
 

 

 

 

 

 

 

 

João Marcos Souza Cotta 

Preço de Transferência nas importações e o princípio do “arm’s 

length” 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 



UFF- Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

João Marcos S. Cotta 

 

Preço de transferência nas importações e o Princípio arm’s length 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Universidade Federal Fluminense como requisito parcial 

para a obtenção do grau Bacharel em Ciências Jurídicas. 

 

 

 

Orientador: Prof. Marco Antonio Ferreira Macedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal Fluminense 
Superintendência de Documentação 

Biblioteca da Faculdade de Direto 
 

C846 

 

Cotta, João Marcos Souza. 

     Preço de transferência nas importações e o princípio do “arm´s 

length” / João Marcos Souza Cotta. – Niterói, 2016. 

      53 f. 

 

      Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – 

Universidade Federal Fluminense, 2016. 

 

1.  Preço de transferência. 2. Política fiscal. 3. Comércio 
internacional. 4. Controle fiscal. I. Universidade Federal Fluminense. 
Faculdade de Direito, Instituição responsável.   II. Título. 

 

CDD 341.39     

 



AGRADECIMENTO 

 

Aos membros da banca, em especial ao professor Marco Antonio que se dispôs a me 

ajudar no projeto de monografia destacando parte de seu tempo para colaborar nesta 

empreitada. Os senhores são exemplo de bons educadores que as instituições de ensino 

precisam, sou grato por ter cruzado caminho com vocês nas matérias de Direito Financeiro e 

Tributário que tanto me empolgam. 

Aos colegas de todas as faculdades em que passei, em Santos, Pelotas e Niterói, 

definitivamente foi a amizade que tornou estes anos parte importante da caminhada. Que as 

viagens noturnas nos ônibus de Santos, os almoços no “bandejão” do Gragoatá e as manhãs 

frias do Rio Grande nunca fujam da memória. 

À Deus pela sua grande misericórdia e amor que tornou possível o sonho de ingressar 

na Universidade Federal. Obrigado pela alegria e esperança de viver, tornando o período de 

formação acadêmica um aprendizado para vida também. 

Ao meu irmão e primos por estarem ao meu lado desde o início e por compartilharem 

meus sonhos para o futuro. Que, em breve, possa vê-los formados! 

Aos meus pais por terem me apoiado sem medir esforços. Sou grato pelo amor 

dispensado, pela confiança depositada neste projeto e por outros infindáveis motivos que 

nestes poucos parágrafos não se podem encerrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOÃO MARCOS SOUZA COTTA 
 

   
 

   

PREÇO DE TRANSFERÊNCIA NAS IMPORTAÇÕES E O PRINCÍPIO DO ARM’S 

LENGTH 

   

 
 

   

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

Universidade Federal Fluminense como requisito 

parcial para a obtenção de título de Bacharel em 

Direito.  

 
 

 

 

   

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

Prof. Marco Antonio Ferreira Macedo (Orientador) 

 

UFF- Universidade Federal Fluminense 

 

 

                               Prof.   

   

 
 

 

 

 

                               Prof. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Agora, finalmente, estavam começando o Capítulo Um da Grande 

História que ninguém na terra jamais leu: a história que continua 

eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o 

anterior”.  

C.S. Lewis, A última batalha 

 



RESUMO 

 

Este trabalho objetiva avaliar os instrumentos brasileiros de controle dos preços de 

transferência nas importações em face das diretrizes internacionais sobre o tema e do 

chamado princípio arm’s length. Destarte serão apresentadas as circunstâncias históricas e 

geopolíticas que motivaram o aumento da relevância do tema no âmbito internacional e 

brasileiro. Em seguida são enfrentadas as implicações do princípio arm’s length nos preços de 

transferência e sua aceitação tácita no ordenamento brasileiro. Por fim, resta apresentar os 

métodos de apreçamento para importação disponíveis na legislação brasileira e sua relação 

com a experiência internacional relacionada ao assunto. 

 

Palavras chave: arm’s length, preços de transferência, praticabilidade, métodos de 

preços de transferência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study evaluates the Brazilian control instruments of transfer pricing in imports in 

face of the international guidelines on the subject and the so-called arm’s length principle. 

Firstly, the historical and geopolitical circumstances that motivated the increasing relevance 

of the theme worldwide and in Brazil will be presented. Thereafter, the implications of the 

arm’s length principle in transfer pricing and its tacit acceptance in the Brazilian legal system 

will be analised. Ultimately, the methods of transfer pricing available in the Brazilian 

legislation will be presented, as well as its connection with the international experience 

related to the subject. 

Key words: arm’s length, transfer pricing, praticability, transfer pricing methods 
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INTRODUÇÃO 

 

A caminhada histórica deflagrada pela Globalização econômica trouxe novos desafios 

aos governos e aos contribuintes. Inúmeras novas instituições comerciais surgiram no século 

XX guiadas pelo desejo de expansão para além das fronteiras nacionais. Como resultado, as 

empresas passaram por um processo de ramificação, expandindo para além dos limites locais, 

realizando operações econômicas entre suas vinculadas sem os efeitos das chamadas forças de 

mercado. 

Para alcançar a isonomia no tratamento dado às importações e exportações entre 

pessoas jurídicas vinculadas, a experiência internacional consagrou o chamado princípio do 

arm’s length que preconiza a avaliação justa e racional dos preços de transferência embutidos 

nestas operações. De forma semelhante, o Brasil tem enfrentado o tema nas linhas das 

orientações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

criando, no entanto, mecanismos peculiares para apreçamento das operações entre pessoas 

jurídicas vinculadas. 

Este trabalho pretende enfrentar alguns questionamentos adjacentes ao tema dos 

preços de transferência quais sejam: i) o impacto para a Administração tributária brasileira e 

para o contribuinte na realização do controle dos preços de transferência; ii) a natureza 

principiológica do arm’s length e sua hipotética inserção no ordenamento jurídico brasileiro; 

iii) os métodos brasileiros criados para controle dos preços de importação entre pessoas 

jurídicas vinculadas e seu alinhamento às diretrizes internacionais. 

Para os problemas citados são oferecidos os seguintes argumentos: i) a Administração 

tributária brasileira ainda não dispõe de instrumentos suficientes para apreçamento “at arm’s 

length” e o contribuinte padece da subjetividade inerente ao princípio; ii) o princípio arm’s 

length está em harmonia com outros princípios constitucionais como o da capacidade 

contributiva e da igualdade e deve ser considerado parte do ordenamento; iii) os métodos 

brasileiros de preços de transferência diferem dos presentes nas Guidelines da OCDE e 

limitam a aplicação do arm’s length, além de serem insuficientes para combater a elisão fiscal 

nas operações entre pessoas jurídicas vinculadas.  

Neste ensejo, o objetivo principal deste estudo é demonstrar a aplicabilidade do 

princípio arm’s length e sua relevância para a administração pública brasileira no 
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apreçamento das importações entre pessoas jurídicas vinculadas. Ao longo da pesquisa, outros 

temas serão apreciados como o impacto da globalização na configuração econômica moderna, 

a natureza do princípio arm’s length e a comparação dos métodos brasileiros de controle dos 

preços de transferência com aqueles preconizados pela OCDE. 

O tema foi escolhido a partir da necessidade de enfrentar o dilema da tributação de 

pessoas jurídicas vinculadas. O Direito Tributário deve ser capaz de enfrentar os desafios da 

sociedade contemporânea e conceder mecanismos para que a atividade de fiscalizar e cobrar 

tributos não seja contornada indevidamente pelo contribuinte. Mediante critérios justos e 

racionais, o princípio a ser estudado pode oferecer soluções consistentes para a tributação 

destas instituições. 

Para a redação deste trabalho foram utilizadas fontes de diversos autores, livros e 

artigos pela internet e por meios físicos, especialmente os trabalhos dos juristas Ricardo Lobo 

Torres e Luís Eduardo Schoueri, objetivando recolher, analisar e processar informações 

pertinentes ao tema.  

A priori foi feita a leitura de trabalhos, valendo-se de livros, periódico, artigos e 

monografias. Selecionado o material, foi feita a interpretação crítica, estruturando as 

informações e conceitos considerados imprescindíveis para o desenvolvimento e conclusão 

deste trabalho.  

A abordagem utiliza o método dialético, apresentado visões e conceitos sobre o tema 

por vezes divergentes, mas que aprimoram o discurso para apresentar a problemática. Almeja-

se, desta forma, apoiar a convicção da constitucionalidade do princípio arm’s length e sua 

aplicabilidade no Direito brasileiro. 

O trabalho divide-se em três capítulos. O primeiro apresenta a reflexão sobre a 

Globalização econômica e seus efeitos na configuração das instituições. O segundo capítulo 

enfrenta a temática do princípio arm’s length, tanto do seu surgimento no contexto 

internacional, quanto sua inserção no ordenamento brasileiro substanciado pelos princípios da 

igualdade e da capacidade contributiva. O derradeiro capítulo destina-se a apresentar os 

métodos nacionais e internacionais de controle dos preços de transferência nas importações, 

apresentando uma análise crítica sobre os métodos brasileiros. 
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1. SURGIMENTO DA PROBLEMÁTICA DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 

 

Destarte é preciso fazer menção ao contexto histórico e econômico em que revolve a 

temática dos preços de transferência. 

 

1.1.Globalização e seus efeitos 

 

A Globalização é um processo que teve seu marco inicial na consolidação do Estado 

Moderno e no advento das expedições colonialistas do final do século XV. A partir deste 

momento, as nações, sobretudo as europeias, lançaram-se nas relações com outras culturas. 

Com a expansão do comércio e com a descoberta de novas terras para além do “Velho 

Mundo”, a distância das fronteiras comerciais e culturais foi estreitada, possibilitando a 

formação do mundo globalizado da era contemporânea. 

Na perspectiva econômica da Globalização, os estudos dos impactos deste processo 

ganharam maior destaque a partir da década de 80, quando as últimas fronteiras econômicas 

começaram a ruir dada a decadência da União Soviética e a consolidação dos Estados Unidos 

como potência hegemônica. Com a queda da maioria das barreiras comerciais, as trocas 

internacionais de mercadoria tornaram-se elemento fundamental da economia de grande parte 

das nações. 

Com a internacionalização dos mercados financeiros, a economia tornou-se difusa, não 

mais se contendo nos limites de uma nação. Com a expansão das multinacionais e da 

interdependência entre as instituições nos diversos países, nas palavras de Zygmunt Bauman 

(1999, p. 55)1, “o capital não tem domicílio fixo e os fluxos financeiros estão bem além do 

controle dos governos nacionais”. 

Como resultado desta constatação, a formação do capital nacional não pôde 

acompanhar o dinamismo do crescimento do investimento externo e, de semelhante forma, a 

movimentação financeira internacional superou incomparavelmente a dos sistemas 

financeiros nacionais. Assim, a partir dos anos 80, com o surgimento de novos modelos de 

                                                           
1 BAUMAN, ZYGMUNT Globalização: as conseqüências humanas; tradução Marcus Penchel. — Rio de Janeiro: 
Ed., 1999 
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acumulação de riquezas, de produção e de criação de tecnologias, as empresas precisaram 

passar por reengenharias para se acomodarem aos efeitos da Globalização.  

 

1.2. Empresas: o desafio de se representar no mundo 

 

 Do meado da década de quarenta do último século, após a catástrofe humana da 

Segunda Guerra Mundial, deu-se início ao processo que se revelaria o mais longo período de 

crescimento do capitalismo da história.  

Instituições que haviam começado a se consolidar mundialmente no início do século 

XX passaram a dominar o comércio internacional. Mercados como o automobilístico, 

petroquímico e eletrônico alavancaram o crescimento das empresas nacionais oferecendo 

condições para a internacionalização das relações de trabalho e dos meios de produção.  

A busca por novas fronteiras comerciais impulsionou as empresas “multinacionais”2 a 

se fazerem representadas no maior número de nações possíveis, o que tornou a concorrência 

por mercados ainda mais acirrada e complexa. Esse processo acelerou a internacionalização 

do mercado financeiro tornando as instituições mais e mais sujeitas aos efeitos econômicos 

em escala global. 

PAISLEY e LI (2012)3 apresentaram sete motivos que impulsionaram as empresas a 

constituir representações internacionais, são elas: (I) custo de terrenos; (II) alíquota de tributos 

locais; (III) custo de transporte; (IV) disponibilidade de mão-de-obra; (V) acesso aos 

mercados; (VI) estrutura de escoação, como portos e rodovias e (VII) disponibilidade de 

recursos e serviços. 

