
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

“Transfer Pricing”: Procedimentos e requisitos para alteração 

de percentuais de acordo com a Portaria n° 222/08 Data 30/09/2008 

 
 
Em 26 de setembro de 2008, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria n° 222, 
referente aos procedimentos e requisitos para a mudança dos percentuais e margem de lucros 
a serem utilizados para fins de aferição dos chamamos “preços de referência” nas operações 
sujeitas às regras de “Transfer Pricing”. 
 
Esclareça-se que o artigo 20 da Lei n° 9.430/96 já conferia ao Ministro do Estado da Fazenda a 
competência para alterar tais percentuais, mediante a aprovação do pedido de solicitação de 
entidade de classe representativa da categoria econômica ou profissional de âmbito nacional ou 
pela própria pessoa jurídica interessada, sendo este procedimento então regulado pela ora 
revogada Portaria n° 95/97. Note-se que esta Portaria era substancialmente menos detalhada 
que a recém publicada Portaria nº 222/08, pelo que vale a análise de suas inovações. 
 
A Portaria n° 222/08 explicita quais bens e serviços poderão ter seus percentuais relativos aos 
métodos de Transfer Pricing ajustados, e determina, ainda que o prazo mínimo estipulado pela 
Receita Federal do Brasil (“RFB”) para vigência das mudanças eventualmente aprovadas será 
de 2 (dois) anos, não sendo fixado prazo máximo. Ademais, ficou estabelecido que nas 
operações de importação somente serão permitidas as alterações referentes a: 
 

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; 
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; e  
VIII. frete e seguro. 

Já nas operações de exportação, serão permitidos, além das alterações citadas acima, os 
ajustes referentes a risco de crédito. 



 

 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças e 
notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 

 

A Portaria nº 222/08 especifica, ainda, quais são os documentos necessários para a realização 
do pedido de alteração de margem em cada método, sendo especificamente regulados os 
seguintes métodos: (i) método do custo de produção mais lucro (“CPL”); (ii) método do preço de 
revenda menos lucro (“PRL”); (iii) método do custo de aquisição ou produção mais tributos e 
lucro (“CAP”); (iv) método do preço de venda por atacado no País de destino, diminuído do 
lucro (“PVA”) e; (v) método do preço de venda a varejo no País de destino, diminuído do lucro 
(“PVV”). 
 
Inserções relevantes foram feitas pela Portaria n° 222/08 referentes à legitimidade, requisitos e 
efeitos do pedido, conforme seus determinados nos artigos 20, 21 e 22. No que tange à 
legitimidade, ficou estabelecido que somente poderá pleitear qualquer alteração quanto aos 
métodos de Transfer Pricing: (i) o sujeito passivo da obrigação tributária principal; (ii) o sujeito 
passivo da obrigação acessória; (iii) a entidade representativa de categoria econômica ou 
profissional de âmbito nacional. Note-se que se a pessoa jurídica possuir mais de um 
estabelecimento, o pedido deverá ser apresentado pelo estabelecimento sede. 
 
Em relação aos requisitos para formalização do pleito em comento, observa-se que são esses, 
em sua maioria, de cunho formal. Assim, o pedido deverá ser formulado por escrito, dirigido ao 
Ministro de Estado da Fazenda e entregue na unidade da RFB, no domicílio da entidade fiscal 
ou pessoa jurídica. Também, deverá conter a identificação da entidade interessada, bem como, 
sua qualificação acrescida do endereço eletrônico, telefone e ramo da atividade, além de 
declaração informando que o sujeito passivo não se encontra sob procedimento fiscal 
relacionado ao objeto do pedido. O objeto deverá estar com descrição do seu objeto detalhada 
e com as informações necessárias. 
 
Vale ressaltar, por fim, que o pedido de alteração de percentual ou margem de lucro não 
caracteriza Processo de Consulta, na forma dos artigos 48 a 50 da Lei n° 9.430/96. E, de 
acordo com o artigo 23 da Portaria que está atualmente em vigor, não caberá recurso aos 
pedidos que forem indeferidos. 
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