores econômicos e relação do país com a OCDE3, para a partir 

de então, fixar os termos, as condições e os procedimentos para o referido acesso4.  

Além dos indicadores econômicos, mencionados acima, o referido guia ressalta 

outros fatores considerados pelo Conselho, tais como a demonstração, pelo país 

interessado no ingresso, de seu comprometimento com os instrumentos propostos 

pela Organização, que se verifica através da adesão a tais documentos ou pela forma 

como as políticas, leis, regulamentos e práticas do país se alinham com as medidas 

e práticas requeridas pelos instrumentos da OCDE5. 

                                                
1   MINISTÉRIO DA FAZENDA. Governo brasileiro solicita ingresso à OCDE como país-membro. 

Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/junho/governo-brasileiro-solicita-
ingresso-a-ocde-como-pais-membro>. Acesso em: 09 out. 2018. 

2     OECD. Report of the chair of the working group on the future size and membership of the organisa 
tion to council: Framework for the consideration of prospective members. Paris, 07-08 jun. 2017. 
Tradução nossa. Disponivel em: <http://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-13-EN.pdf>. 
Acesso em: 09 out. 2018.     

3     Ibid., p. 5. 
4 OECD. Accession to the Organisation. Tradução nossa. Disponível em: 

<https://www.oecd.org/legal/accession-process.htm>. Acesso em: 09 out. 2018. 
5      OECD, Report of the chair of the working group on the future size and membership of the organisa 

tion to council: Framework for the consideration of prospective members, op. cit., p. 5. 

http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/junho/governo-brasileiro-solicita-ingresso-a-ocde-como-pais-membro
http://www.fazenda.gov.br/noticias/2017/junho/governo-brasileiro-solicita-ingresso-a-ocde-como-pais-membro
http://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-13-EN.pdf
https://www.oecd.org/legal/accession-process.htm
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Destaca-se que as normas de preço de transferência adotadas pelo Brasil são 

únicas e, portanto, diferem das que são recomendadas pela OCDE, apesar de ser 

possível encontrar uma inspiração nos modelos propostos pela Organização. Sérgio 

André Rocha6 destaca que “[...] o Brasil não estava intencionalmente procurando criar 

um modelo atípico, apenas adaptando regras encontradas em outros países, aos seus 

interesses arrecadatórios e às circunstâncias de sua capacidade de gestão.” 

Assim, com a manifestação formal de interesse do Brasil em integrar a 

Organização, acredita-se que pode haver um questionamento ou a promoção de um 

debate sobre a possibilidade de coexistência de dois sistemas diferentes sobre preço 

de transferência no âmbito da mesma Organização, ou até mesmo que se discuta a 

possibilidade de adoção, pelo Brasil, das recomendações realizadas pela OCDE 

sobre o tema.  

Ademais, o Brasil e a OCDE empreenderam um projeto, em fevereiro de 2018, 

com duração de 15 (quinze) meses, que consiste na análise e aperfeiçoamento dos 

métodos brasileiros sobre preço de transferência, a fim de que haja uma convergência 

desses aos modelos propostos pela Organização7. 

Cumpre, agora, apresentar a OCDE, seu trabalho, seus objetivos, os países 

membros e comentar o provável motivo pelo qual o Brasil deseja ingressar na 

Organização.  

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico foi 

oficialmente fundada em 30 de setembro de 1961, como sucessora da Organização 

para a Cooperação da Economia Europeia, a qual havia sido criada em 1948, com a 

finalidade de implementar o Plano Marshall dos Estados Unidos para a reconstrução 

da Europa, que se encontrava devastada em razão da Segunda Guerra Mundial8. 

A referida Organização atualmente conta com 36 (trinta e seis) países membros 

e desenvolve trabalhos com economias emergentes, como República Popular da 

                                                
6    ROCHA, Sergio André. Política Fiscal Internacional Brasileira. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2017. p. 179.  
7    OECD. OECD and Brazil launch project to examine differences in cross-border tax rules. Tradução 

nossa. Disponível em: <http://www.oecd.org/brazil/oecd-and-brazil-launch-project-to-examine-
differences-in-cross-border-tax-rules.htm>. Acesso em: 24 mar. 2018. 

8    OECD. History. Tradução nossa. Disponível em: <http://www.oecd.org/about/history/>. Acesso em: 

11 out. 2018. 

http://www.oecd.org/brazil/oecd-and-brazil-launch-project-to-examine-differences-in-cross-border-tax-rules.htm
http://www.oecd.org/brazil/oecd-and-brazil-launch-project-to-examine-differences-in-cross-border-tax-rules.htm
http://www.oecd.org/about/history/
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China, Índia e Brasil, bem como com economias em desenvolvimento na África, Ásia, 

América Latina e Caribe9. 

Quanto à composição da OCDE, a Organização é dividida em Conselho 

(Council), Secretariado (Secretariat) e Comitês (Committees). O Conselho detém o 

poder de decisão e é composto por um representante por país membro e por um 

representante da Comissão Europeia. As reuniões do Conselho são presididas pelo 

Secretário-Geral da Organização, e as decisão são tomadas por consenso10.  

Quanto ao Secretariado, esse é comandado atualmente por Angel Gurría, que 

também preside o Conselho. A equipe de funcionários do Secretariado inclui 

economistas, advogados, cientistas e outros profissionais, os quais oferecem suporte 

às atividades dos Comitês. Os Comitês, por sua vez, são compostos por 

representantes dos países membros da OCDE, e reúnem-se para o desenvolvimento 

de ideias em diversas áreas, como economia, comércio, ciência, emprego e mercado 

financeiro11. 

No que se refere ao trabalho da OCDE, esse compreende o acompanhamento 

de acontecimentos nos países membros, bem como projeções de médio e curto prazo 

de desenvolvimento da economia. Além disso, o Secretariado da Organização é o 

responsável pela coleta e análise de dados, sobre os quais os comitês discutem 

políticas. Ainda, o Conselho se torna responsável por tomar algumas decisões 

relacionadas aos dados obtidos, e, então, os governos podem implementar as 

recomendações realizadas12.  

Além da coleta e análise de dados, acima informada, algumas das discussões 

realizadas na OCDE podem evoluir para negociações entre os países membros, as 

quais visam a cooperação internacional, ou acordos formais, ou mesmo modelos para 

a aplicação de tratados bilaterais sobre tributação. Nesse sentido, é possível que tais 

discussões resultem em recomendações, por exemplo, sobre cooperação 

transfronteiriça, ou mesmo em diretrizes sobre governança corporativa13.  

                                                
9  OECD. Members and partners. Tradução nossa. Disponível em: <http://www.oecd.org/ 

  about/membersandpartners/>. Acesso em: 11 out. 2018. 
10 OECD. Who does what. Tradução nossa. Disponível em: <http://www.oecd.org/ 

  about/whodoeswhat/>. Acesso em: 12 out. 2018. 
11     Ibid. 
12  OECD. What we do and how. Tradução nossa. Disponível em:  <http://www.oecd.org/ 

  about/whatwedoandhow/>. Acesso em: 12 out. 2018.  
13     Ibid. 

http://www.oecd.org/%20%20about/membersandpartners/
http://www.oecd.org/%20%20about/membersandpartners/
http://www.oecd.org/%20%20about/whodoeswhat/
http://www.oecd.org/%20%20about/whodoeswhat/
http://www.oecd.org/%20%20about/whatwedoandhow/
http://www.oecd.org/%20%20about/whatwedoandhow/
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Ante o exposto, nota-se que a OCDE é uma Organização de expressão 

internacional, e a adesão de um país à referida Organização pode estimular 

investimentos e até mesmo a consolidação de reformas econômicas14. Nesse sentido, 

acredita-se que a principal razão do interesse do Brasil em ingressar na OCDE seja 

exatamente essa projeção internacional e os estímulos para investimentos que o país 

ganharia com tal adesão.  

Quanto aos assuntos abordados nos tópicos que se seguem, ressalta-se que 

o tópico 2 visa abordar conceitos necessários ao desenvolvimento do presente 

trabalho e os princípios aplicáveis aos métodos de preço de transferência. O tópico 3 

objetiva o estudo dos métodos aplicáveis pelo Brasil, bem como a análise de julgados 

administrativos pertinentes a alguns dos métodos. Por fim, o tópico 4 destina-se ao 

estudo dos métodos de preço de transferência recomendados pela OCDE, bem como 

à abordagem sobre a utilização de margens alternativas pelo Brasil. 

Ressalta-se  que o presente trabalho não destina-se a analisar a aplicação dos 

métodos/regras de preço de transferência aos juros e às operações back to back. 

Destina-se, portanto, ao estudo dos métodos aplicáveis à transferência de bens, 

serviços ou direitos, de maneira geral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. O Brasil e a OCDE. Disponível em: 

<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira 
/15584-o-brasil-e-a-ocde>. Acesso em: 12 out. 2018. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/15584-o-brasil-e-a-ocde
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/15584-o-brasil-e-a-ocde
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2        NOÇÕES GERAIS E PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AOS MÉTODOS DE PREÇO 

DE TRANSFERÊNCIA 

 

No presente tópico 2 serão abordadas noções gerais a respeito do tema de 

preço de transferência, como o surgimento dos métodos de preço de transferência no 

Brasil e seus objetivos, os conceitos de pessoa vinculada, de país com tributação 

favorecida e o de regime fiscal privilegiado, bem como serão abordados os princípios 

aplicáveis aos referidos métodos, tais quais, o princípio da legalidade, da isonomia, 

da capacidade contributiva e do arm’s length.    

Logo, cumpre destacar o conceito de preço de transferência, na visão dos 

autores selecionados, para em seguida adentrar-se o estudo do surgimento dos 

referidos métodos na legislação brasileira. 

Nesse sentido, Luís Eduardo Schoueri15 define preço de transferência da 

seguinte forma: 

 

Por preço de transferência entende-se o valor cobrado por uma 
empresa na venda ou na transferência de bens, serviços ou 
propriedade intangível, a empresa a ela relacionada. Tratando-se de 
preços que não se negociaram em um mercado livre e aberto, podem 
eles se desviar daqueles que teriam sido acertados entre parceiros 
comerciais não relacionados, em transações comparáveis nas 
mesmas circunstâncias. 

 

Jonathan Barros Vita16, por sua vez, estabelece o seguinte entendimento sobre 

o conceito de preço de transferência: 

 

Sintetizando, os preços de transferência são, portanto, os valores 
declarados de transação entre empresas do mesmo grupo relativos à 
contraprestação por bens, serviços ou equity, 

corrigidos/(re)construídos através da aplicação de norma antielisiva 
tributária específica do imposto sobre a renda que generaliza a 
operação (re)produzindo-a em condições de mercado utilizando 
mecanismos econômicos de parametrização, comparabilidade e 
equalização.  

 

                                                
15  SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 11. 
16  VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 22-23.    
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Ante o exposto, é possível afirmar que entende-se por preço de transferência 

o preço praticado na transação de bens, serviços ou direitos, entre pessoas que 

possuem vínculo definido em lei ou, ainda que não vinculadas, estejam sediadas em 

países com tributação favorecida ou de regime fiscal privilegiado e, por tal razão, não 

são afetadas da mesma maneira por condições de livre mercado, como o são as 

transações entre pessoas independentes, é dizer, pessoas que não possuem o 

referido vínculo, ou que não estejam sediadas em países com tributação favorecida 

ou de regime fiscal privilegiado.  

Logo, necessário que métodos/regras sejam definidos com o intuito de 

(re)estabelecer as condições de mercado, para que as transações se realizem em 

circunstâncias similares. 

 

2.1     O surgimento dos métodos de preço de transferência no Brasil e seus objetivos 

 

A legislação de preço de transferência foi inserida no ordenamento jurídico 

brasileiro com a promulgação da Lei nº 9.430/96, a qual, em seus artigos 18 e 19, 

abordou, respectivamente, os métodos que deveriam ser utilizados nas operações 

que envolvessem importação ou exportação de bens, serviços e direitos com pessoa 

vinculada residente no exterior ou, mesmo que não vinculada, com pessoa residente 

em país com tributação favorecida ou de regime fiscal privilegiado, conforme 

estabelecido pelos artigos 24 e 24-A da mesma lei, nas lições de Leonardo Freitas de 

Moraes e Castro17. 

Os conceitos de pessoa vinculada, de país com tributação favorecida e de 

regime fiscal privilegiado serão desenvolvidos adiante, nos tópicos 2.2 e 2.3, 

respectivamente.  

Ressalta-se que antes de 1996 não havia que se falar de um regime específico 

para preço de transferência no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, até esse 

momento, o controle dos preços praticados em transações nacionais e internacionais 

que envolvessem pessoas relacionadas era realizado através de regras de combate 

                                                
17 CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e.; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coord.). Normas 

Brasileiras    de Preços de Transferência e o Artigo 9 dos Acordos de Bitributação: Hipótese de 
Treaty Override?.  Revista de Direito Tributário da APET, São Paulo, ano VI, edição 23, p. 69-70, 
set. 2009. 
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à distribuição disfarçada de lucros, também conhecidas como DDL, como destaca o 

supramencionado autor18. 

Alberto Xavier19 partilha do mesmo entendimento, pois afirma que 

anteriormente à Lei nº 9.430/96, a prática de preços artificiosos em âmbito 

internacional apenas poderia ocasionar a aplicabilidade do regime de DDL previsto 

nos artigos 464 e seguintes do Decreto nº 3.000/99.  

Ainda, no que se refere à distribuição disfarçada de lucros, Vivian de Freitas e 

Rodrigues de Oliveira20 a conceitua como sendo “[...] a transferência mascarada do 

patrimônio da empresa para o sócio.” 

Tal instituto foi regulado por meio da Lei nº 4.506/64, a qual em seu artigo 72 

elencou um rol do que era considerado como forma de distribuição disfarçada de 

lucros pela pessoa jurídica. Adicionalmente, houve uma série de críticas ao instituto 

DDL, com discussões sobre a possibilidade de o beneficiário da referida distribuição 

ser pessoa jurídica e sobre qual seria o âmbito de abrangência da expressão 

“parentes e dependentes”, nas lições da supracitada autora21.  

A autora22, acima mencionada, ressalta que o Decreto-Lei nº 1.598/77 alterou 

a Lei nº 4.506/64, no que dizia respeito à distribuição disfarçada de lucros, e, que a 

partir da referida alteração, passou a ser admitida a prova em contrário pelo sujeito 

passivo nas presunções de ocorrência de DDL, bem como houve a inserção da 

pessoa jurídica como possível beneficiária do instituto em comento.   

 Vivian de Freitas e Rodrigues de Oliveira23 estabelece um paralelo entre as 

normas concernentes à DDL e às relativas a preço de transferência, haja vista que 

ambas visam disciplinar a mesma situação, ou seja, operações entre pessoas 

vinculadas, mas atingem âmbitos de proteção diferentes, pois, enquanto as normas 

de DDL visam proteger a arrecadação tributária no mercado interno, as regras de 

                                                
18 CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e.; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coord.). Normas 

Brasileiras    de Preços de Transferência e o Artigo 9 dos Acordos de Bitributação: Hipótese de 
Treaty Override?.  Revista de Direito Tributário da APET, São Paulo, ano VI, edição 23, p. 69, set. 
2009. 

19   XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p 294. 
20  OLIVEIRA, Vivian de Freitas e Rodrigues de. Preço de Transferência como Norma de Ajuste do 

Imposto sobre a Renda. São Paulo: Noeses, 2015. p. 141. 
21   Ibid., p. 142-143. 
22   Ibid., p. 143-144.  
23   Ibid., p. 145. 
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preço de transferência visam proteger a arrecadação tributária nas transações com o 

exterior.   

Ademais, duas são as hipóteses para as quais as normativas de preço de 

transferência não são aplicadas no direito interno brasileiro. Essas situações 

envolvem o pagamento de royalties e assistência técnica, científica, administrativa e 

as que a essas se assemelham, pois possuem legislação específica, conforme 

expressas previsões do artigo 18, § 9º, da Lei nº 9.430/96 e do artigo 55 da Instrução 

Normativa nº 1.312/12. 

Nesse sentido, Felipe Cerrutti Balsimelli24 comenta que as operações acima 

excepcionadas sujeitam-se ao controle de dedutibilidade constante dos artigos 352 a 

355 do Decreto nº 3.000/99.   

O objetivo da implementação dos métodos/regras de preço de transferência é 

assim definido pelo autor Leonardo Freitas de Moraes e Castro25: 

 

O objetivo das normas de preços de transferência, tanto no Brasil 
como no Direito comparado, é evitar a realocação, de um lado, de 
custos, despesas ou depreciação, e de outro, dos lucros produzidos 
em determinada jurisdição, quando as transações são realizadas entre 
partes relacionadas. 
Assim, o controle por meio de preços de transferência visa estabelecer 
o limite máximo para deduções (custos, despesas e depreciações) 
bem como os limites mínimos de rendimentos no país, ambos para 
fins de imposto de renda, evitando a manipulação geográfica dos 
lucros e deduções gerados em razão de transações entre partes que 
possuam algum tipo de relação societária, de controle [...] 

 

 Marco Aurélio Greco e Sergio André Rocha26 esclarecem que as regras de 

preço de transferência encontram sua razão de ser no estabelecimento de um preço 

parâmetro para determinada transação. Assim, se o preço praticado diferir do 

estabelecido por um dos métodos de cálculo de preço de transferência, necessário 

                                                
24  BALSIMELLI, Felipe Cerrutti. Preços de Transferência e Margens de Lucro Alternativas. 2016. 

Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2016. p. 58. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17543>. Acesso em: 02 set. 
2018. 

25 CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e.; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coord.). Normas 

Brasileiras    de Preços de Transferência e o Artigo 9 dos Acordos de Bitributação: Hipótese de 
Treaty Override?.  Revista de Direito Tributário da APET, São Paulo, ano VI, edição 23, p. 70, set. 
2009. 

26   GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sergio André. Tributação direta. In: UCKMAR, Victor et al. Manual 

de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 2012. p. 375.   

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17543
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que haja um ajuste na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e 

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. 

Luís Eduardo Schoueri27 assevera que em transações entre pessoas ligadas, 

o lucro contábil servirá como a medida da renda da empresa, caso tenham sido 

computados os preços de mercado, e, uma vez que não tenham sido, haverá uma 

substituição dos preços efetivamente praticados pelos preços de mercado, o que 

conduzirá a um lucro que melhor refletirá a renda da pessoa jurídica.  

Assim, como o supracitado autor bem concluiu, o que a legislação de preço de 

transferência objetiva é aferir com maior exatidão a riqueza gerada por determinada 

empresa.  

Nota-se que o mandamento das regras de preço de transferência é que os 

preços praticados entre empresas vinculadas sejam semelhantes aos preços que 

teriam sido praticados entre empresas independentes, as quais sujeitam-se a regras 

de concorrência do mercado aberto. Ou seja, busca-se, com tais regras, assegurar 

que não haja um desvirtuamento da real finalidade das operações praticadas entre 

pessoas jurídicas vinculadas.  

Para que seja possível o atingimento de tais finalidades, Leonardo Freitas de 

Moraes e Castro28 expõe as regras adotadas pelo Brasil constantes do caput dos 

artigos 18 e 19 da Lei nº 9.430/96, as quais estabelecem um limite máximo de preço 

para as operações de importação, no que se refere à dedutibilidade de custos e 

despesas para a apuração do lucro real, e, por outro lado, um limite mínimo de preço 

a ser praticado nas operações de exportação, os quais podem sofrer ajuste por parte 

da Autoridade Fiscal, caso haja divergência. 

Destaca-se que tais limites são alcançados por meio da utilização dos métodos 

trazidos pelos artigos legais supracitados. Tais métodos serão estudados com 

detalhes no tópico 3 do presente trabalho.  

 Os possíveis efeitos de uma inadequada fixação de preços de transferência 

são elencados por Luís Eduardo Schoueri29: a ocorrência de super ou subfaturamento, 

                                                
27  SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 13.  
28  CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e.; PEIXOTO, Marcelo Magalhães (coord.). Normas 

Brasileiras    de Preços de Transferência e o Artigo 9 dos Acordos de Bitributação: Hipótese de 
Treaty Override?.  Revista de Direito Tributário da APET, São Paulo, ano VI, edição 23, p. 71, set. 
2009. 

29   SCHOUERI, Luís Eduardo, op. cit., p. 18. 
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com possível evasão de tributos aduaneiros e a ocorrência de distorção nos 

resultados da empresa, seja em razão de se ter lançado como custo, despesa ou 

depreciação maior do que o que seria efetivamente necessário para a atividade da 

empresa, seja em razão de se ter deixado de alocar ao país o resultado nesse local 

produzido. 

Cumpre destacar que a legislação do Brasil de preço de transferência não é 

pioneira, pois, como bem ressalta Luís Eduardo Schoueri30, houve, por parte do 

legislador nacional, uma tentativa de seguir os parâmetros da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como é possível depreender da leitura 

da exposição de motivos nº 470, de 15 de outubro de 1996, que encaminhou o projeto 

de lei nº 2448/96, posteriormente transformado na Lei nº 9.430/96. Confira-se a 

redação da exposição de motivos nº 47031, anteriormente mencionada:  

 

12. As normas contidas nos arts. 18 a 24 representam significativo 
avanço da legislação nacional face ao ingente processo de. 
globalização, experimentado pelas economias contemporâneas. No 
caso específico, em conformidade com regras adotadas nos países 
integrantes da OCDE, são propostas normas que possibilitam o 
controle dos denominados "Preços de Transferência", de forma a 
evitar a prática, lesiva aos interesses nacionais, de transferências de 
resultados para o exterior, mediante a manipulação dos preços 
pactuados nas importações ou exportações de bens, serviços ou 
direitos, em operações com pessoas vinculadas, residentes ou 
domiciliadas no exterior. 

 

Nesse sentido, os métodos/regras de preço de transferência adotados pelo 

Brasil tiveram por inspiração os métodos recomendados pela OCDE, e visam 

(re)produzir as condições de mercado que teriam ocorrido, caso a transação de 

transferência de bens, serviços ou direitos tivesse sido realizada entre pessoas 

independentes, sem espécie de vínculo, bem como objetivam impedir a transferência 

indevida de lucros entre o Brasil e outra jurisdição. 

 

2.2     O conceito de pessoa vinculada 

                                                
30  SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 21. 
31   BRASIL. Câmara dos Deputados. Exposição de Motivos nº 470 do Projeto de Lei nº 2448 de 1996. 

Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo 
administrativo de consulta e dá outras providências. p. 115, grifo nosso. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1132081&filename=Do
ssie+-PL+2448/1996>. Acesso em: 12 maio 2018. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1132081&filename=Dossie+-PL+2448/1996
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1132081&filename=Dossie+-PL+2448/1996
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O conceito de pessoa vinculada para a aplicação da legislação de preço de 

transferência é apresentado pelo artigo 23 da Lei nº 9.430/96, por meio de um rol 

taxativo. Quanto à taxatividade, destaca-se que tal entendimento é partilhado por 

Jonathan Barros Vita32. Por tal razão, cumpre destacar a redação do supracitado 

artigo 2333: 

 

Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à 
pessoa jurídica domiciliada no Brasil: 
I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior; 
II - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior; 
III - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 
cuja participação societária no seu capital social a caracterize como 
sua controladora ou coligada, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 
243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 
IV - a pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada 
como sua controlada ou coligada, na forma definida nos §§ 1º e 2º do 
art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 197634; 
V - a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa 
domiciliada no Brasil estiverem sob controle societário ou 
administrativo comum ou quando pelo menos dez por cento do capital 
social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica; 
VI - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 
que, em conjunto com a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiver 
participação societária no capital social de uma terceira pessoa 
jurídica, cuja soma as caracterizem como controladoras ou coligadas 
desta, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976; 
VII - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 
que seja sua associada, na forma de consórcio ou condomínio, 

                                                
32  VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 121.    
33   BRASIL. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as 

contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm>. Acesso em: 02 maio 2018. 