A internacionalização das relações comerciais, que antes era uma realidade reservada 

as grandes empresas e conglomerados, acabou impulsionando toda a cadeia produtiva para a 

lógica internacional. Uma microempresa aberta no lugar mais remoto do planeta terá, nos 

limites de sua realidade, ao menos algum acesso ao mercado mundial. Tal tendência foi 

exemplificada pelo jornalista Martin Woolacott numa edição de 1997 do The Guardian: 

 

O conglomerado sueco-suíço Asea Brown Boveri anunciou que reduziria sua força 

de trabalho na Europa ocidental em 57.000 pessoas e criaria mais empregos na 

                                                           
2 O adjetivo “multinacional” foi consagrado em 1960 por David Lilienthal, economista norte-americano. Três 
anos depois, o adjetivo virava substantivo e ganhava fama mundial com a publicação do primeiro relatório 
especial da revista Business Week sobre essas formidáveis empresas apátridas que adotavam o planeta como 
seu mercado. (KUCINSKI , BERNARDO. O que são multinacionais. -  São Paulo. Ed. 1981. p.1 
3 PAISLEY, Alan e LI, Jian. Transfer Pricing: A Diagrammatic and Case Study Introduction, with Special Reference 
to China. Boca Raton, Florida: Brown Walker Press, 2012. p. 4 
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Ásia. A Electrolux, em seguida, anunciou que reduzirá a sua força de trabalho 

global em 11 por cento, sobretudo na Europa e na América do Norte. A Pilkington 

Glass também anunciou cortes significativos. Em apenas dez dias, três empresas 

européias cortaram empregos em escala suficiente para se equiparar aos números 

mencionados nas propostas dos novos governos francês e britânico para criação de 

emprego. Sabe-se que a Alemanha perdeu um milhão de empregos em cinco anos e 

que suas empresas estão ocupadas construindo fábricas na Europa oriental, na Ásia 

e na América Latina. 4 

 

Ter representatividade internacional tornou condição sine qua non para a expansão 

empresarial e, como resultante deste cenário, desde o último quarto do século passado 

evidencia-se a profusão de novas filiais, sucursais, representantes, “empresas de faixada”, 

postos avançados e unidades de negócios pelo mundo.  

A busca por melhor desempenho comercial por parte das empresas, aparte dos 

incontáveis efeitos benéficos que concedeu a toda sociedade, trouxe novos desafios para os 

Estados.  

 

1.3. Novos desafios para os governos na era da Globalização 

 

A nova lógica comercial, baseada nas movimentações de recursos financeiros em 

escala global, oferece desafios para os Estados Nacionais em diversas áreas. No que diz 

respeito ao Direito Tributário, as instituições se organizam para além do controle territorial 

tornando difícil o poder-dever da administração de fiscalizar fatos geradores que ensejam a 

tributação. 

A constante movimentação internacional do capital, impulsionada pelos avanços 

tecnológicos da informática e da comunicação em geral, abriu novos pontos de interesse 

econômico e fomentou o progresso nas ultimas décadas. Por outro lado, a interligação dos 

mercados e a constante troca de informações trouxeram novos desafios para as autoridades 

nacionais e para os órgãos de interesse, sobretudo no que diz respeito aos impedimentos na 

capacidade de intervir na esfera macroeconômica. 

Em trabalho divulgado pela Câmara dos Deputados5 foram apontados alguns dos 

principais desafios para a tributação em face da Globalização, entre os tópicos apresentados 

estão: 

                                                           
4 WOOLLACOTT , MARTIN, “Bosses must learn to behave better again” ; tradução Marcus Penchel. The 
Guardian, 14 de junho de 1997. 
5 MOTTA, J.R.S.T; FONTANIVE, VICENTE. A tributação em face da globalização. Arquivos da Biblioteca Digital da 
Câmara dos Deputados, Brasília, março, 2000. Disponível: 
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2242/tributacao_globalizacao_mottaefontanive.pdf?
sequence=1. Acessado em 14/12/2015 

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2242/tributacao_globalizacao_mottaefontanive.pdf?sequence=1
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2242/tributacao_globalizacao_mottaefontanive.pdf?sequence=1
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a) a elevação da competição tributária global, também chamada de “guerra fiscal”, 

como resultado da ação dos “paraísos fiscais” que praticam alíquotas inferiores a 

média; 

b) a dificuldade de definir quem é o contribuinte do tributo uma vez que maioria das 

transações ocorrem por meios eletrônicos, ambiente onde é mais difícil conferir a 

autenticidade das informações prestadas, especialmente em países com legislação 

de proteção de dados;    

c) a rapidez e a imprevisibilidade com que a tecnologia evolui, incompatível com a 

natureza precisa, inflexível e duradoura das regras tributárias. A tendência é que a 

administração tributária esteja defasada em relação ao estágio de desenvolvimento 

do comércio pela Internet; 

d) o aperfeiçoamento dos esforços de planejamento tributário operados pelas 

empresas multinacionais de grande porte que, por contarem com profissionais com 

grande experiência na prática do Direito Tributário internacional, conseguem 

descobrir mecanismos para contornar as leis tributárias dos Estados. 

Importa reconhecer que dificuldades tributárias não são facilmente superáveis pelos 

esforços individuais dos Estados.  Hoje o redimensionamento do espaço e do tempo forçam as 

nações a reconhecer a importância dos tratados internacionais como forma de regularizar a 

tributação no mundo globalizado.6 

A Globalização trouxe uma nova lógica para as relações entre pessoas, produtos e 

instituições. Incentivada pela expansão da comunicação com o advento da internet, a 

Globalização transformou a sociedade num ritmo mais rápido que o das instituições públicas. 

Por um lado abriu portas para avanços nunca obtidos na história da sociedade e, por outro, 

criou novas mazelas a serem enfrentadas.  

                                                           
6 Não há consenso quanto à origem do primeiro tratado internacional relacionado ao Direito Tributário, mas a 
convenção entre a Prússia e a Saxônia sobre bitributação, datada de 1869, é tida como a primeira convenção 
sobre o tema. Para disciplinar as relações entre os Estados, em 1920, a Liga das Nações passou a se preocupar 
em estudar e promover a celebração das convenções para evitar a bitributação entre os Estados. Entretanto, 
foi com a criação da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), após a Segunda 
Guerra Mundial, que as relações internacionais de tributação passaram a ser observadas com melhor apuro 
pelas nações. Embora nem todos os países sejam signatários da OCDE, entre eles o Brasil, maioria usa os 
modelos proposto pela Organização.   
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Com base no escopo deste trabalho, importa estudar, como resultante da Globalização, 

as novas tendências das operações comerciais realizadas entre empresas interdependentes, 

pela qual se objetiva a redução dos custos de transação7 inseridos na lógica da tributação. 8  

Nesta seara, surge um conceito imprescindível para a regulação das transações entre 

pessoas jurídicas vinculadas, o dos preços de transferência, baseado no princípio do arm’s 

length. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Coase (1937) formulou o primeiro tratado sobre os custos de transação ao afirmar que as firmas 
naturalmente se organizam almejando reduzir custos de informação. O autor concluiu que nas negociações e 
nos contratos havia custos implícitos e explícitos que não poderiam ser sempre eliminados, mas reduzidos. 
Nesta lógica as firmas valem-se, por exemplo, de técnicas como o planejamento tributário, para minimizar os 
efeitos da tributação na geração de lucro. (COASE, RONALDO. The nature of the firm. Economica. 1937. p. 386-
405) 
8 Os economistas Sarahelen Thompson & Steven T. Sonka estudaram os efeitos do ambiente institucional na 
cultura das organizações. Para os autores, as práticas de mercado sofrem interferência e respondem as 
restrições impostas pelo governo, criando a tendência das empresas escolherem países com menores 
impedimentos para coordenação de suas atividades e consecução de seus objetivos. (THOMPSON,S.; SONKA, 
S.T. Potential effects of information technologies on the economic performance of agricultural and food 
markets. American Journal of Agricultural Ecnomics, v.79, p. 657-662. 1997 
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2. O PRINCÍPIO ARM’S LENGTH 

 

2.1.Conceito e campo de aplicação 

 

Um dos elementos fundamentais para o estudo dos preços de transferência é o 

chamado princípio do arm’s length.  

O idioma português ainda não oferece tradução adequada ao verbete na sua concepção 

tributária, embora em seu sentido denotativo não seja difícil defini-lo. Na tradução literal, 

trata-se do espaçamento entre dois objetos a fim de evitar o embaraço entre eles. A “distância 

de um braço”, arm’s length no inglês, é usada amplamente nas atividades de organização para 

dar lisura às atividades humanas. 

Por certo, a definição do termo para fins do Direito Tributário não se reduz a distância 

física entre pessoas. É preciso ajustá-la ao sentido conotativo, entendendo o arm’s length 

como a desvinculação econômica, no plano jurídico, entre pessoas interdependentes. Como no 

Português ainda não há expressão ou palavra que possa contemplar o sentido da original, 

tornou-se usual a utilização da expressão arm’s length até que a doutrina ou a legislação 

ofereça uma nova. 

Ainda assim, alguns doutrinadores já apresentaram suas próprias adaptações lusófonas 

ao termo, como ORSINI9 que o denominou “princípio do preço sem interferência”, André 

Martins de ANDRADE10, “princípio das transações comutativas” e Brandão MACHADO11, 

por “princípio de não-favoritismo”. 

                                                           
9   ORSINI, Elen  Peixoto.  O  princípio  “arm’s  length”  e  a  legislação  interna  brasileira  In:  SCHOUERI,  Luís  
Eduardo. ROCHA, Valdir de Oliveira. (coords.). Tributos e preços de transferência. 2. vol. p. 121. 
10  ANDRADE,  André  Martins  de.  Uma  crítica  e  uma  proposição  alternativa  ao  regime  legal  brasileiro  do  
“transfer  price”.  In:  SCHOUERI,  Luís  Eduardo.  ROCHA,  Valdir  de  Oliveira  (coords.). Tributos  e  preços  de  
transferência. vol.2. p. 53 
11 In:  TAVOLARO, Agostinho  Toffoli.  MACHADO,  Brandão.  MARTINS,  Ives  Gandra  da  Silva  (coords.). 
Estudos  jurídicos  em homenagem a Gilberto de Ulhoa Canto. p. 605. 
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A primeira menção ao princípio arm’s length deu-se na Convenção Modelo da OCDE 

de 1995 e desde então seu campo de aplicação tem sido estudado no âmbito da organização. 

Preconiza o documento oficial da organização12, em tradução livre, que:  

“Com o propósito de dar adequada provisão às leis tributárias de um país onde uma 

empresa se engaja em transações comerciais ou financeiras com empresa associada 

que não seja do mesmo país, cada empresa deve determinar o montante de lucro 

tributável de maneira que seja consistente com o princípio ‘arm’s length’”. 

Nestes termos, faz parte dos objetivos das empresas associadas, praticar preços condizentes 

com as transações que operam, a fim de subsidiar a aplicação das leis tributárias dos países 

aos quais estão submetidas. A cooperação entre pessoas jurídicas vinculadas e a 

Administração Tributária dos países é fundamental para a otimização na aplicação do 

princípio, evitando assim o apreçamento forçado das operações pelo órgão estatal. 

As transações entre empresas independentes têm seus preços atribuídos levando em 

conta as forças econômicas em condições de mercado, enquanto que as empresas associadas 

fixam seus preços de forma livre, sem qualquer interferência mercadológica, ou nos termos de 

Adam Smith, sem a chamada mão invisível que controla as variáveis econômicas. 

A peculiaridade das transações entre pessoas jurídicas vinculadas é o apreçamento 

livre de qualquer controle econômico, o que por vezes resulta na manipulação de preços com 

a finalidade de reduzir a base de cálculo dos tributos e, consequentemente, aumentar os lucros 

auferidos pelo grupo. A aplicação do “arm's length principle” sobre os preços destas 

transações objetiva verificar e atribuir o valor real de uma operação realizada entre pessoas 

jurídicas vinculadas, como se independentes fossem. 

