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RESUMO 

O presente trabalho tempo objetivo analisar as conseqüências jurídicas da manipulação dos 

preços de transferência e a atuação do Estado em busca da preservação da livre concorrência e 

do produto de arrecadação fiscal. Invoca o estudo da evolução das relações econômicas sob a 

ótica da atuação das empresas multinacionais, com enfoque principal para o processo de 

gestão operacional e comercial em bases globais. Identifica os efeitos econômicos e fiscais 

das transações praticadas mediante preços de transferência e elenca as conseqüências jurídicas 

da manipulação dos preços praticados nestas operações, com especial atenção, aos impactos 

causados em um ambiente de livre mercado e também, no produto de arrecadação fiscal dos 

Estados. Analisa importância da atuação do Estado na fiscalização do abuso praticado nas 

operações de preços de transferência, como forma de preservar as estruturas fundamentais da 

economia de mercado e sua principal fonte de fomento, o tributo. Expõe de maneira analítica 

e exemplificativa os métodos de controle e fiscalização estabelecidos pela OCDE, bem como, 

formas alternativas de se alcançar a finalidade arm’s length. Analisa também, a matéria a luz 

do ordenamento jurídico pátrio e ao final, são propostas críticas e sugestões a cerca de 

questões específicas previstas na Lei 9.430/96 e demais normas infralegais que disciplinam a 

matéria. 

Palavras-chave: Preços de Transferência. Mercado. Livre Concorrência. Arrecadação Fiscal. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the legal consequence of the manipulation of transfer pricing and 

the performance of state to preserve the free competition and the proceeds of tax revenues. 

Relies on studying the evolution of economic relations from the perspective of the 

performance of multinational companies, focused on operational and commercial 

management process, on a global scope. Identifies the economic effects of transactions and 

tax charged by transfer pricing and lists the legal consequences of the manipulation of prices 

in these operations, with especial attention to the impacts caused in an environment of free 

market and also the product (amount) of tax revenue to the State. Analyzes the importance of 

governmental actions in the supervision of the abuse carried out in the operation of transfer 

pricing in order to maintain the basic structure of the market economy and its main source of 

encouragement, the tribute. Explained analytically and exemplify the methods for controlling 

and monitoring established by OECD, as well as alternative ways of achieving the objective 

arm‟s length. It also analyzes the matter by the national legal system‟s bias and in the end are 

proposed some critics and suggestions about specific issues under Law 9.430/96 and other 

infra-legal norms that govern the discipline.  

 

 

Keywords: Transfer Pricing, Market, Free Competition, Tax Revenue. 
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1. INTRODUÇÃO 

Viver em um mundo globalizado significa fazer parte de um ambiente em constante 

transformação. A mudança passa a ser parte da vida cotidiana, pois, a cada dia, somos 

surpreendidos por novos produtos, novas tecnologias e novas descobertas. 

Na economia não é diferente, a evolução dos meios de comunicação e o 

aperfeiçoamento da rede de transportes fizeram diminuir as fronteiras entre os países, 

proporcionando, com extrema agilidade, a expansão e integração do comércio mundial.   

A abertura dos mercados e o aumento da concorrência estimularam novas formas de 

produção industrial, fazendo com que empresas, que antes atuavam em um único território, 

passassem a descentralizar suas unidades produtivas e operacionais a fim de comercializar 

seus produtos em qualquer parte do mundo. 

A característica mais marcante deste fenômeno é a progressiva expansão do grau de 

territorialidade do campo de atuação dos agentes econômicos, no sentido de que estes 

desenvolvem suas atividades dentro de um processo de gestão global, não mais dependendo, 

exclusivamente, de fatores intrínsecos de cada região. 

O perfil contemporâneo das relações de mercado é caracterizado pela forte influência 

das empresas multinacionais e transacionais na economia. Constituídas em forma de 

oligopólios internacionais, estas empresas são capazes de operar com extrema agilidade o 

resultado obtido com a exploração da atividade econômica nos diversos seguimentos do 

mercado. 

 

Esse processo é fruto de um sistema de gestão operacional em bases globais, no qual é 

possível aproveitar ao máximo as vantagens oriundas de cara território, como, por exemplo, 

custo de mão de obra, carga fiscal, mercado de consumo e outros. 

 

O resultado direto desta atividade é o surgimento de um mercado interno (intra-fima), 

onde as empresas transacionam entre unidades do mesmo grupo econômico, os resultados 

obtidos pelo exercício de suas atividades. As transações intra-firma, são realizadas mediante 

operações de preços de transferência.  
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Preço de transferência é o preço atribuído a um bem, direito ou serviço transacionado 

em operações de importação e exportação praticadas entre partes vinculadas, ou que detenham 

algum elemento de vinculação. Dado o caráter intrínseco e específico dessas operações, o 

preço fixado pode muitas vezes se distanciar do preço praticado em condições normais de 

mercado. 

O abuso nos preços de transferência é caracterizado pela manipulação do preço 

atribuído aos bens, direitos e serviços que serão transacionados entre unidades pertencentes a 

um mesmo grupo econômico. Por se tratar de negócio realizado entre pessoas vinculadas, 

estes não sofrem influência das leis de mercado, já que neste momento, não objetivam o lucro 

comercial, mas sim, critérios estabelecidos dentro de uma política de atuação empresarial. 

Devido a esta particularidade, o preço arbitrado pode não refletir o custo real 

empenhado na produção do bem ou na prestação do serviço que está sendo comercializado, 

dando ensejo à manipulação das bases tributárias e dos resultados obtidos com a exploração 

da atividade econômica. 

Toda tensão envolvendo a temática dos preços de transferência está relacionada com o 

poder de arbitrar “livremente” o preço do produto que será transacionado em cada operação. 

Na prática, se o preço estabelecido para um bem for menor que seu custo de produção, 

este também será menor do que o preço praticado em condições de livre mercado, pois haverá 

redução das bases tributárias e, conseqüentemente, redução dos tributos, possibilitando, por 

exemplo, a circulação de um produto em situação economicamente mais vantajosa do que 

outro produzido e comercializado por empresas independentes sujeitas às condições normais 

de mercado.   

O abuso nas operações de preços de transferência é capaz de prejudicar o ambiente da 

livre concorrência em um mercado onde outras empresas comercializam os mesmos produtos, 

ou similares, com a incidência da devida tributação. Por outro lado, essa prática, também é 

responsável pela perda de arrecadação dos Estados com a ocorrência de ilícitos fiscais, como, 

sonegação fiscal, evasão fiscal ou distribuição disfarçada de lucros.   

O tema preços de transferência possui ampla repercussão nas áreas de direito tributário 

e tributação internacional, com vasta doutrina publicada por grandes especialistas nesta área, 
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porém, é pouco explorado quando se analisa a questão sob a ótica do direito político e 

econômico. 

Dentro desse panorama, o objetivo deste trabalho consiste em apresentar uma análise 

minuciosa da prática das operações de preços de transferência em um ambiente 

contemporâneo das relações de mercado, expondo de maneira objetiva as conseqüências 

jurídicas da manipulação dos preços praticados nestas operações e o papel do Estado, na 

efetiva regulamentação do sistema, de acordo, com as regras e os objetivos constitucionais, 

perseguidos pela República Federativa do Brasil. 

Não é objetivo deste estudo, relembrar e esgotar todas as discussões inerentes à 

tributação dos preços de transferência, tampouco, os problemas derivados da aplicação dos 

métodos estabelecidos na Lei 9.430/96 e demais normas infralegais, mas sim, equacionar a 

relação destas operações, com a atuação dos Estado em defesa da arrecadação fiscal e da livre 

concorrência, dentro de um processo de cooperação e integração econômica. 

Inicialmente será feita uma abordagem sobre o perfil contemporâneo das relações de 

mercado, invocando o estudo da atuação das empresas transnacionais e globais, bem como o 

movimento de descentralização e fragmentação de suas unidades produtivas e operacionais, 

como componente integrante de um processo de gestão empresarial em nível global. 

No capítulo seguinte, será exposto o conceito de preços de transferência e as 

conseqüências jurídicas da manipulação dos preços praticados em tais operações, de modo a 

identificar os ilícitos econômicos e fiscais previstos no ordenamento jurídico pátrio. 

O próximo capítulo inicia-se com uma pausa reflexiva para analisar os fundamentos 

constitucionais para atuação do Estado em busca da preservação da livre concorrência e da 

arrecadação fiscal. Serão abordados temas referentes à importância da arrecadação tributária e 

a função social do tributo, como componente indispensável para consecução dos objetivos 

fundamentais da República. Ainda neste capítulo, há uma explanação sobre a repressão ao 

abuso de poder econômico e a preservação da livre iniciativa e da livre concorrência, como 

estruturas fundamentais de uma economia de mercado. 

O capítulo final propõe uma reflexão comparativa e crítica entre o tratamento da 

matéria à luz da normatização sugerida pela Organização de Cooperação para o 
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Desenvolvimento Econômico – OCDE e o regime jurídico brasileiro adotado pela Lei n.º 

9.430/96 e demais normas infraconstitucionais. 
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2.  EVOLUÇÃO ECONÔMICA E MERCADO 

2.1  O PROCESSO DE EXPANSÃO DA ECONOMIA 

Dentre os grandes temas discutidos pela comunidade científica, a expansão econômica 

vem ganhando destaque nas últimas décadas. A descentralização das unidades produtivas, 

estratégias de marketing, transferência de tecnologia e know-how, alinhados a uma política de 

atuação global dos agentes econômicos, desafiam os pesquisadores a evoluir os institutos de 

direito público e privado, de modo a encontrar novas formas de regulação do setor 

econômico. 

A característica mais marcante deste fenômeno é a progressiva expansão do grau de 

territorialidade da atuação dos agentes econômicos, no sentido de que estes desenvolvem suas 

atividades dentro de um processo de gestão global, não mais dependendo de fatores 

intrínsecos de cada região. 

Sobre este processo, merecem considerações as palavras de Luis Augusto Tagliacollo 

Silva
1
: 

“A globalização passa a desenvolver suas atividades com crescente 

independência dos recursos específicos de qualquer território nacional. 

De um lado, a referida desterritorialização das atividades econômicas 

resulta de causas vinculadas ao padrão do progresso técnico, à 

organização e à forma de atuação de empresas transnacionais e às 

políticas dos governos nacionais. De outro lado, a crescente 

intensificação de fluxos de comércio de investimento direto de fontes 

externas e de tecnologias entre e intraempresas, completa a análise da 

globalização, cujas raízes pode ser encontrada no século passado.”  

 

A transformação das relações econômicas pode ser compreendida, como um fenômeno 

natural e com profundas raízes históricas, sendo que alguns dos fatores decisivos para 

aceleração deste processo foram a mobilidade do capital internacional, o desenvolvimento de 

novas de tecnologias, o aperfeiçoamento de redes de comunicação em massa e a abertura dos 

mercados. 

O efeito direto deste processo pode ser notado em diversos setores da economia, no 

setor produtivo, por exemplo, o que se observa é uma crescente descentralização das unidades 

                                           
1
  SILVA, Luiz Augusto Tagliacollo. Gestão Global, 1 ed. São Paulo: Aduaneiras, 2008.  p. 205 
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produtivas, onde a escolha do local do exercício da atividade econômica é determinada pela 

existência de fatores estratégicos como disponibilidade de insumos, custo de mão de obra, 

incidência de tributos, logística e outros. 

Além das mudanças na esfera produtiva, o comércio também assume nova roupagem. 

A influência de novos padrões de consumo inspirados em marcas e produtos consagrados 

internacionalmente abre caminho para a proliferação dos contratos de franchising, criando um 

mercado de valorização de marca em detrimento ao produto comercializado.  

Completando o ciclo de evolução das relações econômicas está o mercado financeiro. 

O desenvolvimento dos meios de comunicação e novas formas de investimento aumentaram a 

mobilidade do fluxo internacional de capital, dando ensejo à especulação financeira e à 

migração de capital para países onde haja situações mais favoráveis à concentração de renda. 

 Este efeito também é destacado pelo economista Tagliacollo
2
, que explica: 

“A internacionalização do capital é a responsável pelo modelo de 

globalização adotado atualmente. O acúmulo de moeda forte, 

ocasionado por grupos financeiros que buscam lugares com baixa 

regulamentação para promover estas grandes quantias de capital é à 

tona de um modelo capitalista em crise. A movimentação financeira 

atinge números muito mais expressivos de que as transações 

comerciais. Essa movimentação é na verdade um ciclo dinâmico que 

alguns autores classificam como Las Vegas 24 horas, quando 

jogadores especulativos tentam a sorte e se aproveitam diariamente de 

mercados voláteis.” 

 

 Desta forma, o processo de expansão e transformação da atividade econômica é 

marcado por fortes traços descentralização e fragmentação, seja pela expansão das bases 

territoriais, dentro do campo de atuação dos agentes econômicos, pela mobilidade do capital 

financeiro internacional ou, ainda, pela ampliação do comércio em bases globais. 

   

 

 

                                           
2
  SILVA, Luiz Augusto Tagliacollo. Gestão Global, 1 ed. São Paulo: Aduaneiras, 2008. p. 212,213. 
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2.2  A ATUAÇÃO DOS GRUPOS ECONÔMICOS EMPRESARIAIS 

 Os grupos empresariais ocupam uma posição de destaque dentro do processo de 

integração econômica. Presentes em muitos países e detentores de grande poder econômico, 

são responsáveis por influenciar o desenvolvimento de cada região atuante. 

 Essas empresas desenvolvem suas atividades com base em estratégias globais, 

aproveitando ao máximo as vantagens advindas de cada território explorado, com o objetivo 

de diminuir os custos de produção e maximizar os lucros. 

 Para o professor José Carlos de Souza Braga
3
, elas operam de forma multisetorial e 

multifuncional, pois, sua atuação não se restringe apenas em um determinado ramo da 

economia, mas sim, em diversos setores econômicos, como no setor de produção, comércio, 

ou financeiro. Esta particularidade garante a condição de agentes ativos do capitalismo 

financeiro, já que, são capazes de operar simultaneamente a mobilidade, a rentabilidade, a 

especulação e a liquidez do capital mundial circulante.  

No mesmo sentido, complementa Carlos Braga
4
: 

“Essas corporações, sobretudo as pertencentes à tríade dominante, 

estão implementando a rede do mercado mundial em produção, 

comércio, tecnologia, dinheiro e finanças. Neste sentido as empresas 

que fornecem a base material para uma efetiva globalização dos 

negócios. Vale dizer, enquanto agentes da produção que 

simultaneamente operam com grandes massas monetárias líquidas, 

estando sendo capazes de redefinir a territorialidade econômica, a 

partir dos seus interesses do mundo de negócios. Evidente que o 

fazem a partir de suas bases nacionais, porém suas estratégias técnico-

produtivas e financeiras são mundiais. Portanto, o plano nacional é 

apenas a rampa de lançamento, enquanto seu espaço lucrativo é o 

planeta, isto é, a partir dele economicamente explorável, o que pode 

significar apenas seguimentos geográficos de um determinado país e 

não este como um todo.” 

 

 De acordo com o professor José Eduardo Faria
5
, os grupos econômicos empresariais 

podem se organizar em forma de empresas multinacionais ou empresas globais, sendo que as 

                                           
3
  BRAGA, José Carlos de Souza. Financeirização global: O padrão sistêmico de riqueza do capitalismo 

contemporâneo. in: FIORI, José Luiz; TAVARES, Maria da Conceição (Org.). Poder e dinheiro: uma 

economia política da globalização, 2.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

4
  BRAGA, op. cit., p. 218 
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primeiras se caracterizam especialmente por adotarem uma estrutura rígida e hierarquizada de 

poder, possuindo um único centro de comando que atua sobre diversos países. Já as empresas 

globais ou transacionais possuem uma estrutura bem mais flexível e descentralizada na 

distribuição do poder decisório. Os diversos centros de comando agem de forma organizada e 

interligada, sendo capazes de aperfeiçoar o desempenho da corporação. 

 Sobre a particularidade no campo de atuação das empresas globais, explica Faria
6
: 

“Com grande capacidade de adaptação às especificidades de cada 

mercado, com extrema sensibilidade para detectar novas tendências, 

com sofisticadas estratégias para alcançar a mais alta produtividade ao 

menor custo possível e com enorme competência para exercer 

diferentes atividades em diferentes contextos sociais, econômicos, 

políticos e culturais e atuar em distintas linhas de produção e 

negócios, a companhia global, ou corporação transnacional tende a se 

organizar por meio de unidades ou divisões empresariais. Elas são 

altamente flexíveis, modulares e, a cima de tudo, articuladas em 

perspectiva reticular. Deste modo, a atuação e o desempenho das 

corporações transacionais ou companhias globais não configuram 

mais um agregado de atividades em nível de países, sob a forma de 

estruturas burocráticas e organizacionais estáveis e rígidas. Pelo 

contrário, passam a ter a forma de um sistema de negócios 

desagregado, administrando como um processo interligado, controlado 

por informações compartilhadas e organizado horizontalmente por 

assunto, produto ou serviço.” 

 

No mesmo sentido, complementa Eduardo White e Carlos Correa
7
: 

“Debido a la flexibilidad de sus estructuras organizativas, aquéllas han 

podido desarrolar métodos para la planificación global de sus 

negócios, que les permiten usar y controlar recursos situados en 

diferentes países, por encima de las jurisdicciones a que los mismos 

pertencen formalmente y de acuerdo a una estrategia común en la  que 

las políticas estatales sons implemente „factores externos‟ para un 

sistema de decisiones integrado, apto para adaptar los efectos de esas 

políticas a las necesidades y objetivos corporativos.” 

