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I. Introdução 

 Regras de preços de transferência: Buscam evitar a prática de transferência de resultados tributáveis 

do Brasil para o exterior, mediante a “manipulação” dos preços praticados em importações ou 

exportações, com pessoas vinculadas. 

 

 Regras OCDE: 1979/1984 (reports) e 1995 (guidelines). 

 

 Principio norteador: “Arm’s length principle” – Busca das condições normais de mercado (ou as mais 

próximas possíveis) como parâmetro para importações e exportações entre partes vinculadas. 

 

 Regulamentação no Brasil: Lei nº 9.430, de 1996. Com foco na praticabilidade (preconiza métodos de 

margens fixas em detrimento do arm’s length principle).  

 

 Principais controvérsias: Ligadas ao método PRL (de maior aplicabilidade, em vista de sua maior 

praticabilidade e dificuldades para PIC e CPL).  

 Lei 9.430/96:     PRL20 a insumos e produtos acabados 

 IN 38/96:          Restrição do PRL20 a produtos acabados (excluindo insumos) sem base legal 

 Lei 9.959/00:     Criação do PRL20 (produtos acabados) e PRL60 (insumos) 

 IN 243/02:      Critério de proporcionalidade para PRL60 sem base legal 

 Lei 12.715/12:   Introdução da proporcionalidade à lei, com margem de 20% a 40% (por setor)
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II. Ilegalidade da IN 243/02 

 

 Argumentos do Fisco (pela legalidade):  

 A IN 243/02 corrige distorções da Lei 9.430/96 para PRL60 pelo critério de proporcionalidade. 

 Proporcionalidade interpretada como conceito de “valor agregado no País”. 

 Exemplo clássico do para-brisas.  

 

 Argumentos dos contribuintes (pela ilegalidade): 

 IN 243/02 cria uma nova metodologia para o PRL60, alterando as bases definidas em na Lei 
9.430/96. 

 Alterações introduzidas resultam em majoração da base de cálculo do IRPJ/CSL (violação à 
legalidade) 

 Distorções da Lei 9.430/96 são agravadas (e não sanadas) pela IN 243/02, pela manutenção da 
margem de 60% (incompatível com a realidade de mercado). 

 Somente com a edição da Lei 12.715/12 a metodologia foi elevada ao status de lei, com 
margem reduzida para 20%, sem retroagir para fatos pretéritos. 
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Lei 9.430/96 
Artigo 18 Os custos, despesas e encargos relativos a 
bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de 
importação ou de aquisição, nas operações efetuadas 
com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na 
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao 
preço determinado por um dos seguintes métodos: 
(…) II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: 
definido como a média aritmética dos preços de revenda 
dos bens ou direitos, diminuídos: 
a) dos descontos incondicionais concedidos; 
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as 
vendas; 
c) das comissões e corretagens pagas; 
d) da margem de lucro de:  
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de 
revenda após deduzidos os valores referidos nas alíneas 
anteriores e do valor agregado no País, na hipótese de 
bens importados aplicados à produção;  
(…) § 7º A parcela dos custos que exceder ao valor 
determinado de conformidade com este artigo deverá ser 
adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro 
real. 

Fórmula 1 
 

ML = (PR - a - b - c - VA)*60% 

Margem de lucro ML 

Preço de revenda PR 

Descontos incondicionais concedidos a 

Impostos e contribuições incidentes sobre as vendas b 

Comissões e corretagens pagas c 

Valor agregado no Brasil VA 

Fórmula 2 
 

PP = PR - a - b - c - ML 

Preço parâmetro PP 

III. Método PRL – Fórmulas previstas na Lei nº 9.430/96 
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IN 243/02 
Artigo 12 (…) a média aritmética ponderada dos preços de 
revenda dos bens, serviços ou direitos, diminuídos: 
I - dos descontos incondicionais concedidos; 
II - dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas; 
III - das comissões e corretagens pagas; 
IV - de margem de lucro de: 
(…) b) sessenta por cento, na hipótese de bens, serviços ou 
direitos importados aplicados na produção. 
(…) § 11 Na hipótese do § 10, o preço parâmetro dos bens, 
serviços ou direitos importados será apurado excluindo-se o valor 
agregado no País e a margem de lucro de sessenta por cento, 
conforme metodologia a seguir: 
I - preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos 
preços de venda do bem produzido, diminuídos dos descontos 
incondicionais concedidos, dos impostos e contribuições sobre as 
vendas e das comissões e corretagens pagas; 
II - percentual de participação dos bens, serviços ou direitos 
importados no custo total do bem produzido: a relação percentual 
entre o valor do bem, serviço ou direito importado e o custo total 
do bem produzido, calculada em conformidade com a planilha de 
custos da empresa; 
III - participação dos bens, serviços ou direitos importados no 
preço de venda do bem produzido: a aplicação do percentual de 
participação do bem, serviço ou direito importado no custo total, 
apurado conforme o inciso II, sobre o preço líquido de venda 
calculado de acordo com o inciso I; 
IV - margem de lucro: a aplicação do percentual de sessenta por 
cento sobre a “participação do bem, serviço ou direito importado 
no preço de venda do bem produzido”, calculado de acordo com o 
inciso III; 
V - preço parâmetro: a diferença entre o valor da “participação do 
bem, serviço ou direito importado no preço de venda do bem 
produzido”, calculado conforme o inciso III, e a margem de lucro 
de sessenta por cento, calculada de acordo com o inciso IV. 
 