Esta é a interpretação utilizada pela maioria dos autores, como Heleno Taveira 

TORRES13, para quem o princípio do arm’s length corresponde ao “preço de mercado ou de 

livre concorrência, preço parâmetro ou ainda preço de referência, como aquele normalmente 

praticado entre empresas independentes, em condições equivalentes.”. Entretanto, há alguma 

divergência na doutrina sobre a natureza do arm’s length como princípio, preferindo alguns 

autores denomina-lo “regra de não favoritismo”, como BARRETO, para quem o arm’s length 

                                                           
12 Organisation for Economic Cooperation and Development. Transfer pricing legislation a suggested approach”. 
Paris: OCDE. Junho de 2011. Disponível em  
http://www.oecd.org/ctp/taxglobal/3.%20TP_Legislation_Suggested_Aproach.pdf . Acessado em 29/12/2015 
13 TORRES, Heleno Taveira. Direito Tributário internacional. Planejamento Tributário e operações transacionais. 
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2001, p.184 

http://www.oecd.org/ctp/taxglobal/3.%20TP_Legislation_Suggested_Aproach.pdf
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não configura “enunciado prescritivo, dotado de elevada carga axiológica, que informa a 

produção legislativa (normas de estrutura) e a compostura das normas jurídicas reguladoras de 

condutas intersubjetivas”14. Nos próximos tópicos será discutida a natureza do arm’s length, 

por ora coube apresentar as diversas concepções na doutrina sobre o termo. 

O campo de aplicação do princípio é o das transações entre partes vinculadas que 

estejam em países diferentes. Desta forma, são nas importações e exportações de bens, 

serviços e direitos (intangíveis) que o arm’s length consolida sua utilidade para os fiscos. 

Conforme SCHOUERI15: 

“Fruto da  globalização,  o  comércio  entre  empresas  vinculadas  cresceu  a  partir  

dos  anos 50, chamando atenção dos diversos Fiscos para os preços de transferência 

já que o alto custo nas importações de partes ligadas (ou baixo preço de exportação) 

pode reduzir o lucro  e,  pois,  o  imposto pago.  Daí  ter-se  desenvolvido  um  

critério,  amplamente  aceito, segundo o qual partes ligadas devem praticar preços e 

condições semelhantes a terceiros independentes  ("arm's  length").” 

Assevera o autor que o crescimento da importância do arm’s length está relacionado à 

manipulação dos preços das importações e exportações entre empresas vinculadas que reduz a 

base de cálculo dos tributos sobre a renda. 

 

2.2 Combate às práticas elisivas 

 

Como foi salientado no primeiro capítulo deste trabalho, um dos efeitos da 

Globalização foi o surgimento de inúmeras relações entre empresas vinculadas localizadas em 

países diferentes. Desde então, o combate às formas abusivas de contornar o pagamento de 

tributos tornou-se uma tarefa extremamente relevante para as administrações tributárias. 

Devido às novas configurações relacionais decorrentes da Globalização, o princípio da 

transparência ressalta a necessidade de clareza e abertura na atividade financeira tanto do 

Estado quanto do contribuinte. Para que os riscos fiscais possam ser diminuídos, é 

fundamental que a demonstração das operações entre empresas vinculadas corresponda as 

                                                           
14 BARRETO, Paulo Ayres. “O tratamento transacional dos preços de transferência e seus limites 
constitucionais”. In: SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito brasileiro. 2ª ed. São Paulo. 
Dialética, 2006, p.138. 
15 SCHOUERI, Luís Eduardo. Os riscos dos preços de transferência. Valor econômico:2011. Disponível em 
http://www.valor.com.br/legislacao/1092128/os-riscos-do-preco-de-transferencia. Acessado em 29/12/2015. 

http://www.valor.com.br/legislacao/1092128/os-riscos-do-preco-de-transferencia
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situações de fato, pois a conduta do contribuinte pode influenciar na opção por uma 

fiscalização severa ou branda. Por isso, o princípio arm’s length encontra correspondência 

com a transparência, visto que busca evidenciar o que de fato ocorreu nas transações entre 

empresas vinculadas, afastando eventual abuso de direito. 

O princípio da transparência vincula Estado e contribuinte revelando-se um 

instrumento necessário para redução de riscos fiscais. Ricardo Lobo Torres, entretanto, 

ressalta que o uso indiscriminado deste princípio pode ricochetear contra o próprio Estado, 

pois, ao negar-se o sigilo ao contribuinte, isto pode estimulá-lo a investir em lugares mais 

vantagens, em um paraíso fiscal, por exemplo. Neste sentido, o autor declara a importância de 

um código de defesa do contribuinte como uma forma de impedir que a ação da administração 

tributária sufoque a atividade comercial, gerando servidão fiscal e a “morte da própria galinha 

de ovos de ouro”16. 

Em respeito à transparência fiscal, muitos países passaram a contar com leis e códigos 

que contivessem normas afetas ao tema do combate a elisão abusiva. O próprio CTN, a partir 

das alterações advindas LC 104/2001 passou a contar com o parágrafo único do art. 116 que 

declara: 

Art. 116. [...] 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar 

atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 

constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a 

serem estabelecidos em lei ordinária. 

Com o advento da LC 104/2001, o Código Tributário Nacional passou a contar com 

uma norma geral antielisiva. Embora não consiga fechar o conceito de elisão, tampouco 

prever todas as hipóteses de abuso, o comando do parágrafo único do art. 116 consolida a 

possibilidade de o Fisco superar os atos ou negócios logrados para contornar o pagamento de 

tributos. Além disso, abre a possibilidade de o legislador ordinário regulamentar hipóteses 

específicas de combate à elisão, como ocorre no caso dos preços de transferência pela lei 

9.430/96. 

                                                           
16 TORRES, Ricardo Lobo. Normas de interpretação e integração do Direito Tributário. 4. Ed – Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. Pg 225 
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O Brasil adotou o modelo de combate à elisão abusiva disposto no Code General de 

Impôts francês e do Livre des Procedures Fiscales, ambos dispõem em termos similares à 

legislação brasileira, que não podem ser opostos a administração os atos que dissimulam a 

verdadeira compreensão de um contrato ou de uma convenção. Caso essa hipótese se 

concretize, a administração fica autorizada a requalificar os fatos. 

A elisão abusiva encontra relação com a noção de abuso de direito, ou seja, da atitude 

do contribuinte que visa exceder os limites estabelecidos pelo sistema jurídico. Em face do 

princípio da unidade do Direito, Ricardo Lobo Torres afirma ser possível utilizar para fins 

tributários a definição dada pelo Código Civil, em seu art. 187, ao abuso de direito: “Também 

comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Tal 

comando também se coaduna com o do art. 421: “A liberdade de contratar será exercida em 

razão e nos limites da função social do contrato”.17 

Combater o abuso de direito é fundamental para vencer um formalismo exacerbado 

que anula a substância dos contratos. A mera declaração do contribuinte sobre a operação 

realizada pode não corresponder ao que de fato ocorreu. Citando o caso da Grendene, Ricardo 

Lobo Torres explica como os sócios decidiram criar 8 empresas de pequeno porte para 

manipular o preço de mercadorias e assim se favorecer do regime diferenciado de tributação. 

O antigo Tribunal Federal de Recursos rechaçou o fracionamento da empresa e desconsiderou 

a forma para obrigar a empresa a pagar o imposto de renda devidamente. 

Diferentemente da esfera civil, em que o abuso de direito pode dar ensejo à anulação 

do ato ou a sua requalificação, no Direito Tributário privilegia-se a requalificação do ato para 

que a relação econômica não seja afetada. Isto ocorre porque a elisão não corresponde a uma 

declaração de um fato que não existiu, mas sim a uma subsunção malograda entre o fato e a 

norma. Assim, não é possível falar em anulação do ato ilícito por elisão, mas na sua 

requalificação para que a base de cálculo seja retificada e os efeitos econômicos sejam 

preservados. Neste sentido, assevera Marciano Seabra de Godoi que “o efeito da nulidade do 

negócio jurídico é desnecessário e por demais amplo no contexto da luta contra a elisão 

                                                           
17 TORRES, Ricardo Lobo. Normas de interpretação e integração do Direito Tributário. 4. Ed – Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. Pg 270 
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tributária ilícita, sendo mais apropriada a simples desconsideração das formas abusivas para 

efeito da aplicação das normas tributárias pertinentes”18. 

Quanto à definição de elisão fiscal ilícita, trata-se do abuso da possibilidade expressiva 

da lei e dos conceitos jurídicos abertos ou indeterminados. Pela elisão abusiva manipulam-se 

as formas jurídicas lícitas para culminar na ilicitude atípica característica do abuso de direito.  

Cabe ressaltar que a elisão pode ser lícita quando inserida no âmbito do planejamento 

tributário como método de economia do pagamento de imposto sob os limites impostos pelo 

ordenamento. Neste sentido Láudio Camargo Fabretti assevera que o planejamento tributário 

compreende uma das prerrogativas do contribuinte. Para o autor, “devem-se estudar e 

identificar todas as alternativas legais aplicáveis ao caso ou a existência de lacunas (‘brechas’) 

na lei, que possibilitem realizar a operação pretendida, da forma menos onerosa possível para 

o contribuinte, sem contrariar a lei”19. 

Ricardo Lobo Torres indica haver dois testes para detecção de elisão abusiva. O teste 

do propósito negocial, desenvolvido nos EUA, que sinaliza no sentido de que “não devem 

produzir efeitos contra o fisco os negócios jurídicos que tenham por finalidade única a 

obtenção da economia do tributo”. O outro teste é o da proporcionalidade, adotado pelo 

ordenamento alemão, que considera ter havido abuso de forma quando for escolhida uma 

forma jurídica inadequada, que resulte numa vantagem não prevista em lei, sem que o 

contribuinte comprove o fundamento não tributário da escolha, significativo de acordo com o 

quadro geral das circunstâncias.20  

A elisão fiscal pode ser enfrentada por diferentes métodos. Segundo Ricardo Lobo 

Torres podem ser evidenciados no ordenamento brasileiro o emprego de presunções absolutas 

e das ficções jurídicas21. Estas são chamadas cláusulas especiais ou normas especiais 

antielisivas e se destinam a reduzir a generalidade e ambiguidade dos comandos gerais sobre 

o tema, no caso brasileiro do art. 116, parágrafo único do CTN. 

                                                           
18 GODOI, Marciano Seabra de. A figura da fraude à lei tributária na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. Revista Dialética de Direito Tributário 79. 2002. p 75 
19 FABRETTI, Láudio Camargo. Código Tributário Nacional Comentado. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2005. 
20 TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento Tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. 2 ed. – Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. EBOOK p. 22 
21 TORRES, Ricardo Lobo. Normas de interpretação e integração do Direito Tributário. 4. Ed – Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. p 276-277 
 



14 
 

As cláusulas específicas no campo dos preços de transferência tomam forma através 

dos métodos e presunções dispostos na lei 9.430/96 e nas Instruções Normativas editadas pela 

Receita Federal, que são normas destinadas à implementação do princípio arm’s length no 

ordenamento brasileiro. 

O controle de preços de transferência no Brasil tem por objetivo combater a elisão 

fiscal, buscando aproximação com o tratamento internacional sobre o tema. Este tratamento 

internacional guarda em essência o padrão arm’s length, determinando que as empresas 

coligadas realizem suas transações como se independentes fossem. O questionamento 

fundamental em que entramos agora é se o arm’s length pode ser considerado princípio e se 

ele foi recepcionado no ordenamento brasileiro. 

 

2.3 Natureza principiológica do arm’s length 

 

É importante para o estudo dos preços de transferência classificar o arm’s length como 

princípio de Direito Tributário Internacional. Os princípios vêm sempre carregados de 

componentes axiológicos que permitem variadas aplicações conforme o caso. Destaca 

Ricardo Lobo Torres22 que são elementos inerentes dos princípios “a generalidade, a 

abstração, a abertura, a analogia, a vinculação a valores, as múltiplas possibilidades de 

concretização e a permanente ponderação com outros princípios”. 

Os princípios, por serem dotadas de generalidade, encontram-se no meio do caminho 

entre o Valor e a Norma.  

Valores, conforme ALMEIDA23,  

“pertencem ao âmbito da axiologia, cujo elementar conceito é o bom e suas 

respectivas avaliações atinem ao melhor ou pior. (...) As avaliações do que seja 

bom, mau, melhor ou pior, além de poderem ser as mais variadas possíveis, não são 

as razões que justificam o que é devido. E isso exatamente porque o dever-ser o é 

para todos e a todos vincula; o que é bom o é para alguns e, não sendo para outros, 

não admite entendê-lo por obrigatório”. 