                                                                                                                                    
5
  Cf. FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004. p 72 

6
  FARIA, José Eduardo. Op.cit., p.72 

7
  WHITE, Eduardo, & CORREA, Carlos. El control de las empresas transacionales y la Carta de Derechos y 

Deberes Económicos de los Estados, In: CASTAÑEDA, Jorge, et. al. Derecho Económico Internacional. 

México: Fondo de Cultura Económica. p. 176 
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A característica principal da estrutura das empresas transacionais é a reunião de 

informação em bases globais, o que possibilita maior efetividade na exploração da atividade 

econômica nos mais variados setores. 

Para melhor compreensão desta classificação, imprescindível fazer remissão aos 

elementos ilustrativos
8
 criados por Stephen H. Rhinesmith.  

Quadro 1: Estrutura organizacional das empresas multinacional e global 

 

 Fonte: Stephen H. Rhinesmith, Six Skills for success in a changing world, Alexandria, American 

Society for Training and Developing, 1995, p.9. 

Apesar de estarem presentes em todos os vértices do sistema capitalista 

contemporâneo, a atuação das empresas multinacionais e transnacionais ocorre de forma 

organizada, sempre buscando otimizar o processo de produção e circulação dos bens e 

serviços explorados. 

Essas empresas “penetram” nas economias de outros países por meio de investimento 

estrangeiro direto – IED
9
 (foreign direct investment - FDI), adquirindo, total ou parcialmente, 

                                           
8
 Quadro utilizado pelo professor Faria em: FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São 

Paulo: Malheiros, 2004. p 73 

9
  Para uma definição de investimento estrangeiro direto – IED adota-se as palavras do professor José Cretella 

Neto, onde: “FDI‟s são aqueles feitos por não-residentes com o objetivo de estabelecer vínculos econômicos 

duradouros com uma empresa, tais como, especificamente, aqueles que permitem ao investidor exercer 

influência efetiva sobre a administração da sociedade. O conceito de FDI abrange a criação ou a ampliação 

de uma empresa existente, de filiais ou de subsidiárias”. Cf. CRETELLA NETO, José. Empresa 
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empresas operantes no mercado interno ou firmando parcerias comerciais, no caso de joint 

ventures.  

Segundo o professor José Cretella Neto
10

 diversas são as finalidades deste tipo de 

operação, as empresas podem optar por atuar no mercado interno dos países simplesmente 

para comercializar seus produtos com clientes estrangeiros, podem constituir uma organização 

operacional, por meio de filiais, subsidiárias ou parcerias com empresas já existentes, no caso 

de joint ventures, desenvolver atividades de marketing, firmar contratos de transferência de 

tecnologia, know-how, franchising dentre outros. 

Esta tendência vem reforçada por expressivos números publicados pela UNCTAD, no 

relatório World Investiment Report 2010: Investing in a Low-Carbon Economy
11

, nele é 

possível verificar a grande explosão de IED realizados em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, dentro do período de 1980 até 2010. 

O gráfico1 apresenta a evolução dos índices de Investimentos Diretos Estrangeiros – 

IED, atingindo o seu maior pico no ano de 2007, já o gráfico 2, representa os países com 

maior preferência das empresas multinacionais e transacionais para realizar IED, notando-se 

que o Brasil assume a terceira posição na frente dos Estados Unidos, ficando atrás somente de 

China (1) e Índia (2). 

Gráfico 1.: Investimentos Diretos Estrangeiros – IED, em nível mundial e por grupos de 

economias, 1980-2009. 

(Em Bilhões de Dólares) 

 
Fonte: Adaptado de World Investiment Report 2010: Investing in a Low-Carbon Economy, disponível 

em  (www.unctad.org/fdistatistics) 

                                                                                                                                    
Transacional e direito internacional: exame do tema à luz da globalização. Rio de Janeiro: Forence, 2006. 

p. 72. 

10
  CRETELLA NETO, op. cit.. p. 72 

11
  Disponível em UNCTAD (www.unctad.org/fdistatistics). 

http://www.unctad.org/fdistatistics
http://www.unctad.org/fdistatistics
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Gráfico 2.: Rancking das melhores economias para IED 

(Número de vezes que o país foi citado como preferência para realização de IED por 

responsáveis de empresas multinacionais e transacionais) 

 

Fonte: Adaptado de World Investiment Report 2010: Investing in a Low-Carbon Economy, disponível 

em (www.unctad.org/fdistatistics) 

 

Não há como deixar de inferir que a atuação das grandes corporações internacionais 

criaram uma forte tendência na redefinição do setor produtivo em níveis globais. Países com 

economia em desenvolvimento se tornaram um grande atrativo para produção de bens de 

caráter pouco especializados, pois, neste momento, o baixo custo da mão de obra (geralmente 

pouco qualificada) e os incentivos fiscais concedidos constituem um fator relevante na 

tomada de decisão das grandes corporações. 

Da mesma forma, países com altos índices de desenvolvimento econômico e mão de 

obra especializada tendem a concentrar atividades de cunho mais técnico como pesquisa e 

desenvolvimento, know-how, marketing, desing de produtos
12

 e outros. 

 

                                           
12

  Como exemplo é possível citar o caso da Nike, maior fabricante de artigos esportivos do mundo, que em 

2007 atingiu o faturamento de pouco mais de US$ 16,3 Bi.( Fonte: Nike anual report 2007.) Na sede, em 

Oregon, Estados Unidos que possui cerca de 500 funcionários americanos, estão concentradas as atividades 

de desing e estratégia comercial, os modelos são transmitidos para a sucursal de Taiwan e a produção é 

terceirizada para fábricas situadas em cerca de duas dezenas de países diferentes, a grande maioria deles 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Sobre o caso Nike ver também CRETELLA NETO, José. 

Empresa Transacional e direito internacional: exame do tema à luz da globalização. Rio de Janeiro: 

Forence, 2006. p. 72 e CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução Silvana Finzi Foá. São 

Paulo: Xamã, 1996. p. 135 

http://www.unctad.org/fdistatistics
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Sobre este fato, exemplifica o prof. José Cretella Neto
13

: 

“É preciso assinalar que o crescimento do FDI, nas duas últimas 

décadas, foi acompanhado por mudanças no padrão geográfico, o que 

indica alterações no clima para os investimentos nos países 

hospedeiros e nos fatores econômicos que induzem à localização da 

produção internacional. Novas localidades tornam-se atrativas, em 

detrimento de outras, como, por exemplo, a Irlanda e o Vietnã, países 

que na década de 1970 não estavam sequer no „mapa nundi‟ das 

TNCs, e que passaram a oferecer vantagens competitivas, como 

incentivos fiscais e mão de obra qualificada, disponível e com boa 

relação custo-benefício (caso da Irlanda) e mão de obra pouco 

qualificada mas de custo irrisório (caso do Vietnã).” 
 

O quadro a seguir, também elaborado pela UNCTAD no relatório World Investiment 

Report 2004: The Shift Towards Services
14

, demonstra nitidamente a tendência de 

redistribuição das funções operacionais dentro do campo de atuação das grandes corporações 

internacionais. Nele é possível observar que a produção é o principal alvo de realocação das 

funções, seguido do comércio e distribuição dos bens (2) e logística e prestação de       

serviços (3).  

Gráfico 3. Funções corporativas que deverão ser realocadas em 2004 - 2005, conforme relatado 

por especialistas de área e responsáveis por multinacionais. 

(porcentagem dos pesquisados) 

 

Fonte: Adaptado de World Investiment Report 2004: The Shift Towards Services,  

disponível em (www.unctad.org/fdistatistics) 

 

                                           
13

 CRETELLA NETO, José. Empresa Transacional e direito internacional: exame do tema à luz da 

globalização. Rio de Janeiro: Forence, 2006. p. 76. 

14
  Disponível em UNCTAD (www.unctad.org/fdistatistics). 

http://www.unctad.org/fdistatistics
http://www.unctad.org/fdistatistics
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2.3  O PERFIL CONTEMPORÂNEO DAS RELAÇÕES DE MERCADO 

O perfil contemporâneo das relações de mercado é caracterizado pela forte influência 

das empresas multinacionais e transacionais na economia. Estas empresas, constituídas em 

forma de oligopólios internacionais, são capazes de operar com extrema agilidade o resultado 

oriundo da exploração da atividade econômica nos diversos seguimentos da economia. 

A característica mais marcante deste fato é o surgimento de um mercado interno
15

 

(intra-fima), onde estas empresas transacionam entre unidades do mesmo grupo os resultados 

obtidos pelo exercício de suas atividades. 

Por meio deste comércio interno, as empresas firmam contratos de transferência de 

know-how, marketing, venda de bens intangíveis como direito de propriedade intelectual e 

também organizam comercialização e distribuição da produção de suas filiais ou subsidiárias.     

Esse processo é fruto de um sistema de gestão operacional em bases globais, sendo 

possível aproveitar ao máximo as vantagens oriundas de cara território, como custo de mão de 

obra, carga fiscal, mercado de consumo e outros. Por meio desse sistema, é possível obter um 

preço mais favorável para os produtos ou atividades desenvolvidas, a fim de comercializá-las 

em qualquer parte do mundo. 

Os quadros a seguir, utilizados por François Chenais
16

, são capazes de ilustrar algumas 

das mais diversas formas estratégicas desta prática. A figura número 2 demonstra o esquema 

de produção deslocada, com filiais especializadas por produtos de comércio regional ou 

mundial. Já as figuras ilustradas no quadro 3 demonstram um esquema de integração de 

diversos estágios de produção, para serem comercializados em nível regional ou mundial. 

 

 

                                           
15

  Pelo relatório World Investiment Report 1995 publicado pela UNCTAD no site www.unctad,org, estimou-se 

que já em 1988 o comércio intra-firma representava cerca de um terço do comércio mundial. 

16
  CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução Silvana Finzi Foá. São Paulo: Xamã, 1996. p. 

134 

http://www.unctad,org/
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Fonte: Adaptado de P.Dicken (1992) e de J. Savary (1991) 

 

Esta relação é bem explicada por Francisco Javier Alejo
17

 

“El comercio internacional que se canaliza al interior de las empresas 

transnacionales está determinado, en cuanto a sus volúmenes, 

estructura regional y precios, por criterios inspirados en la estrategia 

global de la empresa. La aplicación de este criterio conduce al 

estabelecimiento de correntes de comercio „intraempresa‟ 

esencialmente diferentes de los que se habían generado en un mercado 

de proveedores y usuarios independientes. En el comercio 

„intraempresa‟ la firma que actúa simultánemanete como comprador y 

vendedor, persigue maximizar el beneficio asociado a la operación 

global de producción, comercio, financiamento y distribución, 

redistribuyendo costos y beneficios entre los diferentes países, con 

vistas a maximizar el beneficio derivado de los regimes tributários, la 

participación de utilidades a los socios locales en ciertas  filiales, 

superar las restricciones cuantitativas a la remesa de dividendos, las 

modificaciones cambiais e, inclusive, los problemas de imagem 

asociados a la obtención de márgenes elevadas de rentabilidad en un 

determinado país.” 

 

                                           
17

  ALEJO, Francisco Javier, et. al. Economía y comercio internacional, In: CASTAÑEDA, Jorge, et. al. 

Derecho Económico Internacional. México: Fondo de Cultura Económica. p. 55 
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No mesmo sentido, merecem destaque as críticas do professor José Eduardo Faria
18

: 

“Este tipo de estruturação e organização funcionais permite a um 

conglomerado transacional ou a uma companhia global estabelecer 

entre suas diferentes unidades um intrincado conjunto de relações 

horizontais e de transações comerciais cujo valor ou preço não é 

determinado pelo mercado, porém por critérios de ordem basicamente 

contábil e financeira, a partir dos custos de produção. Na medida em 

que essas unidades recebem insumos e escoam sua produção no 

âmbito do próprio conglomerado, os preços de transferência – mais 

precisamente de cessão interna – são determinados 

discricionariamente pela administração central. Essa é uma estratégia 

que se torna bastante acentuada quando se trata de fluxos de bens 

semi-manufaturados ou de componentes específicos do produto final, 

o que dá aos conglomerados uma enorme autonomia frente aos 

mercados, aos sistemas regulatórios e às autoridades fiscais nacionais, 

aos grupos de interesses organizados e aos poderes locais onde cada 

uma de suas unidades está localizada, pulverizando assim as 

possibilidades de controle sobre sua contabilidade, sobre seus fluxos 

horizontais e verticais de pagamentos e sobre suas remessas de capital. 

Como resultado, todas essas medidas acabaram propiciando, num 

espaço de tempo bastante curto, a maximização do nível de 

desempenho de todas as formas sociais de trabalho e produção.” 

 

As transações intra-firma são realizadas mediante operações de preços de 

transferência, onde empresas coligadas comercializam entre si, mediante operações de 

importação e exportação, bens, direitos e serviços, frutos de sua atividade econômica.  

Por se tratarem de operações internas entre unidades de um mesmo grupo econômico, 

não sofrem influência das condições de mercado na determinação do preço praticado em cada 

transação. Devido a esta característica, as operações de preços de transferência se revestem de 

um caráter eminentemente contábil. 

É justamente esta particularidade que tem chamado a atenção dos Estados, pois, a 

manipulação dos preços de transferência pode trazer sérias conseqüências no campo fiscal, 

como, por exemplo: sonegação, distribuição disfarçada de lucro, evasão fiscal internacional. 

No campo econômico, podem ser relacionadas aos crimes contra a ordem econômica, citando-

se, por exemplo: a concorrência desleal, a dominação de mercados e o aumento arbitrário de 

lucros. 

                                           
18

  FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004. p 74.75 
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Sobre este momento, complementa Roberto Quiroga Mosqueira
19

: 

“O estudo da temática dos preços de transferência decorre 

fundamentalmente, do processo de globalização da economia mundial. 

O crescimento dos grandes grupos empresariais que se espalham pelos 

continentes; a necessidade de se estipular regras quanto ao 

relacionamento entre as diversas empresas do aludido grupo e os 

diferentes interesses tributários e cambiais dos países onde se 

encontram instaladas as empresas, impulsiona à estipulação de 

algumas normas disciplinadoras dessa globalização da atividade 

econômica. A formação de grandes blocos econômicos como a União 

Européia (U.E.E), o Nafta e o Mercosul traduz, outrossim, esse 

fenômeno de globalização e regionalização. As atividades 

empresariais se intercomunicam, provocando um intercâmbio de 

receitas, despesas e custos financeiros entre as empresas, acabando do 

clamar uma regulamentação.” 

 

E também, Edison Carlos Fernandes
20

: 

“O estudo dos preços de transferência tem ganhado relevância nos 

anos recentes em virtude do fenômeno batizado de globalização, em 

que as fronteiras territoriais, e tudo o que elas implicam, deixam de ser 

obstáculo ao fluxo de bens, direitos, serviços e capitais no interior das 

grandes corporações multinacionais. A estratégia do negócio 

empresarial passa a considerar um novo fator de decisão: o local, em 

termos de país, onde serão desenvolvidas tal e qual parcela da 

produção. Dessa forma, as trocas intercompanhias, realizadas entre 

unidades de produção de um mesmo conglomerado empresarial se 

expandem.” 

 

Neste momento, imprescindível o estudo em particular das operações de preços de 

transferência e os efeitos causados pela manipulação desses preços no campo da tributação e 

na economia de mercado, a fim de se preservarem a livre concorrência e o produto da 

arrecadação fiscal. 

 

                                           
19

 MOSQUEIRA, Roberto Quiroga. O Regime Jurídico-Tributário dos Preços de Transferência e a Lei 

n.9.430/96. In: OLIVEIRA ROCHA, Valdir de (coord.). Tributos e Preços de Transferência. São Paulo: 

Dialética, 1997. p.90 

20
  FERNANDES, Edison Carlos. Conceitos básicos referentes ao controle fiscal dos preços de transferência. 

In: BORGES, Alexandre Siciliano; FERNANDES, Edison Carlos. et al. Manual de preços de transferência 

no Brasil. São Paulo: MP Ed., 2007 p. 13 
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3. CONSEQÜÊNCIAS JURÍDICAS DA MANIPULAÇÃO DOS PREÇOS DE 

TRANSFERÊNCIA 

3.1  CONCEITO DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 

Em linhas preliminares, adota-se a definição de preços de transferência formulada pela 

Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico – OCDE
21

, como sendo a 

determinação do preço pelo qual uma empresa transfere bens corpóreos ou incorpóreos ou 

fornece serviços a empresas a ela vinculadas
22

. 

Luís Eduardo Schoueri, em referência a doutrina internacional
23

, conceitua preços de 

transferência, como sendo: 

“[...] o valor cobrado por uma empresa na venda ou transferência de 

bens, serviços ou propriedade intangível, a empresa relacionada, e se 

tratando de preços que não se negociaram em um mercado livre e 

aberto, eles podem desviar-se daqueles que teriam sido acertados entre 

parceiros comerciais não relacionados, em relações comparáveis nas 

mesmas circunstâncias.” 

 

Sobre o tema, também se destacam as palavras de Rodrigo Maitto Silveira
24

: 

“Em princípio, é possível definir preço de transferência como sendo o 

valor de compra ou venda de bens e serviços comercializados entre 

unidades organizacionais situadas em diferentes países, ou, 

simplesmente, a expressão monetária de produtos e serviços entre 

                                           
21

 Tradução livre do conceito de preços de transferência contido em: OECD – Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administratos. Paris: OECD, 1995, Prefácio, n.11, p. 3. No original: 

“Transfer prices are the prices at which na enterprise transfers physical goods and intangible property or 

provides services to associates to associates enterprises.” 