34  Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em 

sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. 
      § 1o São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência 

significativa.                           
      § 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras 

controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância 
nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. 

      § 3º A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e controladas, que 
forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários. 

      § 4º Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de 
participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-
la.                            

      § 5o É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou 
mais do capital votante da investida, sem controlá-la.                         

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243%25C2%25A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243%25C2%25A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243%25C2%25A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243%25C2%25A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243%25C2%25A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243%25C2%25A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243%25C2%25A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243%25C2%25A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243%25C2%25A72
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conforme definido na legislação brasileira, em qualquer 
empreendimento; 
VIII - a pessoa física residente no exterior que for parente ou afim até 
o terceiro grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores 
ou de seu sócio ou acionista controlador em participação direta ou 
indireta; 
IX - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 
que goze de exclusividade, como seu agente, distribuidor ou 
concessionário, para a compra e venda de bens, serviços ou direitos; 
X - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, em 
relação à qual a pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de 
exclusividade, como agente, distribuidora ou concessionária, para a 
compra e venda de bens, serviços ou direitos. 

 

Nota-se, pela exposição acima, que o vínculo pode ocorrer em decorrência de 

transação entre duas pessoas jurídicas, uma no Brasil e outra no exterior, ou entre 

uma pessoa jurídica, no Brasil, e uma pessoa física, no exterior. 

No que se refere às filiais ou sucursais, Jonathan Barros Vita35 evidencia que 

essas compõem uma categoria de entes jurídicos dependentes do estabelecimento 

mãe, ou seja, não possuem autonomia jurídica integral. 

A Instrução Normativa (IN) nº 1.312/12, no § 1º do artigo 2º traz a definição do 

que é considerado controle societário ou administrativo comum, questão mencionada 

no inciso V, do artigo 23 da Lei nº 9.430/96, acima reproduzido. Por tal razão, destaca-

se a redação do § 1º do artigo 2º36 da IN em comento:  

 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Instrução Normativa, consideram-
se vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no Brasil: 
[...] 
§ 1º Para efeito do disposto no inciso V, considera-se que a pessoa 
jurídica domiciliada no Brasil e a domiciliada no exterior estão sob 
controle: 
I - societário comum, quando uma mesma pessoa física ou jurídica, 
independentemente da localidade de sua residência ou domicílio, seja 
titular de direitos de sócio em cada uma das referidas pessoas 
jurídicas, que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância 
nas deliberações sociais daquelas e o poder de eleger a maioria dos 
seus administradores; 
II - administrativo comum, quando: 

                                                
35  VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 236.    
36  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.312, 

de 28 de dezembro de 2012. Dispõe sobre os preços a serem praticados nas operações de compra 
e de venda de bens, serviços ou direitos efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, 
consideradas vinculadas. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 2012. Disponível em: 
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=39257#126
1314>. Acesso em: 06 maio 2018. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=39257#1261314
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=39257#1261314
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a) o cargo de presidente do conselho de administração ou de diretor-
presidente de ambas tenha por titular a mesma pessoa; 
b) o cargo de presidente do conselho de administração de uma e o de 
diretor-presidente de outra sejam exercidos pela mesma pessoa; 
c) uma mesma pessoa exercer cargo de direção, com poder de 
decisão, em ambas as pessoas jurídicas. 

 

Nesse sentido, como bem elucidado por Jonathan Barros Vita37, o que 

determina, em apertada síntese, a hipótese de controle administrativo ou societário 

comuns é “[...] o controle comum determinado por um número de pessoas comuns a 

ambos os conselhos administrativos da empresa ou os mesmos detentores das 

ações.” 

Ainda no que se refere ao inciso V do artigo 23 da Lei nº 9.430/96, o supracitado 

autor38 ressalta que no que concerne à participação de 10% no capital social, tal 

disposição não se mostra mais compatível com as regras societárias. Isso porque tal 

artigo foi inspirado nas disposições antigas39 do § 1º do artigo 243 da Lei nº 6.404/76. 

Desse modo, o conceito de influência significativa deve ser utilizado para aplicação 

do mencionado inciso.   

Quanto ao conceito de influência significativa, esse é entendido quando a 

investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira 

ou operacional da investida, sem controlá-la, conforme redação do § 4º do artigo 243 

da Lei nº 6.404/76.  

Além disso, o § 5º do artigo 243 da Lei nº 6.404/76 estabelece uma presunção 

da referida influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por 

cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la.  

Cumpre destacar a disposição do § 5º do artigo 2º da Instrução Normativa em 

referência, o qual assevera que as regras de preço de transferência também se 

aplicam às transações realizadas por determinada sociedade domiciliada no Brasil, 

por meio de interposta pessoa que não se caracterize como vinculada, mas que opere 

                                                
37  VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 128.    
38   Ibid., p. 129. 
39  Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em 

sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício. 
      § 1º São coligadas as sociedades quando uma participa, com 10% (dez por cento) ou mais, do 

capital da outra, sem controlá-la. 
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com outra, no exterior, essa, sim, caracterizada como pessoa vinculada à empresa 

domiciliada no Brasil.  

Nota-se que tal entendimento não foi adotado pela Lei nº 9.430/96. Nesse 

sentido, como bem explicitado pelo artigo 100, I, do Código Tributário Nacional 

(CTN)40, os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, aqui 

alcançadas as Instruções Normativas, são normas complementares das leis.  

Portanto, a disposição do § 5º do artigo 2º da Instrução Normativa em comento 

extrapolou o conteúdo apresentado pela Lei nº 9.430/96, é dizer, inovou no cenário 

jurídico, com clara violação ao princípio da legalidade, o qual será estudado adiante.  

Apresenta-se a seguir trecho relevante do acórdão de número 0001368-

09.2010.4.03.6100/SP, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região41, no qual é 

ressaltada a ilegalidade da disposição do § 5º do artigo 2º da Instrução Normativa nº 

243/02, antecessora da Instrução Normativa nº 1.312/12, que apresenta igual redação 

no mesmo dispositivo mencionado. Confira-se disposição do trecho42: 

 

De fato, a Lei nº 9.430/1996 não prevê a hipótese de aplicação de 
preço de transferência quando o negócio jurídico se dá por meio de 
interposta pessoa, não caracterizada como vinculada. Verifica-se, no 
caso, que a IN/SRF nº 243/2002, embora pretenda evitar a evasão de 
divisas, foi além dos limites estabelecidos, ao disciplinar tema não 
definido pela lei sobre a qual se fundou, ao criar nova hipótese para 
atingir, por equiparação, sujeito não previsto expressamente na 
legislação. Inclusive, resta pacificado o entendimento de que o objetivo 
das instruções normativas, que possuem eminentemente caráter 
interpretativo, é de esclarecer a legislação e possibilitar sua execução 
no âmbito das repartições fiscais. 
Nesse contexto, em respeito aos princípios da legalidade e da reserva 
de lei formal, é necessário se garantir ao contribuinte a correta 

                                                
40   Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e 

dos decretos: 
      I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 
      [...] 
41  O presente trabalho apresenta acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que  

foram entendidos como pertinentes para a elucidação de alguns pontos. Entretanto, no caso 
específico do § 5º, do artigo 2º, da Instrução Normativa nº 1.312/12, entendeu-se necessário 
apresentar o acórdão de número 0001368-09.2010.4.03.6100/SP do Tribunal Regional Federal da 
Terceira Região, vez que ao CARF não é permitido declarar a ilegalidade de normas. Nesse 
sentido, destaca-se a Súmula nº 2 do CARF, bem como o acórdão de número 2401005.816 do 
referido Conselho.   

42  BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Apelação cível nº 0001368-09.2010.4.03.6100/ 

SP. Apelante: EMC Computer Systems Brasil LTDA. Apelada: União Federal (Fazenda Nacional). 
Relator: Desembargador federal Antonio Cedenho. São Paulo, 16 maio 2016. p. 3. Disponível em: 
<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/5185880>. Acesso em: 08 jul. 
2018. 

http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/5185880
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aplicação dos critérios estabelecidos na Lei que disciplina o assunto, 
em especial quanto aos sujeitos e as regras de cálculo do preço de 
transferência pelo método PRL, conforme disciplina o art. 23 da Lei nº 
9.430/1996, afastadas as inovações trazidas nesse sentido pela IN nº 
243/2002. Tal preceito encontra-se no momento inserido na IN/RFB nº 
1312/2012, art. 2º, §5º. 

 

O trecho acima colacionado evidencia o que anteriormente mencionou-se, no 

sentido da ilegalidade de uma Instrução Normativa extrapolar o que é definido pela 

legislação.   

Em continuidade aos incisos do artigo 23 da Lei nº 9.430/96, Alberto Xavier43 

ressalta que o nexo de ligação no que se refere a preço de transferência abrange 

relações de interdependência alheias à participação no capital, como as associações 

em formato de consórcio ou condomínio, bem como abrange as relações com agente, 

distribuidor ou concessionário exclusivo.  

Tal entendimento está disciplinado nos incisos VII e IX do artigo 23 da Lei nº 

9.430/96, anteriormente reproduzidos. Ademais, o “vínculo familiar”, como bem 

ressaltado pelo supracitado autor44, no que se refere a preço de transferência existe 

em relação aos parentes ou afins até o 3º grau, cônjuge ou companheiro de qualquer 

dos diretores ou sócios ou acionista controlador em participação direta e mesmo na 

indireta. 

Ante o exposto, conclui-se que o artigo 23 da Lei nº 9.430/96 apresenta rol 

taxativo do que pode ser considerado como pessoa vinculada, para fins de aplicação 

dos métodos/regras de preço de transferência, e, apesar do rol mencionado ser 

taxativo, a Instrução Normativa nº 1.312/12, ao reproduzir o que já havia sido previsto 

pelo § 5º, do artigo 2º, da Instrução Normativa que a antecedeu, qual seja, IN nº 

243/02, extrapolou sua função de complementaridade.  

 

2.3     O conceito de país com tributação favorecida e o de regime fiscal privilegiado 

 

Como visto no tópico 2.1, os métodos/regras de preço de transferência 

previstos pelo Brasil aplicam-se a pessoas residentes ou domiciliadas em países com 

tributação favorecida ou de regime fiscal privilegiado, ainda que não vinculadas. 

                                                
43   XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 299. 
44   Ibid., p. 299. 
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O artigo 24 da Lei nº 9.430/96 estabelece que país com tributação favorecida 

é aquele que não tributa a renda, ou que a tributa, mas a alíquota máxima não 

ultrapassa 20% (vinte por cento).  

Quanto à alíquota de 20% (vinte por cento), acima mencionada, o § 3º, do artigo 

52 da Instrução Normativa nº 1.312/12 expõe que a alíquota efetiva de tributação, no 

país de residência da pessoa física ou jurídica, será determinada estabelecendo-se 

uma comparação com a soma do imposto pago sobre o lucro, com o lucro apurado 

em conformidade com a legislação brasileira. 

Jonathan Barros Vita45 estabelece a seguinte fórmula para o cálculo 

supracitado: 

 

Valor produto da tributação naquele país (resultado da base de cálculo 
x alíquota no país considerado como de tributação favorecida) / base 
de cálculo produzida através das regras da base de cálculo nacional 
= alíquota efetiva. 

 

Além disso, o § 4º do artigo 24 da Lei nº 9.430/96 complementa o conceito de 

país com tributação favorecida. É dizer, estende tal conceito para os países cuja 

legislação não permite o acesso a informações que se referem à composição 

societária de pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do beneficiário 

efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes.  

Alberto Xavier46 assevera que tal extensão está inserida na tendência mundial 

de levar em consideração não apenas o nível de tributação, mas também a opacidade 

das operações em um país.  

Destaca-se que a Instrução Normativa nº 1.037/10, em seu artigo 1º elenca um 

rol das jurisdições consideradas como de tributação favorecida. O referido rol é 

considerado uma enumeração taxativa pelo supracitado autor47.  

Carlos Otávio Ferreira de Almeida48 ainda ressalta que a referida lista brasileira 

é vinculante para as autoridades fazendárias e para os contribuintes, de modo que se 

                                                
45  VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 145.    
46   XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 252. 
47   Ibid., p. 252. 
48  ALMEIDA, Carlos Otávio Ferreira de. Tributação Internacional da Renda: A Competitividade  

Brasileira à Luz das Ordens Tributária e Econômica – Série Doutrina Tributária v. XII. São Paulo: 
Quartier Latin, 2014. p. 118. 
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houver uma operação efetuada com domiciliados em alguma das jurisdições, dentro 

do escopo das normas de preço de transferência, essas regras serão aplicáveis. 

No que se refere ao regime fiscal privilegiado, esse encontra previsão no 

parágrafo único do artigo 24-A, da Lei nº 9.430/96, e no artigo 2º da Instrução 

Normativa nº 1.037/10. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 24-A49, 

mencionado, lista as características para fins de enquadramento no conceito de 

regime fiscal privilegiado:  

 

Parágrafo único.  Para os efeitos deste artigo, considera-se regime 
fiscal privilegiado aquele que apresentar uma ou mais das seguintes 
características: 
I – não tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20% 
(vinte por cento);                           
II – conceda vantagem de natureza fiscal a pessoa física ou jurídica 
não residente:                             
a) sem exigência de realização de atividade econômica substantiva no 
país ou dependência;                         
b) condicionada ao não exercício de atividade econômica substantiva 
no país ou dependência;                     
III – não tribute, ou o faça em alíquota máxima inferior a 20% (vinte 
por cento), os rendimentos auferidos fora de seu 
território;                           
IV – não permita o acesso a informações relativas à composição 
societária, titularidade de bens ou direitos ou às operações 
econômicas realizadas.                        

 

Jonathan Barros Vita50 expõe o seguinte conceito de regime fiscal privilegiado: 

 

É dizer, o desenho de uma dependência fiscal privilegiada opera sob 
a forma de um recorte do critério espacial das regras gerais, 
imputando um regime tributário específico geograficamente 
consolidado, como no exemplo de isenção territorial. 

 

Alberto Xavier51 destaca que é possível distinguir quatro modalidades de 

regime fiscal privilegiado. A primeira delas é a nula ou baixa tributação, cujo grau de 

                                                
49  BRASIL. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as 

contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm>. Acesso em: 02 maio 2018. 

50  VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 147.    
51   XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 255-

256. 
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tributação visa qualificar o regime aplicável à operação objetivamente tributável, 

mesmo que o país em questão não possa ser considerado de tributação favorecida.  

A segunda modalidade, segundo o referido autor52, é o que se chama de ring 

fencing, cujo regime concede tratamento fiscal preferencial a não residentes. Dessa 

forma, o mercado interno fica isolado, protegido como que por um “anel”, por isso, o 

nome ring fencing. Tal vantagem pode ser concedida seja considerando insignificante 

o fato de ser exercida ou não no país atividade econômica substantiva, seja até 

mesmo condicionada ao não exercício no país em questão da referida atividade 

econômica substantiva. 

No que se refere à terceira modalidade, territorialidade, essa é entendida, pelo 

autor53, como o regime pelo qual os rendimentos não se sujeitam a qualquer tributação 

ou, se se sujeitam, a alíquota máxima não ultrapassa os 20%, por terem sido auferidos 

fora do território de um determinado país. Ressalta-se que o fundamento da não 

tributação ou da tributação reduzida é a origem externa do rendimento.  

A quarta modalidade, segundo o autor54, é a opacidade e consiste no fato de 

não ser permitido o acesso a informações relativas à composição da sociedade, 

titularidade de bens ou direitos ou às operações econômicas realizadas. 

Alberto Xavier55, por fim, estabelece uma comparação entre país com 

tributação favorecida e de regime fiscal privilegiado, e conclui que enquanto o primeiro 

tende a qualificar subjetivamente as entidades tributantes, o segundo tende a 

qualificar objetivamente as operações tributáveis, independente da natureza do ente 

tributante. 

É dizer, enquanto um país considerado como de tributação favorecida, o é 

assim considerado como um todo, no que se refere a regime fiscal privilegiado é 

possível sua existência dentro de um país que não seja considerado como de 

tributação favorecida, desde que determinada operação atenda aos critérios, para sua 

identificação, elencados acima. Ou seja, no que concerne ao regime fiscal privilegiado, 

a atenção se volta à operação em causa.  

 

                                                
52   XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 256. 
53   Ibid., p. 256. 
54   Ibid., p. 256. 
55   Ibid., p. 256. 
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2.4      Princípios aplicáveis aos métodos de preço de transferência 

 

Acerca da importância dos princípios no ordenamento jurídico, cumpre 

destacar as lições de Hugo de Brito Machado56: 

 

[...] o princípio jurídico nada mais é que uma norma jurídica. Não uma 
norma jurídica qualquer, mas uma norma que se distingue das demais 
pela importância que tem no sistema jurídico. Essa importância 
decorre de ser o princípio uma norma dotada de grande abrangência, 
vale dizer, de universalidade, e de perenidade. Os princípios jurídicos 
constituem, por isto mesmo, a estrutura do sistema jurídico. São os 
princípios jurídicos os vetores do sistema.   

 

Nesse sentido, dada a importância dos princípios para a construção, 

interpretação e aplicação das normas constantes do ordenamento jurídico, cumpre 

analisar aqueles que afetam diretamente a temática de preço de transferência. 

 

2.4.1   Princípio da Legalidade 

 

O princípio da legalidade constitui-se limitação constitucional ao poder de 

tributar e encontra-se previsto, no plano específico do Direito Tributário, no artigo 150, 

I, da Constituição Federal (CF), o qual estabelece que aos entes tributantes é vedado 

exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.  

O referido princípio também está previsto no artigo 97 do Código Tributário 

Nacional e, conforme tal disposição, somente a lei pode instituir tributos ou extingui-

los, majorá-los ou reduzi-los. 

No que diz respeito à majoração do tributo, o § 1º, do artigo 97, do CTN traz 

ponto importante, pois estabelece equiparação à majoração do tributo a modificação 

de sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. 

Tal ponto é de extrema importância, visto que os métodos utilizáveis para 

cálculo do preço de transferência estabelecem ajustes no Imposto de Renda da 

Pessoa Jurídica (IRPJ) e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 

conforme previsão do § 7º do artigo 18 da Lei nº 9.430/96 e do § 7º do artigo 19 da 

mesma lei.  

                                                
56   MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Constitucional Tributário. 2. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2015. p. 195. 
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Logo, se for constatada divergência entre o preço parâmetro e o preço 

praticado, tal valor deverá ser adicionado ao lucro, o que gerará aumento da base de 

cálculo tributável. Portanto, tais métodos, que operam ajustes na base de cálculo, 

devem ser explicitamente tratados por meio de lei. 

Nesse sentido, à norma complementar, como uma Instrução Normativa, não é 

permitido o estabelecimento de métodos diferentes daqueles previstos em lei, no 

presente caso, a Lei nº 9.430/96, por respeito ao princípio da legalidade.  

Luciano Amaro57 assevera que o princípio em comento é orientado pelos ideais 

de justiça e de segurança jurídica. Ainda, acrescenta que se à administração pública 

fosse possível decidir quando, como e de quem cobrar tributos, tais ideais seriam 

suprimidos. 

Merece destaque o artigo 20 da Lei nº 9.430/96, o qual permite que o Ministro 

de Estado da Fazenda, em circunstâncias justificadas, altere os percentuais dos 

artigos 18 e 19, os quais serão analisados no tópico 3, de ofício ou mediante 

requerimento, em conformidade com a disposição do § 2º, do artigo 21 da mesma lei.  

Nesse sentido, o § 2º do artigo 21 da Lei nº 9.430/96 admite margens de lucro 

diversas das estabelecidas nos artigos 18 e 19, desde que o contribuinte as comprove, 

com base em publicações, pesquisas ou relatórios. Tal alteração é regulamentada 

pela Portaria nº 222/08. 

É dizer, a adoção de margens alternativas é matéria positivada na legislação 

brasileira. Nesse sentido, não há que se falar que os modelos propostos pela OCDE 

jamais encontrariam espaço para utilização no Brasil, como defende Vivian de Freitas 

e Rodrigues de Oliveira58, posto que já encontram.  

Como será analisado no tópico referente aos modelos propostos pela OCDE, 

as margens alternativas constituem o cerne de tais modelos. O Brasil, inspirado nos 

modelos propostos pela Organização, como analisado no tópico 2.1, deixou espaço 

em sua legislação para a aplicação das margens alternativas.  

Logo, a utilização de tais margens em nada colide com o princípio da 

legalidade, visto que há expressa menção da possibilidade de adoção de tais margens 

                                                
57   AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.  p. 133-134. 
58  OLIVEIRA, Vivian de Freitas e Rodrigues de. Preço de Transferência como Norma de Ajuste do 

Imposto sobre a Renda. São Paulo: Noeses, 2015. p. 35. 
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pelas pessoas jurídicas brasileiras, quando do estabelecimento do preço parâmetro a 

ser utilizado em comparação com o preço praticado. 

 

2.4.2   Princípio da Isonomia 

 

O princípio da isonomia constitui-se limitação constitucional ao poder de tributar 

e é previsto, especificamente no campo do Direito Tributário, no artigo 150, II, da 

Constituição Federal.  

Nesse sentido, aos entes tributantes é vedado instituir tratamento desigual 

entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, sendo proibida 

qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, o 

que independe da denominação jurídica que se atribua aos rendimentos, títulos ou 

direitos.  

É preciso compreender que, além de não ser permitido o tratamento desigual 

entre aqueles que se encontram em situação equivalente, se faz necessário analisar 

a situação daqueles que se encontram em situações diversas. Luciano Amaro59 assim 

assevera:  

 

Tem-se de ver, agora, outra face do princípio, segundo a lição clássica 
de que a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade.  

 

No que se refere à lição clássica acima colacionada, o princípio da isonomia 

também visa a igualdade com relação àqueles que se encontram em situações 

diversas e, por tal razão, necessitam que a desigualdade que lhes circunda seja 

analisada, a fim de que sendo desigualados, finalmente, possam ser alcançados pela 

igualdade/isonomia. 

Nesse contexto se insere a temática de preço de transferência. Como visto ao 

longo do tópico 2, os objetivos dos métodos/regras de preço de transferência 

consistem em uniformizar as transações ocorridas entre pessoas vinculadas, a fim de 

que reflitam as condições de livre concorrência que afetam as transações entre 

pessoas independentes. Além disso, busca-se coibir a transferência indevida de 

lucros do Brasil para o exterior por meio de artifícios nos preços das transações. 

                                                
59   AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.  p. 160. 
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Nesse sentido, busca-se a isonomia entre uma transação realizada entre partes 

vinculadas e uma transação realizada entre partes independentes, com a finalidade 

de que não haja vantagem indevida pelo fato de as pessoas envolvidas serem 

vinculadas. 

Ainda, no que se refere às margens fixas, as quais serão analisadas no tópico 

3, nota-se que sua fixação fere o princípio da isonomia, na medida em que não atende 

às desigualdades acima mencionadas. 

É dizer, o legislador parte da premissa, para a aplicação de um método 

específico, que todos os contribuintes estão abrangidos pela mesma margem fixada 

na lei, ou seja, pela mesma margem de lucro, o que não é verdade.   