 
Obs: Apesar do termo “valor agregado no País” constar na 
redação da IN 243/02, as suas fórmulas não consideram essa 
variável (VA).  

Fórmula 1 
Cálculo do preço líquido de venda (PLV)  

 
PLV = PR - a - b - c 

 
 

Fórmula 2 
Proporção (P) do custo do bem importado (CBI) no custo do produto 

vendido (CPV) 

 
P = (CBI/CBV)*100 

 
 

Fórmula 3 
Cálculo do preço de revenda proporcional (PRP) 

 
PRP = PLV*P 

 
 

Fórmula 4 
Cálculo da margem de lucro proporcional (MLP) 

 
MLP = PRP*60% 

 
 

Fórmula 5 
Cálculo do preço parâmetro (PP) 

 
PP = PRP - MLP 

IV. Método PRL – Fórmulas previstas na IN nº 243/02 
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Lei 12.715/12 (redação atual da Lei 9.430/96) 
Artigo 18 (…)  
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a 
média aritmética ponderada dos preços de venda, no País, dos bens, 
direitos ou serviços importados, em condições de pagamento 
semelhantes e calculados conforme a metodologia a seguir: 
a) preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de 
venda do bem, direito ou serviço produzido, diminuídos dos descontos 
incondicionais concedidos, dos impostos e contribuições sobre as 
vendas e das comissões e corretagens pagas;  
b) percentual de participação dos bens, direitos ou serviços importados 
no custo total do bem, direito ou serviço vendido: a relação percentual 
entre o custo médio ponderado do bem, direito ou serviço importado e o 
custo total médio ponderado do bem, direito ou serviço vendido, 
calculado em conformidade com a planilha de custos da empresa;  
c) participação dos bens, direitos ou serviços importados no preço de 
venda do bem, direito ou serviço vendido: aplicação do percentual de 
participação do bem, direito ou serviço importado no custo total, 
apurada conforme a alínea b, sobre o preço líquido de venda calculado 
de acordo com a alínea a;   
d) margem de lucro: a aplicação dos percentuais previstos no §12, 
conforme setor econômico da pessoa jurídica sujeita ao controle de 
preços de transferência, sobre a participação do bem, direito ou serviço 
importado no preço de venda do bem, direito ou serviço vendido, 
calculado de acordo com a alínea c; e  
e) preço parâmetro: a diferença entre o valor da participação do bem, 
direito ou serviço importado no preço de venda do bem, direito ou 
serviço vendido, calculado conforme a alínea c; e a “margem de lucro”, 
calculada de acordo com a alínea d. 
(…) § 12 As margens a que se refere a alínea d do inciso II do caput 
serão aplicadas de acordo com o setor da atividade econômica da 
pessoa jurídica brasileira sujeita aos controles de preços de 
transferência e incidirão, independentemente de submissão a processo 
produtivo ou não no Brasil, nos seguintes percentuais:  
I - 40% (quarenta por cento), para os setores de: (…). 
II - 30% (trinta por cento) para os setores de: (…). 
III - 20% (vinte por cento) para os demais setores. 
 
 
Obs: Embora a sistemática de proporcionalidade seja a mesma da IN 
243/02, a redação da Lei 12.715/12 afastou a expressão “valor 
agregado no País” e alterou a margem de lucro para 20%.  