22
    Nestas condições, pessoa física ou jurídica vinculada é aquela que guarda algum tipo de relação intrínseca 

com outra domiciliada ou residente no exterior, ou vice e versa, como por exemplo, uma matriz e sua filial, 

empresas coligadas com participações societárias recíprocas, pessoa física residente no exterior com relação 

de parentesco com diretor ou sócio controlador de algum tipo de sociedade estabelecida em país diverso.  As 

hipóteses de vinculação nas operações de preços de transferência para fins de aplicação da legislação 

nacional estão elencadas no artigo 23 da Lei 9.430/96 e serão expostas em tópico próprio. 

23
 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 2.ed. São Paulo: 

Dialética, 2006.p.10. Na doutrina internacional, Cf. “Transfer Pricing” (verbete), in International Tax 

Glossary, Susan M. Lyons (edit), 3ª edição, revista Amsterdã: International Bureau of Fiscal Documentation, 

1996. 

24
 SILVEIRA, Rodrigo Maitto da. O controle de preços de transferência nas exportações. In: BORGES, 

Alexandre Siciliano; FERNANDES, Edison Carlos. et al. Manual de preços de transferência no Brasil. São 

Paulo: MP Ed., 2007 p. 110 
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unidades organizacionais de uma mesma empresa, localizadas em 

países distintos. Em outras palavras, entende-se por transferência de 

preços o acréscimo para mais ou para menos do preço normal de 

mercado, de mercadorias que a matriz exporte para a filial, ou que esta 

última envie par aquela.” 

 

Da mesma forma, Jurandir Borges Pinheiro
25

 define preços de transferência como 

sendo: 

“[...] os valores fixados nos pagamentos de uma empresa para as 

mercadorias, serviços ou direitos transferidos para outra unidade do 

mesmo grupo, sendo que tais quantias podem divergir dos preços de 

mercado por razões de marketing, ou política financeira, ou ainda para 

minimizar tributos.” 

 

Sob a ótica da administração financeira, merece menção a análise de Edison Carlos 

Fernandes
26

: 

“Buscando o conceito dos preços de transferência na doutrina da 

administração financeira, encontramos que eles são considerados os 

preços dos produtos negociados (vendidos) internamente, isto é, entre 

unidades empresariais, determinados em função da melhoria de 

integração de objetivos e atividades da corporação. Em outras 

palavras, os preços de transferência são os valores atribuídos aos bens, 

serviços, direitos e capitais transacionados dentro do mesmo 

complexo empresarial, que pode estar dividido em centros de custos, 

unidades autônomas, filiais, ou até mesmo subsidiárias, com 

personalidade jurídica próprias.” 

 

O mesmo autor
27

, em resumo aos comentários do International Bureau of Fiscal 

Documentation – IBFD, também destaca: 

“O Preço de Transferência refere-se à determinação dos preços a 

serem praticados entre empresas relacionadas - particularmente pelas 

companhias multinacionais - relativamente a transações entre vários 

                                           
25

 PINHEIRO, Jurandir Borges. Direito tributário e globalização: ensaio crítico sobre preços de transferência. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p.51 

26
 FERNANDES, Edison Carlos. Conceitos básicos referentes ao controle fiscal dos preços de transferência. In: 

BORGES, Alexandre Siciliano; FERNANDES, Edison Carlos. et al. Manual de preços de transferência no 

Brasil. São Paulo: MP Ed., 2007 p. 14 

27
   FERNANDES, Edison Carlos. Op. Cit. p. 15 
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membros do grupo (venda de bens, prestação de serviços, 

transferência de uso de tecnologia e patentes, mútuos etc.). Como tais 

preços não são livremente negociados, eles podem ser eventualmente 

diferentes daqueles determinados pelas forças livres de mercado, nas 

negociações entre partes não relacionadas.” 

 

Dessa forma, dado o caráter intrínseco e específico dessas operações, o preço fixado 

pode muitas vezes se distanciar do preço praticado em condições normais de mercado, de 

modo a possibilitar vantagens econômicas para as partes envolvidas.  

Em um primeiro momento, pode-se relacionar a prática dos preços de transferência 

com o intuito de obter vantagens tributárias na busca de majoração de lucros e resultados, o 

que não deixa de estar correto. Contudo, também é possível relacionar as operações de preço 

de transferência a diversas estratégias comerciais e operacionais de um grupo empresarial. Por 

exemplo, a atuação em novos mercados com o direcionamento de parte da produção 

industrial, para fabricação em países com baixo custo produtivo, a fim de se obter um custo 

mais vantajoso economicamente para a empresa comercializar seus produtos em mercados de 

países extremamente competitivos. 

O mais importante é associar as operações de preços de transferência como fenômeno 

que surge com o dinamismo das relações econômicas e financeiras de um mundo globalizado, 

a descentralização produtiva, a facilidade de obter informação e a mobilidade de capital 

financeiro foram determinantes para o desenvolvimento dessa prática. 

 

3.2 O ABUSO NAS OPERAÇÕES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 

O abuso nos preços de transferência é caracterizado pela manipulação do preço 

atribuído aos bens, direitos e serviços que serão transacionados entre unidades pertencentes a 

um mesmo grupo econômico. Por se tratarem de negócio realizado entre pessoas vinculadas, 

os preços de transferência não sofrem influência das leis de mercado, já que, neste momento, 

não objetivam o lucro comercial, mas sim, critérios estabelecidos dentro de uma política de 

atuação empresarial. 
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Devido a esta particularidade, o preço arbitrado pode não refletir o custo real 

empenhado na produção do bem ou na prestação do serviço que está sendo comercializado, 

dando ensejo à manipulação das bases tributárias e dos resultados obtidos com a exploração 

da atividade econômica.  

Sobre esta questão, alerta Silveira
28

: 

“A preocupação com uma correta fixação dos preços de transferência 

leva em conta que esta tarefa não é feita sob as influencias das forças 

existentes em um mercado aberto (livre), mas, ao contrário, é 

direcionada em razão dos interesses das partes relacionadas, podendo 

não dificilmente ocorrer apropriação de lucros diversa daquela que 

normalmente ocorreria se a transação fosse realizada entre partes 

independentes. Por um lado, preços de transferência manipulados sem 

critérios balanceados podem causar distorções na aferição de 

desempenho das partes envolvidas, escondendo eficiências ou 

maquiando ineficiências produtivas.” 

 

 Toda tensão envolvendo a temática dos preços de transferência esta relacionada com o 

poder de arbitrar livremente o preço do produto que será transacionado em cada operação.  

 Esta particularidade é preocupante por conta de dois efeitos práticos: primeiro, confere 

ao próprio sujeito-contribuinte a prerrogativa de constituir e delimitar a base de cálculo da 

tributação incidente; segundo, a manipulação do preço praticado é capaz de distorcer o 

balanço contábil dos sujeitos envolvidos em cada operação, pois, tanto no caso das 

importações, quanto nas exportações, o contribuinte pode estar transacionando produtos, cujos 

valores não refletem os reais custos de cada operação.  

 Sobre esta questão, Heleno Torres
29

 explica que a operacionalidade dos preços de 

transferência pode consistir em subvalorização (redução de custos) dos bens, serviços ou 

direitos transacionados, ou supervalorização (aumento de lucros) dos preços.  

                                           
28

  SILVEIRA, Rodrigo Maitto da. O controle de preços de transferência nas exportações. In: BORGES, 

Alexandre Siciliano; FERNANDES, Edison Carlos. et al. Manual de preços de transferência no Brasil. São 

Paulo: MP Ed., 2007 p. 112 

29
  Cf. TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação Internacional sobre as Rendas das Empresas. São Paulo: RT, 

1997 
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  A questão se torna ainda mais complexa do ponto de vista da fiscalização, pois, existe 

uma enorme dificuldade em encontrar parâmetros reais de mercado para o controle do preço 

atribuído em cada caso concreto.  

 Isto se deve justamente ao fato dessas operações serem utilizadas para as mais diversas 

finalidades, como, por exemplo, em estratégias de organização da produção industrial, que 

muitas vezes, podem ser constituídas por uma cadeia sucessiva de fluxos de componentes 

produzidos em diversos países. Nesta circunstância, haverá a necessidade de se averiguar o 

custo efetivo de cada componente, para saber o valor real do bem que está sendo transferido. 

Ou ainda, na comercialização de bens imateriais e na prestação de serviços de marketing para 

várias unidades do mesmo grupo, já que, por se tratarem de serviços especializados, podem 

não possuir critérios objetivos de comparação. 

 Outros fatores também contribuem para a complexidade da fiscalização dos preços de 

transferência, como: a integração de valores referentes a investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento e direitos de propriedade intelectual, como componentes integrantes do 

custo de cada produto comercializado. 

 As somas de todas essas variáveis contribuem para a constituição de um cenário 

propício à manipulação dos preços de transferência, fazendo com que bens, direitos e serviços 

possam circular livremente entre os países às margens da legalidade. 

 

3.3 ILÍCITOS FISCAIS EM MATÉRIA DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 

Os reflexos do abuso nas operações de preços de transferência são visíveis quando se 

trata de analisar os efeitos sobre o produto de arrecadação fiscal dos Estados e também sobre 

o equilíbrio das condições normais de mercado, em especial na relação de livre concorrência 

dos agentes econômicos. 

Na seara fiscal, os ilícitos decorrem de práticas como a sonegação fiscal, evasão de 

divisas e distribuição disfarçada de lucros. Nestes casos, a principal preocupação recai sobre a 

manipulação dos resultados contábeis (para fins de tributação da renda) e também, sobre a 

redução de bases tributárias para impostos incidentes em cada operação.  
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No caso do Brasil, a manipulação dos preços pode prejudicar a arrecadação do 

imposto de renda de pessoa física e jurídica, do imposto de importação incidente em cada 

operação de importação, do ICMS, no caso de entrada de mercadoria importada do exterior e, 

também, as contribuições incidentes sobre o faturamento e o lucro.  

Com relação à sonegação do imposto sobre a renda, destaca Edison Carlos 

Fernandes
30

: 

“[...] eventual ajuste decorrente do controle fiscal dos preços de 

transferência deve inequivocadamente significar acréscimo 

patrimonial do contribuinte brasileiro, que, por meio do artifício da 

formação dos preços internamente praticados no grupo econômico, 

foram registrados e reconhecidos em outra unidade desse grupo. E, 

uma vez constatado esse acréscimo patrimonial transferido para o 

exterior, por força da generalidade e universalidade, é obrigação das 

autoridades fiscais exigirem o correspondente imposto incidente.”  

 

Da mesma forma, haverá a figura da distribuição disfarçada de lucros quando pessoa 

jurídica aliena um bem à pessoa a ela vinculada por um preço inferior ao de mercado, ou, 

ainda, quando esta adquire de pessoa a ela vinculada um bem por um preço superior ao 

praticado em condições normais de mercado. Nestes casos, a distribuição disfarçada de lucro 

é realizada mediante manipulação dos preços de transferência. 

No plano internacional a ilicitude fiscal recai sobre a prática da evasão de divisas, com 

a possibilidade de transferência de renda de um Estado para outro, por via da manipulação do 

resultado contábil de cada operação. Nestas condições, quando o produto que será 

transacionado receber um preço inferior ao seu próprio custo, os ganhos reais de capital, que 

constituiriam renda e integrariam o patrimônio das empresas, serão encobertos pela distorção 

do preço de transferência praticado.  

Deste modo, diferença entre o preço arbitrado e os resultados obtidos com a 

comercialização deste produto, a preço normal de mercado, seria transferida para o Estado 

onde a operação comercial fosse realizada. Isto porque, além do lucro comercial, a empresa 

também estaria se beneficiando do valor “sonegado” no Estado de origem. Por exemplo, no 

Estado A, o custo de produção de um bem seria R$ 100, mas o valor arbitrado para operação 

                                           
30

 FERNANDES, Edison Carlos. Conceitos básicos referentes ao controle fiscal dos preços de transferência. In: 

BORGES, Alexandre Siciliano; FERNANDES, Edison Carlos. et al. Manual de preços de transferência no 

Brasil. São Paulo: MP Ed., 2007 p. 20. 
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de preço de transferência é de R$50, logo o Estado A tributará somente R$50, pois este seria o 

valor que integraria o balanço contábil da empresa. No Estado B a mercadoria é adquirida 

pelo valor de R$50, mas é revendida pelo preço de mercado que é de R$200, logo, o ganho 

real a ser tributado é de R$150 (lucro = valor de mercado - custo), em condições normais de 

mercado o ganho real seria apenas de R$100 (lucro = valor de mercado R$200 – custo 

R$100). Assim, haverá a transferência de renda (R$50) do Estado A para o Estado B. 

Sobre este ponto, destaca Alberto Xavier
31

: 

“A figura da transferência indireta de lucros, pressupõe uma 

divergência entre o preço efetivamente estipulado e o preço justo, 

normal ou objetivo, entendendo-se por este o que seria fixado entre 

empresas independentes, atuando em circunstâncias análogas. Quando 

as empresas interdependentes se localizarem em diversos Estados – 

como é o caso das chamadas multinacionais – a possibilidade de 

introduzir distorções artificiais nos preços das suas operações pode 

conduzir à atrofia dos lucros tributáveis num dos Estados em presença 

e à correlativa hipertrofia dos lucros tributáveis noutro ou noutros.” 

 

 

3.4 ILÍCITOS ECONÔMICOS EM MATÉRIA DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 

Dentro do contexto econômico, a ilicitude decorre de atos de abuso do poder 

econômico que tenham por objetivo a eliminação da livre concorrência, dominação de 

mercados e o aumento arbitrário de lucros.  

Importante esclarecer que o poder econômico é algo que surge naturalmente com o 

desenvolvimento da atividade econômica, sendo configurado pela faculdade de um agente 

econômico interferir no comportamento de outros agentes, pela simples tomada de decisões. 

Sobre esta questão, melhores são as palavras do professor Fabiano Del Masso
32

: 

“Os agentes econômicos em razão até mesmo do seu sucesso no 

desenvolvimento da atividade econômica podem adquirir a faculdade 

de poder interferir na conduta de outros agentes econômicos. Neste 

caso, o poder econômico surge normalmente sem afetar, em regra, a 

                                           
31

  XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 6ªed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 363, 

364. 

32
   DEL MASSO, Fabiano. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 116 
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atividade econômica. Mas essa faculdade de interferir nas decisões 

econômicas pode ser utilizada para provocar alguns resultados 

maléficos ao mercado, como a eliminação da concorrência. [...] O 

poder surge de uma condição de imposição de vontade frente a outras 

pessoas. O poder econômico, em termos iniciais, pode ser visualizado 

na possibilidade de um agente econômico poder dispor de decisões 

que influenciam consideravelmente um determinado mercado.” 

 

Feita esta consideração, cabe ressaltar que o uso de poder econômico não é reprimido 

pelo ordenamento jurídico pátrio, muito pelo contrário, é estimulado e incentivado como um 

meio de se conquistar o desenvolvimento econômico e os fins sociais perseguidos pela 

Constituição Pátria. 

Assim, também destaca André Elali
33

: 

“[...] o poder econômico é recepcionado pela ordem jurídica brasileira 

como um dado estrutural, afastando-se a idéia de anomalia, uma vez 

que seu exercício é legitimado em razão de sua função social e não 

como um mero direito subjetivo. Assim sendo, juridicamente, o poder 

econômico tem seu exercício legitimado pelos benefícios que ele 

poderá vir a trazer no campo econômico e social.” 

 

E não por menos, complementa André Ramos Tavares
34

: 

“A Constituição, ao mencionar a expressão “abuso do poder 

econômico”, reconhece a existência do poder econômico, que não é, 

portanto, inconstitucional ou, de qualquer forma rechaçado pela 

Constituição. O legítimo uso do poder econômico não sofre nem 

poderia sofrer qualquer tipo de restrição, sendo essencial tanto ao 

regime liberal da iniciativa privada quanto ao desenvolvimento do 

país.” 

 

No entanto, o que é reprimido pela Constituição Federal de 1988 é o exercício abusivo 

do poder econômico
35

, que tenha por finalidade à eliminação da livre concorrência, 

dominação de mercados e o aumento arbitrário de lucros (art. 173, parágrafo 4º). 

                                           
33

 ELALI, André de Souza Dantas. Tributação e regulação econômica: um exame da tributação como 

instrumento de regulação econômica na busca da redução das desigualdades regionais. São Paulo: MP Ed., 

2007. p.61 

34
 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 2.ed. São Paulo: Editora Método, 2006.  p. 265 
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Nestas condições, as liberdades de iniciativa e da concorrência são garantias 

institucionais consagradas pela Constituição Federal de 1988, sendo que o objetivo primordial 

do Estado é a prevenção e a repressão ao abuso do poder econômico, como forma de tutela 

das estruturas fundamentais da economia de mercado. Isto significa que, a atuação do Estado 

se estende também de forma preventiva, reprimindo a simples possibilidade, ou a 

potencialidade dos efeitos que um ato abusivo pode causar ao sistema econômico. 

Sobe a proteção da concorrência, explica Calixto Salomão Filho
36

: 

“[...] tratando-se de uma garantia institucional, e não de um direito 

subjetivo individual ou de grupo, o que importa é garantir aquela 

determinada instituição contra quaisquer potenciais efeitos lesivos. 

Portanto, é preciso que a punição a abusos do poder econômico, que 

possam inferir na ordem concorrencial, se faça a partir de critérios 

objetivos, em especial a partir da análise dos possíveis efeitos das 

condutas sobre o objeto jurídico (a instituição) protegido. [...] Os 

efeitos das condutas são, no texto constitucional, os objetivos visados 

pelo ato abusivo. O ilícito configura-se na presença do objetivo de 

atingir aquelas conseqüências econômicas. [...] a existência desse 

objetivo só pode ser admitida quando há ao menos a possibilidade de 

produção de efeitos anticoncorrenciais.”  