Ademais, o princípio da isonomia encontra-se intimamente ligado ao princípio 

da capacidade contributiva, a ser analisado a seguir. Por tal razão, cumpre destacar 

lição de Luciano Amaro60: 

 

O problema – parece-nos – deve ser abordado em termos mais 
amplos: além de saber qual a desigualdade que faculta, é imperioso 
perquirir a desigualdade que obriga a discriminação, pois o tratamento 

diferenciado de situações que apresentem certo grau de 
dessemelhança, sobre decorrer do próprio enunciado do princípio da 
isonomia, pode ser exigido por outros postulados constitucionais, 
como se dá, no campo dos tributos, à vista do princípio da capacidade 
contributiva, com o qual se entrelaça o enunciado constitucional da 

igualdade. Deve ser diferenciado (com isenções ou com incidência 
tributária menos gravosa) o tratamento de situações que não revelem 
capacidade contributiva ou que mereçam um tratamento fiscal 
ajustado à sua menor expressão econômica.  

 

Nesse diapasão, quando há fixação da mesma margem de lucro para todos os 

contribuintes, os quais possuem capacidades contributivas diferentes, fere-se tanto o 

princípio da isonomia, quanto o da capacidade contributiva, que se encontram 

intimamente ligados.    

 

2.4.3   Princípio da Capacidade Contributiva 

 

O princípio da capacidade contributiva encontra previsão no § 1º, do artigo 145, 

da Constituição Federal e estabelece que sempre que possível, os impostos terão 

                                                
60    AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.  p. 160. 
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caráter pessoal e serão graduados em conformidade com a capacidade econômica 

do contribuinte.  

Luciano Amaro61 tece importante consideração sobre o princípio em comento, 

o qual busca evitar uma tributação excessiva: 

 

[...] além disso, quer-se preservar o contribuinte, buscando evitar que 
uma tributação excessiva (inadequada à sua capacidade contributiva) 
comprometa os seus meios de subsistência, ou o livre exercício de 
sua profissão, ou a livre exploração de sua empresa, ou o exercício de 
outros direitos fundamentais, já que tudo isso relativiza sua 
capacidade econômica. 

 

Em continuidade, no tópico anterior mencionou-se a íntima relação do princípio 

da isonomia com o princípio da capacidade contributiva.  

Nesse sentido, cumpre destacar as lições de  Rodrigo Fonseca Alves de 

Andrade62: 

 
Destaque-se que se o princípio da capacidade contributiva está 
profundamente ligado ao da igualdade, não menos certo é que nele 
não se esgota. 
Assim é que, por um lado, não se pode negar que ambos os princípios 
buscam fundamentalmente realizar o valor justiça no âmbito da 
tributação (em última instância, visam proteger o direito fundamental à 
igualdade dos contribuintes). E isso quer significar que ambos os 
princípios atuam em um mesmo plano, em uma implicação recíproca. 

 

Como mencionado pelo supracitado autor, ambos os princípios da isonomia e 

da capacidade contributiva objetivam realizar o valor justiça no que diz respeito à 

tributação. É dizer, a tributação não deve ser maior que a capacidade contributiva do 

contribuinte. 

No que se refere à relação do princípio da capacidade contributiva com os 

métodos/regras de preço de transferência, ressalta-se que os ajustes a serem 

realizados na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido não devem ser excessivamente onerosos, o que, por 

certo, violaria o princípio da capacidade contributiva. 

                                                
61    AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.  p. 163. 
62  ANDRADE, Rodrigo Fonseca Alves de. O princípio base da capacidade contributiva e a sua 

aplicação diante de uma pluralidade de tributos. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 
38, n. 149, p. 125-139, jan./mar. 2001. p. 127. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/658/r149-10.pdf?sequence=4>. Acesso em: 
11 maio 2018. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/658/r149-10.pdf?sequence=4
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Nesse sentido, volta-se à questão das margens fixas, as quais partem da 

premissa que todos os contribuintes auferem a mesma margem de lucro, ou seja, 

parte-se da premissa que todos os contribuintes possuem a mesma capacidade 

contributiva, o que gera injustiça fiscal e viola o objetivo dos métodos/regras de preço 

de transferência de refletir as condições reais de mercado a que se sujeitam os 

contribuintes.  

 

2.4.4   Princípio Arm’s Length 

 

O princípio arm’s length, que em tradução livre significa a distância de um 

braço, é adotado pela OCDE e visa estabelecer que as transações realizadas entre 

empresas associadas reflitam as condições de livre mercado que afetam as 

transações entre empresas independentes.  

É dizer, quando são realizadas transações entre empresas que possuem 

vínculo, tais transações podem não ser afetadas diretamente por forças externas de 

mercado, ou seja, não estão inseridas no contexto de concorrência de um mercado 

aberto e, por tal razão, preços artificiais podem ser utilizados63. 

Nesse sentido, o princípio em referência busca reproduzir as condições de 

mercado aberto às transações realizadas entre empresas vinculadas, por meio de 

métodos recomendados. 

Luís Eduardo Schoueri64 define do seguinte modo o princípio arm’s length: 

 

O princípio arm’s length consiste, sinteticamente em tratar os 

membros de um grupo multinacional como se eles atuassem como 
entidades separadas, não como partes inseparáveis de um negócio 
único. Devendo-se tratá-los como entidades separadas (separate 
entity approach), a atenção volta-se à natureza dos negócios 

celebrados entre os membros daquele grupo.   

 

Esse princípio é explicitado nas diretrizes sobre preço de transferência 

publicadas pela OCDE, as chamadas Transfer Pricing Guidelines for Multinational 

                                                
63  OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: 

OECD Publishing, 2017. Tradução nossa. p. 33. Disponível em: <https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-2017_tpg-2017-en#>. Acesso em: 03 out. 2018. 

64  SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 37. 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
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Enterprises and Tax Administrations, e no artigo 9º da Convenção Modelo proposta 

pela Organização, o qual é reproduzido nos Tratados para Evitar a Dupla Tributação 

firmados pelo Brasil.  

A comparação que se estabelece entre as condições das transações realizadas 

entre empresas associadas e as condições das transações realizadas entre empresas 

independentes está no centro de aplicação do princípio arm’s length65. 

Ademais, a OCDE ressalta, por meio de suas diretivas relacionadas a preço de 

transferência, que a comparação a ser utilizada, acima mencionada, precisa 

balancear, de um lado, a confiabilidade e, de outro lado, o ônus criado tanto para os 

contribuintes quanto para a administração fiscal66. 

Os fatores de comparação que precisam ser identificados nas transações entre 

empresas associadas, a fim de alcançar o preço arm’s length, são divididos da 

seguinte forma, de acordo com a OCDE67: 

 

Termos contratuais da transação; 
Funções desempenhadas por cada uma das partes na transação, 
levando-se em consideração os ativos usados e os riscos assumidos 
e as circunstâncias dessas transações; 
Características dos bens transferidos ou dos serviços fornecidos; 
Circunstâncias econômicas das partes e do mercado no qual as partes 
transacionam; 
Estratégias de mercado utilizadas pelas partes. 

 

Nesse sentido, nota-se que quando se trata de preço de transferência e da 

aplicação do princípio arm’s length, utiliza-se a comparação das condições das 

transações de empresas associadas e de empresas independentes e dos fatores 

acima elencados. 

 É dizer, a preocupação da OCDE quanto à temática de preço de transferência 

é tentar a aproximação com as condições reais de mercado, preocupação que reflete 

a adoção do princípio arm’s length. 

                                                
65  OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: 

OECD Publishing, 2017. Tradução nossa. p. 35. Disponível em: <https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-2017_tpg-2017-en#>. Acesso em: 03 out. 2018. 

66   Ibid., p. 35.  
67   Ibid., p. 45. 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
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Nesse mesmo sentido, Denis Sarak68: 

 

Assim, a aplicação da regra arm’s length não se restringe apenas aos 
métodos de comparação previstos pela OCDE, pois deve levar em 
conta também todas as particularidades da operação realizada, já que 
o que se busca é o preço real que seria praticado em um ambiente de 
livre concorrência dos agentes econômicos.  

  

O princípio arm’s length não é expressamente mencionado na legislação de 

preço de transferência do Brasil. Entretanto, uma vez que o referido país buscou 

inspiração nos métodos recomendados pela OCDE, os quais se pautam pelo 

mencionado princípio, é possível afirmar que as normas brasileiras de preço de 

transferência também o adotam, verificado sobretudo nos métodos que se utilizam da 

comparação sem adoção de margens fixas. 

Felipe Cerrutti Balsimelli69 partilha do mesmo entendimento, pois afirma que o 

princípio arm’s length possui aplicabilidade na interpretação das regras brasileiras 

quanto à temática de preço de transferência, e mais do que isso, deve ser analisado 

como integrado aos princípios da legalidade, da isonomia, da capacidade contributiva. 

O referido princípio, conclui, é norteador da aplicação das regras brasileiras.  

Nesse sentido, o princípio em referência deve ser interpretado juntamente aos 

outros princípios analisados nesse tópico 2.4, pois apenas dessa forma é possível 

entender sua presença como referencial na legislação brasileira de preço de 

transferência. 

 

 

 

 

 

 

                                                
68  SARAK, Denis. Preços de transferência e mercado: uma análise da atuação do estado em busca 

da preservação da livre concorrência e arrecadação fiscal. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito 
Político e Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010. p. 52. Disponível 
em: <http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1007>. Acesso em: 14 maio 2018. 

69  BALSIMELLI, Felipe Cerrutti. Preços de Transferência e Margens de Lucro Alternativas. 2016. 

Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2016. p. 22. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17543>. Acesso em: 02 set. 
2018. 

http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1007
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17543
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3        MÉTODOS UTILIZADOS PELO BRASIL 

 

Cumpre destacar o conceito de métodos/regras de preço de transferência 

sustentado pelos autores selecionados.   

Carlos Otávio Ferreira de Almeida70 entende regras de preço de transferência 

do seguinte modo: 

  

Regras de preço de transferência ou transfer pricing são, por sua 
própria natureza, de grande valia na qualidade de contramedida à 
concorrência nociva, uma vez que partem de análises funcionais para 
expressar o que realmente foi desenvolvido por cada unidade do grupo 
de empresas vinculadas, podendo levar a ajustes das rendas 
inicialmente declaradas. A utilização dessas regras visa a evitar que 
MNEs aloquem lucros por suas diversas unidades conforme seus 
interesses, o que pode significar a redução da renda tributável em 
determinado Estado.  

 

Nesse mesmo sentido, Marco Aurélio Greco e Sergio André Rocha71 

asseveram: 

 

Em linhas gerais, as regras de controle dos chamados preços de 
transferência correspondem a norma antielisiva específica que tem 
por finalidade evitar a transferência de lucros para jurisdição que 
ofereça uma tributação mais favorável, seja no caso de operações 
entre partes relacionadas, seja no caso de transações com empresas 
ou indivíduos residentes em países com tributação favorecida, ou sob 
regimes fiscais privilegiados.  

 

Ante os conceitos expostos, nota-se que os métodos/regras de preço de 

transferência objetivam analisar transações ocorridas entre pessoas vinculadas ou, 

ainda que não vinculadas, mas realizadas com pessoas residentes em países com 

tributação favorecida ou de regime fiscal privilegiado, e comparar tais transações com 

as que são realizadas entre pessoas independentes.  

Constatando-se divergência no resultado dessa análise, a qual é especificada 

por lei, procede-se aos ajustes na base tributável do Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.   

                                                
70 ALMEIDA, Carlos Otávio Ferreira de. Tributação Internacional da Renda: A Competitividade 

Brasileira à Luz das Ordens Tributária e Econômica – Série Doutrina Tributária v. XII. São Paulo: 
Quartier Latin, 2014. p. 299-300. 

71    GRECO, Marco Aurélio; ROCHA, Sérgio André. Tributação direta. In: UCKMAR, Victor et al. Manual  
de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 2012. p. 374.   
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Cumpre, agora, realizar uma abordagem de como os métodos/regras de preço 

de transferência estão dispostos na legislação brasileira. Além disso, a visão de 

alguns doutrinadores acerca dos métodos será apresentada e alguns acórdãos do 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais serão analisados. 

Os métodos para o cálculo do preço de transferência no Brasil são divididos de 

acordo com a natureza da operação, se de importação ou de exportação, conforme 

se depreende da leitura do artigo 18 da Lei nº 9.430/96, bem como da Seção II da 

Instrução Normativa nº 1.312/12.   

 

3.1     Métodos aplicáveis à Importação 

 

Os métodos de preço de transferência aplicáveis à importação são 

disciplinados nos artigos 18 a 18-A da Lei nº 9.430/96 e nos artigos 4º a 19 da 

Instrução Normativa nº 1.312/12.  

Nesse sentido, destaca-se a disposição do caput do artigo 18 da Lei nº 

9.430/96, relativa à máxima dedutibilidade do lucro real permitida aos custos, 

despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, que constem dos 

documentos de importação. A mencionada máxima dedutibilidade corresponde ao 

valor que não exceda o preço parâmetro determinado por um dos métodos elencados 

para importação no dispositivo legal em questão.  

Caso exceda, o § 7º do referido artigo determina que essa parcela deve, então, 

ser adicionada ao lucro líquido, a fim de que haja a determinação do lucro real. É dizer, 

haverá incidência de tributação sobre a parcela que exceda o máximo passível de 

dedução.  

Nesse sentido, Denis Sarak72 conclui que o preço parâmetro, no processo de 

importação de bens, direitos e serviços entre partes vinculadas, possui a função de 

limitador de dedutibilidade dos custos, despesas e encargos.  

Antes de adentrar-se o estudo de cada um dos métodos, cumpre destacar o 

que prelecionam os parágrafos 4º e 5º do artigo 18 em comento. Nesse sentido, o § 

4º deixa claro que se for utilizado mais de um método, considerar-se-á como dedutível 

                                                
72  SARAK, Denis. Preços de transferência e mercado: uma análise da atuação do estado em busca 

da preservação da livre concorrência e arrecadação fiscal. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito 
Político e Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010. p. 68. Disponível 
em: <http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1007>. Acesso em: 14 maio 2018. 

 

http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/1007
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o maior valor apurado. Entretanto, o § 5º dispõe que se o valor apurado mediante a 

utilização dos métodos relacionados no artigo for maior que o valor de aquisição, 

constante da correspondente documentação, a dedutibilidade se limita ao montante 

do valor de aquisição. Nota-se uma latente limitação ao resultado do método 

escolhido. 

 

3.1.1  PIC 

 

O método dos Preços Independentes Comparados (PIC) é o primeiro método 

elencado pela Lei nº 9.430/96, em seu artigo 18, I, e regulamentado pela Instrução 

Normativa nº 1.312/12, nos artigos 8º a 11.   

Nesse sentido, nos dispositivos legais acima mencionados, tem-se que o 

referido método compreende a realização de uma média aritmética ponderada dos 

preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado 

brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda efetuadas pela 

própria importadora ou por terceiros, desde que em condições de pagamento 

semelhantes.  

A respeito do termo “similar”, o próprio artigo 42 da Instrução Normativa nº 

1.312/12 estabeleceu seu significado, determinando, para tanto, que bens em 

comparação são tidos como similares se, simultaneamente, tiverem a mesma 

natureza e a mesma função, puderem substituir-se mutuamente na função a eles 

destinada, e tiverem especificações equivalentes. 

Ainda, operações da própria importadora podem ser utilizadas como base para 

o método PIC, desde que consideradas apenas as operações de compra e venda 

realizadas entre partes independentes, não vinculadas, conforme disposição do § 2º 

do artigo 18 da Lei nº 9.430/96. 

Em continuidade, o § 10 do artigo 18 da supracitada Lei estabelece duas 

condições para as operações utilizadas com a finalidade de se chegar ao preço 

parâmetro, através do método em análise. A primeira delas é que quando as 

operações escolhidas forem da própria interessada, devem representar, ao menos, 

5% (cinco por cento) do valor das operações de importação que se sujeitam ao 

controle de preço de transferência.  

A segunda condição é que deve corresponder a preços independentes 

realizados no mesmo ano-calendário das operações de importações sujeitas ao 
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controle de preço de transferência. Nota-se, assim, a preocupação de que o preço 

parâmetro se aproxime o máximo possível do preço praticado, em condições reais de 

mercado. Cumpre, agora, destacar três acórdãos selecionados do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais.  

O primeiro acórdão a ser mencionado é o de número 1401-001.84473 e traz 

consideração importante no que se refere ao § 2º do artigo 18 da Lei nº 9.430/96, 

anteriormente mencionado. No referido acórdão é realizada uma análise da 

desconsideração do método PIC, por parte da fiscalização, através da imposição de 

um auto de infração. O Conselheiro Relator74 destaca que pelo exame do § 2º, do 

artigo 18, da Lei nº 9.430/96 é possível constatar que tal disposição não veda que se 

considere como preço parâmetro as operações de compra e venda realizadas entre 

uma sociedade vinculada ao sujeito passivo e um terceiro independente.  

Assim, o referido acórdão traz a conclusão75 de que houve um equívoco por 

parte da fiscalização ao desconsiderar o método PIC, baseado apenas no fato de que, 

em uma das pontas das operações de compra e venda utilizadas como parâmetro, 

exista uma sociedade vinculada ao sujeito passivo.  

Considera-se que o CARF empreendeu o melhor entendimento possível na 

questão acima comentada, uma vez que procurou efetivar o disposto pela própria 

legislação de preço de transferência. É dizer, a operação levada em consideração 

para a construção do preço parâmetro é aquela ocorrida com o terceiro independente 

e, por tal razão, não há que se falar em desconsiderá-la por haver uma parte vinculada 

ao sujeito passivo, vez que a operação parâmetro não está se utilizando da transação 

entre sujeito passivo e pessoa a ele vinculada.  

Outro acórdão que vale mencionar, também do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, é o de número 1402-002.10876, o qual aborda a temática do uso de 

                                                
73   MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso Voluntário nº 

1401-001.844. Recorrente: Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA. Recorrida: Fazenda Nacional. 
Conselheiro Relator: Antonio Bezerra Neto. Brasília, 12 abr. 2017. Disponível em: 
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.j
sf>. Acesso em: 15 ago. 2018. 

74   Ibid., p. 12. 
75   Ibid., p. 13. 
76   MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso de Ofício e 

Voluntário nº 1402-002.108. Recorrentes: Fazenda Nacional e Rohm and Hass Química LTDA. 
Conselheiro Relator: Leonardo de Andrade Couto. Brasília, 04 fev. 2016. Disponível em: 
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.j
sf>. Acesso em: 15 ago. 2018. 

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
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pesquisas realizadas por empresa ou instituição de notório conhecimento técnico para 

a aferição do preço parâmetro.  

No referido acórdão77 é mencionado que tal permissão está contida no artigo 

27 da Instrução Normativa nº 38 de 1997. Isso porque o ano-calendário em questão 

no referido acórdão era 1997. Tal Instrução é predecessora da Instrução Normativa 

nº 1.312 de 2012, a qual traz semelhante disposição em seu artigo 43. 

Nesse sentido, o artigo 43, II, da Instrução Normativa nº 1.312/12 dispõe que a 

comprovação dos preços parâmetros pode ser realizada através de pesquisas por 

pessoa jurídica ou instituição que detenha notório conhecimento técnico, mas, para 

tanto, há de se observar os requisitos estabelecidos pelo referido dispositivo legal, tais 

quais, que haja especificação do setor, do período, das pessoas jurídicas pesquisadas 

e da margem encontrada. Além disso, deve haver a identificação, por pessoa jurídica, 

dos dados que foram coletados e trabalhados.  

Conclui-se que tais requisitos devem ser cumpridos, sob pena de que ocorra a 

desqualificação de tais pesquisas, por ato do Secretário da Receita Federal do Brasil, 

se este considerá-las inidôneas ou inconsistentes, conforme preleciona o § 4º do 

artigo acima mencionado.  

Ainda no âmbito das decisões do CARF, cumpre destacar o acórdão de número 

1301-002.04478, no qual o Conselheiro Relator79 tece importante consideração a 

respeito da impossibilidade de troca do método escolhido, quando se tem início a 

fiscalização. Tal disposição encontra-se no artigo 40 da Instrução Normativa nº 

1.312/12 e no artigo 7º, § 1º, do Decreto nº 70.235/72.  

Em resumo, a opção por um dos métodos é efetuada para todo o ano-

calendário e não pode ser alterada quando iniciada a fiscalização, dada a exclusão da 

espontaneidade atribuída ao contribuinte.  

                                                
77  MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso de Ofício e 

Voluntário nº 1402-002.108. Recorrentes: Fazenda Nacional e Rohm and Hass Química LTDA. 
Conselheiro Relator: Leonardo de Andrade Couto. Brasília, 04 fev. 2016. p. 1. Disponível em: 
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.j
sf>. Acesso em: 15 ago. 2018. 

78
   MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso de Ofício e 

Voluntário nº 1301-002.044. Recorrentes: Fazenda Nacional e Goodyear do Brasil Produtos de 
Borracha LTDA. Conselheiro Relator: Hélio Eduardo de Paiva Araújo. Brasília, 08 jun. 2016. 
Disponível em: <https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/ 
listaJurisprudenciaCarf.jsf>. Acesso em: 15 ago. 2018.    

79   Ibid., p. 43.   

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
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Além disso, o Conselheiro Relator80 explicita que, segundo disposição do 

parágrafo único do artigo 40 da IN nº 243/02, cuja redação atualmente está contida 

no § 2º, do artigo 53, da IN nº 1.312/12, a Autoridade Fiscal poderá determinar o preço 

parâmetro e aplicar um dos métodos, quando o sujeito passivo submetido a 

procedimentos de fiscalização não apresentar documentos que deem suporte à 

determinação do preço praticado, ou apresentando-os, estes sejam imprestáveis ou 

insuficientes na demonstração da correção do cálculo do preço parâmetro com 

relação ao método escolhido pelo contribuinte.  

Ressalta-se, aqui, a importância de que as operações praticadas pelo sujeito 

passivo estejam resguardadas com documentação suficiente que corresponda ao 

método do cálculo do preço parâmetro escolhido, vez que ao sujeito passivo é 

possibilitada a escolha do método que lhe seja mais benéfico, mas tal escolha não é 

uma imposição à fiscalização, quando esta desconsidera o método escolhido pelo 

contribuinte, ante as circunstâncias acima elencadas.  

Em conclusão à análise do acórdão e em resumo, o voto do Conselheiro 

Relator81 apresenta importante explicitação de que a escolha pelo método mais 

benéfico é uma prerrogativa do contribuinte, mas não uma imposição à fiscalização.  

Quanto à operação parâmetro, ressalta-se que não há necessidade de que 

essa seja idêntica à operação realizada pelo sujeito passivo, para que só então possa 

ser tida como comparável. É necessário que sejam semelhantes. 

O próprio relatório da OCDE traz esclarecimento importante quanto a isso, de 

que uma operação independente pode ser comparável a uma operação controlada, 

para fins do método CUP, o qual será analisado no tópico 4, mas que já se adianta 

ser o método previsto pela OCDE mais próximo do método PIC no Brasil, ora em 

referência, se pelo menos uma de duas condições forem atendidas, quais sejam: a) 

nenhuma das diferenças (se existentes) entre as operações comparadas, ou seja, 

entre a operação realizada e a operação parâmetro, possa afetar materialmente o 

                                                
80  MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso de Ofício e 

Voluntário nº 1301-002.044. Recorrentes: Fazenda Nacional e Goodyear do Brasil Produtos de 
Borracha LTDA. Conselheiro Relator: Hélio Eduardo de Paiva Araújo. Brasília, 08 jun. 2016. p. 43.  
Disponível em: <https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia 
/listaJurisprudenciaCarf.jsf>. Acesso em: 15 ago. 2018. 