Fórmula 1 
Cálculo do preço líquido de venda (PLV)  

 
PLV = PR - a - b - c 

 
 

Fórmula 2 
Proporção (P) do custo do bem importado (CBI) no custo 

do produto vendido (CPV) 

 
P = (CBI/CBV)*100 

 
 

Fórmula 3 
Cálculo do preço de revenda proporcional (PRP) 

 
PRP = PLV*P 

 
 

Fórmula 4 
Cálculo da margem de lucro proporcional (MLP) 

 
MLP = PRP*20% 

 
 

Fórmula 5 
Cálculo do preço parâmetro (PP) 

 
PP = PRP - MLP 

V. Método PRL – Fórmulas previstas na Lei nº 12.715/12 



Exposição de Motivos da Medida Provisória 563/12, convertida na Lei 12.715/12: 

 

(…) 56. A medida proposta também visa a aperfeiçoar a legislação aplicável ao Imposto sobre a Renda 

das Pessoas Jurídicas - IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL no tocante a negócios 

transnacionais entre pessoas ligadas, visando a reduzir litígios tributários e a contemplar 

hipóteses e mecanismos não previstos quando da edição da norma, atualizando-a para o 

ambiente jurídico e de negócios atual (…). 

58. Como medida de combate a essas práticas, que aviltam a base de tributação no Brasil transferindo-

a para outros países, impõe-se ao contribuinte o dever de comprovar que os valores dessas operações 

não sofreram manipulações ou ajustes indevidos, o que é feito mediante o cálculo dos chamados preços 

parâmetros (…). 

63. Como algumas das alterações introduzidas pelos arts. 38 e 40 da Medida Provisória podem implicar 

em aumento do tributo, em atenção ao princípio da anterioridade, foi estabelecido que a 

produção de efeitos ocorreria em 2013 (…). 
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VI. Objetivo do legislador 
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VII. Jurisprudência na Esfera Administrativa - CARF 

 Cerca de 55 casos julgados pelo CARF (2ª instância administrativa), dentre os quais: 

 11 casos favoráveis; e 

 44 casos desfavoráveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010/2011: Os primeiros casos discutiam a tese da ilegalidade da IN 243/02 de forma genérica. 

 2012: Casos começaram a ser trabalhados de forma mais robusta, com suporte documental. 

 2013/2014: Os casos com documentação robusta começaram a obter êxito na esfera administrativa. 

 2015: Operação Zelotes. 

 2016: Julgamentos com novas composições e viés mais político do que técnico. Decisões desfavoráveis. 

 

Ano Julgados Pró  Julgados Contra  Total 

2010 0 1 1 

2011 0 1 1 

2012 1 10 11 

2013 9 10 19 

2014 1 7 8 

2015 0 4 4 

2016 0 11 11 

Total 11 44 55 



VIII. Jurisprudência na Esfera Administrativa – CSRF  

 

 Em 2016, seguindo a reabertura do CARF  após a Operação Zelotes, a tese da ilegalidade da IN 243/02 
começou a ser analisada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”). 

 

 Decisões desfavoráveis aos contribuintes. 

 

 Cerca de 27 casos já foram analisados pela CSRF até o momento. 

 

 Evolução dos placares ao longo de 2016:  

 

 Placar de 8x1 (19.1.2016) 

 

 

 

 

 Placar de 5x5 (3.5.2016) 

 Caso SSC Displays (8x1) 

- Caso Semp Toshiba (5x5) 
- Caso LG (5x5) 
- Caso Siemens (5x5) 
- Caso Clariant (5x5) 
- Caso Alcatel (5x5) 
- Caso Caterpillar (5x5) 



IX. Jurisprudência na Esfera Administrativa – CSRF  

“A IN 243/2002 realmente violou o princípio da 

legalidade. Ao adotar fórmula diversa daquela prevista 

pelo art. 18, II, da Lei n. 9.430/96 e extravasar a sua 

função secundária e meramente regulamentar, a IN 

243/2002 majorou tributos com o cerceamento da 

dedutibilidade do custo de bens, direitos e serviços 

importados de partes relacionadas e aplicados à 

produção em território brasileiro. 

(...) 

Caso a Lei n. 12.715/2012 apenas confirmasse a norma 

introduzida pela Lei n. 9.959/2000, ratificando os 

método PLR60 até então vigente sem qualquer 

incrementar a obrigação tributária, então não seria 

necessário observar o princípio da anterioridade. Além 

disso, referida norma poderia ser considerada 

interpretativa, com efeitos retroativos. 

Mas não é o caso: por tratar-se de decisão consciente do 

legislador ordinário em alterar a metodologia do PLR com 

potencial de aumentar o ônus tributário imposto à 

sociedade, a referida deve respeitar a anterioridade e 

não pode ser aplicada retroatividade.” 

 

“Portanto, não há que se falar em ilegalidade na IN SRF 

nº 243/2002, cujo modelo matemático é uma evolução 

das instruções normativas anteriores. A metodologia leva 

em conta a participação do valor agregado no custo total 

do produto revendido. Adotando-se a proporção do bem 

importado no custo total, e aplicando a margem de lucro 

presumida pela legislação para a definição do preço de 

revenda, encontra-se um valor do preço parâmetro 

compatível com a finalidade do método PRL 60 e dos 

preços de transferência.” 