                                                           
22 TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento Tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. 2 ed. – Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. EBOOK p. 102 
23 ALMEIDA, Renata Barbosa de; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Édson. Direito Civil: Famílias. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010. p. 593 
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As normas, segundo ÁVILA24, “não são textos nem o conjunto deles, mas os sentidos 

construídos a partir da interpretação sistemática de textos normativos. Daí se afirmar que os 

dispositivos se constituem no objeto de interpretação; e as normas, no seu resultado.”. Norma, 

na concepção do autor, não se confunde com o texto expresso nos comandos constitucionais 

ou infraconstitucionais, trata-se de um resultado da interpretação do ordenamento jurídico 

como um todo, sendo prescindível a existência de dispositivos escritos para a sua existência.  

As normas também podem ser divididas em normas-princípios e normas-regras. As 

primeiras prescindem da existência de dispositivo escrito para que surtem seus efeitos, 

bastando seu reconhecimento pelos aplicadores do Direito. Umas das características 

intrínsecas que distinguem normas-princípios das regras é que no caso de existirem dois 

princípios conflitantes haverá ponderação até que seja decidido o que melhor se coaduna no 

caso concreto. Desta forma, não haverá supressão de um dos princípios, apenas contraposição. 

 As normas-regras dependem de sua exposição nos dispositivos da constituição e das 

leis infraconstitucionais. Neste sentido contrapõem-se aos princípios que independem de 

documento escrito para seu reconhecimento. Distinguem-se dos princípios também para o 

caso de conflito aparente, pois, enquanto para os princípios há ponderação, para as regras 

apenas uma poderá existir, extirpando aquela que, conforme o critério do ordenamento, não 

puder prevalecer sobre a outra. 

 Feitas estas ponderações quanto às diferenças entre princípio, valores e regras, cabe 

analisar se o arm’s length pode ser considerado princípio. 

Uma das marcas fundamentais dos princípios é a generalidade, sendo assim seus 

enunciados devem irradiar por todo o ordenamento jurídico, obrigando o legislador e o 

aplicador da lei a observar a estrita aplicação do princípio em suas atribuições. Neste sentido, 

as normas que tratam do tema dos preços de transferência no Brasil, sobretudo a lei 9.430/96  

e a IN-SRF 1.312/12, que serão analisadas posteriormente, são marcadas pelo arm’s length e, 

embora nenhuma delas expressamente o referencie, como foi exposto anteriormente não há 

necessidade de transcrição de uma norma-princípio para sua aplicação e observância. 

                                                           
24 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 9ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2009. p. 30 
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Além de ser um comando genérico, o arm’s length também é abstrato. Para 

BERTONCINI25 isso é resquício da concepção jusnaturalista dos princípios em que “ensina-

se que os princípios funcionam como alicerce do Direito, como fonte de inspiração, como 

máximas fundamentais, possuindo, em face do sistema jurídico, importante dimensão “ético-

valorativa” Embora o Brasil tenha adotado métodos específicos de apreçamento das 

transações entre empresas vinculadas, nada impede que o legislador sob inspiração do 

princípio do arm’s length atribua novas interpretação e crie novos métodos. 

Como decorrência de sua abstração, os princípios mantém sua abertura e indefinição, 

pois, ainda que sua definição fosse encontrada em alguma norma-regra, novas interpretações 

poderiam ser dadas conforme o caso em que precisasse ser aplicado. O dever imediato dos 

princípios, segundo ÁVILA, não é a adoção da conduta descrita, mas sim o alcance de um 

estado ideal das coisas.26.  

O princípio do arm’s length não objetiva sedimentar conceitos, mas abre grande 

margem interpretativa ao enunciar termos como “preço justo” e “forças de mercado”. O que 

seria um preço justo? Seria aquele livre das forças de mercado? Então, o que são estas forças 

de mercado? Assim, o arm’s length é indubitavelmente princípio por não abrigar conceitos 

fechados, concedendo ao seu intérprete margem para abstração e aplicação além dos 

comandos dos dispositivos.  

Os princípios são analógicos, são construídos pela sucessiva dedução de valores e 

ideias, possibilitando a criação das regras. Os valores, inclusive, são elementos fundamentais 

dos princípios, pois são eles que formam seu núcleo essencial, como no caso do arm’s length 

que se baseia em valores como o da capacidade contributiva e da justiça (“Justitia est 

perpetua et constans voluntas tribuendi cuique juius suum” – Justiça é a intenção perpétua e 

constante de dar a cada um o que é seu). 

Os princípios também têm por característica sua concretização no ordenamento através 

de regras. Embora prescindam de disposição em leis e constituições, dada seu alto grau de 

abstração, é importante e mais eficaz que parte das interpretações atribuídas aos princípios 

seja posta em textos para auxiliar os operadores do direito em suas atribuições. O arm’s 

                                                           
25 BERTONCINI, Mateus Eduardo Siqueira Nunes. Princípios de Direito Administrativo Brasileiro. 1. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2002.pg 33-34 
26 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 3ª ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2009. p. 70 
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length auxiliou a criação dos métodos hoje existentes no Brasil para combate da elisão pela 

manipulação dos preços de transferência. 

Por fim, os princípios precisam dialogar entre si em um sistema aberto de valores. 

Diferente das regras, nas quais o conflito aparente obrigatoriamente extirpa uma em 

detrimento de outra, nos princípios impera a ponderação racional entre os existentes no 

ordenamento. Assim, o arm’s length, que é fruto do Direito Tributário Internacional, 

necessariamente precisa coexistir ao lado de outros internos ou externos como: da segurança 

jurídica, impedindo que o Fisco atribua preços fora da legalidade estrita; da capacidade 

contributiva, garantindo que sobre as transações entre empresas vinculadas não haja 

sobrecarga tributária; da ampla defesa, permitindo que as pessoas jurídicas formulem suas 

defesas quando se virem prejudicadas pelo apreçamento atribuído pelo Fisco. 

 

2.3. O princípio do arm’s length e sua relação com outros princípios do Direito 

Tributário 

 

Quanto à harmonização do arm’s length com outros princípios é preciso destacar 

alguns que tornam sua aplicação relevante no ordenamento jurídico. O primeiro deles é o da 

igualdade, que se transveste de princípio quando se torna operável pelos aplicadores do 

direito, e também como valor a ser estudado pela Filosofia. Segundo Ricardo Marozzi 

Gregorio27, a essência da igualdade comunica-se da seguinte forma:  

“[...] seguem-se as fórmulas desenvolvidas por aquele Tribunal (Tribunal 

Constitucional Federal Alemão): (i) tratamentos arbitrariamente desiguais são 

proibidos. Esta, por sua vez, pode ser dividida em duas outras fórmulas. A primeira 

exprime um dever de tratamento igual: (ii) ‘ se não houver uma razão suficiente para 

a permissibilidade de um tratamento desigual, então o tratamento igual é 

obrigatório’. A segunda, por outro lado, exprime um dever de tratamento desigual: 

(iii) ‘se houver razão suficiente para o dever de um tratamento igual, então, o 

tratamento desigual é obrigatório’. [...] A consequência disto, na visão de Alexy, é ‘a 

possibilidade de compreender o enunciado geral da igualdade como um principio da 

                                                           
27 GREGORIO, Ricardo Marozzi. Arm’s length e a praticabilidade dos preços de transferência. Tese de doutorado 
– USP. São Paulo, 09/06/2010. p. 201-202.  In: Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Jefferson 
Luiz Camargo. São Paulo. Martins Fontes, 2007. p. 393-411 
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igualdade, que prima facie exige um tratamento igual e que permite um tratamento 

desigual apenas se isso for justificado por princípios contrapostos’”.  

Nestes termos, a igualdade, como princípio, não pode ser confundida com princípio da 

identidade que demanda tratamento idêntico a todos. Ao invés, deve oferecer ao aplicador do 

direito as ferramentas necessárias para concretização da justiça social. Justiça, como fora 

salientado, é um valor e por isso não pode ser encerrado em uma definição, mas nada impede 

que ao oferecer tratamento desigual aos desiguais, o objetivo seja alcançar a situação mais 

justa conforme a concepção geral do ordenamento. 

Na seara das relações entre empresas vinculadas não é possível utilizar o mesmo 

tratamento dado às empresas independentes, haja vista que as forças de mercado que operam 

num ambiente de livre comércio têm pouco, ou nenhum efeito, sobre as transações das 

primeiras. O apreçamento “at arm’s length” objetiva dar tratamento desigual a estas 

empresas, para que ao fazê-lo atribua às operações o preço que seria praticado sob as forças 

de mercado. O Fisco ao valer-se do princípio do arm’s length garante a igualdade material 

entre as empresas vinculadas e as independentes, impedindo que ao dar tratamento idêntico a 

elas os critérios levem a resultados desfavoráveis para particulares e para a Fazenda Pública. 

Ao lado da igualdade, o princípio do arm’s length abre grande diálogo com o princípio 

da capacidade contributiva enunciado no art. 145, § 1º, da Constituição Brasileira:  

145, § 1º “Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 

administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 

identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os 

rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte”. 

O nível de capacidade contributiva de uma pessoa é um dado da realidade fática e 

envolve inúmeras particularidades, portanto nem sempre da capacidade econômica deduz-se a 

capacidade contributiva. Uma empresa pode ter auferido considerável receita bruta com 

vendas em determinado período, mas o ambiente social pode ter levado a pessoa jurídica a 

aumentar o salário de seus funcionários reduzindo, consequentemente, o lucro líquido do 

exercício. Para impedir que a tributação alcançasse o mínimo existencial das pessoas físicas 

ou a continuidade das pessoas jurídicas, o constituinte considerou necessária a identificação 

das variáveis econômicas que pudessem afetar “o patrimônio, os rendimentos e as atividades 

econômicas do contribuinte”. 
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Ricardo Lobo Torres28 conceitua capacidade contributiva como “capacidade 

econômica do contribuinte”, ou nos termos da doutrina inglesa, “ability to pay”, capacidade 

de pagar. A capacidade está subordinada a ideia de justiça distributiva. O comando existente é 

que cada um pague o imposto conforme sua disponibilidade patrimonial, na medida que puder 

contribuir. Vencida deve ser a concepção de que o Estado, pelo seu domínio iminente sobre 

coisas e pessoas, tem a prerrogativa de “cobrar” dos cidadãos pelos serviços que presta. O 

Estado Democrático de Direito é uma instituição dos indivíduos para os indivíduos e deve 

perseguir objetivos de concretização dos ideais sociais, valendo-se da cooperação econômica 

dos contribuintes na medida de suas capacidades. 

É evidente, portanto, que a capacidade contributiva deve nortear as atividades da 

administração tributária para que atribua adequadamente o quantum devido pelo contribuinte 

para consecução dos fins do estado. Neste sentido o arm’s length surge como indicativo da 

capacidade contributiva das pessoas jurídicas vinculadas, oferecendo ao Fisco os instrumentos 

para atribuição do montante real devido por estas pessoas jurídicas em suas operações 

interligadas. Schoeuri29 denomina este processo de “transição de moeda de grupo, para moeda 

de mercado”, ou seja, a conversão de um preço praticado entre empresas vinculadas, para um 

preço conforme as regras do livre mercado.  

Por estes argumentos, é evidente a inserção do arm’s length no ordenamento jurídico 

brasileiro, seja como indicativo da capacidade contributiva, seja como mandamento de 

otimização na aplicação do Direito. Ao lado de outros princípios, como da igualdade e da 

capacidade contributiva e de valores como os da justiça e do mínimo existencial, o arm’s 

length é instrumento fundamental para a atividade da administração tributária. 

Entretanto, é preciso de antemão reforçar que o arm’s length, embora faça, 

implicitamente, parte do ordenamento brasileiro, encontra limites na sua aplicação devido às 

normas de preços de transferência existentes no Brasil. Assim, no próximo capítulo, ao serem 

expostos os métodos de preços de transferência existentes no Brasil, serão apontadas as 

limitações objetivas do princípio arm’s length, sobretudo referentes à praticabilidade. 

 

                                                           
28 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 18ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. 
Pag. 93-94 

 
29 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito brasileiro. 2ª ed. São Paulo. Dialética, 2006, p.15 
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2.3.1 Arm’s length x praticabilidade 

 

Nem sempre o legislador consegue fornecer instrumentos suficientes para a adequada 

aplicação da lei ao redigir uma norma de caráter geral. O meio encontrado para dar execução 

à vontade abstrata e genérica da norma é a praticabilidade. Misanel Derzi define 

praticabilidade como “o nome que se dá a todos os meios e técnicas utilizáveis com o objetivo 

de tornar simples e viável a execução das leis”30 e assevera que sua utilização é fundamental 

para a execução das leis num cenário de administração em massa. 