81   Ibid., p. 43. 
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preço, levando em consideração o mercado aberto; b) ajustes precisos puderem ser 

realizados com o intuito de eliminar os efeitos materiais dessas diferenças82.  

Nesse sentido, o artigo 9º da Instrução Normativa nº 1.312/12 traz previsão de 

que tais ajustes poderão ser realizados quando houver diferenças nas condições de 

negócio, de natureza física e de conteúdo. É dizer, tais ajustes são permitidos, a fim 

de tornar as operações comparáveis.  

Além disso, os artigos 10 e 24, da Instrução Normativa em questão, ressaltam 

que os ajustes em razão das diferenças de natureza física e de conteúdo devem 

considerar os custos relativos à produção do bem, à execução do serviço ou à 

constituição do direito.  

No que se refere a produtos idênticos, o § 1º, do artigo 9º da IN em comento 

dispõe que os ajustes a serem realizados, com o intuito de tornar as operações 

comparáveis, apenas podem ocorrer quanto a condições comerciais do negócio. 

Assim, o referido parágrafo elenca um rol dos ajustes permitidos. Nesse sentido, 

importante destacar a redação do supracitado § 1º, do artigo 9º83, da IN nº 1.312/12: 

 

Art. 9º Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de 
forma a minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem 
comparados, por diferenças nas condições de negócio, de natureza 
física e de conteúdo. 
§ 1º No caso de bens, serviços e direitos idênticos, somente será 
permitida a efetivação de ajustes relacionados com: 
I - prazo para pagamento; 
II - quantidades negociadas; 
III - obrigação por garantia de funcionamento do bem ou da 
aplicabilidade do serviço ou direito; 
IV - obrigação pela promoção, junto ao público, do bem, serviço ou 
direito, por meio de propaganda e publicidade; 
V - obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do padrão 
dos serviços e das condições de higiene; 

                                                
82  OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: 

OECD Publishing, 2017. Tradução nossa. p. 101. Disponível em: <https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-2017_tpg-2017-en#>. Acesso em: 03 out. 2018. 

83  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.312, 

de 28 de dezembro de 2012. Dispõe sobre os preços a serem praticados nas operações de compra 
e de venda de bens, serviços ou direitos efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, 
consideradas vinculadas. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 2012. Disponível em: 
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=39257#126
1314>. Acesso em: 06 maio 2018. 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=39257#1261314
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=39257#1261314
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VI - custos de intermediação, nas operações de compra e venda, 
praticadas pelas pessoas jurídicas não vinculadas, consideradas para 
efeito de comparação dos preços; 
VII - acondicionamento;  
VIII - frete e seguro; e 
IX - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de 
armazenagem e de desembaraço aduaneiro incluídos os impostos e 
taxas de importação, todos no mercado de destino do bem.  

 

Com relação à inexistência, no mercado, de operações com produtos que 

sejam idênticos ou similares aos que são objeto da transação entre partes vinculadas, 

Luís Eduardo Schoueri84 defende que, nesse caso, torna-se impossível a aplicação 

do método PIC. Ainda, defende que a legislação de preço de transferência não permite 

em seu texto que se tome um produto diferente e que haja uma adaptação para que 

seja considerado semelhante. Nesse sentido, os únicos ajustes possíveis são aqueles 

determinados nos artigos 10 e 24 da Instrução Normativa nº 1.312/12, anteriormente 

mencionados. 

Nota-se que tal entendimento é correto, uma vez que não há permissão, na 

legislação de preço de transferência, para tornar semelhante uma operação com 

objeto completamente diferente. Isso foge aos objetivos das regras de preço de 

transferência.  

Nesse sentido, acrescenta-se: se após a utilização dos ajustes permitidos ao 

método PIC, e após a tentativa de encaixe em uma das duas condições abordadas 

pela OCDE, ainda assim não for possível encontrar semelhança na operação 

praticada e na operação parâmetro, deve ser desconsiderada a utilização do método 

PIC, por não atender às condições das normativas de preço de transferência.    

 

3.1.2  PRL 

 

O método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL) está disposto no artigo 18, 

II, da Lei nº 9.430/96, e nos artigos 12 a 14 da Instrução Normativa nº 1.312/12, os 

quais o definem como a média aritmética ponderada dos preços de venda, no Brasil, 

dos bens, direitos ou serviços importados, em condições de pagamento semelhantes, 

com a devida subtração entre o valor da participação do bem, direito ou serviço 

                                                
84  SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 192. 
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importado no preço de venda do bem, direito ou serviço vendido e a respectiva 

margem de lucro, estabelecida de acordo com o setor da atividade econômica da 

pessoa jurídica brasileira, cujo percentual pode ser de 40% (quarenta por cento), 30% 

(trinta por cento) ou 20% (vinte por cento), conforme disposição do § 12 do artigo 18 

da Lei nº 9.430/9685:  

 

I - 40% (quarenta por cento), para os setores de: 
a) produtos farmoquímicos e farmacêuticos; 
b) produtos do fumo; 
c) equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e 
cinematográficos; 
d) máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-
hospitalar; 
e) extração de petróleo e gás natural; e 
f) produtos derivados do petróleo; 
II - 30% (trinta por cento) para os setores de: 
a) produtos químicos; 
b) vidros e de produtos do vidro; 
c) celulose, papel e produtos de papel; e 
d) metalurgia; e 
III - 20% (vinte por cento) para os demais setores. 

 

Nota-se que a regra geral é a aplicação da margem de 20% (vinte por cento), 

uma vez que as outras, de 40% (quarenta por cento) e 30% (trinta por cento) são 

especificadas de acordo com o segmento da atividade econômica da pessoa jurídica 

importadora. 

Jonathan Barros Vita86 menciona que o método em referência é de difícil 

aplicação para o caso de serviços, mas é possível, já que um serviço importado pode 

servir de insumo/fundamento para outro serviço a ser vendido no Brasil. 

Anteriormente à Lei nº 12.715/12, as margens de lucro fixas eram de 20% (vinte 

por cento) e 60% (sessenta por cento). A lei em comento estabeleceu mudanças no 

artigo 18 da Lei nº 9.430/96, o qual versa sobre os métodos a serem utilizados nas 

transações de importação entre partes vinculadas para fins de preço de transferência. 

                                                
85   BRASIL. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as 

contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm>. Acesso em: 02 maio 2018. 

86  VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 236.    
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Nesse sentido, tais mudanças impactaram, sobretudo, as margens fixas do método 

PRL, ora em análise. 

Sergio André Rocha87 explica como eram definidas as margens de lucro do 

método em análise, anteriormente à alteração. Assim, eram previstas duas margens 

de lucro, de 60% (sessenta por cento) e de 20% (vinte por cento), sendo a primeira 

calculada sobre o preço de revenda após a dedução do valor agregado no Brasil, 

quando se tratasse de bens importados aplicados à produção. A segunda margem de 

lucro, qual seja, 20% (vinte por cento), era calculada sobre o preço de revenda nas 

hipóteses restantes.  

Dessa forma, o supracitado autor88 ressalta que o critério utilizado era a 

destinação do bem, serviço ou direito importado, uma vez que se fosse destinado à 

revenda diretamente, a margem aplicável seria a de 20% (vinte por cento), ao passo 

que se a destinação fosse a produção, para posteriormente ser revendido, a margem 

aplicável seria a de 60% (sessenta por cento). 

No que diz respeito ao valor agregado, acima mencionado, destaca-se que há 

discussão no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sobre o que pode ser 

considerado valor agregado, mesmo que tal conceito não seja mais aplicado após as 

alterações advindas da Lei nº 12.715/12. Tal discussão é relevante para o PRL-60, 

haja vista que o método de PRL a ser analisado pelo CARF levará em consideração 

o ano do fato gerador, e tal método só deixou de ser previsto em 2012. 

Nesse sentido, destaca-se o acórdão de número 9101-003.50389, da Câmara 

Superior de Recursos Fiscais do CARF, no qual foi externado o entendimento de que 

o processo de embalagem constitui agregação de valor ao bem importado. Por tal 

razão, aplicável o método PRL-60.  

Ademais, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.715/12, o setor da 

atividade econômica da pessoa jurídica brasileira passou a ser determinante para a 

fixação das margens de lucro, as quais foram fixadas em 40% (quarenta por cento), 

                                                
87   ROCHA, Sérgio André. Preços de Transferência e Tipologia Jurídica: as Novas Margens de Lucro 

Presumidas do PRL. In: SCHOUERI, Luís Eduardo. Tributos e preços de transferência. São Paulo: 
Dialética, 2013. p. 372. 

88   Ibid., p. 372. 
89  MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso Especial do 

Procurador e do Contribuinte nº 9101-003.503. Recorrentes: Fazenda Nacional e Astrazeneca do 
Brasil LTDA. Conselheiro Relator: Luís Flávio Neto. Brasília, 03 abr. 2018. Disponível em: 
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.j
sf>. Acesso em: 17 ago. 2018.    
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30% (trinta por cento) ou 20% (vinte por cento), independentemente de o bem, serviço 

ou direito importado ter sido revendido ou aplicado à produção, conforme se 

depreende da leitura do § 11, do artigo 12 da Instrução Normativa nº 1.312/12. Nesse 

sentido, destaca-se trecho90 do acórdão acima mencionado:  

 

Nota-se que a nova regra mudou completamente o critério para o 
cálculo do preço-parâmetro do Método PRL. Anteriormente, levava-se 
em conta se a atividade da empresa brasileira era revenda ou 
produção, ou seja, se havia ou não agregação de valor ao bem, 

serviço ou direito importado em território nacional. Agora, não 
interessa se a atividade da empresa é de mera revenda ou produtiva. 
Agora, o que passou a ser relevante foi o setor da atividade econômica 
da pessoa jurídica brasileira. 

 

O § 12 do artigo 12 da IN nº 1.312/12 estabelece que quando a pessoa jurídica 

desenvolve mais de uma atividade econômica prevista nos incisos do § 10, do mesmo 

artigo, a margem de lucro adotada será aquela correspondente ao setor da atividade 

para a qual o bem, serviço ou direito importado tenha sido destinado.  

O § 3º do artigo 12 da Instrução Normativa nº 1.312/12 evidencia que para 

transações realizadas com partes não vinculadas e que não sejam residentes ou 

domiciliadas em país com tributação favorecida ou de regime fiscal privilegiado, não 

se considerará como integrante do custo médio ponderado do bem, direito ou serviço 

importado o valor do frete, do seguro, dos tributos incidentes na importação e os 

gastos com desembaraço aduaneiro. Nesse sentido, Jonathan Barros Vita91 afirma: 

 

O novo regime do PRL adota uma postura FOB entre partes não 
vinculadas (ou que não utilizam-se de regimes tributários 
privilegiados) utilizando do método da média ponderada no período 
para o cálculo do custo médio ponderado (§§ 1º, 3º, 6º e 6º-A do art. 
18 da Lei 9.430  e os §§ 1º a 4º do art. 12 da IN 1.312), excluindo os 
descontos incondicionados, as comissões e corretagens, os tributos 
incidentes sobre a importação (estes três nos termos dos incisos § 9º, 
que especificam o inciso I do citado artigo da IN), os custos de frete e 
seguros e os gastos aduaneiros.   

                                                
90  MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso Especial do 

Procurador e do Contribuinte nº 9101-003.503. Recorrentes: Fazenda Nacional e Astrazeneca do 
Brasil LTDA. Conselheiro Relator: Luís Flávio Neto. Brasília, 03 abr. 2018. p. 373-374. Disponível 
em: 
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.j
sf>. Acesso em: 17 ago. 2018.    

91   VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 251.    
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Nota-se que os valores de frete, seguro, tributos incidentes na importação e 

gastos com desembaraço aduaneiro foram excluídos do custo médio ponderado do 

bem, direito ou serviço, o qual compõe o numerador do percentual de participação dos 

bens, direitos ou serviços importados no custo total do bem, direito ou serviço vendido, 

mas continuam a compor o denominador desse mesmo percentual, ante a previsão 

do § 4º92 do artigo 12, da IN 1.312/12, de incluir tais valores no custo total médio 

ponderado do bem.   

Em razão da exclusão acima mencionada, Luís Eduardo Schoueri93 partilha do 

entendimento de que o foco do controle é o preço FOB, não o preço CIF.  

Acerca da diferença do preço CIF e FOB, Felipe Cerrutti Balsimelli94 destaca, 

respectivamente: 

 

Neste caso, temos que estão incluídas no preço da mercadoria 
vendida as despesas com seguro e frete até o local de destino. Logo, 
é do vendedor a obrigação de entregar a mercadoria ao comprador, 
no local em que este tem seu estabelecimento ou no porto de destino, 
correndo por sua conta as despesas com frete e seguro. 
[...] 
Neste caso, cabe ao vendedor o encargo de entregar a mercadoria a 
bordo, pelo preço estabelecido, ficando as despesas decorrentes do 
transporte (frete e seguro) por conta do comprador, bem como os 
riscos da operação até o porto de destino. 

 

Nesse sentido, é possível afirmar que as disposições dos parágrafos 3º e 4º do 

artigo 12 da IN nº 1.312/12, acima destacados, são favoráveis ao contribuinte, visto 

que ao se contratar seguro e frete com pessoa não vinculada e não residente em país 

com tributação favorecida ou de regime fiscal privilegiado, será possível a exclusão 

de tais valores do cálculo do preço de transferência, mas apenas na parte do custo 

médio ponderado do bem, direito ou serviço importado.  

                                                
92  § 4º O custo total médio ponderado do bem, direito ou serviço vendido deve ser calculado 

considerando todos os encargos necessários a sua composição, inclusive o valor do frete, do 
seguro, dos tributos incidentes na importação e os gastos com desembaraço aduaneiro. 

93  SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 299. 
94  BALSIMELLI, Felipe Cerrutti. Preços de Transferência e Margens de Lucro Alternativas. 2016. 

Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2016. p. 77. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17543>. Acesso em: 02 set. 
2018. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17543
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O § 5º do artigo 12 da IN nº 1.312/12 deixa claro que o preço parâmetro deve 

ser apurado considerando-se o preço de venda no período em que os produtos forem 

baixados dos estoques para resultado.  

Luís Eduardo Schoueri95 esclarece: 

 

Seguindo esta lógica, para fins de aplicação dos preços de 
transferência, deve-se somente ajustar os valores relativos a bens, 
direitos e serviços importados de pessoa vinculada  que vierem a 
afetar o resultado da empresa, constituindo um custo ou despesa 
desta e, consequentemente, alterando o seu resultado tributável.  
Desta forma, a comparação e o ajuste de preços de transferência 
somente serão feitos em relação aos bens importados que de alguma 
forma afetarem o resultado do período, seja por terem sido vendidos, 
doados etc. 
[...] 
Logo, somente estão sujeitos aos ajustes de preços de transferência 
os bens que, tendo sido importados de partes vinculadas, foram 
consumidos em dado período, atuando na composição do lucro 
tributário da empresa.  

 

Por fim, o artigo 57 da Instrução Normativa nº 1.312/12 estabeleceu um regime 

de transição, determinando, para tanto, que as regras do método PRL anteriores às 

alterações promovidas pela Lei nº 12.715/12, deveriam prevalecer para as operações 

ocorridas até 31 de dezembro de 2012. É dizer, as margens aplicáveis seriam as de 

20% (vinte por cento) e de 60% (sessenta por cento), a depender se o bem, serviço 

ou direito seria destinado à revenda ou à produção. 

 

3.1.3   CPL 

 

O método do Custo de Produção mais Lucro (CPL) é descrito no artigo 18, III, 

da Lei nº 9.430/96 e no artigo 15 da Instrução Normativa nº 1.312/12, como o custo 

médio ponderado de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, 

no país onde tiverem sido produzidos, ao que se deve acrescentar os impostos e taxas 

cobrados pelo país da exportação, e a margem de lucro de 20% (vinte por cento), que 

é calculada sobre o custo apurado. 

Luís Eduardo Schoueri96 apresenta a seguinte fórmula para o cálculo: 

                                                
95  SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 169. 
96   Ibid., p. 315. 
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CPL = E + F + (20% x (E)) 

  

E = custo médio de produção de bens, serviços ou direitos, 
idênticos ou similares, no país onde tiverem sido originariamente 
produzidos 

F = impostos e taxas cobrados pelo referido país na exportação 

 

Nota-se que a margem de lucro é aplicada ao custo médio de produção (E), em 

razão do que dispõe o § 8º do artigo 15 da referida Instrução Normativa, ou seja, tal 

margem de lucro deve ser aplicada aos custos apurados antes da incidência dos 

impostos e taxas cobrados no país de origem (F), sobre o valor dos bens, serviços ou 

direitos adquiridos pela pessoa jurídica no Brasil.  

O § 3º do referido artigo 15 da Instrução Normativa nº 1.312/12 evidencia que 

os custos de produção devem ser demonstrados discriminadamente, por componente, 

valores e fornecedores.  

Ainda, o § 5º do supracitado artigo traz um rol do que pode ser considerado 

como integrante do custo para o cálculo do preço parâmetro a partir do método CPL. 

Nesse sentido, cumpre destacar a redação do § 5º do artigo 1597 da IN nº 1.312/12: 

 

§ 5º Para efeito de determinação do preço pelo método CPL, poderão 
ser computados como integrantes do custo: 
I - o custo de aquisição das matérias-primas, dos produtos 
intermediários e dos materiais de embalagem utilizados na produção 
do bem, serviço ou direito; 
II - o custo de quaisquer outros bens, serviços ou direitos aplicados ou 
consumidos na produção; 
III - o custo do pessoal, aplicado na produção, inclusive de supervisão 
direta, manutenção e guarda das instalações de produção e os 
respectivos encargos sociais incorridos, exigidos ou admitidos pela 
legislação do país de origem; 
IV - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de 
depreciação, amortização ou exaustão dos bens, serviços ou direitos 
aplicados na produção; 

                                                
97  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 1.312, 

de 28 de dezembro de 2012. Dispõe sobre os preços a serem praticados nas operações de compra 
e de venda de bens, serviços ou direitos efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, 
consideradas vinculadas. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 2012. Disponível em: 
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=39257#126
1314>. Acesso em: 06 maio 2018. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=39257#1261314
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=39257#1261314
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V - os valores das quebras e perdas razoáveis, ocorridas no processo 
produtivo, admitidas pela legislação fiscal do país de origem do bem, 
serviço ou direito. 

 

No que se refere à lista acima elencada, Luís Eduardo Schoueri98 e Jonathan 

Barros Vita99 afirmam que se trata de um rol taxativo, questão também possível de se 

depreender da leitura do § 2º do artigo 15 da Instrução Normativa em referência, haja 

vista que tal dispositivo exclui a consideração de qualquer custo, que não seja os que 

estão elencados no § 5º acima reproduzido.  

Entretanto, para Jonathan Barros Vita100, tal taxatividade não pode ocorrer por 

meio de uma Instrução Normativa e, por tal razão, afirma que o referido rol deve ser 

interpretado de forma enumerativa. 

Tal taxatividade, pela Instrução Normativa, de fato, não encontra respaldo na 

Lei nº 9.430/96. Nesse sentido, não é possível que uma Instrução Normativa inove em 

matéria que não tenha sido disciplinada por lei, vez que Instruções Normativas são 

consideradas normas complementares da legislação tributária, conforme preceitua o 

artigo 100101 do CTN.   

O supracitado autor102 ressalta que por mais que não haja disposição expressa, 

os custos considerados para a apuração do preço parâmetro são aqueles praticados 

por partes não vinculadas em condições normais de mercado. 

O § 4º do artigo 15 supracitado dispõe que os dados utilizados para a formação 

do preço parâmetro poderão ser da própria unidade fornecedora ou, ainda, de 

unidades produtoras de pessoa jurídica distinta, localizada no país originário do bem, 

serviço ou direito objeto da importação.  

Luís Eduardo Schoueri103 explica que o parágrafo acima possui aplicabilidade 

para um caso específico, pois nem sempre o fornecedor, pessoa vinculada, é o próprio 

                                                
98   SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 316. 
99   VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira  

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 260.    
100   Ibid., p. 261.   
101   Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e    

dos decretos: 
        I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 
        [...] 
102   VITA, Jonathan Barros, op. cit., p. 262. 
103   SCHOUERI, Luís Eduardo, op. cit., p. 315. 
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fabricante. Quando isso ocorrer, ou seja, quando o fornecedor não for o próprio 

fabricante, deverá ser levado em consideração o custo do fabricante, no país de 

origem do bem, serviço ou direito.  

Jonathan Barros Vita104 reforça tal entendimento e afirma que tal método 

permite a utilização do custo de outros produtores que não localizados no país do 

exportador, no caso de o produto vendido e exportado pela parte vinculada ser 

produzido em país diferente.  

O entendimento dos autores acima mencionados reflete o conceito do método 

CPL, vez que esse busca aferir o custo de produção dos bens, serviços ou direitos no 

país em que produzidos originariamente.   

Quanto à possibilidade de utilização de produtos similares para a construção 

do método ora em análise, Luís Eduardo Schoueri105 afirma que se deve ter um 

cuidado redobrado, vez que produtos similares podem ser produzidos a custos muito 

diferentes.  

Assim, com o intuito de se diminuir tais dissimilitudes, o § 7º do artigo 15 da IN 

nº 1.312/12 mostra-se aplicável, vez que possibilita ajustes no custo de produção em 

razão das diferenças entre o bem, serviço ou direito adquirido e aquele utilizado como 

parâmetro. 

Demétrio Gomes Barbosa106 elenca as questões mais relevantes abordadas 

pelos dispositivos legais e normativas que direcionam o método CPL. Confira-se: 

 
a) o método CPL somente é aplicável com base no custo de produção 

do fornecedor vinculado; portanto, custo de aquisição não é válido; 
e 

b) o objetivo é produzir uma análise detalhada dos custos incorridos 
na produção, incluindo individualização dos custos de matérias-
primas e componentes utilizados, critério de alocação do custo de 
mão de obra, fórmula de alocação, outras alocações.  

 

Cumpre, agora, destacar dois acórdãos selecionados do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais. 

                                                
104   VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 260.    
105   SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 315. 
106  BARBOSA, Demétrio Gomes. Preços de transferência no Brasil: compliance & perspectiva 

econômica. 3. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2015. p. 95-96.   
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O primeiro acórdão a ser analisado, de número 1401-001.844107, aborda a 

questão da utilização de documentação para comprovação da utilização do método 

CPL. Em síntese, no caso em análise pelo CARF, a documentação apresentada pelo 

contribuinte foi desconsiderada pelas Autoridades Fiscais sob o argumento de que 

após análise, tais documentos foram considerados insuficientes e imprestáveis para 

a convicção das autoridades a respeito do método de preço de transferência adotado 

pela pessoa jurídica no Brasil, vez que não foram apresentados todos os documentos 

fiscais e contábeis das empresas vinculadas fabricantes do exterior, relativos ao 

processo produtivo dos bens importados108.  

O Conselheiro Presidente109, no caso em análise, evidenciou que as 

Autoridades Fiscais não procederam à intimação do contribuinte, para que este 

apresentasse os documentos e livros necessários à comprovação do método 

escolhido. Dessa forma, o contribuinte precisou se valer de uma referência indireta do 

“Perguntas e Respostas” da Receita Federal para compreender quais documentos 

seriam válidos à comprovação do método. 

Assim, o Conselheiro Presidente110 parte da premissa que a motivação do auto 

de infração foi insuficiente e destaca trechos da decisão da Delegacia da Receita 

Federal de Julgamento (DRJ), pois em seu entendimento, a DRJ tentou suprir a falta 

de motivação do auto de infração. 

