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PARECER NORMATIVO Nº 01/2012 
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA – MÉTODOS PRL E PVL  
ANOS DE 2009 E 2010. Data 09.05.2012 
 

Foi publicado, em 08.05.2012, o Parecer Normativo da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil nº 01, de 20 de janeiro de 2012 (“PN nº 01/2012”), o qual expressa a opinião 
da Receita Federal do Brasil (“RFB”) a respeito da aplicação da legislação de preços de 
transferência para os anos-calendário de 2009 e 2010, particularmente quanto à 
aplicação dos Métodos de Preço de Revenda Menos Lucro (“PRL”) e de Preço de 
Venda Menos Lucro (“PVL”). 

 

De acordo com esse normativo, “o método PRL com margem de lucro de 20% e com 
margem de lucro de 60% [...] pode ser aplicado nos anos-calendário de 2009 e 2010”, 
sem prejuízo da aplicação dos demais métodos; e “para o período de 1º de janeiro de 
2010 a 31 de maio de 2010, pode ser aplicado o método PVL com margem de lucro de 
35%, previsto na MP nº 478, de 2009, na hipótese em que seja mais favorável ao 
contribuinte”, sem prejuízo da aplicação do PRL ou outros métodos para o mesmo 
período. 

 

Com esse Parecer Normativo, a RFB vem a esclarecer seu entendimento a respeito 
dos efeitos decorrentes da edição, e perda de eficácia, das Medidas Provisórias nº 472, 
de 15 de dezembro de 2009 (“MP nº 472/2009”), nº 476, de 23 de dezembro de 2009 
(“MP nº 476/2009”) e nº 478, de 29 de dezembro de 2009 (“MP nº 478/2009”), as quais, 
em apertada síntese, foram publicadas com o objetivo de substituir a aplicação do PRL 
pelo PVL. 
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Como é de conhecimento, a MP nº 472/2009 revogou a aplicação do método PRL ao 
final do ano-calendário de 2009, sem contudo substituí-lo por qualquer outro método. 
Oito dias depois, a MP nº 476/2009 revogou as disposições da primeira MP, 
revigorando a aplicação do Método PRL para o referido período-base e subsequentes. 
Passados seis dias, MP nº 478/2009 foi publicada para, enfim, revogar o método PRL e 
substituí-lo pelo PLV. Contudo, de acordo com o texto dessa MP, tal substituição 
somente deveria valer a partir do ano-calendário de 2010. 

 

Em vista dessas idas e vindas legislativas, a RFB vem a esclarecer, por meio do 
Parecer Normativo em comento que, para o ano-calendário de 2009, essas MP não 
poderiam surtir efeitos legais, pois, nos termos da Constituição Federal (“CF”), art. 62, 
§2º1,  seria necessário que tivessem sido convertidas em lei no ano anterior ao de sua 
entrada em vigor, isto é, no ano de 2008. Desse modo, a RFB afastou o entendimento 
segundo o qual o PRL não deveria ser aplicado para o ano de 2009, pois isso poderia 
acarretar aumento indevido na carga tributária dos Contribuintes. 

 

O Parecer Normativo afasta, ainda, outras duas interpretações que foram construídas 
no âmbito da RFB a respeito dessas MP para o ano de 2009. 

 

Em resposta àqueles que entenderam que a MP nº 472/2009 apenas revogaria os 
percentuais do PLR, e não o método em si, o Parecer Normativo esclarece que tais 
percentuais são interentes ao método, de modo que sua revogação implica a do 
método como um todo. Consequentemente, indica que não é autorizado aplicar o PLR 
sem seus percentuais no período em que a MP nº 472/2009 esteve em vigor. Em 
resposta àqueles que entenderam que o reestabelecimento do Método PLR para o ano 
de 2009, por meio da MP nº 476/2009, seria a reintrodução de novo método, e que, por 
isso, haveria um potencial aumento na carga tributária, o Parecer Normativo esclarece 
que, em verdade, a “MP nº 476, de 2009, deve ser considerada como uma medida de 
retorno ao status quo ante à MP nº 472, de 2009, para, consequentemente, 
                                         
1 CF, art. 62, §2º: “Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos [...] só produzirá 
efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que 
foi editada” (g.n.). 
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restabelecer a garantia de escolha do método de cálculo de preços parâmetros 
potencialmente mais favorável ao contribuinte”. Por esse motivo, a MP nº 476/2009 
“não deve ser interpretada como forma de elevar a carga tributária, vedada pelo 
Princípio da Anterioridade. 

 

Em relação ao ano-calendário de 2010, a Autoridade Fiscal posiciona-se no sentido de 
que o Contribuinte pode aplicar o método PVL, sempre que lhe for mais benéfico, 
porém, apenas para o período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de maio desse 
ano, data esta em que a MP nº 478/2009 perdeu sua eficácia por não ter sido 
convertida em lei tempestivamente. 

 

Segundo a RFB, isso seria possível, pois, nada obstante o método PVL não poder 
majorar a carga tributária para o ano-calendário de 2010, já que a MP não foi 
convertida em lei até o último dia do exercício financeiro em que foi editada, isto é, em 
2009, ela – por outro lado – poderia reduzir o ônus tributário dos Contribuintes quando 
de sua entrada em vigor, em 2010. Ainda, mesmo que a MP tenha perdido a sua 
eficácia em 31 de maio de 2010, “as relações jurídicas constituídas e decorrentes de 
atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas”, conforme dispõe 
a CF, art. 62, §§ 3º e 112. Dessa maneira, considerando que o método PVL pode ser 
utilizado para reduzir a carga tributária dos Contribuintes, ele  pode ser aplicado para a 
parte do ano de 2010 em que a MP nº 478/2009 esteve vigente. 

 

 
Sendo o que nos cumpre para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
 

                                         
2 CF, art. 62, §3º “As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde 
a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, 
uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações 
jurídicas delas decorrentes.” 
CF, art. 62, § 11. “Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a 
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de 
atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas”. 
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