A praticabilidade se justifica pela noção da igualdade geral pela qual as normas devem 

irradiar no ordenamento jurídico como comandos gerais que eliminem ou reduzam as 

arbitrariedades na aplicação do direito. É impossível prever todas as particularidades quando 

da criação de uma norma e ao mesmo tempo não é possível conceder discricionariedade 

ilimitada ao aplicador do direito, pois isso abriria espaço para a arbitrariedade. Além disso, 

caso esta última hipótese se evidenciasse, cada contribuinte poderia exigir tratamento 

particularizado e isso demandaria um esforço inconcebível por parte da administração. 

Para balancear o dilema da igualdade geral e da discricionariedade ilimitada, o 

legislador pode lançar mão da praticabilidade, definindo padrões médios de aplicação do 

direito.  Deste modo, duas concepções surgiram sobre a aplicação da norma tributária, a 

generalista e a particularista. A primeira sugere a desconsideração de características pessoais 

em favor da avaliação do que ocorre na maioria dos casos. A concepção particularista 

corresponde à consideração de elementos particulares, afastando completamente os 

mecanismos de praticabilidade. Conforme assinala Humberto Ávila, o Brasil adotou um 

sistema misto de justiça particular e de justiça geral31, pelo qual a igualdade será ponderada 

no caso concreto quando fatos relevantes tornarem a regra geral inconsistente com a situação 

particular. 

Além de estar no meio termo entre a igualdade geral e a igualdade particular, a 

praticabilidade também demonstra ser fundamental para a segurança jurídica ao dar ao 

contribuinte a noção de como a norma será aplicada para a maioria dos casos. Percebe-se, 

então que a função da praticabilidade não é abarcar todas as possíveis aplicações da norma, 

visto que os fatos sociais são dinâmicos e o direito não acompanha este movimento na mesma 

                                                           
30 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo. 2 ed. Ver., atualizada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p.66 
31 Ávila, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 133 
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toada, mas colaborar com a boa aplicação do direito, fornecendo ao seu aplicador os métodos 

necessários para atender o sentido geral da norma. 

Para Regina Helena Costa a praticabilidade é verdadeiramente um princípio do Direito 

Tributário, pois: “apresenta traços característicos daquela espécie normativa: contém elevado 

grau de generalidade e abstração, irradiando seus efeitos sobre múltiplas normas; e contempla 

valor considerado fundamental para a sociedade, qual seja, a viabilização da adequada 

execução do ordenamento jurídico, no campo tributário”32.  

Igualmente ao princípio arm’s length, o princípio da praticabilidade não está disposto 

em nenhuma norma do ordenamento brasileiro, mas a falta de transcrição não pressupõe a sua 

inexistência. A praticabilidade reside implicitamente nas regras abstratas e gerais do 

ordenamento, simplificando a execução das leis ao fomentar mecanismos de realização dos 

desígnios da norma.  

Princípio que é, a praticabilidade deve por vezes ceder espaço a aplicação de outro 

princípio dado o caráter dialético inerente a esta espécie de norma. Assim, em busca da 

igualdade particular, característica essencial do arm’s length, a praticabilidade pode ser 

deixada de lado para que o contribuinte não suporte uma carga tributária injusta. 

No caso do Brasil o que se evidencia é que a praticabilidade é o objetivo a ser 

perseguido, enquanto o arm’s length é o direito afetado. O instrumento utilizado para 

responder aos conflitos entre os dois princípios é a proporcionalidade através da análise de 

adequação, necessidade e sopesamento.  

A etapa de adequação se destina a investigar se a medida consegue alcançar os 

objetivos perseguidos, como no Brasil o legislador decidiu prestigiar a praticabilidade nos 

métodos de preço de transferência, apenas excepcionalmente outro princípio prevalecerá 

sobre ela. Esta exceção ocorre, por exemplo, quando o legislador oferece ao contribuinte a 

possibilidade de pedir regime diferenciado de apreçamento quando traz conteúdo probatório 

suficiente que justifique a especificidade da sua transação, privilegiando, assim, o arm’s 

length em detrimento da praticabilidade. 

A etapa da necessidade busca averiguar se não há medida alternativa que possa ao 

menos conceder igualdade de aplicação dos dois princípios, ou ao menos que o sacrifício não 

extirpe por completo a aplicação de um ou de outro. Através da apreciação litigiosa, as partes 

                                                           
32 COSTA, REGINA HELENA. Praticabilidade e justiça tributária. São Paulo: Malheiros. 2007. p.92 
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podem invocar as medidas alternativas que podem comprovar a não necessidade da medida 

padrão. No campo teórico, é possível afirmar que os métodos existentes hoje no Brasil, ao 

fomentarem a praticabilidade, dificultam a igualdade entre este e o princípio arm’s length e a 

experiência internacional também não oferece muitas alternativas para contornar o problema, 

como será demonstrado ao apresentarmos os métodos disponíveis no âmbito da OCDE. 

Por fim, o sopesamento é responsável pela comparação entre os princípios, para que 

então se averigue se a realização dos objetivos (praticabilidade) justifica a restrição dos 

direitos (arm’s length). Assim o próximo capítulo destina-se a demonstrar os métodos 

existentes hoje no Brasil para o apreçamento das transações entre empresas vinculadas tendo 

em mente que o legislador privilegiou a praticabilidade. Ao mesmo tempo será analisado se a 

opção pela praticabilidade justifica a restrição do arm’s length. 
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3. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA NA IMPORTAÇÃO 

 

3.1. Conceito 

 

A partir do fenômeno da Globalização, a difusão do comércio alcançou patamares até 

então inimagináveis. A profusão de novas empresas e grupos comerciais fortaleceu os 

vínculos entre países, sociedades e mercados, criando um ambiente em que as políticas de 

uma instituição podem influenciar as das demais para além dos limites de seu país. O 

panorama econômico atual é de internacionalização da cadeia de valores o que traz desafios 

incontáveis para as autoridades tributárias. 

Conforme MOREIRA33,  

Em pesquisa  conduzida  pela Ernst  &  Young  LLPentre  210  empresas  

multinacionais  com  sede  em  8  dos mais  industrializados  países  do  mundo  

(Alemanha,  Austrália,  Canadá,  EUA, França,  Holanda,  Japão  e  Reino  Unido),  

constatou-se  que  82%  das  empresas consideravam  o transfer  pricing como  o  

mais  importante  tema  da  tributação internacional. Das empresas pesquisadas, 71% 

possuíam expectativas de que, em um  futuro  próximo,  a  temática  dos  preços  de  

transferência  lideraria as  questões  referentes  à  tributação  internacional  das  

multinacionais. E nada menos que 69% das companhias pesquisadas haviam 

enfrentado (seja em  sua  sede,  seja  em  suas  subsidiárias)  investigações  sobre  a  

utilização  de preços de transferência na remessa indireta de lucros para o exterior. 

Os preços de transferência fazem referência à determinação de preços a serem 

utilizados nas operações entre empresas relacionadas que operam no comércio internacional. 

Estas operações, quando realizadas entre empresas interdependentes, por não serem 

negociadas sob a logica mercantil usual, podem ser manipuladas para subvalorizar ou 

supervalorizar as transações afetando a base de cálculo dos tributos. 

A expressão preço de transferência deriva do inglês, transfer pricing, que na tradução 

mais apurada para o português denotaria “fixação de preço de transferência” ou “apreçamento 

de transferência”. Como assinala Agostinho Toffoli Tavolaro34, a tradução convencional da 

                                                           
33 MOREIRA André Mendes. Planejamento tributário internacional e preços de transferência–o regime da lei nº 
9.430/96.  Revista da Assossiação Brasileira de Direito Tributário, v.19, p 8-16, 2002. 
34 TAVOLARO, Agostinho Toffoli. Tributos e Preços de Transferência. Tributos e Preço de Transferência. Vol. 2. 
São Paulo: Dialética, 1999. 
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expressão foi equivocada, pois ao invés de exprimir o sentido da original inglesa, traduziu-se 

como “transfer price” que não representa o espírito da definição. Para o autor, preço de 

transferência é “a determinação do preço pelo qual uma empresa transfere bens corpóreos ou 

incorpóreos ou fornece serviços a empresas a ela vinculadas”. 

Na visão do jurista, quando se usa o termo “preço de transferência”, na verdade o 

objetivo é falar de um procedimento em que há fixação de preços a fim de evidenciar o 

verdadeiro valor de uma operação entre empresas interdependentes. Preço de transferência é o 

objeto do procedimento e não o procedimento em si, daí a impropriedade da tradução da 

expressão para o português. 

Não obstante o equívoco, a expressão tem sido amplamente usada na doutrina 

brasileira e aparece assim na legislação de referência. A tradução da expressão transfer 

pricing não foi feita nestes termos apenas no português, em outras línguas foi reproduzida a 

mesma lógica, como no francês “prix de transfer”, “transferpreise” ou “verrechnungspreise” 

em alemão, “precio de transferencia” em espanhol e “prezzo di trasferimento” em italiano. 

Para Schoueri (2006)35, preços de transferência correspondem “a política de preços 

estabelecidas entre empresas interdependentes ou que mantenham uma relação especial, 

podendo, assim, surgir situações nas quais essa politica é direcionada para a fixação de preços 

artificiais, de forma a concentrar a riqueza nesta ou naquela empresa de um grupo 

empresarial”. 

O Glossary of Tax Terms divulgado pela Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) busca dar uma definição neutra ao termo “transfer 

pricing” ao conceitua-lo como “o preço cobrado por uma companhia pelos bens, serviços ou 

propriedade intangível a uma subsidiária ou outra companhia relacionada”36.  

Entretanto, alguns autores, entre eles Alberto Xavier37, preferem dar uma conotação 

pejorativa ao termo ao apresentá-lo como “uma discrepância entre o preço estipulado e o 

preço normal da transação, entendido como aquele praticado entre empresas independentes no 

mercado livre.”. 

                                                           
35 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preço de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 2ª ed. São Paulo. Dialética. 
2006. p.44 
36 “Transfer Pricing”. Glossary of Tax Terms. Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris. 
2015. Disponível em <http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm#T> Acessado em 19/12/2015 
37 XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 6ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2004. p. 301 
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Neste trabalho será utilizada a definição neutra dada à expressão transfer pricing pela 

OCDE, desvinculando qualquer natureza valorativa quanto à licitude do procedimento, tendo 

em vista que o apreçamento das transações, feito através de uma logica diferente do livre 

mercado, é um procedimento que oferece genuína dificuldade38 e que nem sempre expressa 

finalidade de transgredir normas tributárias. 

 

3.2 O controle fiscal dos preços de transferência 

 

No intuito de normatizar a temática do preço de transferência, diversas regras foram 

introduzidas no ordenamento brasileiro para coibir o abuso da manipulação de transações 

entre empresas de um mesmo grupo econômico. A principal norma relacionada ao tema é a lei 

9.430/96 que tem por condão controlar as transações entre pessoas jurídicas domiciliadas no 

Brasil e pessoas vinculadas no exterior e, de igual forma, as operações com pessoas, ainda que 

sem vínculo, localizadas em paraísos fiscais. 

Após o advento da supracitada lei, outros atos normativos infralegais foram 

promulgados para regulamentar e interpretar o tema dos preços de transferência. No quadro 

abaixo são enumeram as normas e atos normativos que tratam do tema atualmente no Brasil 

que, em sua grande maioria, foram editados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(SRFB). 

Quadro 1.1. Histórico das normas referentes aos preços de transferência no Brasil 

Norma Data Teor Status 

Lei 9.430/96 27.12.96 Introdução às regras de preços de transferência (PT) Vigente 

IN-SRF 38/97 30.04.97 Regulamentou os PT no âmbito da atuação da SRFB Revogada 

IN-SRF 164/99 23.12.99 Relação dos paraísos fiscais Revogada 

Lei 9.959/00 27.01.00 Estabeleceu o método PRL39 Vigente 

                                                           
38 Nos termos das diretrizes da OCDE, em tradução livre, “as administrações tributárias não devem 
automaticamente presumir que empresas associadas tentaram manipular seus lucros. Pode haver um 
dificuldade genuína em determinar com precisão um preço de mercado na ausência de forças mercadológicas 
ou quando adotada uma estratégia comercial particulariza. OCDE. “Transfer Pricing Guidelines for 
Multinational Enterprises and Tax Administrations”. 2010. Disponível em www.oecd.org/ctp/transfer-
pricing/transfer-pricing-guidelines.htm . Acessado em 29/12/2015 
39 O Preço de Revenda e Lucro (PRL) é um dos métodos de aferição indireta do valor do produto importado 
utilizado no ordenamento brasileiro que foi introduzido pela Lei 9.959 de 2000 e o mais utilizado. A aferição 
direta, feita pelo valor declarado de importação, nem sempre corresponde ao valor de mercado, o que força a 
administração tributária a desenvolver métodos de aferição do custo da transação mais próximos da realidade. 