Destaca-se a seguir um dos trechos da decisão da DRJ, colacionado no 

acórdão ora em análise, a qual foi desfavorável para o contribuinte. Confira-se111:  

 

Com efeito, o método do CPL não é de fácil comprovação por parte 
dos contribuintes, haja vista a necessidade de ser revelado todo custo 
de produção do exportador, bem como a necessidade de comprová-lo 
com uma gama enorme de documentos, devidamente traduzidos, 
como, exemplo, a folha de pagamentos, que pode incluir centenas ou 
milhares de empregados. 
Não é sem razão que a experiência mostra que na maioria das vezes 
os contribuintes não logram comprovar os custos de produção pelo 

                                                
107  MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso Voluntário nº 

1401-001.844. Recorrente: Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA. Recorrida: Fazenda 
Nacional. Conselheiro Relator: Antonio Bezerra Neto. Brasília, 12 abr. 2017. Disponível em: 
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.
jsf>. Acesso em: 15 ago. 2018. 

108   Ibid., p. 13-14.   
109   Ibid., p. 18-19. 
110   Ibid., p. 14. 
111   Ibid., p. 18.  

https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.jsf
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método do CPL. Entretanto, uma vez escolhido um método de preço 
parâmetro pelo contribuinte, é de sua obrigação manter em boa 
guarda a documentação que respalda o método adotado. 

 

Nota-se que a DRJ ressaltou uma questão sobre o método CPL: a dificuldade 

de comprovação, através de documentos, do referido método. Tal questão é abordada 

por Demétrio Gomes Barbosa112 ao enfatizar que a legislação não estabeleceu os 

documentos necessários à comprovação dos custos de produção com os bens, 

serviços ou direitos importados pela pessoa jurídica no Brasil. 

Nesse sentido, o supracitado autor113 enfatiza que a Secretaria da Receita 

Federal apenas orienta, por meio de seu “Perguntas e Respostas”, quais documentos 

podem ser utilizados na comprovação do método CPL. Contudo, permanece a 

ausência de normativas específicas sobre tal questão, o que gera insegurança para 

as empresas.    

O Conselheiro Presidente, em sede do acórdão acima analisado, enfatizou, 

portanto, a importância da intimação do contribuinte, pelas Autoridades Fiscais, de 

maneira a solicitar os documentos julgados como necessários à comprovação da 

utilização do método CPL. Dessa forma, ante a ausência de normativa específica para 

a documentação comprobatória, imprescindível que as Autoridades Fiscais, de fato, 

tivessem procedido à intimação do contribuinte, antes de desconsiderarem o método 

por ele escolhido, a fim de lhe garantir o direito de defesa.  

Cumpre destacar outro acórdão do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais, de número 1301-002.438114. No referido acórdão é manifestado o 

entendimento115 de que a taxa de câmbio utilizada para a conversão do preço 

parâmetro, quando os valores que o compõe foram desenvolvidos ao longo do ano, é 

a taxa de câmbio média do ano, que difere da taxa de câmbio utilizada para a 

conversão do preço praticado, vez que nesse utiliza-se o valor da moeda para venda 

no segundo dia anterior à data do registro da declaração de importação. 

                                                
112  BARBOSA, Demétrio Gomes. Preços de transferência no Brasil: compliance & perspectiva 

econômica. 3. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2015. p. 94-95.   
113    Ibid., p. 95. 
114    MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso Voluntário 

nº 1301-002.438. Recorrente: Grevisa S.A. Recorrida: Fazenda Nacional. Conselheira Relatora: 
Milene de Araújo Macedo. Brasília, 17 maio 2017. Disponível em: 
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf
.jsf >. Acesso em: 18 ago. 2018. 

115     Ibid., p. 28. 
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Ressalta-se que tal entendimento encontra-se disposto no artigo 7º da 

Instrução Normativa nº 1.312/12 e também na pergunta 023 do “Perguntas e 

Respostas – Pessoa Jurídica”116 da Secretaria da Receita Federal do Brasil.   

Por fim, destaca-se outra informação relevante abordada no acórdão em 

análise. Tal informação117 diz respeito ao disposto no artigo 51 da Instrução Normativa 

nº 1.312/12, que considera satisfatória a comprovação, nas operações com pessoas 

jurídicas vinculadas, quando o preço ajustado, a ser utilizado como parâmetro, venha 

a divergir em até 5% (cinco por cento), para mais ou menos, do preço constante dos 

documentos de importação ou exportação, também conhecido como margem de 

divergência.  

Cumpre acrescentar que tal margem será diferenciada, de 3% (três por cento), 

para apenas dois métodos, quais sejam, o PCI e o PECEX, conforme redação do § 2º 

do artigo 51 da Instrução Normativa nº 1.312/12.  

Tal margem de divergência permitida pelo sistema brasileiro apresenta 

coerência, vez que as operações comparáveis precisam ser semelhantes e não 

idênticas, o que por certo produz uma diferença, mesmo que mínima, entre os preços 

em comparação.  

 

3.1.4   PCI 

 

O método do Preço sob Cotação na Importação (PCI) encontra previsão no 

artigo 18-A da Lei nº 9.430/96 e nos artigos 16 a 19 da Instrução Normativa nº 

1.312/12. Ressalta-se que a previsão de tal método apenas ocorreu com a edição da 

Lei nº 12.715/12. 

O artigo 16 da Instrução Normativa, acima mencionada, define o referido 

método a partir dos valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a 

preços públicos em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas.  

                                                
116   BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Perguntas e Respostas: 

Pessoa Jurídica. 2018. p. 441  Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao 
/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-
pessoa-juridica-2018>. Acesso em: 15 out. 2018. 

117   MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso Voluntário nº 

1301-002.438. Recorrente: Grevisa S.A. Recorrida: Fazenda Nacional. Conselheira Relatora: 
Milene de Araújo Macedo. Brasília, 17 maio 2017. p. 29. Disponível em: 
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.
jsf >. Acesso em: 18 ago. 2018. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2018
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2018
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2018
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Destaca-se que diferentemente dos métodos anteriores, segundo disposição 

do § 1º do artigo 16 da referida Instrução, o método PCI é de aplicabilidade obrigatória 

no caso de importação de commodities.  

É dizer, cabe ao contribuinte decidir qual método de preço de transferência 

usará para o aferimento do preço parâmetro quando da importação de bens, serviços 

ou direitos, de acordo com o que lhe for mais benéfico, com a ressalva do caso de 

importação de commodities, haja vista que, nesse caso, o uso do método PCI é 

obrigatório, e não mais uma faculdade.   

Nesse sentido, importa conceituar o termo commodities. Felipe Cerrutti 

Balsimelli118 assim o define:  

 

Commodities são produtos básicos, bens comerciáveis, homogêneos 
e de amplo consumo, que podem ser produzidos e negociados por 
uma ampla gama de empresas. Podem ser produtos agropecuários, 
minerais, industriais e até mesmo financeiros. O que torna as 
commodities importantes na economia é o fato de que, embora sejam 
mercadorias primárias, ou minimamente industrializadas, podem ser 
negociadas em nível global. 

 

Em consonância com a definição acima, Demétrio Gomes Barbosa119 ressalta 

que as commodities possuem demanda global, mas são ofertadas por poucos países. 

Em decorrência disso, seus preços são determinados pelo mercado internacional e 

são negociadas em bolsas.  

Como fora ressaltado acima, o § 1º do artigo 16 da IN nº 1.312/12 estabelece 

uma obrigatoriedade de uso do método PCI para o cálculo do preço parâmetro, 

quando da importação de commodities. Entretanto, a Lei nº 9.430/96 além de não 

estabelecer tal obrigatoriedade para todos os casos de importação de commodities, 

dispõe que o uso de tal método para aferir o preço parâmetro quando da importação 

de bens, pressupõe uma comparação com os preços de cotação desses mesmos 

bens nas bolsas de mercadorias e futuros. É dizer, se não houver tal possibilidade de 

comparação com preços cotados em bolsas de mercadorias, tal método perde, por 

assim dizer, sua razão de ser.  

                                                
118  BALSIMELLI, Felipe Cerrutti. Preços de Transferência e Margens de Lucro Alternativas. 2016. 

Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2016. p. 59. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17543>. Acesso em: 02 set. 
2018. 

119  BARBOSA, Demétrio Gomes. Preços de transferência no Brasil: compliance & perspectiva 

econômica. 3. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2015. p. 111.   

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17543
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Nesse sentido, pode-se inferir da Lei nº 9.430/96, acima mencionada, que não 

são todos os casos de commodities que obrigatoriamente deverão fazer uso do 

método em análise, mas apenas os casos em que seja possível o estabelecimento de 

comparação com os preços dos bens cotados em bolsas de mercadorias. Assim, 

verifica-se que as autoridades administrativas extrapolaram o comando legal do artigo 

18-A da Lei nº 9.430/96.  

Luís Eduardo Schoueri120 partilha do mesmo entendimento e afirma que o “[...] 

parágrafo 1º do artigo 16 da IN nº 1.312/12, [...] não restringiu a aplicação do método 

PCI a produtos sujeitos a negociação em bolsas, mas estendeu-o a qualquer hipótese 

que envolvesse commodities [...].” 

O inciso I, do § 3º do artigo 16 da IN em comento informa que os produtos 

constantes do Anexo I da referida Instrução são considerados commodities para 

aplicação do método PCI. Além desse rol, o mesmo inciso I estabelece que tais 

produtos só serão considerados commodities se, cumulativamente, estiverem sujeitos 

a preços públicos em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente 

reconhecidas, as quais são elencadas no Anexo II da referida Instrução Normativa. 

O requisito da cumulatividade abordado no inciso I, do § 3º, do artigo 16, da 

Instrução Normativa nº 1.312/12 pode ser entendido como um limitador do que dispõe 

o § 1º do artigo 16 da IN, acima comentado, vez que enquanto este estabelece a 

utilização do método PCI a toda importação de commodities, sem referência a cotação 

em bolsa de mercadorias, o § 3º ao elencar um rol do que se encaixa como 

commodity, informa a necessidade de que tais bens estejam sujeitos a preços públicos 

em bolsas de mercado, a fim de garantir a aferição do preço parâmetro pelo método 

em análise. 

Cumpre destacar que o rol previsto no Anexo I da referida Instrução Normativa 

é taxativo. É dizer, o que ali está descrito, será considerado commodity. Entretanto, 

isso mostra-se inaceitável. Reitera-se: não cabe à Instrução Normativa inovar o 

ordenamento jurídico, apenas cabe à ela complementar o disposto pela lei. Nesse 

sentido, em nenhum momento a Lei nº 9.430/96 elencou o que seria considerado 

commodity. 

                                                
120  SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 196. 
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O § 2º do artigo 16 da Instrução Normativa em referência esclarece que os 

preços praticados serão comparados com os preços de cotação desses bens em 

bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas e ajustados para 

mais ou para menos do prêmio médio de mercado, na data da transação. 

Nota-se que a Lei nº 9.430/96 e a Instrução Normativa nº 1.312/12 não definem 

o conceito de prêmio médio de mercado. Nesse sentido, Luís Eduardo Schoueri121 

entende que as diferenças pagas em razão da qualidade ou da procedência do bem, 

podem emprestar uma ideia do que se entenderia por prêmio.  

Ainda, por mais que não haja uma definição de “prêmio”, o supracitado autor 

procede à tentativa de explicar o que tal termo pode significar. Confira-se tal 

exposição122: 

 

Prêmio é uma expressão corrente nos mercados de mercadorias e 
futuros. São descontos ou sobrepreços, cobrados em função das 
peculiaridades de uma transação, que justificam seja ela distanciada 
da cotação média. Podem explicar-se em virtude da região onde está 
o comprador ou o vendedor, ou do ano (safra) de produção, ou da 
quantidade negociada, dentre outros fatores. São, enfim, valores que 
pela sua própria natureza, não podem ser padronizados.  

 

Nota-se, portanto, que será possível ajustar o preço de cotação, que é o preço 

parâmetro, em função do prêmio médio de mercado.  

Luís Eduardo Schoueri123 afirma que “[...] ao admitir ajustes em função do 

prêmio médio de mercado, [...] acabou o legislador por afastar-se da objetividade que 

os métodos PCI e PECEX aparentavam conferir [...].” 

O esclarecimento realizado pelo autor supracitado é relevante, no sentido de 

que o método PCI por basear-se nos valores médios diários da cotação de bens ou 

dreitos sujeitos a preços públicos em bolsas, buscou certa objetividade na aferição do 

preço parâmetro. Entretanto, ao serem permitidos ajustes em razão do prêmio, o qual 

consiste em descontos em razão das especificidades da operação, esses, de fato, 

afastam a objetividade, que é o cerne do método PCI. 

Cumpre destacar que pela leitura do § 1º do artigo 18-A da Lei nº 9.430/96, e 

do § 2º do artigo 16 da Instrução Normativa nº 1.312/12 é possível depreender que 

                                                
121  SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 197. 
122   Ibid., p. 198. 
123   Ibid., p. 198. 
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dentre os métodos para importação, o método PCI é o único que prevê a hipótese de 

transação com pessoa física residente no Brasil, visto que os outros métodos se 

referem a pessoa jurídica domiciliada nesse país.  

Entretanto, o conceito de pessoa vinculada leva em consideração a transação 

realizada com pessoa jurídica domiciliada no Brasil, conforme abordado no tópico 2.2 

do presente trabalho.  

Nesse sentido verifica-se ausência de previsão legal da hipótese de vinculação 

à pessoa física residente no Brasil. Ainda, destaca-se que tal análise é cabível ao 

método PECEX, pois nesse também há menção de operação com pessoa física 

residente no país, conforme se verificará quando do estudo do método mencionado. 

Com o intuito de suprir tal lacuna, Jonathan Barros Vita124, assevera que o único 

modo de determinar tal vinculação ocorre pelas disposições dos artigos 1.591 do 

Código Civil e seguintes125, os quais tratam de relações de parentesco. 

No entanto, necessário que a legislação de preço de transferência trouxesse 

tal disposição, elencando especificamente as relações de vínculo à pessoa física 

residente no Brasil, a fim de garantir segurança jurídica aos contribuintes que se 

utilizarão de tal método.     

No que se refere à data da transação, levada em consideração para a aferição 

do preço parâmetro, o § 3º do artigo 18-A da Lei nº 9.430/96 expõe que apenas se 

levará em conta a data do registro da declaração de importação do bem, se não 

houver meios de identificação da data da transação.  

Nesse sentido, o § 15 do artigo 16 da Instrução Normativa nº 1.312/12 traz 

importante consideração acerca do que pode ser reconhecido como data da 

transação, para aferição do preço parâmetro, evidenciando, para tanto, a data em que 

                                                
124  VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 118.    
125   Art. 1.591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação 

de ascendentes e descendentes. 
        Art. 1.592. São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as pessoas 

provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. 
        Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consangüinidade ou outra origem. 
        Art. 1.594. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações, e, na 

colateral, também pelo número delas, subindo de um dos parentes até ao ascendente comum, e 
descendo até encontrar o outro parente. 

        Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. 
        § 1o O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do 

cônjuge ou companheiro. 
        § 2o Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. 
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o preço tenha sido negociado conforme estabelecido em contrato usualmente 

praticado pela empresa ou procedimento normal de mercado.  

Ainda, o § 4º do artigo 18-A da Lei nº 9.430/96, bem como o artigo 18 da IN em 

comento mencionam a possibilidade de que se não houver cotação dos bens em 

bolsas de mercadorias e futuros, a comparação dos preços poderá ser realizada a 

partir de fontes de dados fornecidas por instituições de pesquisa setoriais 

internacionalmente reconhecidas, as quais, por força do artigo 19 da referida IN são 

taxativamente elencadas no Anexo III.  

Assim, com relação à taxatividade do Anexo III, acerca das instituições 

passíveis de serem utilizadas para fornecimento de dados a fim de que seja possível 

a aferição do preço parâmetro, nota-se que tal regulamentação é importante, pois se 

delimita o campo originário de informações, e encontra-se em conformidade com o 

disposto no § 5º, do artigo 18-A, da Lei nº 9.430/96. 

 Entretanto, quando a Lei e a referida IN possibilitam o uso de dados de 

pesquisas e não apenas o uso das cotações em bolsas de mercadorias e futuros, 

acredita-se que o método PCI perde sua razão de ser, pois esse consiste, de fato, na 

obtenção do preço parâmetro a partir da cotação em bolsas de mercadorias.  

Por fim, a margem de divergência para o método em análise é de até 3%, 

conforme artigo 51, § 2º da IN 1.312/12.  

 

3.2      Métodos aplicáveis à Exportação 

 

Os métodos de preço de transferência aplicáveis à exportação são 

disciplinados nos artigos 19 a 19-A da Lei nº 9.430/96 e nos artigos 20 a 36-A da 

Instrução Normativa nº 1.312/12.  

Jonathan Barros Vita126 explicita que o objetivo dos métodos de preço de 

transferência aplicáveis à exportação de bens, serviços e direitos entre partes 

vinculadas é a maior alocação de receita/renda no Brasil.  

A consideração realizada pelo supracitado autor fica evidente a partir da leitura 

do artigo 19 e do artigo 20, da Lei nº 9.430/96 e da Instrução Normativa nº 1.312/12, 

respectivamente, vez que ambos estabelecem que as receitas auferidas nas 

                                                
126   VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 265.    
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operações realizadas com pessoa vinculada se sujeitam a arbitramento, quando 

verificar-se que o preço médio de venda dos bens, serviços ou direitos, nas 

exportações efetuadas é inferior a 90% (noventa por cento) do preço médio praticado 

na venda de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no mercado brasileiro, 

durante o mesmo período, em condições de pagamento similares.  

Nesse sentido, verificado que o preço de venda é inferior ao limite acima 

mencionado, as receitas das vendas nas exportações serão determinadas a partir dos 

valores alcançados pelos métodos especificados nos incisos do § 3º, do artigo 19 da 

Lei nº 9.430/96 e nos artigos 30, 31, 32 e 33 da Instrução Normativa nº 1.312/12.  

Em continuidade, o § 1º do artigo 19 da Lei nº 9.430/96, bem como o § 2º do 

artigo 20 da Instrução Normativa nº 1.312/12 determinam que, na hipótese de a 

pessoa jurídica exportadora não realizar operações de venda no Brasil que possam 

servir como comparação para o aferimento do preço parâmetro, considerar-se-á as 

operações de venda de outras pessoas jurídicas, com relação a bens, serviços e 

direitos idênticos ou semelhantes, no mercado brasileiro.  

Na sequência, o § 3º do artigo 20 da IN supracitada ressalta que as operações 

efetuadas no mercado brasileiro utilizadas como comparação, com o intuito do 

estabelecimento do preço parâmetro, serão aquelas realizadas entre compradores e 

vendedores não vinculados.  

Acredita-se que a ressalva comentada no parágrafo anterior tenha sido 

realizada apenas com o intuito de reforçar a importância da utilização de operações 

entre pessoas independentes para fins de comparação.  

Ainda, o § 2º do artigo 19, da Lei nº 9.430/96 e o § 4º do artigo 20, da IN nº 

1.312/12 abordam a forma como o preço de venda deve ser considerado para fins de 

comparação. Nesse sentido, no mercado brasileiro, o preço de venda deve ser 

considerado líquido dos descontos incondicionais, do ICMS, do ISS, da contribuição 

para o PIS/PASEP e COFINS, bem como de outros encargos cobrados pelo Poder 

Público, do frete e do seguro, quando suportados pela pessoa jurídica vendedora.  

Cumpre destacar que o § 2º do artigo 19, da Lei nº 9.430/96, acima 

mencionado, nada diz a respeito de se considerar, no mercado brasileiro, o valor 

líquido de frete e de seguro, apenas o § 4º, do artigo 20, da Instrução Normativa 

aborda tal questão. 
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No que se refere ao preço de venda nas exportações, esse é considerado após 

os encargos de frete e seguro, quando a responsabilidade pelo ônus tenha sido da 

empresa exportadora.  

Acredita-se que o § 4º do artigo 20 da IN, acima comentado, tenha se referido 

a frete e seguro, por mais que a legislação não o tenha feito, quanto ao preço de venda 

no mercado brasileiro, com o intuito de equilibrar as operações, já que o preço de 

venda nas exportações permitia e continua permitindo a dedução de tais valores. Por 

tal razão, o preço de venda no mercado brasileiro também deveria permitir, a fim de 

que houvesse equivalência. É dizer, a Instrução Normativa apenas buscou a isonomia 

das comparações.   

Ainda, o artigo 27 da referida IN, bem como os parágrafos 5º e 6º do artigo 19 

da Lei nº 9.430/96 determinam que, no caso de utilização de mais de um método para 

aferição do preço parâmetro há de se considerar o menor dos valores apurados, e, se 

o referido valor for inferior aos preços de venda explicitados nos documentos de 

exportação, deve prevalecer o montante da receita em conformidade com tais 

documentos. 

Em sequência, o artigo 25 da Instrução Normativa nº 1.312/12 dispõe que caso 

não seja possível a identificação de operações de venda no mesmo período dos 

preços analisados, a comparação pode ser realizada com preços praticados em 

operações efetuadas em períodos anteriores ou posteriores. Para tanto, basta que 

sejam feitos ajustes com relação a variações nas taxas de câmbio da moeda de 

referência. 

A conversão em reais da receita de vendas de exportação de bens, serviços e 

direitos deve ser realizada à taxa de câmbio de compra, fixada pelo Banco Central, na 

data de embarque, considerando bens, ou na data da efetiva prestação do serviço ou 

transferência do direito, conforme preceitua o artigo 29 da Instrução Normativa em 

comento.   

Cumpre destacar que são permitidos alguns ajustes nos valores dos bens, 

serviços ou direitos, com a finalidade se tentar minimizar os efeitos provocados sobre 

os preços a serem comparados, em razão de diferenças nas condições de negócio, 

de natureza física e de conteúdo, considerando-se, para tanto, os custos relativos à 

produção do bem, à execução do serviço ou à constituição do direito, mas apenas no 

que diferirem do modelo objeto da comparação, conforme prelecionam os artigos 22 

e 24 da IN em referência.  
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Nesse sentido, o artigo 23 da Instrução Normativa nº 1.312/12 traz lição 

importante, de que o preço médio praticado na exportação e o preço parâmetro serão 

obtidos pela multiplicação dos preços pelas quantidades relativas a cada operação e 

os resultados apurados serão somados e divididos pela quantidade total, ao que se 

determinará, então, o preço médio ponderado. 

 

3.2.1   PVEX 

 

O método do Preço de Venda nas Exportações (PVEX) é definido no artigo 19, 

§ 3º, I, da Lei nº 9.430/96 e no artigo 30 da Instrução Normativa nº 1.312/12 como a 

média aritmética ponderada dos preços de venda nas exportações efetuadas pela 

própria empresa, para outros clientes, ou por outra exportadora nacional de bens, 

serviços ou direitos, idênticos ou similares, durante o mesmo período de apuração da 

base de cálculo do imposto de renda e em condições de pagamento similares.  

Nota-se, que no contexto dos métodos de preço de transferência, a expressão 

“outros clientes” apresenta o significado de pessoas não vinculadas. É dizer, é 

possível a utilização, para aferição do preço parâmetro, de uma operação de 

exportação realizada pela própria pessoa jurídica no Brasil, desde que tal operação 

envolva uma pessoa não vinculada, pois esse é o norte dos métodos de preço de 

transferência, é dizer, encontrar o preço praticado em condições de mercado 

independente. 

É possível depreender das informações acima elencadas, que o método em 

análise apenas leva em consideração transações realizadas por exportador nacional. 