 

Do mesmo modo, explica André Elali
37

: 

“Ademais, o mercado, para evitar distorções em face dos valores 

propostos pela ordem econômica, deve ser protegido das práticas 

abusivas do poder econômico, já que estas criam disfunções ao 

impedir que o sistema econômico seja atendido corretamente. Por tais 

fundamentos, tem o Estado o papel de regular – no sentido de 

“normatizar” – a liberdade absoluta de atuação dos agentes 

econômicos.” 

 

 

                                                                                                                                    
35

  Para conceituar em breves termos abuso de poder econômico adotam-se as palavras de Calixto Salomão 

Filho: “A expressão abuso do poder econômico, entendida como desvio de função do poder, sem dúvida 

significa conduta estratégica, visando à obtenção dos efeitos anticoncorrenciais (dominação de mercados, 

eliminação da concorrência e aumento arbitrário de lucros).” In: SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito 

Concorrencial: as condutas. 1ª. Ed., São Paulo: Malheiros, 2003. p. 111 

36
  SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as condutas. 1ª. Ed., São Paulo: Malheiros, 2003. p. 110 
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Também merecem destaque as considerações do professor Tavares
38

: 

“A rigor, a legislação antitruste visa tutelar a própria estruturação do 

mercado. No sistema capitalista, a liberdade de iniciativa e a de 

competição se relacionam com aspectos fundamentais da estrutura 

econômica. O direito, no contexto, deve coibir as infrações contra a 

ordem econômica com vistas a garantir o funcionamento do livre 

mercado.” 

 

É justamente esta particularidade que aproxima a manipulação dos preços de 

transferência com os crimes econômicos, pois a entrada de produtos em território nacional, a 

um preço fora das condições normais de mercado, por si só, é capaz de causar sérios danos à 

economia de mercado, constituindo uma forma de abuso de poder econômico. 

Na prática, se o preço estabelecido para transferência de um bem for menor do que seu 

custo de produção haverá redução das bases tributárias e, conseqüentemente, redução dos 

tributos, possibilitando, por exemplo, a circulação de um produto em situação 

economicamente mais vantajosa do que outro produzido e comercializado por empresas 

independentes, sujeitas às condições normais de mercado.   

Em razão disto, o direito concorrencial
39

 qualifica como crime diversas condutas que 

podem ser praticadas mediante abuso dos preços de transferência, por exemplo: importar 

quaisquer bens abaixo do custo no país exportador, que não seja signatário dos códigos 

Antidumping e de subsídios do Gatt (inciso XIX, do artigo 21 da Lei 8.884/94); vender 

injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo (inciso XIX, do artigo 21 da Lei 

8.884/94); abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total ou 

parcialmente, a concorrência mediante: impedimento à constituição, funcionamento ou 

desenvolvimento de empresa concorrente (alínea “f” do inciso I, do artigo 4º, da Lei 8137/90); 

discriminar preços de bens ou de prestação de serviços por ajustes ou acordo de grupo 

econômico, com o fim de estabelecer monopólio, ou de eliminar, total ou parcialmente, a 

concorrência (inciso III, do artigo 4º, da Lei 8137/90). 

                                           
38

 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 2.ed. São Paulo: Editora Método, 2006. p.260 
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Tendo em vista os efeitos que a manipulação dos preços de transferência pode causar 

na economia de mercado e no produto da arrecadação fiscal, imprescindível, neste momento, 

tecer algumas reflexões sobre os pressupostos constitucionais para atuação do Estado. 
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4. ARRECADAÇÃO FISCAL, LIVRE CONCORRÊNCIA E OS PRESSUPOSTOS 

CONSTITUCIONAIS PARA ATUAÇÃO DO ESTADO 

 

4.1 PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS PARA ATUAÇÃO DO ESTADO EM BUSCA DA 

PRESERVAÇÃO DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA ARRECADAÇÃO FISCAL 

Como ponto essencial da temática proposta, imprescindível realizar uma pausa 

reflexiva para analisar e discutir o papel do Estado no controle das operações de preços de 

transferência. 

Com o passar dos anos tem-se atribuído ao Estado, ao lado de agente garantidor dos 

direitos fundamentais da liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana, a função de 

mentor da justiça social, consubstanciada no dever de promoção da igualdade de 

oportunidades, da redistribuição de riquezas e do desenvolvimento econômico equilibrado e 

sustentável
40

.  

Seguindo esta tendência, a Constituição Federal de 1988 estabelece como objetivos 

fundamentais da República as diretrizes elencadas em seu artigo 3º, destacando-se o 

desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades regionais 

como vértices para atuação do Estado
41

. 

Sobre o tema, importante colacionar neste compêndio as palavras de Guilherme 

Amorim Campos da Silva
42

: 

“O Texto Constitucional assegura realizar, em nome da soberania 

nacional, do Estado de Direito e da democracia representativa, os 

objetivos fundamentais estabelecidos no art. 3º. do Título I – Dos 

Princípios Fundamentais, destacando-se, dentre eles, a construção de 

uma sociedade justa, com desenvolvimento nacional e a promoção do 

bem de todos. A leitura do retro citado art. 3º. Demonstra o caráter de 

preceito fundamental dos objetivos ali descritos e de sua 

interpenetralidade, uma vez que a erradicação da pobreza e 

marginalização, a redução das desigualdades sociais e econômicas, 

                                           
40

  Cf. ABRAHAM, Marcus. O Planejamento Tributário e o Direito Privado. São  Paulo: Quartier Latin, 2007. p 
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livre, justa e solidária; II- garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  
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informam o conteúdo jurídico do desenvolvimento nacional com 

justiça e distribuição, sem distinção de quaisquer espécies e, mais, 

com igualdade de acessos a oportunidades a todos os brasileiros.” 

 

É possível destacar também os incisos III e IV do artigo 1º da Constituição Federal de 

1988, que definem como fundamentos do Estado Democrático de Direito, a dignidade da 

pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  

Em razão disto, o constitucionalismo moderno
43

 caracteriza-se por trazer em seu 

núcleo diretivo, a presença do fator econômico como instrumento de transformação social. 

Como exemplo, também estão as diretrizes do artigo 170 da Carta Constitucional que 

estabelece como elementos essenciais da ordem econômica a soberania, a propriedade privada 

e sua função social, a livre concorrência, a redução das desigualdades regionais, a busca pelo 

pleno emprego, a proteção do meio ambiente, a defesa do consumidor e o tratamento 

favorecido à pequena empresa. 

Dessa forma, o desenvolvimento perseguido pela Constituição Federal de 1988 

contempla a união dos sistemas econômico, jurídico, político e social, assim compreendida 

pela harmonia do sistema capitalista com a atuação política do Estado na promoção dos 

direitos sociais. 

Do mesmo pensamento compartilha André Ramos Tavares
44

: 

“Na atual Constituição, é (dever ser) um dos objetivos fundamentais 

do Estado brasileiro garantir o desenvolvimento nacional. Obviamente 

que tal meta insere-se no contexto econômico da Constituição, embora 

nele não se esgote, já que no desenvolvimento há de ser buscado 

igualmente em outras órbitas, como a social, a moral, a política e 

outras. Interessa aqui sublinhar o desenvolvimento econômico do país 
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como um dos objetivos fundamentais (não apenas um meio para obter 

outro princípio).” 

 

Dentro desta perspectiva, ação do Estado na promoção dos objetivos fundamentais, 

elencados no citado artigo 3º da Carta Constitucional, deve ser realizada da maneira mais 

ampla, contemplando a realização de políticas públicas, sociais e econômicas, direcionadas ao 

desenvolvimento nacional com erradicação da pobreza e redução das desigualdades regionais. 

Não menos importante é o papel do Estado como agente interventor nas relações 

econômicas para preservar a livre iniciativa e a livre concorrência. Neste ponto, a finalidade é 

única – assegurar a igualdade de acesso e o equilíbrio das relações de mercado para a 

construção de uma sociedade justa e igualitária. 

Nestes termos, complementa Amorim Campos da Silva
45

: 

“O Título da Ordem Econômica explica que o desenvolvimento das 

riquezas e bens de produção nacionais deve ser compatível com o 

ganho de qualidade de vida de toda população, posta na perspectiva de 

labutar em condições de igualdade com outras camadas sociais. É 

dizer mais: a produção de riquezas orienta-se sobre o princípio 

distributivo da ação interventiva do Estado na ordem econômica, 

observando o princípio fundamental do desenvolvimento nacional.” 

 

Sobre este momento, explica Cristiane Derani
46

: 

“[...] é fundamental a atuação do Estado para a materialização destes 

princípios e de todos que visam a um maior equilíbrio nas relações 

sociais e integração de seus partícipes, que ao longo dos dois últimos 

séculos assume o papel de complementador das relações de produção, 

pautadas originalmente na satisfação dos interesses individuais. O 

Estado coloca-se a fim de melhor organizar a produção e para 

neutralizar tensões inerentes ao processo produtivo, entre o que seja 

público e privado, entre democracia e capitalismo[...]”  
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De acordo, também está o professor Tavares
47

: 

“A intervenção do Estado é, pois, compreendida, no momento 

presente, como uma necessidade no estabelecimento de uma sociedade 

justa e igualitária, objetivo maior do Direito. Dessa forma, mesmo 

onde há arraigada e forte tradição liberal reconhece-se a possibilidade 

de atuação do Estado na economia, seja no desempenho de 

determinadas atividades (intervenção propriamente dita), seja na 

regulação e fiscalização da atuação da iniciativa privada (intervenção 

indireta), o que não é afastado nem mesmo nesta recente concepção.” 

 

Passada toda explanação sobre as funções do Estado sob a ótica do constitucionalismo 

moderno, é possível dizer que o controle dos preços de transferência reveste-se de, pelo 

menos, duas finalidades: a fiscal e a econômica. 

Ao preservar a arrecadação fiscal, com controle das bases tributárias do fluxo dos 

bens, direitos e serviços, importados e exportados no país, está sendo garantindo ao Estado o 

elemento mais importante para sua existência, o tributo. Nesse sentido, o tributo constitui 

componente essencial para promoção de políticas públicas, com vistas à consecução dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

A finalidade econômica é caracterizada pela atuação do Estado na fiscalização do 

preço arbitrado nas operações de preços de transferência, pois, o que se busca, de fato, é o 

controle do poder econômico e a preservação da livre concorrência e da livre iniciativa, como 

forma de garantir aos agentes de econômicos a igualdade de acesso ao mercado e o pleno 

exercício da atividade econômica, consoante mandamento do, já mencionado artigo 170 da 

Carta da República de 1988. 

Nos tópicos seguintes, serão explorados com mais propriedade a relação entre a 

arrecadação fiscal do Estado e a função social do tributo, bem como, a repressão ao abuso do 

poder econômico e a tutela da livre iniciativa e da livre concorrência como componentes 

fundamentais da ordem econômica. 
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 TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 2.ed. São Paulo: Editora Método, 2006.  p.64 



  

 

43 
 

4.2 ARRECADAÇÃO FISCAL E A FUNÇÃO SOCIAL DO TRIBUTO 

Seguindo os vértices do constitucionalismo moderno, o Estado deve ser o principal 

promotor da justiça social, com realização de políticas públicas direcionadas ao 

desenvolvimento nacional, à erradicação da pobreza e à redução das desigualdades regionais, 

na incumbência de se construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

Neste momento, ocorre uma transição ideológica sobre os fundamentos para a atuação 

fiscal do Estado. O Estado Fiscal, consubstanciado na legalidade da tributação, passa a ser 

também o Estado Social, onde a legitimidade da tributação é sua principal característica. O 

poder de tributar deixa de ser mera imposição legal e é considerado como fator essencial para 

a promoção de políticas públicas direcionadas à transformação social. A função social do 

tributo deriva da própria legitimação do Estado modernista e dos fins sociais perseguidos 

constitucionalmente.  

Ives Granda da Silva Martins
48

 afirma que “o tributo somente se justifica enquanto 

instrumento de realização dos fins existenciais do homem em sociedade, e não como 

instrumento de mero exercício de poder”. 

Nesta esteira, complementa Marcus Abraham
49

: 

“O Estado moderno tem por obrigação constante encontrar, não 

somente recursos necessários para sua atuação funcional primária, mas 

principalmente, perscrutar formas de redistribuição de riquezas, com 

equilíbrio e parcimônia.” 

 

Nesse sentido, o tributo adquire dimensão de coisa pública e torna-se o elemento mais 

valioso para o Estado no desempenho de suas obrigações constitucionais, já que deixa de ser 

mero instrumento de arrecadação fiscal e passa a ser considerado também uma importante 

forma de redistribuição de riquezas. 
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49
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Do mesmo modo, comenta Abraham
50

: 

“Ao mesmo que o tributo passa a ser considerado a contraprestação 

garantidora de toda uma gama de direitos fundamentais, coletivos e 

individuais na sociedade de hoje, ganha também o status de dever 

fundamental inafastável, como um sinalagma ou conditio sine qua 

non.” 

 

Dentro desta perspectiva, o dever de pagar tributos passa a ser considerado como um 

dever fundamental de todo o cidadão, na medida em que a existência do Estado deve ser 

financiada por todos integrantes da sociedade, na medida de sua capacidade contributiva
51

. 

Sobre o dever de pagar tributos, explica Marcus Abraham
52

: 

“Um dever em favor de si mesmo, como cidadão contribuinte e 

elemento integrante de uma coletividade que lhe oferece toda uma 

estrutura para conduzir sua vida e sobrevivência com harmonia, 

liberdade e satisfação. O dever de pagar tributos é o preço deste 

sistema.” 

 

Não menos importantes são as palavras de Klaus Tipke
53

·: 

“O imposto não é meramente um sacrifício, mas, sim, uma 

contribuição necessária para que o Estado possa cumprir suas tarefas 

no interesse proveitoso do convívio de todos os cidadãos. O Direito 

Tributário de um Estado de Direito não é direito técnico de conteúdo 

qualquer, mas ramo jurídico orientado por valores. O Direito 

Tributário afeta não só a relação cidadão/Estado, mas também a 

relação dos cidadãos uns com os outros. É Direito da coletividade.” 
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José Casalta Nabais
54

 descreve este comento com muita propriedade: 

“Como dever fundamental, o imposto não pode ser encarado nem 

como um mero poder para o Estado, nem como um mero sacrifício 

para os cidadãos, constituindo antes o contributo indispensável a uma 

vida em comunidade organizada em Estado Fiscal. Um tipo de Estado 

que tem na subsidiariedade da sua própria ação (econômico-social) e 

no primado da auto-responsabilidade dos cidadãos pelo seu sustento o 

seu verdadeiro suporte. Daí que não se possa falar num (pretenso) 

direito fundamental a não pagar impostos. [...] O que significa que os 

actuais impostos são um preço: o preço que todos, enquanto 

integrantes de uma comunidade organizada em estado (moderno), 

pagamos por que temos a sociedade que temos.” 

 

Desta forma, o direito tributário constitui um importante instrumento para realização 

de políticas públicas com fins sociais, sendo a tributação o meio empregado para se atingir os 

objetivos consagrados no artigo 3º da Constituição Federal. 

O controle das bases tributárias das operações de preços de transferência é medida de 

pleno interesse do Estado modernista, pois busca garantir o empenho da real tributação sobre 

todos os bens, direitos e serviços produzidos e comercializados em território nacional.  

 

4.3 A REPRESSÃO AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO E A DEFESA DA LIVRE INICIATIVA E DA 

LIVRE CONCORRÊNCIA  

Outra finalidade, não menos importante, decorrente do controle dos preços de 

transferência é a repressão aos atos de abuso de poder econômico e preservação da livre 

iniciativa e da livre concorrência.  

Consoante mandamento previsto no artigo 173, § 4º da Constituição Federal de 1988 

cabe ao Estado reprimir todo e qualquer ato praticado mediante abuso de poder econômico 

que vise à eliminação da concorrência, o aumento arbitrário de lucros e a dominação de 

mercados. 

                                           
54

  CASALTA NABIS, José. O Dever Fundamental de pagar Impostos. Coimbra: Almedina, 2004. p.35 



  

 

46 
 

 Também é possível citar a Lei 8.884/94 que dispõe sobre a prevenção e a repressão às 

infrações contra a ordem econômica. Essa lei possui como fundamentos os ditames 

constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, 

defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. 

 Todas essas medidas visam preservar os fundamentos da ordem econômica consagrada 

pela Constituição Federal de 1988. O principal objetivo a ser alcançado é constituir e manter 

uma harmonia entre a relação capital – trabalho, ou seja, exploração da atividade econômica e 

o valor social do trabalho, como meio de garantir a todos a existência digna conforme os 

ditames da justiça social. 

Neste ponto, explica o professor Fabiano Del Masso
55

: 

“Os fundamentos da ordem econômica – ou seja, a base de 

sustentação do sistema econômico – são: a liberdade de empreender 

ou de explorar a atividade econômica ( livre iniciativa) e a valorização 

do trabalho humano, que, de certa, forma é um limitador da livre 

iniciativa, mas que com ela deve se relacionar para a construção do 

sistema econômica nacional. A existência digna é a principal 

finalidade da ordem econômica e existe, de acordo com o regulado 

pela Constituição, quando o objetivo da justiça social é alcançado.” 

 

É nessa perspectiva que se insere a importância do controle do Estado nas operações 

de preços de transferência. A finalidade econômica para a atuação do Estado se justifica na 

medida em que busca preservar as estruturas fundamentais da economia de mercado, ou seja, 

a livre iniciativa e a livre concorrência.    

 A liberdade de iniciativa é consagrada pela Constituição Federal de 1988, como um 

dos fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso IV) e também como um 

princípio estrutural da Ordem Econômica (artigo 170, caput). É a garantia de livre acesso ao 

mercado estendida a todos que pretendem explorar atividade econômica. 