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm
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IN-SRF 113/00 19.12.00 Regulamentou as regras para o método PRL Revogada 

IN-SRF 32/01 30.03.01 Regulamentou os PT no Brasil Revogada 

Lei 10.451/02 10.05.02 Ampliou o conceito de pessoa vinculada Vigente 

IN-SRF 243/02 11.11.02 Consolidou e regulamentou os PT Revogada 

Lei. 10.833/03 29.12.03 Conferiu à SRFB estabelecer simplificação dos 

métodos de PT 

Vigente 

IN-SRF 382/03 30.12.03 Ampliou o período para apuração da margem no PRL Vigente 

Lei 12.715/12 17.08.12 Alterou as regras de apuração do PRL Vigente 

IN-SRF 1.312/12 31.12.12 Consolida e regulamenta os PT Vigente 

 

As normas elencadas acima tiveram por finalidade modernizar a atuação da 

administração tributária brasileira em face da problemática do preço de transferência, 

objetivando assim eliminar ou, ao menos, reduzir as transferências de resultado para o exterior 

por valores diferentes dos praticados no mercado livre. 

O controle fiscal sobre os preços de transferência têm por objetivo principal 

determinar a base de cálculo real de dois tributos devidos das empresas com representações 

no exterior, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL), ambos incidentes sobre o lucro fiscal. É preciso ressaltar que para a 

legislação há diferença entre o lucro contábil e o lucro fiscal, também chamado lucro 

tributável. O primeiro tem por referência o resultado da empresa durante o exercício social 

como resultado de sua atividade, enquanto o segundo representa o montante utilizado pela 

administração tributária para lançamento do IRPJ e CSLL. 

O Estado apura o valor do tributo devido tendo por base de cálculo o lucro fiscal da 

empresa. Conforme o Decreto 3.000/99, conhecido como Regulamento do Imposto de Renda 

(RIR), o lucro fiscal pode ser determinado utilizando o lucro real, o lucro presumido ou o 

lucro arbitrado, conforme o caso, e a Lei 9.981/95 estende à CSLL o mesmo tratamento dado 

ao IRPJ.  

O lucro real40 é o método padrão de apuração da base de cálculo e é determinado após 

as deduções e acréscimos permitidos na legislação do IRPJ.  

                                                                                                                                                                                     
Além do método citado ainda existem o dos Preços Independentes Comparados, o do Custo De Produção Mais 
Lucro e do Preço Sob Cotação Na Importação, todos oportunamente identificados no trabalho. 
40 Nos termos do art. 14 da lei 9.718/98, estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas: 
I - cuja receita total no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito 
milhões de reais) ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses;  
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A apuração pelo lucro presumido é permitida para algumas empresas, nos termos do 

RIR: 

Art. 516 “A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, 

tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de 

reais multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, 

quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no 

lucro presumido” 

A finalidade da apuração pelo lucro presumido é simplificar o cálculo do montante devido 

aplicando-se alíquota predeterminada sobre a receita bruta, de acordo com a atividade 

desempenhada pela pessoa jurídica. Por fim, lucro arbitrado destina-se as hipóteses em que o 

contribuinte não mantém escrituração na forma da lei, ou então a divulga de forma viciada, 

errônea ou deficiente, além das demais situações de fato dispostas no art. 530 do Decreto 

3.000/99.41 Em regra, quando fica evidenciada alguma das hipóteses, arbitra-se o lucro 

utilizando a receita bruta do exercício acrescida em 20% (art. 532, RIR). 

A relevância destes conceitos de lucro para o estudo dos preços de transferência deve-

se ao fato de a fixação dos preços de transferência estar intimamente ligada às adições 

                                                                                                                                                                                     
II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, 
sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de 
capitalização e entidades de previdência privada aberta; 
III - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 
IV - que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do 
imposto; 
V - que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa, na 
forma do art. 2° da Lei n° 9.430, de 1996; 
VI - que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, 
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de 
direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring). 
VII - que explorem as atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio. 
 
41 Art. 530.  O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base 
nos critérios do lucro arbitrado, quando: 
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis 
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; 
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, 
erros ou deficiências que a tornem imprestável para: 
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou 
b) determinar o lucro real; 
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração 
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527; 
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido; 
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar o lucro da sua 
atividade separadamente do lucro do comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398); 
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou 
fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário. 
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referentes ao lucro real. Como explica Ricardo Marozzi Gregorio42, “a legislação de preços de 

transferência instituiu a seguinte ficção: Se o preço praticado é superior, nas importações, ou 

inferior, nas exportações, ao preço parâmetro, deve-se tributar a renda auferida [...] O 

mecanismo para operacionalizar este ajuste é a figura da adição ao lucro real, prevista na 

legislação do IR”. 

É por meio das adições – divergências relevantes nos preços atribuídos aos bens, 

serviços e direitos para definir receitas – e das exclusões – custos suportados nas operações 

comerciais – que pode haver a correta identificação da receita líquida para apuração da base 

de cálculo na qual incide o IRPJ e a CSLL. 

 

3.3. Os métodos brasileiros de preços de transferência  

 

As normas que regulam os preços de transferências são utilizadas nas relações 

comerciais entre pessoas jurídicas ou físicas vinculadas que estejam em jurisdições tributárias 

distintas. Para a Instrução Normativa RFB 1312/12 são operações sujeitas ao controle fiscal 

de preço de transferência:  

 Importação de bens, serviços e direitos; 

 Exportação de bens, serviços e direitos; 

 Pagamento ou crédito de juros decorrentes de operações financeiras cujos 

contratos não estejam registrados no Banco Central do Brasil; 

 Juros auferidos decorrentes de operações financeiras cujos contratos não 

estejam registrados no Banco Central do Brasil 

 Qualquer uma destas operações quando não realizadas por intermédio de 

interposta pessoa43. 

 

                                                           
42 GREGORIO, Ricardo Marozzi. Arm’s length e a praticabilidade dos preços de transferência. Tese de doutorado 
– USP. São Paulo, 09/06/2010. p. 121 
43 Interposta pessoa na definição da Secretaria da Receita Federal do Brasil é a “que intermedeia operações 
entre pessoas vinculadas”. Trata-se de uma pessoa que negocia com o objetivo de esconder o verdadeiro 
interessado. Para Beleza dos Santos, a fim de corrigir esta distorção é “necessário que se verifique um 
desacordo entre a vontade real e a declarada, o que seja: a) intencional; b) realizado com o intuito de enganar; 
c) estabelecido por acordo entre todos aqueles cujas vontades condicionaram a formação do negócio jurídico”. 
(BELEZA DOS SANTOS, José. A simulação em Direito Civil. Coimbra, 1955.  p. 50) 
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Como se evidencia pela análise das operações supracitadas, a preocupação da SRFB é 

impedir que as negociações que ultrapassam a jurisdição brasileira sofram distorções que 

afetem a cobrança dos tributos que sobre elas incidem. Nos termos do site oficial do órgão, ao 

referenciar o controle fiscal por meio de preços de transferência assinala44: 

Diversos países vêm instituindo esse controle como medida de salvaguarda de seus 

interesses fiscais, haja vista a constatação de manipulação dos preços por empresas 

interdependentes em transações internacionais, com o inequívoco objetivo de 

usufruir de regimes tributários mais favoráveis. Assim, ocorre a transferência de 

renda de um Estado para outros que oferecem alíquotas inferiores ou concedem 

isenções, por intermédio da manipulação dos preços praticados na exportação e na 

importação de bens, serviços e direitos. 

Das operações supracitadas, inegavelmente as importações e exportações de bens, 

produtos e direitos são as que mais exigem esforços de apuração pela administração tributária 

brasileira, dado o volume intenso de trocas internacionais. No caso das importações, 

evidencia-se distorção entre o preço praticado pelas empresas vinculadas e o preço 

parâmetro45 quando o contribuinte reconhece como custo ou despesa um valor maior que o 

devido, diminuindo, desta forma, o lucro real que é a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Nas 

exportações é necessário valer-se do controle fiscal quando o contribuinte reconhece uma 

receita a menor, igualmente subvalorizando o lucro real.  

Parte da doutrina compreende que a aplicação das normas brasileiras sobre preços de 

transferência deve ser subsidiária quando já houver acordo internacional de bitributação 

assinado pelo Brasil. Schoueri46 justifica este posicionamento usando por base os termos do 

art. 5º, § 2º, segundo o qual “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.”. 

                                                           
44 http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2005/pergresp2005/pr672a733.html. Acessado em 
22/12/2015 
45 O preço parâmetro é o preço apurado por meio dos métodos de preços de transferência constantes da 
legislação brasileira que servirá de referência na comparação com o preço que foi efetivamente praticado pela 
empresa. Seu propósito é assegurar que os preços considerados para apurar o lucro real, presumido ou 
arbitrado, e a base de cálculo do IRPJ e da CSLL se aproximem, tanto quanto possível, dos preços de mercado. 
46 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preço de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 2ª ed. São Paulo. Dialética. 
2006. p.155 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2005/pergresp2005/pr672a733.html
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Segundo Ricardo Lobo Torres47, o artigo da Constituição Federal não é o que justifica 

a prevalência do tratado de bitributação e ao contrapor Schoueri, afirma que: 

 “Aquele princípio constitucional (da aceitação dos tratados) tem por objetivo a 

defesa dos direitos fundamentais, possuindo eficácia inclusive sobre as próprias 

normas constitucionais que os contrariem, donde resulta que possui extensão muito 

maior que a do art. 98 do CTN, reservado às questões, como a dos preços de 

transferência, que não envolvam os direitos humanos”. 

Nestes termos, o autor entende que o artigo supracitado sustenta os tratados internacionais de 

direitos humanos e não os tratados em geral, inclusive os de direito tributário, que ingressam 

no ordenamento com força infraconstitucional e supralegal. Sustenta, então, que havendo 

tratado de bitributação, deve ser levada em conta a interpretação do art. 9848 do Código 

Tributário Nacional (CTN), suspendendo a execução da lei 9.430/96 e das Instruções 

Normativas da SRFB na parte que trata do apreçamento “at arm’s length”.  

Para os casos não sustentados por tratado internacional, os métodos de preços de 

transferência são regulados no ordenamento especialmente pela lei 9.430/96, que apresenta os 

quatro métodos de avaliação de preço de transferência disponíveis para a importação no 

Brasil. 

O Método Dos Preços Independentes Comparados – PIC, nos termos do art. 18, I da 

lei 9.430/96, consiste na “média aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos 

ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e 

venda, em condições de pagamento semelhantes.”.  

O art. 21 da supracitada lei exige que, para o apreçamento da transação, deverão ser 

utilizados relatórios ou publicações oficiais do país de origem. Na falta de acordo de 

bitributação, a empresa vinculada importadora poderá valer-se de pesquisas efetuadas por 

empresa ou instituição de notório conhecimento técnico ou publicações técnicas que 

demonstre o preço praticado entre pessoas jurídicas independentes. Entretanto, o art. 44 da IN 

SRF 1.312/2012 ressalva a utilização de qualquer transação para o apreçamento, excluindo da 

comparação as operações atípicas como liquidações de estoque, encerramentos de atividades 

ou vendas com subsídios governamentais. 

                                                           
47 TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento Tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. 2 ed. – Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. EBOOK p. 105 
48 Art. 98 “Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e 
serão observados pela que lhes sobrevenha”.. 
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Uma das barreiras à aplicação plena do arm’s length no Brasil repousa nas 

dificuldades que permeiam a comparabilidade de preços no comércio internacional. 

Comparabilidade e apreçamento “at arm’s length” operam em simbiose, porquanto quando o 

legislador restringe a utilização de qualquer referencial para a atribuição dos preços de 

transferência, proporcionalmente será restringida a liberdade inerente ao princípio arm’s 

length.  

Por conseguinte, se o contribuinte não pode realizar o apreçamento da transação pelo 

referencial que considera apropriado, sua subjetividade é reduzida. Isso não se coaduna com o 

objetivo do princípio arm’s length que é conceder tanto ao fisco quanto ao contribuinte a 

oportunidade de estabelecer seus preços livremente. O argumento que sustenta essa limitação 

é que a subjetividade dos agentes fixadores de preços pode criar distorções que maculam o 

objetivo da comparabilidade, a apresentação do preço real da operação, tornando as restrições 

legais fundamentais para o uso coerente do princípio da praticabilidade. 