É dizer, diferentemente do método PIC analisado quando da realização de operações 

de importação, que leva em consideração tanto as transações da exportadora, quanto 

da importadora, o método PVEX limita as transações comparáveis para aquelas 

efetuadas apenas por exportadora no Brasil. 

Deve-se considerar que por haver uma comparação entre transações, a fim de 

se estabelecer o preço parâmetro e posteriores ajustes no imposto de renda da 

pessoa jurídica no Brasil, tal método deveria possibilitar ao contribuinte um leque 

maior de comparabilidade.  

Isso porque a fixação de métodos já é por si só uma ficção jurídica, criada com 

o intuito de se chegar a uma operação que teria ocorrido em condições de mercado 

independente, ou seja, o preço parâmetro a que se chega é uma aproximação do que 
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teria ocorrido em situação de mercado aberto e, portanto, limitar o meio de 

comprovação não parece refletir o princípio arm’s length e o que de fato teria ocorrido 

na realidade, mas simplesmente alcançar um método fácil de parametrização. 

Felipe Cerrutti Balsimelli127 compartilha do entendimento acima:  

 

Por se tratar do único dos métodos de exportação que permite a 
efetiva comparação dos preços de exportação praticados com partes 
vinculadas aos praticados entre partes independentes (em condições 
arm’s length), nos parece que a regra deveria ser flexível, de modo a 

aumentar o leque de possibilidades de comparação (para algo que 
mais se assemelhe à sistemática do PIC). 

 

Observação importante realizada no trecho acima é a de que o método PVEX 

é o único dos métodos aplicáveis à exportação que se utiliza da comparação, haja 

vista que os outros se utilizam de margens fixas.   

 

3.2.2   PVA 

 

O método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído do 

Lucro (PVA) encontra-se especificado no artigo 19, § 3º, II, da Lei nº 9.430/96, bem 

como no artigo 31 da Instrução Normativa nº 1.312/12.  

Tal método de preço de transferência é definido, nos dispositivos legais acima 

mencionados, como a média aritmética dos preços de venda de bens, idênticos ou 

similares, praticados no mercado atacadista do país de destino, em condições de 

pagamento similares, diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no referido 

país, e de margem de lucro de 15% (quinze por cento) sobre o preço de venda no 

atacado. 

No que se refere à diminuição dos tributos incluídos no preço, cobrados no país 

de destino, o § 1º do artigo 31 da IN, acima mencionada, especifica que serão aqueles 

semelhantes ao ICMS, ao ISS, ao PIS/PASEP e à COFINS. Quanto a esse ponto, 

                                                
127  BALSIMELLI, Felipe Cerrutti. Preços de Transferência e Margens de Lucro Alternativas. 2016. 

Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2016. p. 83. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17543>. Acesso em: 02 set. 
2018. 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17543
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cumpre destacar o acórdão de número 1302-002.814128 do Conselho Administrativo 

de Recursos Fiscais.  

No referido acórdão129, o contribuinte ao realizar o cálculo do preço parâmetro, 

deduziu tributos aduaneiros e, por tal razão, foi autuado pelo Fisco. Nesse sentido, o 

§ 1º do artigo 31 da IN, acima mencionado, possibilita a dedução de tributos 

assemelhados ao ICMS, ao ISS, PIS/PASEP e à COFINS, que em alguns países do 

exterior é conhecido como IVA (Imposto sobre o Valor Agregado).  

A respeito do IVA, cumpre destacar130: 

 

[...] uma operação é relevante para fins de IVA se se configurarem três 
pressupostos: objetivo (cessões de bens, prestações de serviços, 
aquisições intracomunitárias de bens, bem como importações [...]), 
subjetivo (exercício de uma atividade econômica [...]) e territorial 
(realização da operação dentro do território de um Estado-membro 
[...]) 

 

Após breve explanação a respeito do IVA, retorna-se à análise do acórdão. 

Nesse sentido, o mencionado acórdão131 traz a informação que a Fiscalização 

desconsiderou as deduções referentes aos tributos aduaneiros, permitindo a dedução 

apenas referente ao IVA e refez os cálculos de preço praticado e preço parâmetro, 

adotando para a conversão da receita de exportação, a taxa de câmbio da data de 

embarque da mercadoria, conforme artigo 29132, I, da Instrução Normativa nº 

1.312/12, e para as receitas de revenda, a Fiscalização adotou a taxa de câmbio 

divulgada pelo Banco Central para a data da transação no exterior.  

                                                
128   MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso Voluntário nº 

1302-002.814. Recorrente: Citrovita Agroindustrial LTDA. Recorrida: Fazenda Nacional. 
Conselheiro Relator: Rogério Aparecido Gil. Brasília, 12 jun. 2018. Disponível em: 
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.
jsf>. Acesso em: 20 ago. 2018. 

129   Ibid., p. 4.  
130  UCKMAR, Victor et al. As Disposições Fiscais no Direito da União Europeia. In: UCKMAR, Victor 

et al. Manual de Direito Tributário Internacional. São Paulo: Dialética, 2012. p. 197.   
131   MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso Voluntário nº 

1302-002.814, op. cit., p. 4. 
132  Art. 29. A receita de vendas de exportação de bens, serviços e direitos será determinada pela 

conversão em reais à taxa de câmbio de compra, fixada no boletim de abertura do Banco Central 
do Brasil, em vigor na data: 

        I - de embarque, no caso de bens; 
        II- da efetiva prestação do serviço ou transferência do direito. 
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Ainda, foi relatado no acórdão133 analisado, que o contribuinte argumentou que 

a Instrução Normativa teria extrapolado os limites da legalidade ao detalhar quais 

tributos incidentes no país de destino seriam passíveis de dedução, a que se refere o 

artigo 19, § 3º, II, da Lei nº 9.430/96. 

Cumpre destacar que o argumento do contribuinte, nesse caso, não é o melhor, 

pois a Instrução Normativa possui a função de complementar o que é regulado pela 

legislação, conforme artigo 100, do Código Tributário Nacional, sem extrapolar o que 

por ela é definido.  

Nesse caso, o Conselheiro Relator134 realizou considerações bem 

fundamentadas e pertinentes, de que a especificação dos tributos dedutíveis no 

mercado interno do país de destino da exportação, como sendo aqueles que se 

assemelham ao ICMS, ISS, PIS/PASEP e COFINS, ocorre pelo motivo de que tais 

tributos gozam de imunidade ou isenção nas operações de exportação do Brasil. É 

dizer, quando há operação de exportação no Brasil, é possível ao exportador 

desconsiderar no cálculo do preço, valores referentes ao ICMS, ISS, PIS/PASEP e 

COFINS.  

Nesse sentido, a fundamentação do Conselheiro Relator se mostra coerente, 

uma vez que há equivalência dos tributos deduzidos aqui no Brasil, na operação de 

exportação para a formação do cálculo do preço praticado, com os tributos 

considerados como passíveis de dedução na operação ocorrida no exterior, 

considerada como parâmetro.  

Caso contrário, todo e qualquer tributo incidente no mercado interno do país 

importador seria considerado, o que por si só não refletiria uma operação arm’s length, 

em condições normais de mercado. Nesse sentido, a Instrução Normativa apenas 

desempenhou seu papel de complemento à legislação.  

Com a finalidade de explicitar tal método, Luís Eduardo Schoueri135 adota a 

seguinte fórmula: 

 

                                                
133

   MINISTÉRIO DA FAZENDA. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Recurso Voluntário nº 

1302-002.814. Recorrente: Citrovita Agroindustrial LTDA. Recorrida: Fazenda Nacional. 
Conselheiro Relator: Rogério Aparecido Gil. Brasília, 12 jun. 2018. p. 17. Disponível em: 
<https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudenciaCarf.
jsf>. Acesso em: 20 ago. 2018. 

134   Ibid., p. 18-19.  
135   SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 300. 
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PVA = G – (H + (15% x G)) 

 

G = Média aritmética dos preços de venda, no mercado 
atacadista do país de destino, de bens e serviços idênticos ou 
similares, a pessoas não vinculadas 

H = Tributos incluídos no preço no país de destino 

 

O § 2º do artigo 31 da Instrução Normativa nº 1.312/12 deixa claro que tal 

margem de 15% (quinze por cento) será aplicada sobre o preço bruto de venda no 

atacado. É dizer, não se permitirá descontos no preço de venda para que, só então, 

a margem seja aplicada.  

Nota-se que quanto mais tributos são incluídos no preço do país de destino, 

portanto, quanto maior o “H”, menor será o preço parâmetro PVA, visto que o aumento 

do “H”, gera um valor maior a ser deduzido, o que reflete no preço parâmetro.  

Nesse sentido, Luís Eduardo Schoueri136 afirma que “[...] quanto maior o 

montante de tributos locais incluídos no preço, menor será o preço-parâmetro exigido 

do exportador.”  

Cumpre destacar a situação, mencionada por Luís Eduardo Schoueri137, na 

qual há exportação para pessoa vinculada, que remete o objeto da exportação a outro 

país. É dizer, o destinatário final se encontra em país diverso daquele em que se 

encontra sediada a pessoa vinculada destinatária da exportação.  

Nesse caso, questiona-se qual o mercado atacadista a ser considerado para 

verificação do preço parâmetro, o do país em que sediada a pessoa vinculada ou o 

do país do real destinatário da exportação.  

Como resposta a tal questionamento, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

em seu “Perguntas e Respostas – Pessoa Jurídica”138, pergunta 065, manifesta o 

entendimento de que deve-se levar em consideração o mercado atacadista do país 

de destino final do bem.  

                                                
136  SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 301. 
137   Ibid., p. 301. 
138   BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal do Brasil. Perguntas e Respostas: 

Pessoa Jurídica. 2018. p. 468  Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/ 
orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-
respostas-pessoa-juridica-2018>. Acesso em: 15 out. 2018. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2018
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2018
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2018
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Destaca-se que não há uma definição de mercado atacadista na legislação de 

preço de transferência, nem mesmo discussão sobre a abrangência do conceito no 

âmbito do CARF. Nesse sentido, ressalta-se que Luís Eduardo Schoueri139 e Jonathan 

Barros Vita140 apresentam duas correntes sobre o que se considera mercado 

atacadista e entendem que a segunda é a que melhor se encaixa ao método PVA.  

Assim, a primeira corrente considera que o que caracteriza o mercado 

atacadista é a venda em grandes quantidades, ao passo que a segunda parte da 

premissa de que sua caracterização ocorre por ser o comprador um comerciante que 

utilizará tal bem em posterior revenda.  

O entendimento dos autores acima mencionados mostra-se perfeitamente em 

conformidade com o objetivo desse método: que haja revenda no mercado interno do 

importador, para que assim possa haver comparação a fim de se chegar ao preço 

parâmetro. É dizer, desconsidera-se a questão de quantidade, mas analisa-se a 

destinação do bem: revenda ou consumo próprio. 

Nota-se que o método em análise se assemelha ao PRL para importação. 

Contudo, no método PRL não há distinção entre mercado atacadista e varejista para 

aplicação de margem diferenciada, como ocorre com o método PVA e o método PVV, 

a ser analisado a seguir.   

 

3.2.3   PVV 

 

O método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído do Lucro 

(PVV) encontra previsão no artigo 19, § 3º, III, da Lei nº 9.430/96 e no artigo 32 da 

Instrução Normativa nº 1.312/12.  

Tal método é definido como a média aritmética ponderada dos preços de venda 

de bens, idênticos ou similares, praticados no mercado varejista do país de destino, 

em condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no preço, 

cobrados no mencionado país, e de margem de lucro de 30% (trinta por cento) sobre 

o preço de venda no varejo.  

                                                
139  SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 303. 
140   VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 273.    



68 

 

Com a finalidade de explicitar o referido método, Luís Eduardo Schoueri141 

adota a seguinte fórmula: 

 

PVV = I – (J + (30% x I)) 

 

I = Média aritmética dos preços de venda, no mercado varejista do 
país de destino, de bens e serviços idênticos ou similares, a pessoas 
não vinculadas 

J = Tributos incluídos no preço no país de destino 

 

O método em análise muito se assemelha ao anterior, PVA, com a diferença 

da margem de lucro, que nesse método passa a ser de 30% (trinta por cento). 

Ainda, comentou-se, no método anterior, que o mercado atacadista parte da 

premissa que o comprador seja um comerciante, que utilizará tal bem em posterior 

revenda.  

No que se refere ao conceito de mercado varejista, ressalta-se a ausência de 

definição pela legislação de preço de transferência. Contudo, o artigo 14, II, do 

Decreto nº 7.212/10, o qual regulamenta o IPI, traz uma definição que leva em 

consideração a venda a consumidor final.  

Luís Eduardo Schoueri142, Jonathan Barros Vita143 e Felipe Cerrutti Balsimelli144 

concordam com a definição que leva em consideração a venda a consumidor final, e 

não apenas a quantidade. É dizer, trata-se de venda a adquirente que não procederá 

à revenda.  

Ressalta-se que, apesar de autores terem sedimentado os conceitos de 

mercado atacadista, ao método PVA, e de mercado varejista, ao método PVV, para 

fins de aplicação dos métodos mencionados, necessário que a própria legislação 

                                                
141  SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 302. 
142    Ibid., p. 303. 
143   VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 277.    
144  BALSIMELLI, Felipe Cerrutti. Preços de Transferência e Margens de Lucro Alternativas. 2016. 

Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2016. p. 87. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17543>. Acesso em: 02 set. 
2018. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17543
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trouxesse tais conceitos, pois isso garantiria segurança jurídica às empresas que se 

utilizarão de tais métodos.  

Considerando-se que o método PVV, ora em análise, guarda similitude com o 

método PVA, a margem de lucro é aplicada sobre o preço bruto de venda e, com 

relação à redução dos tributos incidentes no país de destino, Jonathan Barros Vita145 

evidencia que esses também devem ser considerados como os que possuem 

semelhança com o ISS, ICMS, PIS/PASEP e COFINS.  

 

3.2.4   CAP 

 

O método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro (CAP) 

é disposto no artigo 19, § 3º, IV, da Lei nº 9.430/96, bem como no artigo 33 da 

Instrução Normativa nº 1.312/12.  

O referido método é definido como a média aritmética dos custos de aquisição 

ou de produção dos bens, serviços ou direitos, exportados, acrescidos dos impostos 

e contribuições cobrados no Brasil e de margem de lucro de 15% (quinze por cento) 

sobre a soma dos custos mais impostos e contribuições. 

Luís Eduardo Schoueri146 adota a seguinte fórmula para cálculo do preço 

parâmetro pelo referido método: 

 

CAP = K + L + (15% x (K + L)) 

 

K = custo médio de aquisição ou de produção de bens, serviços ou 
direitos exportados (inclusive frete e seguro e deduzido do crédito 
presumido do IPI) 

L = impostos e contribuições cobrados no Brasil 

 

Questão relevante de se destacar é que no referido método o legislador optou 

por levar em consideração o custo médio dos próprios bens que foram exportados, 

                                                
145  VITA, Jonathan Barros. Doutrina Tributária: preços de transferência. Prefácio de Heleno Taveira 

Torres. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 277. 
146   SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Dialética, 2013. p. 318. 
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razão pela qual não há menção de ajustes a serem realizados e se torna mais fácil a 

comprovação dos referidos custos. 

Ainda, o § 1º do artigo 33 da Instrução Normativa em comento especifica que 

integram o custo de aquisição os valores dispendidos com frete e seguro, quando 

tiverem sido pagos pelo adquirente dos bens, serviços ou direitos exportados. Nesse 

caso, verifica-se que o valor tomado como referência é CIF, vez que os custos devem 

ser imputados ao cálculo.  

No que se refere ao § 2º do artigo 33 da IN em referência, esse dispõe que 

haverá exclusão da parcela de crédito presumido do IPI, dos custos de aquisição e de 

produção, como ressarcimento da COFINS e do PIS/PASEP, correspondente aos 

bens exportados.  

Quanto a esse aspecto cumpre destacar que o crédito presumido de IPI, acima 

ressaltado, encontra previsão na Lei nº 9.363/96, especificamente no artigo 1º147, com 

a seguinte redação:  

 

Art. 1º A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais 
fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam 
as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de 
dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes 
sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, para 
utilização no processo produtivo. 
Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos 
casos de venda a empresa comercial exportadora com o fim específico 
de exportação para o exterior. 

 

No que concerne ao § 4º do artigo 33 da IN em referência, destaca-se que há 

previsão para os casos de empresas comerciais exportadoras, como as trading 

companies. Nesse caso, Felipe Cerrutti Balsimelli148 evidencia: 

 

                                                
147   BRASIL. Lei nº 9.363, de 13 de dezembro de 1996. Dispõe sobre a instituição de crédito presumido 

do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/PASEP e 
COFINS nos casos que especifica, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
17 dez. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9363.htm>. Acesso em: 
13 ago. 2018. 

148  BALSIMELLI, Felipe Cerrutti. Preços de Transferência e Margens de Lucro Alternativas. 2016. 

Dissertação (Mestrado em Direito Tributário) – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2016. p. 85. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17543>. Acesso em: 02 set. 
2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp07.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp08.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp08.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp70.htm
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/17543
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Para essa hipótese específica, nos termos do artigo 33, § 4º, da IN nº 
1.312/2012, o preço parâmetro não deve considerar o novo acréscimo 
a título de margem de lucro da pessoa jurídica comercial exportadora, 
de forma que o controle ocorra como se a operação fosse uma 
exportação direta a parte vinculada no exterior. 

 

É dizer, nas operações de empresas comerciais exportadoras considera-se a 

operação de exportação como se tivesse ocorrido diretamente entre a pessoa jurídica 

exportadora e a importadora, desconsiderando-se a margem de lucro da empresa 

responsável pela intermediação.  

Em linhas gerais, Demétrio Gomes Barbosa149 destaca os custos levados em 

consideração para o cálculo do método CAP, quais sejam, custos com matéria-prima, 

de produtos intermediários ou de embalagem, custos com pessoal e com locação, 

todos eles desde que aplicados no processo de produção ou aquisição do bem, 

serviço ou direito, conforme preceitua o cálculo do preço de transferência pelo método 

ora em análise.  

Destaca-se que diferentemente do método CPL, para importação, não há um 

rol taxativo para o método CAP do que pode ser considerado como integrante do 

custo, a fim de se chegar ao preço parâmetro.  

Nesse sentido, é possível afirmar que a ausência desse rol permite que custos 

sejam considerados, sem determinação específica. Assim, quanto mais custos 

considerados, maior será o valor obtido pelo método CAP, logo, maior será a receita 

da venda na exportação. É dizer, o que se objetiva, por esse método, é a maior 

alocação de receita no Brasil, como mencionado nas disposições comuns aos 

métodos de exportação.  

Ressalta-se, por fim, que o mencionado rol, do que pode ser considerado como 

integrante do custo, de fato não deve existir, pois não está disposto na Lei nº 9.430/96, 

como analisado quando do estudo do método CPL.  

Nesse sentido, é possível verificar mais uma vez a ilegalidade do rol taxativo 

mencionado para o método CPL, vez que para o método CAP tal rol é inexistente, por 

tratar-se de receita da venda na exportação, e não de dedutibilidade, como no CPL.  

 

3.2.5   PECEX 

                                                
149 BARBOSA, Demétrio Gomes. Preços de transferência no Brasil: compliance & perspectiva 

econômica. 3. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2015. p. 149-150.   
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O método do Preço sob Cotação na Exportação (PECEX) é previsto no artigo 

19-A da Lei nº 9.430/96 e nos artigos 34 a 36-A da Instrução Normativa nº 1.312/12. 

Ressalta-se que a previsão de tal método apenas ocorreu com a edição da Lei nº 

12.715/12. 

O referido método é definido a partir dos valores médios diários da cotação de 

bens ou direitos sujeitos a preços públicos em bolsas de mercadorias e futuros 

internacionalmente reconhecidas.  

Nesse sentido, o método ora em análise é aplicado à exportação de 

commodities, da mesma forma que o método PCI é aplicado para a importação das 

referidas commodities.   

Quanto ao método PECEX, destaca-se que de forma semelhante ao previsto 

no método PCI, pela leitura do § 1º do artigo 19-A da Lei nº 9.430/96, e do § 2º do 

artigo 34, da Instrução Normativa nº 1.312/12 é possível depreender que se trata do 

único método para exportação a prever hipótese de transação com pessoa física 

residente no Brasil, visto que os outros métodos disciplinam transações com pessoas 

jurídicas domiciliadas no país. 

Nesse sentido, os mesmos comentários realizados no método PCI são cabíveis 

ao método PECEX, vez que há ausência de definição legal do conceito de vínculo 

para pessoa física residente no Brasil. Logo, necessário que a Lei nº 9.430/96 

trouxesse tal conceito, a fim de garantir segurança jurídica aos contribuintes que se 

utilizarão do presente método. 

Além disso, diferentemente do que ocorre na previsão do método PCI para 

importações, há expressa menção, no § 1º, do artigo 34, da Instrução Normativa nº 

1.312/12, de que o método PECEX deve ser aplicado na hipótese de exportação de 

commodities sujeitas à cotação em bolsas de mercadorias e futuros 

internacionalmente reconhecidas.  

É dizer, enquanto no método PCI, a redação da referida IN deixa margem para 

dúvida quanto a sua aplicação, pois se refere apenas a commodities em geral, a 

redação do dispositivo acima citado deixa claro que o método ora em análise apenas 

será aplicável aos casos em que houver cotação em bolsas. 

Ressalta-se que o § 2º do artigo 34 da referida IN determina que os preços dos 

bens exportados serão comparados com os preços de cotação dos bens, constantes 

em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, sendo ajustado 

para mais ou para menos do prêmio médio de mercado, na data da transação.  
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Vale dizer que o artigo 34 da IN nº 1.312/12, assim como o artigo 16 mesma 

Instrução Normativa, relativo ao método PCI, nada definiu sobre o que seria prêmio 

de mercado. Por tal razão, as mesmas considerações realizadas no tópico relativo ao 

PCI se aplicam ao método PECEX, no que se refere à tentativa de se chegar a uma 

definição de prêmio de mercado.  

O § 7º, bem como o § 8º do artigo 34 da Instrução Normativa nº 1.312/12 

dispõem que o valor do prêmio, acima comentado, é decorrente de avaliação de 

mercado, que deve ser adicionado ou diminuído à cotação de bolsa internacional ou 

do instituto de pesquisa, com a finalidade de obtenção do preço recebido pelo 

exportador.  

Ainda, devem ser consideradas as variações na qualidade, nas características 

e no teor da substância do bem vendido e, na ausência de cotação específica para o 

bem exportado em bolsa internacionalmente reconhecida, o prêmio médio de 

mercado poderá ser aplicado ao bem semelhante com referência em publicação de 

instituições de pesquisa setoriais internacionalmente reconhecidas. 

Além do prêmio, o valor da commodity pode sofrer outros ajustes 

correspondentes às diferenças entre o valor suportado pelo vendedor e às 

especificações do contrato padrão estabelecidas pela bolsa responsável pela cotação, 

conforme preceitua o § 9º do artigo 34 da referida IN. 

Nesse sentido, o § 10 do mesmo artigo anteriormente mencionado destaca as 

variáveis consideradas para os ajustes, que deverão levar em consideração 

operações com pessoas não vinculadas, quais sejam, prazo para pagamento, 

quantidades negociadas, influências climáticas suportadas pelo bem exportado, 

custos de intermediação nas operações de compra e venda praticadas pelas pessoas 

jurídicas não vinculadas, que são aqueles cobrados pelas bolsas de mercadorias, e, 

ainda, acondicionamento, frete e seguro e custos de desembarque no porto, incluídos 

impostos e taxas de importação, levando-se em consideração o mercado de destino 

da commodity.  