Quando se trata de livre-iniciativa, há um vasto universo a ser explorado, pois ela não 

se restringe apenas a liberdade de iniciativa econômica. A livre-iniciativa deve ser entendida 
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em seu sentido mais amplo, acobertando também, a liberdade da indústria e comércio ou 

liberdade de empresa e liberdade de contrato. 

André Ramos Tavares
56

 aprofunda esta questão e explica: 

“Assim, sinteticamente, é possível estabelecer a liberdade de iniciativa 

no campo econômico como constituída pela liberdade de trabalho 

(incluídos o exercício das mais diversas profissões) e de empreender 

(incluindo o risco do empreendimento: o que produzir, como produzir, 

quanto produzir, qual o preço final) conjugada com a liberdade de 

associação, tendo como pressupostos o direito de propriedade, e 

liberdade de contratar e de comerciar.” 

  

Não menos importante é a função do princípio da livre concorrência que visa ao 

mesmo tempo a tutela da própria econômica de mercado, pela garantia de livre competição 

dos agentes econômicos, e ainda, a tutela do consumidor, ao garantir condições de 

comparação e escolha para a compra e venda de produtos similares.   

O professor Tavares
57

 define o princípio da livre concorrência como sendo:“a 

abertura jurídica concedida aos particulares para competirem entre si, em seguimento lícito, 

objetivando o êxito econômico pelas leis de mercado e a contribuição para o desenvolvimento 

nacional e a justiça social.” 

Também merecem considerações as palavras de Celso Ribeiro Bastos, citado por 

Tavares
58

: 

“É pela livre concorrência que se melhoram as condições de 

competitividade das empresas, forçando-as a um constante 

aprimoramento dos seus métodos tecnológicos dos seus custos, enfim, 

na procura constante de criação de condições mais favoráveis ao 

consumidor. Traduz-se, portanto numa das vigas mestras do êxito da 

economia de mercado.” 
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Sobre o princípio da concorrência, destaca Del Masso
59

: 

“O princípio da livre concorrência impõe ao Estado obrigar uma 

ordem econômica fundada na rivalidade dos entes exploradores do 

mercado. Segundo esse princípio, o mercado deve ser explorado pela 

maior quantidade de agentes possíveis, não que se exijam quantidades 

exorbitantes de agentes, mas o Direito deve garantir a entrada e a 

capacidade de concorrer a quem queira explorá-lo.” 

 

Nestes termos, é a preservação dessas duas garantias constitucionais (a livre-iniciativa 

e a livre concorrência) que legitima o controle do Estado sobre as operações de preços de 

transferência. Como já exposto, o abuso de poder econômico é caracterizado quando o preço 

atribuído a um bem, direito ou serviço, importado ou exportado, for inferior ao preço de um 

produto similar negociado em condições de livre mercado. Tal situação permite a entrada de 

produtos em território nacional, a um custo economicamente mais vantajoso, sendo que, se 

colocados em circulação, são capazes causar sérios abalos nas estruturas de mercado. 

 No capitulo final, será exposta a disciplina jurídica adotada pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCED e também, pelo ordenamento jurídico 

pátrio, para o controle e fiscalização das operações de preços de transferência. 
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5. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA E CONTROLE DO ESTADO 

5.1 A REGRA ARM’S LENGTH 

Em termos iniciais, pode-se dizer que o marco regulatório dos preços de transferência 

se deu com a criação da regra arm’s length
60

, que busca a determinação do preço real 

praticado nas operações de preços de transferência, como se elas estivessem sido praticadas 

em condições de livre mercado, ou seja, sem a influência de vantagens ou privilégios oriundos 

de uma condição excepcional, capaz de dissociar o preço real da operação. 

Luís Eduardo Schoueri, em interpretação às normas editadas pela OCDE
61

, relaciona a 

regra arm’s length como determinante do preço que teria sido acordado entre as partes não 

relacionadas, envolvidas nas mesmas transações ou em transações similares, nas mesmas 

condições ou em condições semelhantes no mercado aberto
62

. 

Como norteador de toda matéria, merece destaque o artigo 9º da Convenção-Modelo 

da OCDE
63

: 

“Artigo 9º- Empresas Associadas 

1. Quando: 

a) Uma empresa de um Estado contratante participa direta ou 

indiretamente da administração, do controle ou do capital de uma 

empresa de outro Estado contratante, ou; 

b) As mesmas pessoas participarem direta ou indiretamente da 

administração ou do controle de uma empresa de outro Estado 

contratante, e, em qualquer dos casos, condições sejam estabelecidas 

ou impostas entre as duas empresas em suas relações comerciais ou 

financeiras que difiram daquelas que seriam estabelecidas entre 

empresas independentes, então, quaisquer lucros que exceto por essas 

razões, teriam sido havidos por uma das empresas, mas, em razão 

dessas mesmas condições, não tenham sido havidos, poderão ser 

incluídos nos lucros daquela empresa e, assim, sujeitos a tributação.” 
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O referido artigo trata da possibilidade de tributação dos lucros provenientes de 

operações transacionadas entre empresas vinculadas, localizadas em territórios distintos, que 

de alguma forma, realizaram-se sob condições ou privilégios distintos que as praticadas em 

um regime de livre concorrência. 

Para tanto, foi estabelecido o critério da comparação
64

, entre operações de preços de 

transferência e operações similares praticadas por empresas independentes sujeitas às 

condições de livre concorrência, a fim de determinar o valor real transacionado, possibilitando 

uma tributação efetiva. 

Sobre o tema, destaca Edison Carlos Fernandes
65

: 

“Esse princípio é internacionalmente aceito para efeito do controle 

fiscal dos preços de transferência, como meio de evitar a alocação 

internacional das receitas e dos custos. Ele, em breve síntese, consiste 

em tratar os membros de um grupo multinacional como se eles 

atuassem como entidades independentes. Ou seja, a transação entre 

partes relacionadas deve obedecer às mesmas regras de formação de 

preço e auferição de lucro daqueles negócios realizados entre partes 

não vinculadas.” 

 

Sob este prisma, complementa Luís Eduardo Schoueri
 66

: 

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

membros de um grupo multinacional como se eles atuassem como 

entidades separadas, não como partes inseparáveis de um negócio 

único. Devendo-se tratá-los como entidades separadas (separate entity 

approach) a atenção volta-se à natureza dos negócios celebrados entre 

membros daquele grupo.” 
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Paulo de Barros Carvalho
67

 defende o método arm’s length, como sendo a forma 

encontrada para substituir o preço manipulado, pelo montante real da renda auferida na 

operação, e com isso, evitar distribuição disfarçada de lucros e a sonegação fiscal. 

Sem dúvida, a regra arm’s length é um importante instrumento de controle das 

operações de preços de transferência, contudo, o critério de comparação deve ser utilizado de 

forma cautelosa, levando-se em conta todas as particularidades da operação realizada e da 

operação similar, de modo que não haja incompatibilidade entre as situações eleitas.    

Neste particular, complementa Schoueri
68

: 

“Esta comparação somente pode ser de utilidade se as características 

relevantes das situações que se comparam são suficientemente 

comparáveis, isto é, se nenhuma das diferenças (se houver) entre 

ambas as situações comparadas poderia afetar substancialmente o 

objeto da comparação (o preço ou a margem, conforme o caso), ou se 

pelo menos fizer-se possível efetuar ajustes suficientes para eliminaras 

discrepâncias que possam ocorrer.” 

 

Para melhor compreensão das condições de aplicabilidade da regra arm’s length, 

necessário elencar seis características intrínsecas propostas por Guglielmo Maisto, também 

adotadas por Rodrigo Maitto Silveira
69

, são elas: 

“a) análise da transação: o preço arm’s length (ou neutro) deve ser 

estabelecido para uma transação específica, ou seja, a partir de uma 

transação identificada (ou de um grupo de transações 

relacionadas); 

b) comparatibilidade ou similaridade: o grupo de transações 

específicas deve ser comparado com outra (idêntica ou similar) 

transação (hipotética ou verdadeira) com características similares 

(ou idêntica); 
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Tributário Brasileiro. 2.ed. São Paulo: Dialética, 2006.p. 28-29. Para o original ver: General Report, in 

International Fiscal Association, Transfer pricing in the absence os comparable market prices. Cahiers de 

Droit Fiscal International, Deventer, Kluwer, v LXXClla, 1992, p.28-9.  
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c) condições negociais (ou contrato de direito privado): o preço arm’s 

length deve considerar todas obrigações legais contraídas entre as 

partes contratantes e, dessa forma, os efeitos legais de uma 

transação não podem (em princípio) ser desconsiderados;” 

d) características de mercado competitivo: qualquer preço arm’s 

length deve ser baseado em condições de mercado aberto e, assim, 

refletir as práticas comerciais normais. 

e) características subjetivas: o preço arm’s length deve considerar as 

circunstâncias particulares que caracterizam a transação. Nesse 

sentido não se pode comparar o preço arm’s length com o preço 

justo de mercado, na medida em que por exemplo, um fornecedor 

poderia, num esforço para aumentar sua participação em um 

mercado específico, estabelecer um preço arm’s length abaixo do 

preço justo de mercado para o produto considerado. 

f) análise funcional: a determinação do preço arm’s length deve 

considerar as funções desempenhadas pelas empresas associadas, 

sendo tal análise essencial para identificar o grau de independência 

das partes entre si, bem como, a comparatibilidade dessas 

operações.” 

 

Dessa forma, verifica-se que a efetividade da regra arm’s length está condicionada à 

melhor escolha e análise da similaridade entre as operações praticadas, de modo que, qualquer 

discrepância entre estas condições é capaz de promover um efeito contrário ao desejado, já 

que pode resultar no estabelecimento do preço superior ou inferior do que efetivamente 

ocorreria em condições normais de mercado. 

Assim, a aplicação da regra arm’s length não se restringe apenas aos métodos de 

comparação previstos pela OCDE, pois deve levar em conta também todas as particularidades 

da operação realizada, já que o que se busca é o preço real que seria praticado em um 

ambiente de livre concorrência dos agentes econômicos. 

E nesse sentido, Luís Eduardo Schoueri
70

 é enfático: 

“Exige o princípio arm’s length que o aplicador da lei indague, a todo 

tempo, qual teria sido o preço praticado entre as partes independentes, 

em circunstâncias semelhantes, mesmo que para isso tenha de 

promover operação não expressamente prevista na regulamentação.” 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 2.ed. São Paulo: 

Dialética, 2006.p.43 
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De fato, a condição arm’s length é um importante instrumento contra a manipulação 

dos preços de transferência, pois, de certa forma, busca estabelecer o preço justo praticado nas 

operações de preços de transferência com base na comparação de preços de produtos 

similares, em operações praticadas sobre as reais condições de mercado. 

 

5.2 AS RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO PARA O CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 

 

Como orientações para aplicabilidade da regra arm’s length, a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, por meio do relatório Transfer Pricing 

and Multinational Enterprises
71

, criou uma série de métodos e diretrizes a serem seguidos 

pelos Estados, no controle das operações de preços de transferência.  

Importante esclarecer que os métodos, a seguir relacionados, constituem apenas uma 

metodologia para efetivação da regra arm’s length, e não procedimentos obrigatórios para o 

controle das operações de preços de transferência, pois o controle deve ser realizado com base 

na regra arm’s length e não nos métodos propriamente estabelecidos. 

- Comparable Uncontrolled Price Method ou Método do Preço Livre Comparável 

Este método tem como base a comparação entre o preço praticado em uma operação 

de preços de transferência, realizada entre partes vinculadas, e o preço praticado em operação 

independente e similar, sujeita às condições de livre mercado. 

Neste caso, haverá a necessidade de se verificar a presença de elementos e condições 

compatíveis entre as duas operações a serem comparadas, ou seja, é necessário que se analise 

a quantidade de produtos transacionados, a época em que ambas as operações foram 

realizadas, a metodologia de venda a ser praticada (atacado ou varejo), os custos de cada 

transação (frete e seguro) e outras condições capazes de influenciar na determinação de 

preços. 

                                           
71

  O relatório Transfer Pricing and Multinational Enterprises foi publicado originalmente em Paris no ano de 

1977, sendo revisado periodicamente pela OCDE. 
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Caso for constatada alguma irregularidade na operação de preços de transferência, 

haverá a substituição do preço arbitrado, pelo preço praticado na operação sujeita às 

condições de livre mercado. 

- Resale Price Method ou Método do Preço de Revenda 

Por este método, o preço arm’s length é obtido através da análise do preço de revenda 

de bens adquiridos por empresas vinculadas e revendidos a uma empresa independente.   

 A metodologia consiste em identificar o preço de revenda utilizado e subtrair uma 

margem bruta apropriada, referente aos custos de despesas com venda e outras despesas 

operacionais, de modo a determinar o lucro obtido em cada operação. O resultado pode ser 

considerado como elemento de comparação com outras operações praticadas em condições de 

livre mercado, na utilização da regra arm’s length. 

 Para melhor compreensão da metodologia aplicada, necessária a análise dos elementos 

gráficos a seguir expostos. 

 

 Observe que nesta situação hipotética, a aplicação do método preço de revenda atribui 

o preço de $13 para a transferência de bens entre empresas vinculadas. O resultado é obtido a 

partir da subtração da “margem bruta apropriada” -$7, referente à dedução dos custos 

operacionais e da margem de lucro adequada, sobre o preço de revenda $20. 

 No entanto, este método é pouco utilizado no caso de o revendedor empenhar meios 

que alterem substancialmente os produtos comercializados. Nesta situação, pode haver 

dificuldade em estabelecer os reais custos com o processo de industrialização. 
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 Sobre esta particularidade também é descrita no relatório da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico
72

: 

“2.22 Uma margem apropriada de preços de revenda é mais fácil de 

ser determinada onde o revendedor não acrescenta nada substancial ao 

valor do produto. Diferentemente, pode ser mais difícil usar o método 

preço de revenda para alcançar um preço arm’s length quando, antes 

da revenda, os bens são processados e incorporados a um produto 

mais complicado, de tal modo que a sua identidade se perde ou se 

transforma (por exemplo quando componentes se agregam em 

produtos acabados ou semi-acabados). Outro exemplo no qual a 

margem do preço de revenda requer um cuidado particular é quando o 

revendedor contribui substancialmente à criação ou manutenção de 

propriedade intangível, associada ao produto (por exemplo, marcas ou 

nomes comerciais) que pertencem à empresa associada. Em tais casos, 

não é fácil avaliar a contribuição ao valor final do produto, dada pelos 

bens transferidos originalmente.” 

 

- Cost Plus Method ou Método do Custo Majorado 

 Esta metodologia muito se assemelha ao caso do Resale Price Method, porém, o 

diferencial consiste em identificar os custos iniciais do fornecedor de bens a empresa 

vinculada e adicionar a margem de lucro adequada, em vez de deduzir a margem bruta 

apropriada sobre o preço de revenda praticado entre empresa vinculada e terceiros, como é 

feito no caso do método preço de revenda. 

 Dessa forma, o preço arm’s length é determinado pela análise da primeira operação, 

com a identificação dos custos de produção e adicionado de margem de lucro praticada em 

condições de livre mercado. 
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 Tradução extraída de ROTHMANN. Gerd W. Método do Preço de Revenda e a Produção Local. In: 

SCHOUERI. Luis Eduardo. Tributos e Preços de Transferência, 2º. volume. São Paulo: Dialética, 1999. 

p.158  No original: An appropriate resale price margin is easiest to determine where the reseller does not add 

substantially the value of the product. In contrast, it may be more difficult to use the resale price method to 

arrive at an arm‟s length price where, before resale, the goods are further processed or incorporate into a 

more complicated product so that their identity is lost or transformed (e.g. where components are joined 

together in finished or semi-finished goods). Another example where the resale price margin requires 

particular care is where the reseller contributes  substantially to the creation or maintenance os intangible 

property associate whit the product (e.g. trademarks ou tradenames) which are owned by an associate 

enterprise. In such cases, the contribution of the goods originaly transferred to the value of financial product 

cannot be easily evaluated. Cf. OECD – Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administratos. Paris: OECD, 1995. p. II-7 
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 Nesses termos, teremos a seguinte metodologia. 

 

 Observe que, nesta situação hipotética, a aplicação do método custo majorado atribui o 

preço at arm’s length de $15 para a transferência de bens entre empresas vinculadas. O 

resultado é obtido a partir da soma dos custos de produção (+ $5) e da margem de lucro 

apropriada (+ $10). 

 No entanto, a maior dificuldade para aplicação deste método está em identificar os 

custos incorridos no processo de produção do bem transferido e até mesmo, no 

estabelecimento da margem de lucro adequada, uma vez que, em razões de estratégias 

comerciais, a margem de lucro praticada pode variar de acordo com o mercado a ser 

alcançado.  

 A OCDE
73

 também alerta para as dificuldades em aplicação deste método:  

“O método custo majorado apresenta algumas dificuldades na sua 

aplicação, em particular na determinação dos custos a serem 

deduzidos na operação praticada. Entretanto, é verdade que uma 

empresa pode manipular esses custos em um determinado período de 

tempo para permanecer no mercado, de modo a ocultar os lucros 

auferidos neste período. Enquanto, algumas empresas são levas pela 

competição para baixar seus preços, tendo como referência os custos 

específicos praticados em bens e serviços, há outros casos onde não há 

relação entre os custos de produção e os preços praticados em um 
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  Tradução livre de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administratos. Paris: 

OECD, 1995. p. II-12. No original em inglês: The cost plus method presents some difficults in proper 

application, particularly in the determination of costs. Although it is true that an enterprise must cover its 

costs over a period of time to remain in business, those costs may not be determinant of the appropriate profit 

in a specific case for any one year. While in many cases companies are driven by competition to scale down 

prices by reference to the cost of creating the relevant goods or providing the relevant service, there are other 

circumstances where there is no discernible link between the level of costs incurred and a market price (e.g. 

where a valuable discovery has been made and the owner has incurred only small research costs in making 

it). 
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ambiente de livre mercado (por exemplo, em casos onde há uma 

descoberta valiosa e pesquisador obteve baixos custos com os 

procedimentos de pesquisa).” 