Ricardo Marozzi Gregório49 argumenta que o cerne da limitação do princípio no 

ordenamento pátrio diz respeito às diferenças entre a sua origem no direito americano, em que 

a subjetividade é privilegiada, e sua aplicação no direito romano-germânico, o qual valoriza 

os limites objetivos na aplicação das normas. Assim, o legislador brasileiro se preocupou em 

delimitar a aplicação do método PIC apresentando condições para sua aplicação e verificação 

da comparabilidade. Para Alberto Xavier50, que defende a tipicidade cerrada nos preços de 

transferência, a situação ideal seria a previsão de métodos que excluíssem completamente a 

subjetividade do contribuinte, deixando nas mãos do fisco o poder de atribuir o preço das 

operações entre pessoas jurídicas vinculadas. 

Uma das soluções apresentadas por Gregório para manutenção da subjetividade no 

ordenamento seria exigir que o contribuinte apresentasse conteúdo probatório suficiente para 

comprovar o apreçamento da transação e que ficasse a disposição do Fisco para apreciação 

ulterior.51 Desta forma, ao invés de prescrever limitações à comparação subjetiva e, 

                                                           
49  GREGORIO, Ricardo Marozzi. Arm’s length e a praticabilidade dos preços de transferência. Tese de 
doutorado – USP. São Paulo, 09/06/2010. p. 278 
50 GREGORIO, Ricardo Marozzi. Arm’s length e a praticabilidade dos preços de transferência. Tese de doutorado 
– USP. São Paulo, 09/06/2010. p. 278. In: XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade na 
tributação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978 
 
51 GREGORIO, Ricardo Marozzi. Arm’s length e a praticabilidade dos preços de transferência. Tese de doutorado 
– USP. São Paulo, 09/06/2010. p. 280  
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consequentemente, ao princípio arm’s length, a administração só precisaria corrigir as 

inconsistências nas hipóteses de haver apreçamento equivocado do contribuinte. 

O próximo método apresentado pela lei 9.430/96 é o Método Do Preço De Revenda 

Menos O Lucro – PRL é: 

Art. 18. 

II- 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; 2. vinte por cento, calculada sobre o preço de 

revenda, nas demais hipóteses. 

O professor Heleno Taveira Torres esclarece como o método é utilizado: 

“O método realiza-se em duas fases: i) determinação do preço de revenda, a partir da 

primeira operação (importação) e ii) aplicação da margem de lucro (de 20% ou 

60%), para os fins de isolar a eventual presença de alguma divergência relevante 

entre o preço de referencia e aquele de mercado. Em vista disso, quanto a primeira, o 

preço de revenda deve constituir um dado objetivo, determinado pelas leis normais 

de mercado [...] quanto às margens de lucro, estas são predefinidas, mas podem ser 

apuradas de modo divergente, com base em dados específicos, contemporâneos a 

transação, nos limites da legislação em vigor”.52 

Trata-se do método mais utilizado na prática brasileira para o controle de preços de 

transferência em importações, pois é o único que pode ser utilizado sem a necessidade de 

obtenção de informações ou documentos perante terceiros53. 

Não foi oferecido qualquer embasamento econômico para atribuição dos percentuais 

de 20% (operações em geral) ou 60% (importação de produtos para produção) sobre o preço 

de revenda, o que demonstra na realidade fática uma distorção à igualdade material ao 

submeter operações desiguais aos mesmos métodos de comparabilidade.  

                                                           
52 TORRES, Heleno Taveira. Controle sobre preços de transferência. Legalidade e uso de presunções no 
arbitramento da base de cálculo dos tributos O direito ao emprego do melhor método. Limites ao uso do PRL-
60 na importação. Belo Horizonte: Revista Fórum do Direito Tributário. 2003. p. 30 
53 BORGES, Alexandre Siciliano. Preços de transferência: o método PRL e os valores referentes a frete, seguro, e 
tributos. Revista Eletronica de Direito Tributário da ABDF. Disponível em 
http://www.abdf.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=174:precos-de-transferencia-o-
metodo-prl-e-os-valores-referentes-a-frete-seguro-e-tributos&catid=28:artigos-da-revista&Itemid=45 Acessado 
em 17/01/2016 

http://www.abdf.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=174:precos-de-transferencia-o-metodo-prl-e-os-valores-referentes-a-frete-seguro-e-tributos&catid=28:artigos-da-revista&Itemid=45
http://www.abdf.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=174:precos-de-transferencia-o-metodo-prl-e-os-valores-referentes-a-frete-seguro-e-tributos&catid=28:artigos-da-revista&Itemid=45
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Humberto Ávila sugere que a generalidade dos princípios deve ser adequada à maioria 

dos indivíduos, ou no caso do Direito Tributário a maioria dos contribuintes. Qualquer 

tendência à padronização não pode desconsiderar situações setoriais que podem suscitar 

discrepâncias entre o modelo e a realidade fática54.  

A aplicação de qualquer método brasileiro de apreçamento levando em conta margem 

de lucro pré-fixadas cerceia o princípio arm’s length na medida em que exclui em grande 

medida a subjetividade por parte do contribuinte para privilegiar a praticabilidade. De igual 

modo, a determinação de margens fixas do método PRL cria distorções ao não levar em conta 

características intrínsecas da pessoa importadora. 

O art. 21, § 2º da lei 9.430/96 admite o uso de margens de lucro diversas das 

estabelecidas, desde que o contribuinte as comprove, com base em publicações, pesquisas ou 

relatórios. Entretanto, atos administrativos editados após a promulgação da supracitada lei 

criaram burocracias descabidas que dificultam ao contribuinte pedir margem de lucro diversa 

das estabelecidas. É o que Luís Eduardo Schoueri chama de prova diabólica (probatio 

diabolica)55, aquela que exige prova tão difícil, que afasta o exercício do direito. 

O Método Do Custo De Produção Mais Lucro – CPL é definido pelo art. 18, III, como 

“o custo médio de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no país onde 

tiverem sido originariamente produzidos, acrescido dos impostos e taxas cobrados pelo 

referido país na exportação e de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o custo 

apurado”. Este método é utilizado em menor escala, pois depende do conhecimento de custos 

relativos à produção e comercialização dos itens importados, sendo que muitas vezes a 

empresa exportadora vinculada não está interessada em divulgá-los para preservar o sigilo de 

suas operações. 

O Método Do Preço Sob Cotação Na Importação – PCI é o último método e também o 

mais recente no ordenamento brasileiro, introduzido pelas modificações da lei 12.715/2012, 

consiste nos valores médios diários da cotação de bens ou direitos sujeitos a preços públicos 

em bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas. Aplica-se tão somente a 

importação de commodities e usa como base a variação de preços em 13 bolsas de mercado 

internacionais dispostas no anexo II da IN 1.312/2012. O método também é difícil de ser 

                                                           
54 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 95 
55 SCHOUERI, “Margens predeterminadas, praticabilidade e capacidade contributiva”. In: SCHOUERI, Luís 
Eduardo. Preços de transferência no direito brasileiro. 2ª ed. São Paulo. Dialética, 2006, p.122-124 
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aplicado em algumas situações, pois o produto pode ser novo e sem referências ou pode não 

haver bolsa de mercado que estipule preços para a commoditie.56  

 

3.4 Os métodos da OCDE de preços de transferência  

 

Apresentados os métodos nacionais de verificação dos preços de transferência cabe 

compara-los ao modelo internacional57 preconizado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico que serve atualmente de base para as normas da maioria dos 

países. Como ressalta TORRES (2013)58, “Embora não seja signatário da Convenção Modelo 

da OCDE, o Brasil assinou inúmeros tratados de bitributação que repetem o dispositivo do art. 

9º da OCDE59, o que deixa fora de duvida a sua recepção no direito pátrio”60. 

                                                           
56 Conforme a Solução de Consulta Cosit 176/2015 é ônus do importador comprovar que não há referencia 
mercadológica de preço para seu produto nas Bolsas referenciadas na IN 1.312/2012. Na hipótese de inexistir 
cotação específica para o produto importado ou exportado, os preços declarados poderão ser comparados com 
os obtidos a partir de fontes de dados independentes fornecidas por instituições de pesquisa setoriais 
internacionalmente reconhecidas listadas no Anexo III da IN RFB nº 1312, de 2012, sendo ajustados para mais 
ou para menos do prêmio médio de mercado.. (Solução de Consulta nº 176 – Cosit-SC de 08/07/2015. 
Acessado em <www.normaslegais.com.br/legislacao/solucao-de-consulta-cosit-176-2015.htm> 
57 Os métodos preconizados pela OCDE são fruto da experiência internacional e objetivam promover a 
disseminação do princípio arm’s length a ser utilizado pelas administrações tributárias e pelas empresas 
vinculadas sob jurisdições diferentes.  
58 TORRES, Ricardo Lobo. Planejamento Tributário: elisão abusiva e evasão fiscal. 2 ed. – Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013 
59 Artigo 9.º  
Empresas associadas 
1. Quando:  
a) uma empresa de um Estado contratante participar, directa ou indirectamente, na direcção, no controle ou 
no capital de uma empresa do outro Estado contratante; ou  
b) as mesmas pessoas participarem directa ou indirectamente, na direcção, no controle ou no capital de uma 
empresa de um Estado contratante e de uma empresa do outro Estado contratante, e em ambos os casos, as 
duas empresas, nas suas relações comerciais ou financeiras, estiverem ligadas por condições aceites ou 
impostas que difiram das que seriam estabelecidas entre empresas independentes, os lucros que, se não 
existissem essas condições, teriam sido obtidos por uma das empresas, mas não foram por causa dessas 
condições, podem ser incluídos nos lucros dessa empresa e, consequentemente, tributados.  
2. Quando um Estado contratante incluir nos lucros de uma empresa deste Estado - e tributar nessa 
conformidade - os lucros pelos quais uma empresa do outro Estado contratante foi tributada neste outro 
Estado, e os lucros incluídos deste modo constituírem lucros que teriam sido obtidos pela empresa do primeiro 
Estado, se as condições impostas entre as duas empresas tivessem sido as condições que teriam sido 
estabelecidas entre empresas independentes, o outro Estado procederá ao ajustamento adequado do 
montante do imposto aí cobrado sobre os lucros referidos. Na determinação deste ajustamento, serão 
tomadas em consideração as outras disposições da Convenção e as autoridades competentes dos Estados 
contratantes consultar-se-ão, se necessário. 
OCDE. Convenção Modelo 2000\2005. Disponível em https://info.portaldasfinancas.gov.pt/  Acessado em 
25/12/2015 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/
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Os métodos a seguir apresentados tomam por base o “Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations”61 divulgado pela OCDE, numa tradução 

livre, 

O “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations” provê informação na aplicação do princípio arm’s length na 

valoração, para propósitos tributários, de transações internacionais entre empresas 

associadas. Em uma economia global onde empresas multinacionais desempenham 

um papel proeminente, os governos precisam assegurar que o lucro tributável destas 

empresas não sejam artificialmente transportados da sua jurisdição e que a base 

tributável reportada pelas multinacionais em seus países reflitam a atividade 

econômica desempenhada. Para os contribuintes, é essencial limitar os riscos da 

bitributação econômica que pode resultar da disputa entre dois países na 

determinação da remuneração “at arm’s length” das transações internacionais entre 

empresas associadas. 

O primeiro método preconizado pela OCDE é o Comparable Uncontrolled Price 

(CUP). Trata-se de uma comparação direta entre o valor de uma transação entre empresas 

vinculadas e o valor de uma transação entre empresas independentes. Por ser mais simples e 

consistente, é o método preferencial no âmbito da OCDE, embora possa ser afastado nas 

hipóteses em que não haja operação parâmetro entre empresas independentes ou quando a 

transação entre as empresas vinculadas tem características especiais. No Brasil este método é 

semelhante ao aplicável no método PIC, em que a comparação de preços das commodities é 

feita com base nos valores registrados nas bolsas de mercado autorizadas pela Instrução 

Normativa 1.312/2012 da SRFB. Também se assemelha ao PCI pelo qual os preços dos bens, 

serviços ou direitos, idênticos ou similares, são apurados com base numa média aritmética 

daqueles negociados no mercado brasileiro ou em outros países, em operação de compra e 

venda, em condições de pagamento semelhantes. 