No que se refere à data da transação, levada em consideração para a 

comparação e consequente aferição do preço parâmetro, o § 2º do artigo 19-A da Lei 

nº 9.430/96 expõe que se não houver cotação disponível para o dia da transação, 

deverá ser utilizada a última cotação conhecida. Em última hipótese, ou seja, apenas 

se não houver identificação da data da transação, deverá ser levada em consideração 

a data de embarque dos bens exportados.  
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Com relação ao que é considerado como data da transação, o § 16 do artigo 

34 da IN em referência estabelece a data em que o preço tenha sido negociado, 

conforme estabelecido em contrato usualmente praticado pela empresa ou 

procedimento normal de mercado.  

Ainda, o § 5º do artigo 19-A da Lei nº 9.430/96, bem como o artigo 36 da IN 

mencionam a possibilidade de que se não houver cotação dos bens em bolsas de 

mercadorias e futuros, a comparação dos preços poderá ser realizada a partir de 

fontes de dados fornecidas por instituições de pesquisa setoriais internacionalmente 

reconhecidas, as quais, por força do artigo 34, § 3º, I da referida IN são taxativamente 

elencadas no Anexo III.  

Assim, cabível o mesmo entendimento externado quando da análise do método 

PCI para importação, de que a taxatividade do Anexo III se mostra importante, no que 

se refere às instituições passíveis de serem utilizadas para fornecimento de dados 

para a aferição do preço parâmetro, visto que se delimita o campo originário de 

informações. Ademais, tal regulamentação encontra-se em conformidade com o 

disposto no § 6º, do artigo 19-A, da Lei nº 9.430/96. 

 Entretanto, quando a Lei e a referida IN possibilitam o uso de dados de 

pesquisas, e não apenas o uso das cotações em bolsas de mercadorias e futuros, 

acredita-se que, da mesma forma que o método PCI, o método PECEX perde sua 

razão de ser. 

 O artigo 36-A da Instrução Normativa nº 1.312/12 aborda a questão de 

commodities que possuem preços de referência regionais. Nessa hipótese, a pessoa 

jurídica exportadora deverá escolher, como preço parâmetro, o preço de cotação dos 

bens no mercado de destino do bem exportado, desde que conste em bolsas de 

mercadorias reconhecidas em âmbito internacional, ou que seja obtido a partir de 

fontes de dados independentes fornecidas por instituições de pesquisa setoriais 

também reconhecidas em âmbito internacional. 

Os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo supracitado mencionam que se não houver 

preço de cotação em bolsa de mercadorias ou em instituições de pesquisa no 

mercado de destino do bem objeto da exportação, a exportadora deve escolher o 

preço de cotação do mercado mais próximo. Se não houver o preço de cotação em 

bolsa de mercadorias ou em instituições de pesquisa, ou se houver, mas este for muito 

diferente do preço de cotação do mercado de destino do bem exportado, a 

exportadora pode se utilizar do preço do bem vendido a uma pessoa jurídica não 
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vinculada e também não residente em país com tributação favorecida ou regime fiscal 

privilegiado.  

Nesse caso, o preço independente deve representar ao menos 5% (cinco por 

cento) do valor das operações de exportação sujeitas ao controle de preços de 

transferência.  

Ainda, ressalta-se que a margem de divergência para o método ora em análise 

é de até 3% (três por cento), conforme redação do § 2º, do artigo 51, da Instrução 

Normativa nº 1.312/12.  

Quanto aos métodos de importação e exportação para o cálculo do preço 

parâmetro analisados nesse tópico 3, cumpre ressaltar que alguns conceitos ainda 

precisam ser disciplinados, como é o caso da definição de prêmio, analisada nos 

métodos PCI, para importação, e PECEX, para exportação, bem como o conceito de 

vínculo para as operações com pessoas físicas residentes no Brasil, previstas pelos 

métodos acima mencionados. 

Ainda, é possível notar que a aplicação de margens fixas conduz à fixação de 

preços parâmetros que não refletem a realidade do mercado. É dizer, a mesma 

margem fixa não atende todas as pessoas jurídicas que se valem das regras de preço 

de transferência, pois nem todas as empresas possuem a mesma capacidade 

contributiva. Dessa forma, a utilização de margens fixas conduz a uma presunção que 

não reflete o princípio arm’s length.  

Por outro lado, os métodos de cálculo do preço parâmetro para fins de preço 

de transferência que utilizam a comparação, apesar de se aproximarem mais do 

objetivo das regras de preço de transferência, esbarram na dificuldade, muitas vezes, 

de se encontrar informações para o estabelecimento da comparação, já que muitas 

dessas informações são vistas como confidenciais pelas empresas e, 

consequentemente, não são divulgadas.  

Em resumo, a aplicação de margens fixas deve ceder lugar à aplicação de 

margens alternativas para que, dessa forma, os preços das transações entre pessoas 

vinculadas reflitam os preços das transações entre pessoas independentes, com 

respeito aos princípios da isonomia, da capacidade contributiva e do arm’s length. 

Por fim, necessário que o próprio Fisco brasileiro divulgue as informações 

pertinentes para que as comparações especificadas nos métodos sejam possíveis, 

sem que as próprias empresas precisem se valer, a todo momento, de pesquisas para 

alcançarem dados relevantes no cálculo do preço parâmetro. 
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4         MÉTODOS RECOMENDADOS PELA OCDE E A QUESTÃO DAS MARGENS  

ALTERNATIVAS NO BRASIL 

 

A OCDE elaborou diretrizes concernentes a métodos de preço de transferência, 

a fim de serem aplicados nas situações em que há operações entre empresas 

associadas. Nesse contexto, quando empresas associadas transacionam, suas 

relações comerciais e financeiras podem não ser afetadas diretamente por condições 

naturais de mercado, como ocorre entre empresas independentes e, por tal motivo, 

ajustes são necessários, a fim de se chegar a um preço arm’s length150.   

Nesse sentido, como são diretrizes, os países membros são encorajados a 

adotarem os métodos recomendados, ou seja, não se estabelece uma imposição para 

essa adoção151.   

As referidas orientações deixam claro que a seleção de um método de preço 

de transferência objetiva encontrar o mais apropriado para um caso em particular. 

Para tanto, deve-se levar em consideração os pontos positivos e negativos de cada 

método e a natureza da operação controlada152.  

O compilado de diretrizes ainda ressalta que é assegurado às empresas 

utilizarem outros métodos, não especificados pela OCDE, desde que objetivem chegar 

ao preço arm’s length. Além disso, para casos difíceis de se analisar, quando nenhum 

método for conclusivo, as diretivas recomendam que vários métodos sejam utilizados 

de forma conjunta153.  

Destaca-se que o grande diferencial dos métodos recomendados pela 

Organização, a serem analisados a seguir, consiste na ausência de estabelecimento 

de margens fixas. Nesse sentido, entendeu-se por bem alocar no presente tópico 4, 

mais especificamente no subtópico 4.3, a questão da permissão de adoção de 

margens alternativas pelo Brasil, ante a clara inspiração dessa possibilidade nos 

métodos recomendados pela OCDE.  

                                                
150  OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: 

OECD Publishing, 2017. Tradução nossa. p. 33. Disponível em: <https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-2017_tpg-2017-en#>. Acesso em: 03 out. 2018. 

151   Ibid., p. 18. 
152   Ibid., p. 97. 
153   Ibid., p. 99-100. 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
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Quanto aos métodos recomendados pela Organização, esses são divididos em 

duas categorias, quais sejam, métodos transacionais tradicionais e métodos 

transacionais baseados em lucros. Assim, na primeira categoria se encontram os 

métodos CUP – Comparable Uncontrolled Price, Resale Price Method e Cost Plus 

Method. Já na segunda categoria se encontram os métodos Transactional Net Margin 

e Transactional Profit Split154.  

 

4.1 Métodos Transacionais Tradicionais recomendados pela OCDE 

 

Quanto aos métodos transacionais tradicionais, a OCDE tece comentário 

importante no sentido de que quando as duas categorias de métodos forem passíveis 

de aplicação de maneira equivalente, a classe dos métodos transacionais tradicionais 

é preferível à classe dos métodos transacionais baseados em lucros. Além disso, 

quando o método CUP e qualquer outro método for passível de utilização de maneira 

equivalente, ao método CUP há de se conferir a preferência155.   

Ainda, a Organização ressalta que a aplicação do princípio arm’s length, 

normalmente, baseia-se na realização de comparações de preço, margens ou lucros 

de operações controladas, com preços, margens ou lucros de operações comparáveis 

entre empresas independentes. Isso difere, contudo, com relação ao método 

Transactional Profit Split, vez que nesse método o alcance do princípio arm’s length 

baseia-se numa aproximação da divisão dos lucros que empresas independentes 

esperariam alcançar com a operação156. 

Nesse sentido, entende-se que a Organização confere prevalência aos 

métodos transacionais tradicionais por esses revelarem-se de maior confiabilidade, 

vez que comparam preços e margens.   

Os métodos agrupados na categoria dos transacionais tradicionais são os que 

mais se assemelham aos métodos aplicáveis pelo Brasil. Ressalta-se que a grande 

diferença reside na determinação de margens fixas pela legislação brasileira.  

 

                                                
154  OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: 

OECD Publishing, 2017. Tradução nossa. p. 97. Disponível em: <https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-2017_tpg-2017-en#>. Acesso em: 03 out. 2018. 

155   Ibid., p. 98. 
156   Ibid., p. 98-99.  

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
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4.1.1   Método Comparable Uncontrolled Price – CUP 

 

O método CUP consiste na comparação do preço praticado para bens ou 

serviços transferidos em uma transação controlada com o preço praticado para bens 

ou serviços transferidos um uma transação independente comparável, em 

circunstâncias comparáveis. Se houver diferença entre os dois preços em análise, 

isso significa que o princípio arm’s length não está sendo respeitado. Por tal razão, 

necessária uma substituição do preço praticado na operação controlada pelo preço 

praticado na operação independente157.   

Nota-se, por tal definição, que os métodos PIC, para importação, e PVEX, para 

exportação, adotados pela legislação brasileira, são os que mais se aproximam do 

método CUP, recomendado pela OCDE, uma vez que não há discussão sobre 

aplicação de margens. É dizer, utiliza-se a comparação.  

No capítulo referente ao método PIC, para importação, estabelecido pela 

legislação brasileira, comentou-se o que era necessário para que uma transação 

independente fosse comparável a uma transação controlada, na visão da OCDE, 

concernente ao método CUP.  

Por tal motivo, cumpre ressaltar novamente que tal situação ocorrerá se uma 

de duas condições forem atendidas, quais sejam, a) nenhuma das diferenças (se 

existentes) entre as operações comparadas, ou seja, entre a operação realizada e a 

operação parâmetro, possa afetar materialmente o preço, levando em consideração 

o mercado aberto; b) ajustes precisos puderem ser realizados com o intuito de eliminar 

os efeitos materiais dessas diferenças158. 

As diretrizes da OCDE destacam que pode ser realmente muito difícil encontrar 

operações praticadas entre empresas independentes que se assemelhem às 

operações controladas, sem que tais diferenças tenham um impacto no preço 

praticado. Nesse sentido, alguns ajustes serão necessários, com o intuito de alcançar 

                                                
157  OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: 

OECD Publishing, 2017. Tradução nossa. p. 101. Disponível em: <https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-2017_tpg-2017-en#>. Acesso em: 03 out. 2018. 

158   Ibid., p. 101.  

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
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a comparabilidade159. Assim, quanto mais precisos forem os ajustes, mais confiável 

será a análise pelo método CUP. 

O método CUP é recomendado, pelas diretivas em comento, para a 

transferência de commodities entre empresas associadas. O termo commodities, para 

a Organização, envolve produtos físicos para os quais uma cotação de preço é 

utilizada como referência para partes independentes na indústria, com a finalidade de 

fixar preços em transações independentes160.  

Nesse sentido, os preços cotados de commodities geralmente refletem o 

acordo entre compradores e vendedores independentes, no que diz respeito ao preço 

para um tipo e quantidade específicos de commodity, negociada sob condições 

específicas. Dessa forma, a depender dos fatos e circunstâncias de cada caso, os 

preços cotados podem ser considerados como referência para a precificação de 

transações de commodities entre empresas associadas161.  

Ainda com relação às commodities, para que o método CUP seja aplicado da 

maneira mais confiável possível, é preciso que algumas características econômicas 

relevantes sejam observadas ao comparar uma transação controlada com uma 

independente, como as características físicas e a qualidade da commodity, os termos 

contratuais das operações controladas, como quantidades negociadas, o tempo e 

termos de entrega, transporte e seguro162.  

A título de exemplificação da aplicação do método CUP, as diretrizes da OCDE 

mencionam o caso de um contribuinte que vende 1.000 (mil) toneladas de um produto 

por 80 (oitenta) dólares para cada tonelada, para uma empresa associada ao grupo, 

e, ao mesmo tempo, o mesmo contribuinte vende 500 (quinhentas) toneladas do 

mesmo produto por 100 (cem) dólares, mas agora para uma empresa 

independente163.  

Nesse caso, será preciso avaliar se as quantidades diferentes deveriam 

resultar em ajuste do preço de transferência. Para tanto, o mercado relativo a tal 
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OECD Publishing, 2017. Tradução nossa. p. 102. Disponível em: <https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-2017_tpg-2017-en#>. Acesso em: 03 out. 2018. 

160   Ibid., p. 102.  
161   Ibid., p. 103. 
162   Ibid., p. 103.  
163   Ibid., p. 105.  
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produto deveria ser pesquisado através da análise de transações com produtos 

similares, a fim de se determinar os descontos tipicamente concedidos com relação a 

quantidades164.  

Destaca-se que diferentemente das diretrizes da OCDE, o método PIC da 

legislação brasileira não é utilizado para commodities, vez que há método específico 

e obrigatório para elas, qual seja, o método PCI, para importação, e PECEX, para 

exportação. Contudo, é possível notar uma pequena similaridade, haja vista que os 

métodos mencionados, PCI e PECEX, também adotam preço de cotação para se 

chegar ao preço arm’s length.  

 

4.1.2   Método Resale Price 

 

O método Resale Price parte do preço pelo qual um produto que tenha sido 

comprado de uma empresa associada é revendido para uma empresa 

independente165.  

Nesse sentido, o preço de revenda é reduzido de uma margem bruta apropriada 

arm’s length (resale price margin) aplicada sobre o referido preço, a qual representa 

o montante que o revendedor procuraria auferir a fim de cobrir as despesas com a 

revenda e outros gastos operacionais, e a fim de alcançar uma margem de lucro 

apropriada, à luz do que foi utilizado na operação, como ativos e riscos assumidos166.  

Assim, o valor restante após a subtração da margem bruta pode ser 

considerado preço arm’s length para comparação com a operação de compra ocorrida 

entre as empresas associadas167.  

Nota-se, assim, que a segunda operação realizada fornece as bases para o 

preço parâmetro a ser utilizado como comparação para a primeira transação realizada 

entre partes associadas, logo, controlada.  

Nesse sentido, a margem de preço de revenda a ser utilizada na operação 

controlada será determinada pela referência da margem de preço de revenda que a 

                                                
164   OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: 

OECD Publishing, 2017. Tradução nossa. p. 105. Disponível em: <https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-2017_tpg-2017-en#>. Acesso em: 03 out. 2018.  

165    Ibid., p. 105. 
166    Ibid., p. 105-106.  
167    Ibid., p. 106.  
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mesma revendedora auferiu ao revender tais produtos em uma operação 

completamente independente e comparável, ou seja, operação em que não houve 

venda do bem por empresa associada, mas sim por empresa independente. Assim, 

utiliza-se de uma comparação interna (“internal comparable”), uma vez que leva-se 

em consideração a margem auferida em uma transação independente pela própria 

revendedora analisada168.  

Ademais, é possível utilizar-se da comparação externa (“external comparable”), 

a qual leva em consideração a margem auferida por uma empresa independente, é 

dizer, não leva-se em consideração a margem auferida pela própria revendedora. 

Nesse sentido, considera-se uma transação na qual não tenha havido participação de 

parte relacionada169. Em resumo, para que a comparabilidade seja interna ou externa 

é preciso analisar se trata-se da mesma revendedora na operação objeto de 

comparação da margem.   

Ou seja, as margens arm’s length aplicadas sobre o preço de revenda são 

objeto de comparação para o aferimento do preço parâmetro. Dessa forma, para se 

chegar à margem adequada a ser utilizada na operação de revenda a um terceiro 

independente, mas que teve originariamente a compra de um bem de uma empresa 

associada (operação controlada), utiliza-se da ferramenta da comparação das 

margens que são utilizadas em operações independentes comparáveis, ou seja, 

aquelas em que não houve compra de bens por empresas associadas.  

Ainda, quando o revendedor está atuando em negócio de corretagem, a 

margem de preço de revenda, nesse caso, está relacionada a uma taxa de 

corretagem, a qual é calculada a partir de um percentual do preço de venda do produto 

vendido. Dessa forma, a OCDE enfatiza que a determinação da margem, nessa 

situação, deve levar em consideração o papel desempenhado por esse corretor, se 

de apenas agente, intermediador, ou papel principal de revenda170.    

A OCDE evidencia, por meio das diretivas, que a margem do preço de revenda 

é mais facilmente determinada quando o revendedor não adiciona valor significativo 
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OECD Publishing, 2017. Tradução nossa. p. 106. Disponível em: <https://read.oecd-
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aos bens e serviços que revende. Por outro lado, a referida margem se torna mais 

difícil de ser determinada, quando o bem, antes de ser revendido, é incorporado a um 

produto mais complexo, ou seja, é transformado171.   

Além disso, destaca que quanto mais tempo decorrer entre a compra do 

produto e posterior revenda, mais fatores precisarão ser levados em consideração 

para o estabelecimento de qualquer comparação. Nesse sentido, portanto, quanto 

mais rápida a revenda após a compra original, mais precisa será a margem do preço 

de revenda172.  

Ricardo Marozzi Gregorio173 destaca que o método Resale Price é mais 

utilizado quando empresas distribuidoras ou agentes comissionados compõem uma 

das partes na operação controlada.  

Ante o exposto, nota-se que há uma pequena semelhança do método Resale 

Price com os métodos PRL, para importação, e PVA e PVV, para exportação, 

utilizados no Brasil. Nesse sentido, é possível afirmar que os métodos brasileiros 

acima descritos foram inspirados no método Resale Price recomendado pela OCDE. 

Isso porque ambos utilizam-se de uma margem diminuída do preço de venda para 

que seja possível alcançar o preço arm’s length.  

Entretanto, a grande diferença reside na questão de que a margem aplicada 

pelo Brasil é fixa, ao passo que a margem aplicada pelo método recomendado pela 

OCDE não é fixa, e é objeto de comparação para que seja possível às partes 

utilizarem-se daquela que mais se aproxima das condições de mercado que envolvem 

a transação em referência.  

Dessa forma, é possível notar que a OCDE mostra-se preocupada com que os 

métodos utilizados para preço de transferência reflitam, de fato, o que ocorre no 

mercado independente, não sendo possível atribuir o mesmo entendimento para os 

métodos do Brasil, acima descritos, já que partem de uma margem fixa.  
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4.1.3   Método Cost Plus  

 

O método Cost Plus parte dos custos incorridos pelo fornecedor de bens ou 

serviços em uma transação controlada, na qual há transferência desses bens ou 

serviços a uma empresa compradora associada174. 

Assim, uma margem de lucro é adicionada a esse custo, a qual representa o 

lucro apropriado que seria obtido à luz das condições de mercado. Nesse sentido, o 

valor resultante da adição da margem de lucro ao custo pode ser considerado como 

preço arm’s length para aferição do preço parâmetro da transação controlada175.  

A margem de lucro a ser adicionada sobre o custo deve ser verificada a partir 

da referência da margem de lucro que o mesmo fornecedor aufere em operações 

independentes (“internal comparable”), ao que se denomina comparação interna, ou 

a partir da margem de lucro que empresas independentes, ou seja, não associadas, 

auferem em operações também independentes (“external comparable”), ao que se 

denomina comparação externa176.  

Nota-se que, de forma semelhante ao método anteriormente analisado, qual 

seja, Resale Price, o que determina se a comparação da margem de lucro é interna 

ou externa é a participação do mesmo fornecedor na comparação, para o método Cost 

Plus, ao passo que no Resale Price considera-se se é o mesmo revendedor.  

Ademais, a OCDE ressalta, por meio de suas diretivas, que ao aplicar-se o 

método Cost Plus, é preciso atentar-se para a aplicação de uma margem comparável 

a um custo também comparável177. 

Exemplifica-se a condição narrada no parágrafo anterior com a situação na qual 

o fornecedor usado como referência, na transação independente, aplica em suas 

atividades ativos alugados, e o fornecedor na operação controlada utiliza os mesmos 

ativos na condição de proprietário. Assim, a base de custos não será comparável, 

caso ajustes não sejam realizados178.  
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Nesse sentido, o método Cost Plus depende de uma comparação da margem 

de lucro nos custos alcançada em uma transação controlada com uma margem de 

lucro nos custos alcançada em transações independentes, é dizer, sem empresas 

associadas179. 

Portanto, diferenças entre transações controladas e independentes que 

possam afetar a extensão da margem de lucro a ser aplicada sobre o custo, devem 

ser levadas em consideração, a fim de que ajustes sejam realizados na margem de 

lucro da transação independente utilizada como parâmetro180.   

Além disso, é enfatizado que os custos considerados para o referido método 

são os custos diretos ou indiretos com a produção. Nesse sentido, os custos diretos 

são entendidos como os custos com matérias primas, ao passo que os custos 

indiretos são entendidos como aqueles que embora estejam relacionados ao processo 

de produção, podem ser comuns a diversos produtos e serviços, como, por exemplo, 

os custos com departamentos que cuidam de reparos181.  

Ricardo Marozzi Gregorio182 ressalta que o referido método é utilizado 

tipicamente quando empresas industriais que tenham sua produção vinculada a 

contratos de encomenda, contratos de remuneração continuada ou provedores de 

serviços compõem uma das partes da operação controlada.  

Nota-se que o método analisado pode ser associado aos métodos brasileiros 

do Custo de Produção mais Lucro (CPL), para importação, e Custo de Aquisição ou 

de Produção mais Tributos e Lucro (CAP), para exportação.  

No entanto, enquanto a legislação do Brasil estabelece margens fixas de 20% 

(vinte por cento) e de 15% (quinze por cento) para os referidos métodos, a OCDE não 

estabelece margem fixa para o método Cost Plus, a qual deverá passar por uma 

comparação com margens de operações independentes para, só então, ser fixada de 

forma arm’s length. 
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4.2      Métodos Transacionais baseados em lucros recomendados pela OCDE 

 

Os métodos transacionais baseados em lucros compõem a segunda categoria 

de métodos recomendados pela OCDE, a qual é integrada pelo método Transactional 

Net Margin e pelo método Transactional Profit Split.  

Nesse sentido, os métodos acima mencionados partem da análise dos lucros 

que são auferidos de transações controladas particulares, pois tais rendimentos 

podem servir de indicador, a fim de verificar-se se a referida transação foi afetada por 

condições que diferem daquelas que teriam ocorrido entre empresas independentes 

em circunstâncias comparáveis183.  

 

4.2.1   Método Transactional Net Margin 

 

O método Transactional Net Margin ou método Transacional da Margem 

Líquida de Lucro analisa o lucro líquido relativo a uma base apropriada, como por 

exemplo, custos, vendas, ativos, que um contribuinte percebe em uma operação 

controlada. Nesse sentido, as diretrizes da OCDE ressaltam que o método em análise 

opera de uma maneira similar aos métodos Cost Plus e Resale Price184.  