 

- Transactional Proft Methods ou Métodos baseados nos Lucros das Operações  

 A OCDE também estabelece outros dois métodos alternativos para o controle e 

fiscalização dos preços de transferência, baseados na análise dos lucros auferidos pelas 

empresas associadas.  

 Os métodos baseados nos lucros das operações são denominados Profit slplit method 

ou Método da divisão de lucros e Transactional net margin method ou Método da Margem 

líquida da operação.  

- Profit slplit method ou Método da divisão de lucros 

 A metodologia empenhada consiste em identificar lucro auferido por empresas 

coligadas, em uma determinada operação, ou em um grupo de transações relacionadas, para 

em seguida, dividi-lo entre essas empresas de acordo com uma análise economicamente 

válida, praticada em operações similares, realizadas por empresas independentes sujeitas às 

condições normais de mercado. 

 Para tanto, necessário o conhecimento funcional de cada empresa coligada, levando-se 

em conta as atividades exercidas por cada empresa, a análise dos riscos envolvidos, os custos 

de produção, operação e venda dos bens transacionados e demais elementos que possam 

auxiliar na identificação da efetiva contribuição de cada parte, nos resultados obtidos com 

essas operações. 

 Dessa forma, é possível encontrar irregularidades na divisão dos lucros entre partes 

relacionadas, pois a condição at arm’s length é obtida pela comparação dos lucros auferidos 

por empresas independentes, em operações similares.  
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 Na forma ilustrativa, temos a seguinte condição hipotética: 

 

  

 Observe que nesta situação hipotética, o lucro em ambos os casos é de $105, porém, o 

que se constata, no caso 1, é a concentração de grande parte desse resultado ($80) na Empresa 

A‟‟ que atua no setor de distribuição do produto comercializado. 

 Pela utilização do método da divisão de lucros, a regra at arm’s length (condição de 

livre mercado) revela que esta margem de lucro é normalmente auferida por empresas que 

atuam no seguimento de industrialização do produto comercializado, isto, hipoteticamente, 

poderia ser decorrente dos riscos assumidos pelo exercício desta atividade econômica. 

- Transactional net margin method ou Método da Margem líquida da operação 

 Por este método, a condição arm’s length é determinada pela comparação das margens 

de lucro líquido obtidas por uma empresa em transações associadas e a margens de lucro 

líquido obtidas por esta mesma empresa com outra empresa independente. 
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 O procedimento empenhado é o mesmo dos métodos Preço de Revenda e Custo 

Majorado, porém, em vez de serem analisados os custos de produção e as despesas 

operacionais com o acréscimo da margem de lucro adequada, o que é verificado é o próprio 

lucro líquido obtido nas operações que estão sendo comparadas. 

 Na determinação do lucro líquido são consideradas todas as variáveis presentes na 

operação, como custo de aquisição do bem, despesas operacionais, risco da atividade 

econômica e demais condições que reflitam direta e indiretamente nos resultados obtidos.      

 Para aplicação deste método, necessário que estejam presentes elementos de 

comparação entre as empresas e as operações praticadas, sendo imprescindível a análise 

funcional das empresas e as condições econômicas em que as operações foram praticas.  

 Sobre a aplicação deste método, explica Luis Eduardo Schoueri
74

: 

“A questão da comparatibilidade também exerce, aqui, papel 

fundamental, o que implica a importância da análise funcional e dos 

ajustes que se fazem necessários, que, no caso, são ainda maiores que 

nos métodos tradicionais. Isto porque os métodos tradicionais partem 

de margens brutas, enquanto o método ora em estudo se refere à 

margem líquida. Esta inclui muito maior número de variáveis e daí 

decorrem os ajustes mais cuidadosos, já que margens líquidas podem 

ser afetadas por fatores como a ameaça de novos participantes no 

mercado, a eficiência gerencial, estratégias individuais, riscos de 

produtos serem substituídos, o grau de experiência da empresa no 

ramo de atividade, a eficiência da força de vendas etc.” 

 

5.3 PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA E BENS INTANGÍVEIS 

 O controle dos preços de transferência se torna um pouco mais delicado quando se 

trata da apuração dos preços de bens intangíveis comercializados entre partes vinculadas. 

 As recomendações da OCDE, sobre bens intangíveis, estão disciplinadas no capítulo 

VI, do relatório Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administratos
75

. 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 2.ed. São Paulo: 

Dialética, 2006. p. 206 
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  Segundo o referido relatório, os bens intangíveis podem ser classificados em 

intangíveis comerciais (trade intangibles) e intangíveis para comercialização (marketing 

intangibles). Os intangíveis comerciais compreendem as patentes, know-how, desenhos e 

modelos usados na produção de bens ou prestação de serviços, como por exemplo, a criação 

de um software. Nestes casos, são empenhados altos custos com pesquisa e desenvolvimento 

e o investidor procura o retorno deste investimento na comercialização de bens, na prestação 

de serviços ou em contratos de licenciamento. Os intangíveis para a comercialização 

compreendem as marcas comerciais, listagem de clientes, canais de distribuição, símbolos e 

figuras que agregam valor a um bem e outras formas capazes de ajudar na exploração 

comercial de um produto
76

.  

 Importante salientar, que a determinação do valor de um bem intangível constitui 

tarefa bastante complexa, pois devem ser analisados diversos fatores como: a rentabilidade 

gerada pelo valor agregado, o número de horas-homem incorrido para a criação do intangível, 

a participação no mercado que o intangível pode trazer a empresa, dentre outros
77

.  

 A OCDE reconhece as dificuldades do controle dos preços de transferência em 

operações que envolvam bens intangíveis, contudo não dispensa a aplicação da regra arm’s 

length, com a utilização dos métodos tradicionais e os ajustes e considerações que se fizerem 

necessários. 

 Nestes termos, explica Schoueri
78

: 

“É no campo dos intangíveis que se encontra de modo mais sensível o 

acerto da afirmação de que nem sempre é possível a aplicação dos 

métodos sugeridos para a apropriação de um preço arm’s length. A 

própria OCDE reconhece tal fato, mas ainda assim não abre mão do 

princípio, exigindo que nos casos em que não haja certeza quanto à 

valoração dos intangíveis, contribuinte e Fisco devem resolver a 
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  OECD – Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administratos. Paris: OECD, 

1995. 

76
  Cf. MALHEIRO, Elidete de Lima Ribeiro. Preços de Transferência – Intangíveis, Serviços e Cost-Sharing. 

In: SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). Tributos e Preços de Transferência, 3º. volume. São Paulo: 

Dialética, 2009. p.49 

77
  Cf. BIFANO, Elídie Palma. Apuração de Preços de Transferência em Intangíveis, Contratos de Prestação de 

Serviços, Intragrupo e Cost Sharing Agreements. In:: SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). Tributos e Preços 

de Transferência, 3º. volume. São Paulo: Dialética, 2009. p. 35. 

78
  SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 2.ed. São Paulo: 

Dialética, 2006. p.  224. 
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questão, sempre tendo por referência o que empresas independentes 

teriam acordado em circunstâncias comparáveis.” 

 

 Como exemplo de aplicação dos métodos tradicionais, o método do Preço Livre 

Comparado (Comparable Uncontrolled Price Method), pode ser utilizado nos casos em que o 

mesmo cedente transferiu ou licenciou o intangível, em condições comparáveis, a terceiros 

independentes. Ou ainda, podem ser utilizados como parâmetros os valores cobrados em 

operações similares praticadas por empresas independentes e atuantes no mesmo ramo 

industrial.  

  No caso de revenda de bens com valor agregado por um intangível para 

comercialização (no caso de uma marca, por exemplo), poderia ser utilizado o método do 

preço de revenda (Resale Price Method) ou até mesmo o método do Preço Livre Comparado, 

sendo necessário, para tanto, o conhecimento dos benefícios agregados pela marca ao bem 

comercializado, podendo chegar a esses valores, pela comparação de bens que utilizam 

marcas semelhantes, ou ainda, de bens semelhantes comercializados sem qualquer marca, 

para, a partir daí, obter aos benefícios incorporados pela marca adquirida ao bem 

comercializado
79

. 

 No caso de bens intangíveis comerciais, com altos custos empenhados em pesquisa e 

desenvolvimento (patentes, por exemplo), há a possibilidade da aplicação do método da 

divisão de lucros (Profit Slplit Method), devendo para tanto, serem determináveis os 

benefícios globais auferidos pela utilização do intangível e também, os custos incorridos para 

sua obtenção, para, em um segundo momento, dividi-los proporcionalmente entre as partes 

contratantes, a partir de uma análise funcional e econômica. 

 Sobre o controle de intangíveis comerciais, principalmente nos casos de empenho em 

pesquisa e desenvolvimento, Elidete de Lime Ribeiro
80

, adverte: 

“Mesmo assumindo que determinada atividade de P&D de fato gere 

um intangível, sua valorização é complexa na medida em que 
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geralmente consome vários anos de pesquisa. Os gastos incorridos no 

primeiro ano de pesquisa não necessariamente sinalizam o nascimento 

de um intangível. Além do mais, não são raros os casos em que, após 

dedicados anos de pesquisa, se chega à conclusão de que o projeto 

tornou-se inviável comercialmente. Nesses casos, as análises 

funcionais, desempenham importante papel na avaliação e aplicação 

dos métodos de transfer pricing.”  

  

5.4  OS ACORDOS PRÉVIOS DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 

Os acordos prévios, ou Advanced Princing Agreements, constituem uma alternativa 

eficaz para o controle e fiscalização das operações de preços de transferência. 

  De acordo com a metodologia criada pela OCDE
81

, o procedimento desenvolvido 

consiste na realização de um acordo entre o contribuinte e a autoridade fiscal competente, 

para, em conjunto, atribuírem preço aos bens, direitos ou serviços transacionados entre partes 

vinculadas. 

Trata-se de um estudo prévio realizado pelo contribuinte juntamente com o fisco para 

formar um consenso sobre o método e elementos de comparação a serem adotados, de modo a 

induzir previamente o preço praticado em operações específicas. 

Os acordos prévios constituem um procedimento administrativo, em que o contribuinte 

leva ao conhecimento da autoridade fiscal, todos os elementos que compõem a determinação 

do preço que será praticado em uma determinada operação. 

 Assim é possível discutir e analisar previamente a viabilidade de cada operação, pois 

uma vez celebrado o acordo, subsistirá um vínculo obrigacional entre as partes. 

A viabilidade deste procedimento consubstancia-se no fato de os acordos possuírem 

prazo de vigência previamente determinado, de modo a elidir qualquer procedimento 

fiscalizatório, garantindo ao contribuinte a previsibilidade do ônus tributário, além de maior 

segurança jurídica para as operações praticadas. 
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   Definição contida no glossário do relatório Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 

Tax Administratos. Paris: OECD, 1995. 
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Por outro lado, a administração fiscal também se beneficiaria com a celebração do 

acordo, pois os parâmetros para a tributação seriam constituídos e conhecidos previamente, 

dispensando a fiscalização de cada operação praticada no prazo de vigência do acordo.   

Este acordo pode ser unilateral, se realizado perante o contribuinte e autoridade fiscal 

local ou, ainda, bilateral ou multilateral, se realizado perante o contribuinte e diversas 

autoridades fiscais. 

Dessa forma, os acordos prévios podem ser uma alternativa viável e eficaz para o 

controle dos preços de transferência, nos casos em que não há condições para aplicação da 

regra arm’s length e dos métodos estabelecidos pela OCDE. 

 

5.4.1 O PROCEDIMENTO DE CELEBRAÇÃO DOS ACORDOS PRÉVIOS DE PREÇOS DE 

TRANSFERÊNCIA  

Para fins de complemento deste estudo e diante da ausência de normatização na 

legislação brasileira
82

, é tomado como exemplo o procedimento norte-americano, também, 

seguido por diversos países, para a celebração dos acordos prévios de preços de transferência. 

Os acordos prévios no sistema norte-americano foram criados em 1991 através do 

Revenue Procedure
83

 91-22, onde são estabelecidas quatro fases para sua formalização: (1) 

Pre-filing Satge; (2) Formal Application; (3) Evaluation and Negociation e (4) Formal 

Agreement. 
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  Muito embora não haja regulamentação dos acordos prévios de preços no ordenamento jurídico brasileiro, 

João Dácio da Silva Rolim admite a possibilidade de sua apresentação perante o fisco nacional, no caso de 

haver Acordo Internacional para evitar a bitributação entre determinado país (sede da empresa vinculada) e o 

Brasil (sede da empresa brasileira) em detrimento da regra arm’s length. Cf. ROLIM, João Dácio. A Adoção 

pelo Direito Brasileiro da Análise Econômica dos Preços de Transferência e (des) Vantagens dos Acordos 

Antecipados de Preços. In: SCHOUERI, Luis Eduardo. Tributos e Preços de Transferência, 2º. volume. São 

Paulo: Dialética, 1999. p. 211. Sobre acordos prévios de preços ver também: SILVA, Mauro. A utilização do 

Acordo de Preços Antecipado (APA) no regime de controle de preços de transferência. Revista Dialética de 

Direito Tributário, v. 137, p. 91-107, 2007.  

83
  No sistema norte americano, Revenue Procedure são normas regulamentadoras editadas pelo Secretário do 

Tesouro, que estabelecem a nível nacional, procedimentos e condutas a serem seguidas pelos contribuintes. 

As normas e procedimentos para celebração dos acordos prévios de preços no sistema norte-americano 

podem ser consultadas no site http://www.irs.gov/ 
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De acordo com Antonio Amendola
84

, as quatro fases a serem seguidas consistem em: 

(1) apresentação do pedido de celebração do acordo perante a autoridade administrativa; (2) 

realização de uma due diligence pelo órgão fiscal competente; (3) debates entre o fisco e o 

contribuinte e (4) elaboração, revisão e assinatura do acordo. 

Na fase inicial, o contribuinte deve apresentar seu pedido seguido de toda 

documentação pertinente às operações que serão praticadas, além de uma descrição detalhada 

das atividades exercidas pelas empresas, bem como, uma justificativa da escolha dos métodos 

adotados que melhor refletem o preço de mercado. 

Na segunda fase, há a realização de uma due diligence, onde a autoridade fiscal 

começa a analisar a proposta feita pelo contribuinte, podendo solicitar novos documentos ou 

ainda, questionar determinadas questões junto ao contribuinte. 

A terceira fase é a fase de negociações, já de posse de toda documentação e 

esclarecidos todos os questionamentos, o fisco e o contribuinte determinam o método e o 

preço a serem adotados nas operações de preços de transferência. 

A última fase é a formalização, onde o acordo é revisado e redigido para a assinatura 

final. 

Após a celebração do acordo o contribuinte deve enviar anualmente, durante sua 

vigência, um relatório detalhado das operações praticadas, de modo a demonstrar que as 

condições estabelecidas no acordo foram cumpridas. 

Haverá ainda, a possibilidade de revisão do acordo no caso de uma alteração relevante 

na lei, regulamento, tratado ou jurisprudência. Nestas situações, será iniciada uma nova 

discussão, podendo ser realizado um reajuste dos termos e condições em vigor, ou ainda o 

cancelamento do acordo. 

O acordo também pode ser revogado no caso da ocorrência de algum erro, fato 

superveniente, omissão, má-fé no descumprimento de alguma determinação ou, ainda, se o 

contribuinte deixar de apresentar o relatório anual. 

                                           
84

  AMENDOLA, Antônio. Breves comentários sobre acordos prévios de preços de transferência. In: TORRES, 

Heleno Taveira (coord). Direito Tributário Internacional Aplicado – Volume IV – Coordenação Heleno 

Taveira Torres – São Paulo: Quartier Latin, 2007. p.465. 
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Outra importante característica dos acordos prévios é o chamado efeito rollback, no 

qual há a possibilidade de seus efeitos retrocederem às operações praticadas antes de sua 

celebração. 

 

5.5 O REGIME JURÍDICO DAS OPERAÇÕES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA NO BRASIL 

No Brasil, algumas regras
85

 já existiam para disciplinar o controle das operações de 

preços de transferência, mas o grande avanço se deu com a edição da Lei nº 9.430 de 27 de 

dezembro de 1996. 

Essa lei buscou seguir as diretrizes convencionadas pela OCDE, porém se distancia da 

prática internacional ao adotar, em alguns métodos, margens de lucros pré-estabelecidas para 

o cálculo do preço arm’s length. 

Antes de começar a analisar os métodos de controle dos preços de transferência no 

Brasil, necessário o conhecimento dos elementos que caracterizam as condições de vinculação 

estabelecidas na Lei 9.430/96. 

 

5.5.1 O CONCEITO DE PESSOA VINCULADA NOS TERMOS DA LEI Nº 9.430/96 

 Em poucas palavras, pessoa física ou jurídica vinculada é aquela que guarda algum 

tipo de relação intrínseca com outra domiciliada ou residente no exterior, ou vice e versa, 

como por exemplo, uma matriz e sua filial, empresas coligadas com participações societárias 

recíprocas, pessoa física residente no exterior com relação de parentesco com diretor ou sócio 

controlador de algum tipo de sociedade estabelecida em país diverso. 