O Resale Price Method (RPM) toma por base o preço pelo qual um produto adquirido 

de uma empresa vinculada é revendido a uma empresa independente. Este preço é então 

reduzido por uma margem representando o montante pelo qual o revendedor lucraria na 

negociação. O que sobra após subtrair a margem de lucro é considerado como um preço “at 

                                                                                                                                                                                     
60 Como exemplo da utilização do modelo da OCDE nos pactos de bitributação do Brasil, citamos o Decreto nº 
355\1991 firmado entre o Brasil e o reino dos Países Baixos. O art. 9º do decreto é cópia literal dos termos do 
art. 9º da convenção modelo da OCDE.  
61  OCDE. “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”. 2010. Disponível 
em www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm. Acessado em 25/12/2015 

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm
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arm’s length” praticado na transferência original entre as empresas associadas. Trata-se de um 

método indireto de verificação de preços, porque não é avaliada a operação original, como no 

caso do CUP, mas sim o resultado de uma negociação posterior entre partes independentes. O 

método funciona em termos semelhantes ao de Preços de Revenda Menos Lucro operado no 

Brasil. 

O Cost Plus Method (CPM) opera de forma inversa ao RPM. Ao invés de subtrair uma 

margem do lucro bruto na operação de revenda do bem, adiciona-se uma margem no lucro 

bruto da venda do produto entre as empresas vinculadas. Desta forma, evita-se que a empresa 

vinculada original superestime despesas para diminuir o lucro bruto de vendas.  

Diferente dos três métodos da OCDE até então apresentados, que têm por base as 

operações de trocas de mercadorias ou direitos entre as empresas vinculadas, os dois métodos 

a seguir levam em conta a repartição dos lucros gerados por estas operações entre uma ou 

mais empresas associadas.  

O primeiro método transacional com base no lucro é o Profit Split Method (PSM) que 

é usado para determinar se a alocação de lucros e perdas entre partes relacionadas foram 

conduzidas “at arm’s length”, baseando-se no relativo valor de suas contribuições para o 

resultado da companhia. Neste sentido, o PSM se refere ao montante incorporado em uma 

transação, não o lucro total do grupo associado. 

O primeiro passo é definir o montante de lucro percebido pelas partes numa relação 

entre empresas vinculadas. O lucro a ser compartilhado (profit split) é o operacional, aquele 

antes das reduções dos tributos. O segundo passo é distribuir o lucro baseado na contribuição 

de cada parte, procedimento interno que normalmente ocorre ao arrepio do princípio arm’s 

length. Pelo método PSM, a administração tributária dos Estados vai então averiguar se uma 

das partes na negociação teve sua parcela do lucro supervalorizada – normalmente aquela 

alocada num país de tributação favorecida -, e, conforme o caso, atribuirá a parcela real de 

lucro que servirá de base de cálculo.  

O derradeiro método de avaliação dos preços de transferência apresentado pelo 

Guidelines é o Transactional Net Margin Method (TNMM). O TNMM compara a margem de 

lucro que uma parte aferiu numa transação entre partes vinculadas com a mesma margem de 

lucro aferida pela parte numa comparável transação entre partes independentes. Para tanto, 

pelo TNMM são examinadas bases relativas aos custos, às vendas e aos ativos que o 
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contribuinte contabiliza nas transações controladas e independentes. Desta forma o TNMM é 

mais complexo que o PSM, pois utiliza dados de um terceiro que servirá de parâmetro para 

averiguar se a transação vinculada foi feita “at arm’s length”.  

 

3.5 Comparação entre os métodos da OCDE e os do Brasil 

 

Tendo sido apresentados os métodos brasileiros e da OCDE relativos aos preços de 

transferência nas importações cabe apontar as peculiaridades das normas nacionais sobre o 

tema.  

Conforme o art. 4º da IN 1.312/2012, “Para efeito de apuração do preço a ser utilizado 

como parâmetro, nas importações de pessoa jurídica vinculada, não residente, de bens, 

serviços ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá, observado o disposto no art. 40, 

optar por quaisquer dos métodos de que tratam os arts. 8º a 16, exceto na hipótese de 

importação de commodities, conforme o §1º do art. 16.”. O grifo não consta no original e 

serve para destacar que, diferente da lógica da OCDE, no Brasil é facultada ao contribuinte a 

escolha do método de avaliação de preços de transferência para que a carga tributária a ser 

suportada seja a menor entre os métodos possíveis. 

Na lógica da OCDE dá-se preferência aos métodos tradicionais de preços de 

transferência numa ordem que privilegia o método de preços comparáveis aos métodos de 

preço de revenda. Na inviabilidade do uso destes métodos, ficam disponíveis aqueles 

referentes ao profit split. Entretanto, a instituição tem sinalizado pela liberdade de escolha 

defendendo que a seleção do método de preço de transferência deve objetivar o encontro da 

melhor opção para o caso concreto62. 

Outra peculiaridade dos métodos de avaliação dos preços de transferência no Brasil 

diz respeito ao fato de não serem aplicados de forma igual a todos os bens, serviços e direitos. 

A IN 1.312/2012, que regulariza a aplicação dos métodos, exclui de sua incidência os 

“pagamentos ao exterior de royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou 

assemelhada”, conforme seu art. 55. 

                                                           
62 OECD Transactional Profit Methods: Discussion Draft for Public Comment, Jan 2008, p.6. Disponível em 
http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/39915180.pdf Acessado em 20/01/2016 

http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/39915180.pdf
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Royalties refere-se à remuneração devida a alguém pelo uso, pela fruição ou pela 

exploração de bens intangíveis. Por sua vez, pagamentos referentes a assistência técnica, 

cientifica, administrativa ou assemelhada está no campo da remuneração pela transferência de 

tecnologia presente nos contratos de know how, por exemplo.  

O apreçamento das transações envolvendo royalties é extremamente complexo, por 

isso, a doutrina brasileira considera que nenhum método dos disponíveis no ordenamento 

brasileiro é suficiente para definir estes preços. Pela exclusão dos royalties e assistência 

técnica, científica, administrativa e operações assemelhadas, o ordenamento acaba 

restringindo a aplicação do princípio arm’s length pelo qual poderiam ser atribuídos preços 

justos a estas operações. 

Ricardo Marozzi Gregorio assinala que uma das alternativas disponíveis para 

combater a elisão nas operações relativas a ativos intangíveis seria a aceitação no 

ordenamento brasileiro do método profit split consagrado no âmbito da OCDE63. Como 

salientado no tópico 4.4, o profit split destina-se a atribuir a cada pessoa vinculada o montante 

de lucro relativo a sua contribuição para o produto final. O jurista usa como exemplo o 

apreçamento na produção de um computador, processo que exige utilização de intangíveis 

valiosos. Na alocação do lucro “at arm’s length” caberá atribuir ao produtor do chip um 

montante maior que os produtores dos demais componentes, dada a essencialidade da peça. 

Neste sentido, ressalta-se que na sistemática brasileira não foram adotados os métodos 

baseados no lucro - PSM e TNMM -, apenas os métodos tradicionais foram utilizados como 

parâmetro. Esta constatação revela um atraso para o fisco nacional, pois torna impraticável a 

aplicação dos métodos de preços de transferência nas operações de ativos intangíveis e outros 

bens e direitos de alta complexidade.  

No exemplo supracitado da produção de um computador, conforme as regras 

brasileiras, a pessoa jurídica revendedora, hipoteticamente, utilizaria alguns dos métodos 

nacionais, por exemplo, o do PRL, aplicando a margem de 60% sobre o produto para revenda. 

Este preço, embora simbolize o valor real da transação, não evita a elisão fiscal no momento 

da divisão do lucro. Suponhamos que a pessoa jurídica declare, descabidamente, que a 

proporção de colaboração para o produto final é 200:1, sendo que a fatia maior do lucro é da 

pessoa jurídica no exterior, localizada num paraíso fiscal. Como no Brasil não há apreçamento 

                                                           
63 63 GREGORIO, Ricardo Marozzi. Arm’s length e a praticabilidade dos preços de transferência. Tese de 
doutorado – USP. São Paulo, 09/06/2010. p. 57 
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do compartilhamento do lucro, a maior parte dele vai para o exterior, escapando da incidência 

do IR e da CSLL sobre o lucro líquido da pessoa jurídica vinculada sediada no Brasil. 

A última particularidade das normas de preços de transferência no Brasil diz respeito 

ao conceito de pessoa jurídica vinculada. A OCDE considera que duas empresas são 

vinculadas quando “participarem direta ou indiretamente, na direção, no controle ou no 

capital de uma empresa de um Estado contratante e de uma empresa do outro Estado 

contratante”64. A IN 1.312/2012 em seu art. 2365 amplia o conceito aplicando as regras de 

preços de transferência, por exemplo, aos agentes, distribuidores ou concessionários que 

gozem de exclusividade com pessoa jurídica ou física no Brasil. 

O estabelecimento destes limites objetivos colabora com a praticabilidade dos métodos 

de preços de transferência, mas diminuem a subjetividade imposta ao intérprete para definir 

quem são as pessoas vinculadas. Estes limites, na opinião de Ricardo Marozzi Gregorio, 

demonstram ser proporcionais ao sistema constitucional brasileiro, pois atenuam a incerteza 

ao declararem em quais hipóteses os métodos de preços de transferência serão utilizados66. 

                                                           
64 OCDE, CONVENÇÃO MODELO 2000\2005. Disponível em https://info.portaldasfinancas.gov.pt/  Acessado em 
25/12/2015 
65 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 1976; 
        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, 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. 
66 GREGORIO, Ricardo Marozzi. Arm’s length e a praticabilidade dos preços de transferência. Tese de doutorado 
– USP. São Paulo, 09/06/2010. p. 263 
 

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/
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CONCLUSÃO 

 

Partindo da reflexão do que foi exposto no trabalho, é possível concluir que o 

legislador brasileiro afastou-se das tendências internacionais da temática dos preços de 

transferência. 

Ao delimitar margens de lucro predeterminadas sobre o método PRL, o legislador 

criou grande obstáculo ao princípio arm’s length, pois desconsiderou a subjetividade do 

contribuinte e, em uma tentativa de relativizar as margens, criou burocracias tão descabidas 

que forçam o contribuinte a aceitar as percentagens fixadas. Além disso, pôs em xeque a 

generalidade do princípio, criando tratamento padronizado para situações desiguais, afetando 

tanto a capacidade contributiva, quanto a igualdade material. 

A administração tributária padece por não ter métodos de preços de transferência sobre 

o compartilhamento de lucro positivados no ordenamento. Como foi exposto no capítulo 3 do 

trabalho, a falta de um método profit split permite que o contribuinte transfira descabidamente 

o seu lucro para o exterior, onde a incidência dos tributos pode ser menor que a existente no 

Brasil, gerando grande perda para a Fazenda Pública e, consequentemente, para a nação. 

O arm’s length está em harmonia com outros princípios do ordenamento, aliado, 

sobretudo, à transparência, à igualdade e à capacidade contributiva, oferecendo, ao aplicador 

do direito, ferramentas importantes para o combate da elisão fiscal. Entretanto, a excessiva 

busca pela praticabilidade dos métodos nacionais sufoca a subjetividade do contribuinte, 

obrigando-o, a seguir os limites objetivos impostos pela legislação fiscal e pelos atos 

normativos da Receita Federal. 

Por estes motivos, percebe-se que a legislação brasileira distanciou-se da disciplina 

internacional sobre o tema dos preços de transferência. O fato de o Brasil seguir 

implicitamente as diretrizes da OCDE e não ser signatário da organização permite o 

desenvolvimento quase que independente sobre o tema. 

Obviamente, a temática dos preços de transferência é extremamente complexa e 

dinâmica e até países com maior pujança econômica encontram dificuldades para definir 

quais são os métodos apropriados para enfrentá-la. Por certo não é possível esperar que o 

Brasil consiga fundamentar proposições incontestáveis sobre o tema, embora o país pudesse 

abrir-se ao diálogo com a experiência internacional para otimizar a aplicação de seus 

métodos. 

De tudo exposto, o trabalho alcançou seus objetivos iniciais relativos aos preços de 

transferência nas importações e sua relação com o princípio arm’s length. Conclui-se, 
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resumidamente, que o controle dos preços de transferência no Brasil é insuficiente para a 

administração tributária e limitam demasiadamente a subjetividade do contribuinte. O arm’s 

length ingressou implicitamente no ordenamento brasileiro, embora esteja em parte limitado 

pela praticabilidade excessiva dos métodos nacionais de preço de transferência. Por fim, os 

métodos brasileiros estão distantes das diretrizes internacionais e carecem de maior e melhor 

regulação para atender as demandas da modernidade. 
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