 

 VOTO DO CONS. LUIZ FLÁVIO NETO  VOTO DO CONS. ANDRÉ MENDES DE MOURA 

Caso LG Amazônia (3.5.2016) 
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X. Jurisprudência na Esfera Judicial 

 12 casos analisados pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2ª instância judicial), dentre os quais: 

• 3 casos favoráveis 

• 9 casos desfavoráveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todos os casos são referentes a Mandados de Segurança, na maior parte antigos (preventivos). 

 Ainda não há decisão dos Tribunais Superiores (STJ ou STF) sobre o assunto. 

Tribunal Câmara Pró Contra Total 

TRF-3 

3ª 2 6 8 

4ª 1 0 1 

6ª 0 3 3 

Total 3 9 12 



XI. Jurisprudência na Esfera Judicial 

“A IN/SRF nº 32/2001 e a IN 243/0 mantiveram em comum 

que o preço de transferência pelo método PRL da Lei nº 

9430/96, com a redação da Lei 9.959/2000, é o resultado do 

preço de revenda menos descontos incondicionais, impostos, 

comissões e o percentual de sessenta por cento. Porém, são 

completamente distintas no que se refere à forma de obtenção 

da margem de lucro de sessenta por cento, que a primeira 

simplesmente determina que incida sobre o preço líquido de 

venda menos o valor agregado no país, ao passo que a 

segunda obriga a apuração do percentual de participação dos 

bens, serviços ou direitos importados no custo total do bem 

produzido, para então aplicá-lo sobre o preço líquido de venda 

e, assim, obter a participação do bem, serviço ou direito 

importado no preço de venda do bem produzido. Não se 

cuida de um mero detalhamento ou explicitação de 

conceitos, como alega o fisco, mas em clara modificação 

da sistemática legal e, mais grave, de modo a 

indevidamente majorar o tributo, em afronta aos artigos 

5º, 150, inciso I, CF e 3º, 97, incisos II e III, §1º, e 114 do 

CTN, como bem ponderou o impetrante. 

 

A edição da Lei nº 12.715, em 17 de setembro de 2012, que 
deu nova redação ao artigo 18 da Lei 9430/96 e revogou a 
dada pela Lei 9.959, de 27/01/2000, expõe de modo cabal que 
a Instrução Normativa nº 243 havia desbordado desta última, 
porquanto o legislador encampou inteiramente - com 
praticamente texto idêntico - o que a regulamentação havia 
indevidamente antecipado.” 

“Caso em que a impetrante pretende apurar o Método de 

Preço de Revenda menos Lucro - PRL, estabelecido na Lei n.º 

9.430/96, sem se submeter às disposições da IN/SRF n.º 

243/02. 

 

Em que pese sejam menos vantajosos para a impetrante, os 
critérios da Instrução Normativa n. 243/2002 para aplicação 
do método do Preço de Revenda Menos Lucro (PRL) não 
subvertem os paradigmas do art. 18 da Lei n. 9.430/1996. 
 
Ao considerar o percentual de participação dos bens, serviços 
ou direitos importados no custo total do bem produzido, a IN 
243/2002 nada mais está fazendo do que levar em conta o 
efetivo custo daqueles bens, serviços e direitos na produção 
do bem, que justificariam a dedução para fins de recolhimento 
do IRPJ e da CSLL.” 

 

 

 CASO AKZO NOBEL (1.6.2016)  CASO BURNDY DO BRASIL (19.7.2012) 
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XII. Perspectivas 

 Identificamos que casos com conjunto probatório sólido (p.ex.: laudos técnicos e estudos matemáticos) 

têm resultado em uma melhor cognição da matéria nos Tribunais Administrativos e Judiciais. 

 

 Expectativa de reversão do quadro ainda desfavorável, que foi definido por questões mais políticas do 

que técnicas, em especial no pós Zelotes. 

 

 No Judiciário, tendência de Ações Anulatórias/Ordinárias em detrimento de Mandados de Segurança (em 

que foram verificados resultados negativos). 

 

 Decisão recente da LG Electronics do Brasil (processo nº 0003561.21.2016.403.6121), que concedeu a 

tutela de urgência suspendendo a exigibilidade do débito sem a necessidade de apresentação de garantia 

(no âmbito de Ação Anulatória). 

 

 Tendência de evolução positiva da matéria, embora o panorama ainda seja desfavorável. 
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