No Brasil, o conceito de pessoa vinculada está descrito no artigo 23 da Lei nº 

9.430/96, como sendo pessoa vinculada à pessoa jurídica domiciliada no Brasil: 

                                           
85

  Até o ano de 1990, o controle de todas as operações de importação e exportação no Brasil, era realizado pela 

Carteira de Comércio Exterior – CACEX. Entre suas principais funções estavam o licenciamento de todas as 

exportações e importações, o financiamento do comércio exterior brasileiro e a construção das estatísticas 

oficiais sobre exportações e importações. Com a extinção da CACEX em 1990 e, após, sucessivas reformas 

administrativas, o controle do comércio exeterior é realizado atualmente, pela Secretaria de Comércio 

Exterior – SECEX, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  - MDIC. 
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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
86

 ou 

administrativo
87

 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
88

; 

VIII - a pessoa física residente no exterior que for parente ou afim até 

o terceiro grau, cônjuge ou companheiro
89

 de qualquer de seus 

diretores ou de seu sócio ou acionista controlador em participação 

direta ou indireta; 

                                           
86

 O parágrafo primeiro do artigo 2º da Instrução Normativa 243/05 da Secretaria da Receita Federal, considera 

como controle societário comum, quando uma mesma pessoa física ou jurídica, independentemente da 

localidade de sua residência ou domicílio seja titular de direitos de sócio em cada uma das referidas 

empresas, que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais daquelas e o 

poder de eleger a maioria dos seus administradores. 

87
  Deve ser entendido como controle administrativo comum, quando, o cargo de presidente do conselho de 

administração ou de diretor-presidente de ambas tenha por titular a mesma pessoa, quando o cargo de 

presidente do conselho de administração de uma e o de diretor-presidente de outra sejam exercidos pela 

mesma pessoa e, por fim quando uma mesma pessoa exercer cargo de direção, com poder de decisão, em 

ambas as empresas.  

88
 A vinculação prevista neste inciso somente será considerada durante o período de duração do consórcio ou 

condomínio no qual ocorrer à associação. 

89
 Considera-se companheiro de diretor, sócio ou acionista controlador da empresa domiciliada no Brasil, a 

pessoa que com ele conviva em caráter conjugal, conforme o disposto na Lei nº 9.278, de 10 de maio de 

1996. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm#art243§2
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IX - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 

que goze de exclusividade
90

, 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. 

 

Além das hipóteses citadas, a legislação brasileira foi além, e o parágrafo quinto do 

artigo em comento estendeu a aplicação das normas de controle dos preços de transferência às 

operações efetuadas por meio de pessoa jurídica interposta que opere com outra no exterior, 

vinculada a alguma pessoa brasileira dentro das hipóteses já elencadas. 

Outro exemplo da extensão das normas internas do controle e fiscalização dos preços 

de transferência se deu com a edição da Lei nº 10.451/02, que veio a estender sua 

aplicabilidade a operações realizadas com outras empresas situadas em países de tributação 

favorecida. 

Assim, o critério de vinculação adotado pela legislação brasileira vai muito além das 

hipóteses elencadas no artigo 23 da Lei nº 9.430/96, sendo aplicadas também às operações 

praticadas por pessoa jurídica interposta e às operações praticadas em países de tributação 

favorecida. 

Feitas essas considerações sobre o conceito de pessoa vinculada, a seguir serão 

expostos os métodos de controle dos preços de transferência estabelecidos na legislação 

brasileira. 

 

5.5.2 OS MÉTODOS DE CONTROLE DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA NAS IMPORTAÇÕES  

Para o cálculo do preço arm’s length nas importações, o artigo 18 da Lei nº 9.430/96, 

posteriormente alterada pelas Leis nº 9.959/00, 10.451/02 e 11.116/05 estabelece os métodos 

                                           
90

  A vinculação somente se aplica em relação às operações com os bens, serviços ou direitos para os quais se 

constatarem a exclusividade, ainda que forma parcial. 
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do Preço Independentes Comparados – PIC, do Preço de Revenda menos Lucro – PRL e do 

Custo de Produção mais Lucro – CPL. 

 Todos os métodos objetivam a comparação dos preços praticados em operações de 

importação entre pessoas vinculadas e os mesmos, praticados entre empresas independentes 

sob as mesmas circunstâncias. Para tanto, imprescindível a análise prévia dos elementos e das 

condições em que ambas as operações foram praticadas, como: volume de produtos 

importados, data da importação, prazo para pagamento, os custos, despesas e encargos 

incorridos e demais variáveis que possam influir no preço ajustado. 

O caput do artigo 18 da Lei nº 9.430/96 determina que os custos, as despesas e os 

encargos incorridos, somente serão dedutíveis, para fins de apuração do lucro real, até o valor 

que não exceda o preço arm’s length, calculado pela utilização de algum dos três métodos 

estabelecidos.  

Caso contrário, o parágrafo 7º do artigo em comento determina que a parcela dos 

custos que exceder o preço arm’s length, será adicionada ao lucro líquido, para determinação 

do lucro real da empresa, incidindo a devida tributação. 

Isto quer dizer, que o preço parâmetro é um limitador de dedutibilidade dos custos, 

despensas e encargos incorridos no processo de importação de bens, direitos e serviços entre 

partes vinculadas. 

Haverá ainda, de acordo com o parágrafo 6º deste artigo, a possibilidade de se 

integrarem ao custo, para fins de dedutibilidade, os valores referentes a transportes, 

acondicionamento e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora. 

Por fim, é importante mencionar que os métodos descritos a baixo não se aplicam aos 

casos de royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada. 

 - Método dos Preços Independentes Comparados –PIC 

 Definido como a média aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos 

ou similares, comercializados no mercado brasileiro ou em outros países, em operações de 

compra e venda, realizadas em condições semelhantes, por empresas independentes ou 

vinculadas. 



  

 

69 
 

Na aplicação deste método, poderão ser feitos ajustes aos preços comparados 

observando condições relacionadas com o prazo de pagamento, quantidades negociadas, 

obrigações assumidas por garantia, propaganda e publicidade, custos referentes à fiscalização 

e controle de qualidade, custos de intermediação praticados por empresas não vinculadas. 

- Método do Preço de Revenda menos Lucro – PRL
91

 

 Tal método é definido como a média aritmética dos preços de revenda dos bens, 

direitos ou serviços, diminuídos dos descontos incondicionais, dos impostos e contribuições 

incidentes sobre as vendas, das comissões e corretagens pagas e da margem de lucro 

adequada
92

. 

Este método estabelece a margem de lucro de vinte por cento, no caso de revenda 

simples de produtos e margem de lucro de sessenta por cento, no caso de revenda de produtos 

                                           
91

  O método do Preço de Revenda menos Lucro foi recentemente alterado pela MP 478/2009 de 20 de dezembro 

de 2009, porém a referida medida provisória perdeu sua eficácia em 1º de junho de 2010. No texto anterior: -

 Método do Preço de Venda menos Lucro - PVL: definido como a média aritmética ponderada dos preços 

de venda no País dos bens, direitos ou serviços importados e  calculado conforme a metodologia a seguir: 

a) preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda do bem, direito ou serviço 

produzido, diminuídos dos descontos incondicionais concedidos, dos impostos e contribuições sobre as 

vendas e das comissões e corretagens pagas; b)  percentual de participação dos bens, direitos ou serviços 

importados no custo total do bem, direito ou serviço vendido: a relação percentual entre o custo médio 

ponderado do bem, direito ou serviço importado e o custo total médio ponderado do bem, direito ou serviço 

vendido, calculado em conformidade com a planilha de custos da empresa; c) participação dos bens, direitos 

ou serviços importados no preço de venda do bem, direito ou serviço vendido: aplicação do percentual de 

participação do bem, direito ou serviço importado no custo total, apurada conforme a alínea “b”, sobre o 

preço líquido de venda calculado de acordo com a alínea “a”; d) margem de lucro: a aplicação do percentual 

de trinta e cinco por cento sobre a participação do bem, direito ou serviço importado no preço de venda do 

bem, direito ou serviço vendido, calculado de acordo com a alínea “c”; e) preço parâmetro: a diferença entre 

o valor da participação do bem, direito ou serviço importado no preço de venda do bem, direito ou serviço 

vendido, calculado conforme a alínea “c”, e a “margem de lucro”, calculada de acordo com a alínea “d. 

92
  O procedimento da dedução da “margem de lucro apropriada”, como componente de cálculo do método preço 

de revenda menos lucro, tem sido alvo de sérias críticas por parte doutrina dominante em razão de sucessivas 

alterações estabelecidas em lei e normas infralegais que disciplinam a matéria.  O procedimento foi criado 

inicialmente pela Lei 9.430/96 com alterações pela Lei 9.959/00, Instrução Normativa da Secretaria da 

Receita Federal 38/97, 32/01 e 243/02 e recentemente pela MP 478/2009 que perdeu sua eficácia em 1º de 

junho de 2010.  Não é objetivo deste estudo tecer críticas sobre as controvérsias existentes no correto cálculo 

da dedução da margem de lucro apropriada, ainda em razão do cenário de insegurança jurídica que paira 

sobre esta questão. Para aprofundar a temática confira: SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência 

no Direito Tributário Brasileiro. 2.ed. São Paulo: Dialética, 2006. p. 137. BORGES, Alexandre Sicilianao. O 

Método do Preço de Revenda Menos Lucro – PRL na Legislação Brasileira In: BORGES, Alexandre 

Siciliano; FERNANDES, Edison Carlos. et al. Manual de preços de transferência no Brasil. São Paulo: MP 

Ed., 2007. MOREIRA, Gilberto de Castro Júnior. Método  do Preço de Revenda menos Lucro no Caso de 

Agregação de Valor  no País. Confronto entre a Lei 9.430/96 e a Instrução Normativa n.o 243/02. In: 

SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). Tributos e Preços de Transferência, 3º. volume. São Paulo: Dialética, 

2009. ROTHMANN, Gerd W. O Método do Preço de Revenda e a Produção Local. In: SCHOUERI, Luis 

Eduardo. Tributos e Preços de Transferência, 2º. volume. São Paulo: Dialética, 1999. 

  

 



  

 

70 
 

com adição de valor agregado, ou seja, de produtos que passaram por um processo de 

industrialização.  

Importante mencionar, que a margem de lucro é dedutível após serem contabilizados 

os descontos incondicionais, impostos, contribuições incidentes sobre as vendas, comissões e 

corretagens pagas. 

- Método do Custo de Produção mais Lucro – CPL 

 Definido 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. 

 Com relação a este método, o artigo 13 da Instrução Normativa 243/02 da Secretaria 

da Receita Federal ampliou o conceito de custo, para considerar como parte integrante, (a) o 

custo de aquisição das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de 

embalagens utilizados na produção do bem, serviço ou direito; (b) o custo de quaisquer outros 

bens, serviços ou direitos, aplicados ou consumidos na produção; (c) o custo pessoal, aplicado 

na produção, inclusive na supervisão direta, manutenção e guarda das instalações de produção 

e os respectivos encargos sociais incorridos, exigidos ou admitidos pela legislação do país de 

origem; (d) os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação, 

amortização ou exaustão dos bens, serviços ou direitos aplicados na produção; (e) os valores 

das quebras e perdas razoáveis, ocorridas no processo produtivo, admitidas pela legislação 

fiscal do país de origem do bem, serviço ou direito. 

    

5.5.3 OS MÉTODOS DE CONTROLE DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA NAS EXPORTAÇÕES  

 No caso das exportações efetuadas para pessoas vinculadas, o parágrafo terceiro do 

artigo 19 da Lei nº 9.430/96, determina que as receitas auferidas ficam sujeitas ao 

arbitramento quando o preço médio de venda dos bens, serviços ou direitos for inferior a 

noventa por cento do preço médio praticado na venda dos mesmos produtos no mercado 

brasileiro. 
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 Vale dizer que o legislador estabeleceu a aplicação dos métodos de controle nas 

exportações somente para os casos em que o preço médio de venda praticado for inferior a 

noventa por cento do preço médio no mercado interno. 

Importante mencionar também que, para efeitos de comparação dos preços praticados 

nas exportações, nos termos do parágrafo segundo, do artigo 19 da Lei nº 9.430/96, deverá ser 

considerado o valor líquido dos preços praticados no mercado interno, ou seja, já descontados 

os valores referentes ao imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, do imposto 

sobre serviços e das contribuições para a seguridade social – COFINS, para o PIS/PASEP, e 

no caso das exportações, deverão ser descontados as despesas com encargos de frete e seguro, 

cujo ônus tenha sido da empresa exportadora. 

Complementando esta regra, o artigo 15 da Instrução Normativa 243/02 da Secretaria 

da Receita Federal determina que poderão ser feitos ajustes relacionados aos preços a serem 

comparados, observando-se as condições relacionadas com o prazo de pagamento ajustado, 

quantidades negociadas, obrigações assumidas por garantia, propaganda e publicidade, custos 

referentes à fiscalização e controle de qualidade, custos de intermediação praticados por 

empresas não vinculadas, acondicionamento, frete, seguro e riscos de crédito. 

Feitos esses ajustes o contribuinte poderá escolher os métodos descritos no parágrafo 

terceiro, do artigo 19, da Lei nº 9.430/96 para o cálculo dos preços at arm’s legth. 

- Método do Preço de Venda nas Exportações – PVEx 

 Definido como a média aritmética dos preços de venda nas exportações efetuadas pela 

própria empresa, para outros clientes, ou por outra exportadora nacional de bens, serviços ou 

direitos, idênticos ou similares, durante o mesmo período de apuração da base de cálculo do 

imposto de renda e em condições de pagamento semelhantes; 

- Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído do Lucro -

 PVA  

 Definido como a média aritmética dos preços de venda de bens, idênticos ou similares, 

praticados no mercado atacadista do país de destino, em condições de pagamento 

semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no referido país, e de 

margem de lucro de quinze por cento sobre o preço de venda no atacado; 
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 O artigo 24 da Instrução Normativa 243/02 da Secretaria da Receita Federal 

complementa a regra dizendo que os tributos que poderão ser descontados são aqueles que 

guardem semelhança com o ICMS e o ISS e com as contribuições COFINS e PIS/PASEP e 

ainda, que a margem de lucro de quinze por cento será aplicada sobre o preço bruto de venda 

no atacado. 

- Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído do Lucro – PVV 

 Definido como a média aritmética dos preços de  venda de bens, idênticos ou 

similares, praticados no mercado varejista do país de destino, em condições de pagamento 

semelhantes, diminuídos dos tributos incluídos no preço, cobrados no referido país, e de 

margem de lucro de trinta por cento sobre o preço de venda no varejo; 

 Da mesma forma como procedido no método anterior, os tributos que poderão ser 

descontados são aqueles que guardem semelhança com o ICMS e o ISS e com as 

contribuições COFINS e PIS/PASEP e ainda, que a margem de lucro de trinta por cento será 

aplicada sobre o preço bruto de venda no atacado. 

- Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro – CAP 

 Definido como a média aritmética dos custos de aquisição ou de produção dos bens, 

serviços ou direitos, exportados, acrescidos dos impostos e contribuições cobrados no Brasil e 

de margem de lucro de quinze por cento sobre a soma dos custos mais impostos e 

contribuições. 

 De acordo com o artigo 26 da Instrução Normativa 243/02 da Secretaria da Receita 

Federal, integram o custo de aquisição o frete e o seguro pagos pela empresa adquirente, 

devendo ser excluída do custo de aquisição a parcela do crédito presumido do IPI, como 

ressarcimento das contribuições COFINS e PIS/PASEP, correspondente aos produtos 

exportados, após cuja exclusão será aplicada a margem de lucro sobre o restante. 

 Importante destacar que as regras de apuração dos preços de transferência referente às 

exportações também são aplicadas nas exportações efetuadas em paraísos fiscais, nos termos 

do artigo 24 da Lei nº 9.430/96.  



  

 

73 
 

 Assim, toda exportação realizada com pessoa física ou jurídica, ainda que não 

vinculada, residente ou domiciliada em países que não tribute a renda, ou que estabeleça 

alíquotas inferiores a vinte por cento e que oponham sigilo quanto à composição societária, 

estaria sujeita às normas relativas à apuração dos preços arm’s length. 

 A única exceção prevista pela legislação brasileira foi estabelecida pelo artigo 30 da 

Instrução Normativa nº 243/02 da Secretaria da Receita Federal, referente à hipótese de 

exportações com objetivo de conquista de novos mercados. 

 Deste modo, seria permitido exportar com preços inferiores a 90% do praticado no 

mercado interno, somente se não houverem sido comercializados bens ou serviços similares 

no país de destino, pela empresa exportadora ou qualquer outra empresa vinculada. 

 Ainda sim, o preço de venda ao consumidor deve ser inferior ao praticado no país de 

destino, e haverá a necessidade de aprovação de um plano de exportação, com a demonstração 

de inexistência de lucros e prazo de recuperação de prejuízos aprovado pela administração 

fiscal brasileira. 

 

5.5.4 PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA E JUROS 

Com relação ao juros, a Lei n.º 9.430/96 determina que: 

Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando 

decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do Brasil, 

somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o 

montante que não exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, 

para depósitos em dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo 

de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread, 

proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros. 

§ 1º No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica 

mutuante, domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita 

financeira correspondente à operação, no mínimo o valor apurado 

segundo o disposto neste artigo. 

§ 2º Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serão 

calculados com base no valor da obrigação ou do direito, expresso na 

moeda objeto do contrato e convertida em reais pela taxa de câmbio, 

divulgada pelo Banco Central do Brasil, para a data do termo final do 

cálculo dos juros. 
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§ 3º O valor dos encargos que exceder o limite referido no caput e a 

diferença de receita apurada na forma do parágrafo anterior serão 

adicionados à base de cálculo do imposto de renda devido pela 

empresa no Brasil, inclusive ao lucro presumido ou arbitrado. 

§ 4º Nos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, 

serão admitidos os juros determinados com base na taxa registrada. 

 

Isto vale dizer que a metodologia aplicada estabelece o limite máximo de dedução de 

despesas, para fins de determinação do lucro real, os valores calculados com base na taxa 

Libor, pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread, no caso 

de juros pagos por pessoa residente no Brasil à pessoa vinculada residente no exterior. 