A similaridade, acima mencionada, consiste no fato de que tal método é 

aplicado da mesma maneira que os métodos Resale Price e Cost Plus, com a 

diferença de que o método, ora em análise, compara o lucro líquido em transação 

controlada e em transação independente, após a dedução de gastos operacionais185, 

ao invés de comparar uma margem bruta de lucro, como ocorre no Resale Price, ou 

uma margem de lucro sobre os custos, como ocorre no Cost Plus .  

Dessa forma, o indicador de lucro líquido do contribuinte em uma transação 

controlada deve ser estabelecido pela referência do indicador de lucro líquido que o 

mesmo contribuinte tenha auferido em transações independentes comparáveis, ao 

que se denomina de comparação interna (“internal comparables”)186.  
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Quando a comparação acima mencionada não for possível, a margem líquida 

que seria auferida por empresa independente em transação independente também 

pode ser utilizada como comparação, ao que se denomina de comparação externa 

(“external comparables”)187. 

As diretrizes da OCDE ressaltam os fatores que podem influenciar no método 

em análise, como ameaça de novas empresas ingressando no mercado, posição 

competitiva, eficiência de gerenciamento, estratégias individuais, ameaça de produtos 

substitutos, estruturas de custos variáveis e diferença do grau de experiência no 

negócio188.   

Denis Sarak189 destaca que é imprescindível a análise funcional das empresas 

e as condições econômicas em que as operações foram praticadas, quando se 

estabelece a comparação do indicador de lucro líquido, a fim de se alcançar o preço 

arm’s length.  

Nota-se que não há no Brasil um método que se equipare ao método 

Transactional Net Margin ou método Transacional da Margem Líquida de Lucro. 

  

4.2.2   Método Transactional Profit Split 

 

O método Transactional Profit Split ou método Transacional da Divisão de 

Lucro visa eliminar os efeitos produzidos sobre os lucros que condições especiais 

realizadas ou impostas em uma transação controlada possam criar190.    

Para tanto, determina-se a divisão de lucros que empresas independentes 

esperariam perceber por transações em conjunto. Para que isso seja possível, as 

diretivas da OCDE dividem o referido método em duas etapas191.  
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Primeiramente, o método Transactional Profit Split identifica os lucros 

combinados passíveis de divisão entre as empresas associadas em uma transação 

controlada, na qual elas estejam envolvidas conjuntamente, e depois divide os 

referidos lucros entre essas empresas associadas com uma base válida 

economicamente que se aproxima da divisão dos lucros que teria sido combinada e 

refletida em um acordo realizado sob o princípio arm’s length192.  

A maior particularidade do método em referência é a possibilidade de oferecer 

uma solução de preço arm’s length para operações altamente integradas, em 

contrapartida aos outros métodos analisados que não seriam apropriados193. 

A Organização destaca, por meio das diretrizes, que o método em análise 

também é considerado o mais apropriado para as situações em que ambas as partes 

de uma transação realizam contribuições únicas e valiosas para a operação, como 

por exemplo, quando utilizam-se de intangíveis únicos. Nesse caso, empresas 

independentes provavelmente desejariam dividir os lucros da transação na proporção 

do que efetivamente tivessem contribuído, e, por tal razão, o método Transactional 

Profit Split se mostra mais adequado194.  

Ademais, dados comparáveis podem ser utilizados e são relevantes como 

suporte para a divisão dos lucros que teriam sido alcançados entre partes 

independentes em circunstâncias comparáveis195.  

Os referidos dados comparáveis podem, ainda, ser relevantes na análise do 

método em referência, a fim de avaliar o valor das contribuições que cada empresa 

associada tenha realizado para a transação. Na verdade, parte-se da suposição de 

que empresas independentes dividiriam os lucros combinados na proporção do valor 

de suas contribuições para a geração de lucro na transação196.  

Contudo, quando não for possível ter evidências diretas da forma como partes 

independentes teriam dividido os lucros em circunstâncias comparáveis, a referida 

divisão será baseada na distribuição de funções, levando-se em consideração os 

                                                
192   OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: 

OECD Publishing, 2017. Tradução nossa. p. 133. Disponível em: <https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-2017_tpg-2017-en#>. Acesso em: 03 out. 2018. 

193   Ibid., p. 133. 
194   Ibid., p. 134. 
195   Ibid., p. 134. 
196   Ibid., p. 134.  

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
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ativos utilizados, bem como os riscos assumidos entre as empresas associadas na 

operação197.  

As diretivas mencionam que pode haver dificuldades na aplicação desse 

método, vez que pode ser dificultoso mensurar as receitas e custos combinados de 

todas as empresas associadas participantes da transação controlada. Para tanto, isso 

demandaria registros contábeis comuns e ajustes na prática contábil198. 

Há algumas formas de se estimar a divisão dos lucros. A primeira delas é a 

análise de contribuição (contribution analysis), na qual os lucros combinados, que são 

aqueles lucros totais advindos da transação controlada, seriam divididos entre as 

empresas associadas baseados em uma aproximação razoável da divisão de lucros 

que empresas independentes esperariam obter em transações comparáveis199.   

Nesse caso, a divisão pode ter como suporte dados comparáveis, e na 

ausência desses a divisão pode ser baseada no valor relativo das funções 

desempenhadas por cada uma das empresas associadas, levando-se em conta os 

ativos usados e os riscos assumidos200.   

A segunda forma de estimar a divisão dos lucros é a análise residual (residual 

analysis), a qual divide os lucros combinados de uma transação controlada em dois 

estágios. No primeiro estágio, cada participante da transação é remunerado sob o 

princípio arm’s length de acordo com suas contribuições não únicas na transação 

controlada. Dessa forma, essa remuneração inicial seria determinada aplicando-se 

um dos métodos transacionais tradicionais ou o método Transactional Net Margin  

(método Transacional da Margem Líquida de Lucro), pela referência da remuneração 

atribuída em operações independentes comparáveis, desconsiderando-se qualquer 

lucro advindo de contribuição única e valiosa pelos participantes201.  

No segundo estágio, qualquer lucro residual, ou até mesmo perda, restante 

após a primeira divisão do primeiro estágio seria dividido entre as partes baseado na 

análise de fatos e circunstâncias, a fim de dividir os lucros combinados202.  

                                                
197  OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: 

OECD Publishing, 2017. Tradução nossa. p. 134. Disponível em: <https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-2017_tpg-2017-en#>. Acesso em: 03 out. 2018. 

198   Ibid., p. 135.  
199   Ibid., p. 136-137.  
200   Ibid., p. 137. 
201   Ibid., p. 137.  
202   Ibid., p. 137.  

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page104
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Nota-se, portanto, que a primeira forma de análise leva em consideração o lucro 

advindo de contribuições únicas dos participantes, como ativos utilizados e riscos 

assumidos, ao passo que a segunda forma de análise os desconsidera na distribuição 

dos lucros combinados. Por fim, destaca-se que não há, no Brasil, um método 

comparável ao método Transactional Profit Split.   

 

4.3     A questão das margens alternativas no Brasil 

 

A Portaria n° 222/08 do Ministério da Fazenda busca dar efetividade ao 

disposto no artigo 20 da Lei nº 9.430/96. O referido artigo prevê a possibilidade de o 

Ministro da Fazenda, em circunstâncias justificadas, alterar os percentuais dos artigos 

18 e 19 da lei supracitada, analisados no tópico 3 do presente trabalho.  

Nesse sentido, é possível alterar as margens dos métodos que preveem 

margens fixas, quais sejam, PRL, CPL, CAP, PVA e PVV.  

O supracitado artigo 20 remete-se ao § 2º, do artigo 21, da Lei nº 9.430/96, o 

qual dispõe que só se admitirá margens de lucros diversas das estabelecidas nos 

artigos 18 e 19 da referida lei, se o contribuinte comprovar tais margens diferenciadas, 

através de publicações, pesquisas ou relatórios.  

Nota-se que tal possibilidade tem profunda ligação com os métodos 

recomendados pela OCDE, visto que a esses não são estabelecidas margens fixas. 

Como fora mencionado ao longo do presente trabalho, o Brasil se inspirou nos 

modelos recomendados pela OCDE, a fim de criar seu próprio modelo de preço de 

transferência.  

Contudo, como evidenciado no presente trabalho, a adoção de margens fixas 

pelo legislador brasileiro pode conduzir a realidades distorcidas de mercado e infringir 

princípios.  

Nesse sentido, à primeira vista, a possibilidade de alteração das margens fixas 

pela Portaria nº 222/08 pode parecer a solução para um sistema mais alinhado com 

os objetivos dos métodos/regras de preço de transferência.  

Entretanto, a partir da análise da mencionada Portaria é possível notar que não 

é tão simples obter a modificação das margens fixas, uma vez que são grandes as 
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exigências, e, como menciona Demétrio Gomes Barbosa203, poucas empresas 

buscam essa possibilidade por receio de retaliações. Cumpre, então, destacar as 

principais características da Portaria em comento. 

O artigo 1º da referida Portaria estabelece os legitimados à solicitação da 

referida alteração, quais sejam, entidade representativa de categoria econômica ou 

profissional de âmbito nacional ou a própria pessoa jurídica interessada.  

A análise dos pedidos de alteração das margens é de competência da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e, para cada caso, deve apresentar proposta 

de solução ao Ministro da Fazenda, como estabelece o artigo 2º da Portaria.  

Se o pedido formulado for admitido, a proposta de solução, acima mencionada, 

se concessória, mesmo que parcial, será formalizada através de Portaria Ministerial, 

publicada no Diário Oficial da União. Se, entretanto, a proposta de solução for 

denegatória, essa será externada em despacho no próprio processo de pedido, 

conforme § 1º do artigo 2º da Portaria.  

Ainda, se o pedido for atendido, parcial ou totalmente, a Receita Federal deve 

estipular o prazo de duração das novas margens, que deve durar no mínimo por dois 

anos.  

O § 7º informa que a comprovação da inadequação das margens não pode ser 

realizada por meio de dados oriundos de transações com pessoas físicas ou jurídicas 

residentes ou domiciliadas em país com tributação favorecida ou de regime fiscal 

privilegiado.  

A partir do artigo 3º, a Portaria estabelece documentos específicos para cada 

método de preço de transferência. De modo geral, os documentos podem ser 

resumidos por aqueles previstos no artigo 47204 da Instrução Normativa nº 1.312/12. 

                                                
203  BARBOSA, Demétrio Gomes. Preços de transferência no Brasil: compliance & perspectiva 

econômica. 3. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2015. p. 42.   

204  Art. 47. As solicitações de alteração de percentuais, efetuadas por entidades de classe ou por 

pessoa jurídica, deverão conter indicação do prazo para vigência das margens sugeridas e ser 
instruídas com os seguintes documentos: 

        I - demonstrativo dos custos de produção dos bens, serviços ou direitos, emitidos pela pessoa 
jurídica fornecedora, domiciliada no exterior; 

        II - demonstrativo do total anual das compras e vendas, por tipo de bem, serviço ou direito, objeto 
da solicitação; 

        III - demonstrativo dos valores pagos a título de frete e seguros, relativamente aos bens, serviços 
ou direitos; 

        IV - demonstrativo da parcela do crédito presumido do IPI, como ressarcimento da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins, correspondente aos bens objeto da solicitação. 

        § 1º Os demonstrativos deverão ser corroborados com os seguintes documentos: 
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Nesse sentido, Demétrio Gomes Barbosa205 divide os supracitados 

documentos em duas partes, os que são exigidos do contribuinte no Brasil e os que 

são exigidos do fornecedor/cliente vinculado no exterior: 

 

Contribuinte no Brasil: 
Indicação do prazo para vigência das margens sugeridas; 
Demonstrativo e cópia dos documentos do total das compras e 
vendas, por tipo de bem, serviço ou direito, objeto do pleito; 
Demonstrativo e cópia dos documentos relativos aos valores pagos a 
título de frete e seguros, relativamente aos bens, serviços ou direitos; 
Demonstrativo da parcela do crédito presumido do IPI, como 
ressarcimento do PIS/COFINS, correspondente aos bens objeto do 
pleito; 
 
Fornecedor/Cliente vinculado no exterior: 
Demonstrativo dos custos de produção dos bens, serviços ou direitos; 
Cópia de documentos fiscais de venda nas operações realizadas com 
terceiros no mercado atacadista ou varejista com indicação do 
respectivo preço cobrado. 

 

É possível notar que são vários os documentos exigidos para que seja possível 

a análise do pedido do contribuinte de alteração da margem de cálculo do preço de 

transferência. Contudo, importa ressaltar que nem sempre é tarefa fácil às empresas 

fazer o levantamento de toda a documentação acima exigida de sua filial ou matriz no 

exterior, por exemplo. 

Nesse sentido, necessário que o procedimento seja simplificado, apto a permitir 

maior celeridade na decisão da Receita Federal. É dizer, a ideia consubstanciada na 

Portaria do Ministério da Fazenda é notável, pois permite a flexibilização das margens, 

                                                
        I - cópia dos documentos de compra dos bens, serviços ou direitos e dos demais documentos de 

pagamento dos impostos incidentes na importação e outros encargos computáveis como custo, 
relativos ao ano-calendário anterior; 

        II - cópia dos documentos de pagamento dos impostos e taxas incidentes na exportação, cobrados 
no país exportador; 

        III - cópia de documentos fiscais de venda emitidos no último ano-calendário, nas operações entre 
a pessoa jurídica vinculada, domiciliada no exterior, e as pessoas jurídicas atacadistas, não 
vinculadas, distribuidoras dos bens, serviços ou direitos, objeto da solicitação; 

        IV - cópia de documentos fiscais de venda a consumidores, emitidos por pessoas jurídicas 
varejistas, localizadas nos países de destino dos bens, serviços ou direitos, com indicação do 
respectivo preço cobrado. 

        § 2º Os documentos a que se refere o § 1º não serão anexados ao processo, devendo ser 
mantidos à disposição da Cosit, no domicílio fiscal da pessoa jurídica solicitante ou representada 
pela entidade de classe. 

        § 3º Além dos documentos mencionados neste artigo, as solicitações de alteração de percentuais 
poderão ser justificadas com os documentos referidos no art. 43. 

205  BARBOSA, Demétrio Gomes. Preços de transferência no Brasil: compliance & perspectiva 

econômica. 3. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2015. p. 46.   
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como recomendado pela OCDE. Contudo, como acima mencionado, é preciso que o 

procedimento seja simplificado e tenha efetividade, a fim de permitir aos contribuintes 

a adoção das margens que, de fato, representem as condições de mercado de seus 

negócios, com respeito aos princípios da isonomia, da capacidade contributiva e do 

arm’s length.   
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5        CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho revelou que os métodos/regras de preço de transferência 

buscam nivelar os preços de transações de bens, serviços ou direitos entre pessoas 

vinculadas ou, ainda que não vinculadas, mas sediadas em países com tributação 

favorecida ou de regime fiscal privilegiado, com os preços praticados em transações 

entre pessoas independentes.  

No que se refere ao conceito de pessoa vinculada, ressaltou-se a ilegalidade 

apresentada na Instrução Normativa nº 1.312/12 ao estender o referido conceito à 

interposta pessoa que transacione com outra no exterior, caracterizada como 

vinculada à pessoa jurídica no Brasil. Ressalta-se que tal extensão não encontra-se 

disposta na Lei nº 9.430/96.  

Outra ilegalidade por parte da Instrução Normativa, comentada no trabalho, diz 

respeito à taxatividade do que pode ser considerado como integrante do custo, para 

o cálculo do preço parâmetro a partir do método CPL. No caso, a Lei nº 9.430/96 não 

disciplinou tal rol, portanto, a Instrução Normativa ao fazê-lo, extrapolou sua função 

de complementaridade e constituiu verdadeiro limitador de aplicação do método CPL 

para os contribuintes.  

No que se refere ao método PCI e PECEX, destacou-se que a Lei nº 9.430/96 

e a Instrução Normativa nº 1.312/12 ao possibilitarem o uso de dados de pesquisas e 

não apenas o uso das cotações em bolsas de mercadorias e futuros, desfiguraram, 

ao menos em parte, os métodos mencionados. Isso porque ambos os métodos 

possuem como característica central a obtenção do preço parâmetro a partir da 

cotação nas referidas bolsas.  

Além disso, destacou-se que a legislação de preço de transferência não define 

o conceito de prêmio médio de mercado, nem define o que pode ser considerado 

como vínculo à pessoa física residente no Brasil, para fins de aplicação dos métodos 

supracitados, o que gera insegurança jurídica aos contribuintes que se utilizarão 

desses métodos.     

Quanto ao método PVEX, demonstrou-se que esse método leva em 

consideração apenas transações realizadas por exportador nacional. Nesse sentido, 

nota-se verdadeiro limitador ao estabelecimento da comparação e consequente 

aferimento do preço parâmetro. Tal limitação não encontra razão de existir. Portanto, 

necessário que houvesse ampliação da possibilidade de comparação, como ocorre 
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com o método PIC, que permite que se leve em consideração tanto as transações da 

exportadora, quanto da importadora.  

Quanto aos métodos PVA e PVV, apesar de autores terem sedimentado os 

conceitos de mercado atacadista e varejista, a própria legislação deveria defini-los, 

pois isso garantiria segurança jurídica e praticabilidade às pessoas jurídicas que se 

utilizarão de tais métodos.  

No que se refere aos métodos recomendados pela OCDE, verificou-se que não 

são estabelecidas margens fixas e que os métodos transacionais baseados em lucros 

não encontram correspondência nos métodos da legislação brasileira. 

Ainda, demonstrou-se a semelhança dos métodos transacionais tradicionais 

recomendados pela OCDE com os métodos do Brasil, haja vista que o legislador 

brasileiro se inspirou nos métodos recomendados pela Organização para criar o 

sistema de preço de transferência do Brasil, mas divergiu quanto àqueles, visto que 

estabeleceu margens fixas aos métodos PRL, CPL, PVA, PVV e CAP.  

Quanto às margens fixas, essas reveleram-se o ponto central de crítica do 

presente trabalho. Isso porque ao partir-se da premissa de que determinada margem 

fixa é capaz de alcançar todos os contribuintes que se submetem aos métodos/regras 

de preço de transferência, há verdadeira afronta aos princípios da capacidade 

contributiva, isonomia e arm’s length. 

É dizer, não há como sustentar a adoção de margens fixas para contribuintes 

que possuem capacidades contributvas diferentes, sem que isso infrinja diretamente 

os princípios acima mencionados.  

Por fim, analisou-se a Portaria nº 222/08 do Ministério da Fazenda, a qual 

permite a solicitação de adoção de margens alternativas por parte das pessoas 

jurídicas brasileiras. Entretanto, ressaltou-se que tal procedimento não é muito 

buscado pelos contribuintes e que são vários os documentos exigidos para que seja 

possível a análise do pedido de alteração da margem, os quais nem sempre são de 

tão fácil acesso às empresas. 

Nesse contexto, destacou-se ser necessária a simplificação do procedimento, 

apto a permitir maior celeridade na decisão da Receita Federal, bem como ressaltou-

se ser necessário o incentivo, por parte do Fisco brasileiro, dessa busca pelo 

procedimento, uma vez que a parametrização de margens fixas é de mais fácil 

fiscalização por parte do Fisco, mas ao mesmo tempo viola princípios e desatende o 
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objetivo dos métodos/regras de preço de transferência de refletir o preço que teria 

sido praticado em uma transação entre pessoas independentes.  

Além disso, enfatizou-se a necessidade de que o próprio Fisco brasileiro 

divulgue informações pertinentes para o estabelecimento de comparações, sem que 

as próprias empresas precisem se valer, a todo momento, de pesquisas para 

alcançarem dados relevantes no cálculo do preço parâmetro, as quais podem 

encarecer o procedimento de solicitação de adoção de margens alternativas.  

Ante o exposto, com tais modificações e complementações de conceitos, acima 

mencionados, acredita-se que os métodos de preço de transferência aplicáveis pelo 

Brasil restariam mais próximos dos métodos propostos pela OCDE, o que permitiria o 

ingresso do Brasil à Organização.  
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ANEXO – Comparação dos métodos de preço de transferência aplicáveis pelo Brasil 

e dos métodos propostos pela OCDE 
 

 

OCDE Brasil 

Comparable Uncontrolled Price (CUP): 
comparação entre o preço praticado 
entre empresa vinculada e empresa 
independente. É recomendado para a 
transferência de commodities entre 
empresas associadas, para as quais 
uma cotação de preço é utilizada como 
referência para partes independentes, 
com a finalidade de fixar preços em 
transações independentes. 

Preços Independentes Comparados 
(PIC): média aritmética ponderada dos 
preços de bens, serviços ou direitos, 
idênticos ou similares, apurados no 
mercado brasileiro ou de outros países, 
em condições semelhantes; 
 
Preço de Venda nas Exportações 
(PVEX): média aritmética ponderada dos 
preços de venda nas exportações 
efetuadas pela empresa durante o 
mesmo período de apuração da base de 
cálculo do IRPJ, em condições 
semelhantes;  
 
Preço sob Cotação na Importação (PCI): 
valores médios diários da cotação de 
bens ou direitos sujeitos a preços 
públicos em bolsas de mercadorias 
internacionalmente reconhecidas; 
 
Preço sob Cotação na Exportação 
(PECEX): definido como os valores 
médios diários da cotação de bens ou 
direitos sujeitos a preços públicos em 
bolsas de mercadorias e futuros 
internacionalmente reconhecidas. 
 

Resale Price Method: preço de revenda 
– margem bruta de lucro. Tal margem do 
revendedor/distribuidor é comparada 
com a margem bruta de lucro auferida 
em operação semelhante com parte não 
vinculada. 

Preço de Revenda Menos Lucro (PRL): 
média aritmética ponderada dos preços 
de venda no país – margem de lucro 
estabelecida para o segmento da 
atividade econômica; 
 
Preço de Venda por Atacado no País de 
Destino, Diminuído do Lucro (PVA): 
média aritmética ponderada do preço 
praticado no mercado atacadista do 
destino – tributos incluídos – lucro de 
15% sobre o preço de venda no atacado; 
 
Preço de Venda a Varejo no País de 
Destino, Dminuído do Lucro (PVV): 
média aritmética ponderada do preço 
praticado no mercado varejista do 
destino – tributos incluídos – lucro de 
30% sobre o preço de venda no varejo. 
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Cost Plus Method: custos incorridos pelo 

fornecedor + margem de lucro sobre os 
custos. A referida margem da transação 
controlada é comparada com a margem 
de lucro sobre os custos de empresas 
em transações independentes. 

 

Custo de Produção mais Lucro (CPL): 
custo médio ponderado de produção de 
bens, serviços ou direitos + impostos e 
taxas cobrados na exportação no país 
onde tiverem sido produzidos + margem 
de lucro de 20%; 
 
Custo de Aquisição ou de Produção mais 
Tributos e Lucro (CAP): média aritmética 
ponderada dos custos de aquisição ou 
de produção + impostos e contribuições 
do Brasil + margem de lucro de 15%. 
 

Transactional Net Margin Method: 

compara o lucro líquido em transação 
controlada e em transação 
independente, após a dedução de 
gastos operacionais, ao invés de 
comparar uma margem bruta de lucro. 
 

Não há correspondência. 

Transactional Profit Split Method: 
determina a divisão de lucros que 
empresas independentes esperariam 
perceber por transações em conjunto. A 
maior vantagem do método se encontra 
em operações altamente integradas, ou 
seja, com a participação de várias 
empresas vinculadas. 
 

Não há correspondência. 

 
 
 