No caso de juros pagos por pessoa vinculada e residente no exterior, a lei reconhece 

como mínimo de receita, a ser contabilizado pelo contribuinte brasileiro, os valores calculados 

com base na taxa Libor, pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título 

de spread. 

Nestes termos, o parágrafo 3º do artigo em comento, determina que os valores de 

encargo e receita que excederem tais limites serão adicionados à base de cálculo do imposto 

de renda devido pela empresa no Brasil, inclusive ao lucro presumido ou arbitrado. 

Desta forma, depreende-se que o legislador adotou como limite de dedução ou como 

mínimo de reconhecimento de receita, para fins de determinação do lucro real, a margem 

preestabelecida de três por cento de spread e o prazo de seis meses para calculo da taxa Libor.  

Tais medidas se distanciam do parâmetro at arm’s lenght, pois a determinação dos 

juros empenhados em um contrato de mútuo, realizado em condições de livre mercado, leva 

em conta diversas variáveis como, por exemplo: os riscos assumidos, o custo de capitalização 

do dinheiro no mercado, além do prazo para pagamento e outras circunstâncias. 

Nesse sentido, complementa Luis Eduardo Schoueri
93

: 

“Cabe, neste ponto, chamar a atenção de que a sistemática brasileira 

não se baseia em dados do mercado, como no direito comparado. 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 2.ed. São Paulo: 

Dialética, 2006. p. 215 
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Embora se parta da taxa Libor, que, em princípio, reflete os juros 

internacionais, a exigência da somatória de um spread fixo em três por 

cento implica a falta de compromisso do legislador com os riscos do 

mercado, já que a taxa spread é algo que se mede em função do risco 

do empréstimo, não se podendo avaliar as condições de mercado, 

senão no instante de cada concessão.” 

 

5.6  MARGENS PREDETERMINADAS E PRATICABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 Sem dúvida, um dos pontos mais polêmicos da Lei n.º 9.430/96 é o estabelecimento de 

margens de lucro predeterminadas para apuração do preço parâmetro no controle das 

operações de preços de transferência. 

 Com efeito, o legislador adotou margens predeterminadas de vinte e sessenta por 

cento, para o Método Preço de Revenda menos Lucro – PRL, no caso de simples revenda de 

bens e revenda de bens com valor agregado respectivamente, de vinte por cento, para o 

Método do Custo de Produção mais Lucro – CPL, de quinze por cento para o Método do 

Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído do Lucro – PVA, de trinta por 

cento para o Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído do Lucro –

 PVV, de quinze por cento para o Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais 

Tributos e Lucro – CAP e de três por cento a título de spread no caso dos juros. 

 Nestes casos, o intuito do legislador foi o de prestigiar a praticabilidade
94

 tributária, 

poupando o contribuinte da apresentação de grandes volumes de documentos, para comprovar 

que o preço arbitrado em cada operação foi condizente com o princípio arm’s length. 

  

 

                                           
94

  Sobre a praticabilidade na aplicação da lei tributária Misabel de Abreu Machado Derzi explica que: “A 

tipificação e a conceitualização abstrata estão, portanto, relacionadas com o princípio da praticabilidade, o 

qual se manifesta pela necessidade de utilização de técnicas simplificadoras da execução das normas 

jurídicas. Todas essas técnicas, se vistas sob o ângulo da praticabilidade, têm como objetivo: Evitar a 

investigação exaustiva do caso isolado, com o que se reduzem os custos na aplicação da lei; Dispensar a 

colheita de provas difíceis ou até mesmo impossíveis em cada caso concreto ou aquelas que representem 

ingerência indevida na esfera privada do cidadão e, com isso, assegurar a satisfação do mandamento 

normativo.” Cf. DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito Tributário Aplicado: estudos e pareceres. Belo 

Horizonte: Del Rey, 1997. p.197. 
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Sobre essa questão, esclarece Igor Mauler Santiago e Valter Lobato
95

: 

“As margens presumidas pela lei têm a função de facilitar a aplicação 

da lei pelo contribuinte – dispensando-o dos enormes compilance 

costs envolvidos na comprovação do preço arm’s length e protegendo-

o contra autuações caso as observe – e especialmente para o Fisco, que 

fica liberado do ingente e custoso labor de análise da documentação 

comprobatória que todo particular doutro modo teria de produzir. São, 

portanto, inequívoca manifestação do princípio da praticabilidade 

tributária, sujeitando-se aos limites inerentes a este, dente os quais a 

possibilidade de refutação justificada do resultado obtido pela 

aplicação do método simplificado de apuração, quando este se aplica 

de forma cogente ao particular.” 

 

 Também se destacam os comentários de Schoueri
96

: 

“Emblemática é a situação das margens predeterminadas, adotadas 

pela legislação brasileira de preços de transferência. Enquanto 

expediente voltado a tornar praticável o complexo normativo diante da 

realidade brasileira, tais margens podem ser aceitas, desde que por 

meio delas não se aniquilem outros valores igualmente prestigiados 

pelo legislador: ao legislador cabe temperar as concessões efetuadas 

em nome da praticabilidade, diante da capacidade contributiva e seus 

desdobramentos.” 

 

 Contudo, há de se ponderar as seguintes circunstâncias: é verdade que as margens 

predeterminadas constituem uma técnica operacional, em favor da praticabilidade com o 

objetivo de simplificação do sistema tributário e da necessidade de aumentar a eficiência da 

arrecadação de tributos. Tornar mais simples o sistema tributário constitui, nos dias de hoje, 

um dos grandes objetivos da fiscalidade. 

 Em caminho oposto, as prefixação das margens de lucro se distanciam da aplicação do 

princípio arm’s length, na medida em que impõem limites à comparação de preços efetuada 

sob condições normais de mercado, pois parte da premissa que todos os contribuintes 

almejariam no mínimo os lucros predeterminados. O fato mais crítico desta proposição é a 
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 LOBATO, Valter; SANTIAGO, Igor Mauler. Margens Predeterminadas: um Caso de Confronto entre a 

Praticabilidade e a Capacidade Contributiva? Exigências Constitucionais para sua Adoção. In SCHOUERI, 

Luís Eduardo (coord.). Tributos e Preços de Transferência, 3º. volume. São Paulo: Dialética, 2009. p.110 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Margens Predeterminadas, Praticabilidade e Capacidade Contributiva. In: 

SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). Tributos e Preços de Transferência, 3º. volume. São Paulo: Dialética, 

2009. p.119 



  

 

77 
 

aplicação indiscriminada dos percentuais estabelecidos sem distinção da atividade econômica 

exercida. 

Vale ressaltar, neste momento, a previsão do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 

9.430/96
97

, na qual há a possibilidade de serem adotadas margens de lucro diversas das 

estabelecidas nos métodos de apuração dos preços de transferência, desde que o contribuinte 

comprove
98

, com base em documentos idôneos, sua efetiva composição. 

Tal condição tem sido fortemente criticada pela doutrina
99

, uma vez existir grande 

dificuldade, por parte dos contribuintes, em reunir documentos hábeis a comprovar a 

regularidade do preço praticado. 

Na maioria dos casos, o contribuinte não possui meios de utilização dos métodos 

comparativos previstos na Lei 9.430/96, ou ainda, não dispõe de meios para apresentação dos 

documentos exigidos, na Portaria MF n.º222/2008
100

 e na Instrução Normativa SRF n.º 

243/2002, para questionar a alteração das margens de lucro em procedimento administrativo, 

seja pela inexistência de tais documentos, ou ainda pela dificuldade de obtenção dos mesmos 

em países estrangeiros. 

                                           
97

   Art. 21. Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e 19 deverão ser apurados com base em: I -

 publicações ou relatórios oficiais do governo do país do comprador ou vendedor ou declaração da autoridade 

fiscal desse mesmo país, quando com ele o Brasil mantiver acordo para evitar a bitributação ou para 

intercâmbio de informações;  II - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento 

técnico ou publicações técnicas, em que se especifiquem o setor, o período, as empresas pesquisadas e a 

margem encontrada, bem como identifiquem, por empresa, os dados coletados e trabalhados. § 1º As 

publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se refere este artigo somente serão admitidos como 

prova se houverem sido realizados com observância de métodos de avaliação internacionalmente adotados e 

se referirem a período contemporâneo com o de apuração da base de cálculo do imposto de renda da empresa 

brasileira. § 2º Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos arts. 18 e 19, desde que o 

contribuinte as comprove, com base em publicações, pesquisas ou relatórios elaborados de conformidade 

com o disposto neste artigo. § 3º As publicações técnicas, as pesquisas e os relatórios a que se refere este 

artigo poderão ser desqualificados mediante ato do Secretário da Receita Federal, quando considerados 

inidôneos ou inconsistentes. 

98
  Em regulamentação complementar sobre a matéria destaca-se a Portaria MF n.222/2008 e a Instrução 

Normativa SRF n. 243/2002 

99
  Dentre as poucas manifestações sobre o tema destacam os trabalhos de: SCHOUERI, Luís Eduardo. Margens 

Predeterminadas, Praticabilidade e Capacidade Contributiva. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). 

Tributos e Preços de Transferência, 3º. volume. São Paulo: Dialética, 2009 e LOBATO, Valter; SANTIAGO, 

Igor Mauler. Margens Predeterminadas: um Caso de Confronto entre a Praticabilidade e a Capacidade 

Contributiva? Exigências Constitucionais para sua Adoção. In SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). Tributos 

e Preços de Transferência, 3º. volume. São Paulo: Dialética, 2009. 

100
 Em análise aos procedimentos criados pela Portaria MF n.222/2008, Luis Eduardo Schoueri, reconhece o 

avanço da legislação mas critica a exigência da apresentação de documentos não razoáveis e descabidos que 

acabam por inviabilizar o pedido para alteração de margens em alguns métodos. Cf. SCHOUERI, Luís 

Eduardo. Margens Predeterminadas, Praticabilidade e Capacidade Contributiva. In: SCHOUERI, Luís 

Eduardo (coord.). Tributos e Preços de Transferência, 3º. volume. São Paulo: Dialética, 2009. p. 123 e 124. 
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Sobre a questão, esclarece Luís Eduardo Schoueri
101

: 

“O problema principal é encontrado quando se considera a 

regulamentação emitida pela Receita Federal. Uma análise dos atos 

normativos que já regulamentaram a matéria revela que dificilmente 

um contribuinte poderia contestar as margens legais. Isto porque, na 

prática, a regulamentação infralegal exigiu do contribuinte a 

apresentação de um conjunto probatório tão exaustivo e de difícil 

acesso que acabou por tornar absolutas as presunções legais. Em 

outras palavras, para o contribuinte que, embora tivesse outros meios 

de prova, não dispusesse daqueles especificamente previstos, a 

presunção tornava-se absoluta. A prova revela-se, por força de lei, 

impossível para ele, convertendo-se em absoluta uma presunção 

relativa.” 

 

Da mesma forma, é o entendimento de Igor Mauler Santiago e Valter Lobato
102

: 

“Vale registrar que a legislação citada enumera de forma rígida os 

documentos admissíveis para a realização dessa prova, alguns deles de 

obtenção problemática, porquanto referentes a contribuintes diversos 

do que faz o pedido (ou dos representados pela entidade que formula), 

e na maioria dos casos residentes no exterior. O resultado disso é a 

impossibilidade – ou quando nada, a extrema dificuldade – de sucesso 

de qualquer requerimento de alteração de percentuais, o que 

certamente depõe contra a validade da normativa em exame face aos 

princípios da capacidade contributiva e da proporcionalidade e, ainda, 

ao conceito constitucional de renda.” 

 

Em posição mais crítica encontra-se o caso de pagamento de juros em operações 

financeiras efetuadas entre pessoas vinculadas, pois o artigo 22 da Lei 9.430/96 determina que 

seja aplicado o percentual de 3% a título de spread
103

, sem fazer qualquer menção sobre a 

possibilidade de alteração desse percentual, em total desafronto com o princípio arm’s length. 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Margens Predeterminadas, Praticabilidade e Capacidade Contributiva. In: 

SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). Tributos e Preços de Transferência, 3º. volume. São Paulo: Dialética, 

2009. p.122 
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  LOBATO, Valter; SANTIAGO, Igor Mauler. Margens Predeterminadas: um Caso de Confronto entre a 

Praticabilidade e a Capacidade Contributiva? Exigências Constitucionais para sua Adoção. In SCHOUERI, 

Luís Eduardo (coord.). Tributos e Preços de Transferência, 3º. volume. São Paulo: Dialética, 2009. p.109 

103
  Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando decorrentes de contrato não registrado no 

Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante que 

não exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos da 

América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizados 

em função do período a que se referirem os juros. 
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Essa particularidade também tem sido alvo de sério repudio por parte dos 

contribuintes, uma vez que tal medida não se harmoniza com a operacionalidade dos preços 

de transferência. 

Segundo Schoueri
104

: 

“Com efeito, já se mostrou que a essência do princípio arm’s length 

esta na comparatibilidade, implicando sua aplicação, sempre, a busca 

de critérios que teriam sido ajustados entre partes independentes, em 

circunstâncias semelhantes. Não há razão para entender-se que se 

possam admitir, para os juros, percentuais adrede fixados, quando já 

se firmou o entendimento de que margens preestabelecidas não se 

compatibilizam com o princípio arm’s length.” 

 

Com efeito, a fixação de margem de lucro como componente do cálculo de alguns 

métodos
105

 utilizados para determinação do preço parâmetro acaba por impor à parte 

contribuinte, muitas vezes empresa ou empresário explorador de atividade econômica, um 

ônus excessivo, arbitrário e totalmente subjetivo, já que a flexibilização dos percentuais 

preestabelecidos é algo impraticável. 

Em posicionamento mais crítico está Luis Eduardo Schoueri
106

: 

“Não causa surpresa que desde data da edição da Lei n.º 9.430/96, não 

se teve notícia de caso concreto em que as margens fixadas tenham 

sido alteradas. As inúmeras exigências documentais para alteração dos 

percentuais legais acabavam por inviabilizar seu questionamento pelo 

contribuinte.”   

 

Em síntese conclusiva, as margens predeterminadas constituem uma técnica 

operacional adotada pelo legislador, em favor da praticabilidade; contudo, a realidade mostra 

uma distorção entre a simplicidade almejada e a regra arm’s length. Permitir a flexibilização 

de tais percentuais com base em documentos hábeis e acessíveis por todos os contribuintes, 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 2.ed. São Paulo: 

Dialética, 2006, p. 214 

105
 Especificamente, os métodos PVL, na importação e PVA, PVV e CAP nas exportações, além da taxa de 3% 

de spread nas operações financeiras entre pessoas vinculadas. 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Margens Predeterminadas, Praticabilidade e Capacidade Contributiva. In: 

SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). Tributos e Preços de Transferência, 3º. volume. São Paulo: Dialética, 

2009. p.123. 
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seria uma forma de aproximar os objetivos perseguidos pela praticabilidade com as normas 

adotadas pela OCDE no controle das operações de preços de transferência.  

 

5.7  A UTILIZAÇÃO DE SAFE HARBOURS EM MATÉRIA DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 

 

 Safe harbours são procedimentos adotados pelas autoridades fiscais para simplificar 

ou mitigar a aplicação das normas de controle de preços de transferência, em geral, são 

utilizados para aliviar o ônus que recai sobre o contribuinte e, também, para facilitar a 

atividade da própria administração em determinadas situações.   

Segundo Schoueri
107

: 

“O safe harbour pode ter o efeito de excluir determinadas transações 

do escopo de aplicação das normas de preços de transferência (por 

exemplo, mediante a definição de parâmetros mínimos), ou de 

permitir que a elas se apliquem regras mais simplificadas (por 

exemplo, fixando faixas nas quais os preços ou lucros devem 

exacaixar-se). Os objetivos gerais das regras de safe harbour, em 

matéria de preços de transferência, são: simplificação das exigências 

feitas aos contribuintes para determinação dos preços de transferência; 

conferir certeza aos contribuintes de que seus preços de transferência 

serão aceitos pela Administração; e simplificar a atividade da própria 

Administração.” 

 

Os safe harbours possuem uma relação muito próxima com a praticabilidade, na 

medida em que conferem ao fisco e ao contribuinte exigências mais simples para controle e 

fiscalização das operações de preços de transferência. 

No Brasil, as regras de safe harbours são determinadas por lei e sua interpretação, no 

caso de normas simplificadoras, deve ser de forma estrita, não se admitindo extensão ou 

restrição de sua aplicabilidade
108

. 

 São exemplos de safe harbours na legislação de transferência: o caput do artigo 19 da 

Lei n.º 9.430/96
109

 que determina a exclusão de aplicabilidade das regras de controle de 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 2.ed. São Paulo: 

Dialética, 2006. p.  233, 234. 
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 Cf. SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 2.ed. São Paulo: 

Dialética, 2006. p.  237 
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preços de transferência no caso de o preço médio praticado nas exportações entre partes 

vinculadas seja igual ou superior a noventa por cento do preço médio praticado no mercado 

brasileiro, nestes casos, o contribuinte brasileiro fica dispensado de comprovar a condição 

arm’s length. Outro exemplo é o parágrafo 4º, do artigo 22 da Lei n.º 9.430/96
110

, que admite 

a utilização de qualquer taxa de juros, nos contratos de mútuo entre partes vinculadas, desde 

que sejam submetidos a registro no Banco Central do Brasil, também é possível destacar o 

artigo 38 da Instrução Normativa 243/02 da Secretaria da Receita Federal, que admite 

margens de divergência de até cinco por cento, para mais ou para menos, obtidas através da 

utilização de algum método de controle, para fins de comparação com o preço arm’s 

length
111

.  

Há, contudo, de se ponderar a utilização de safe habours nos casos de normas exclusão 

de aplicabilidade do controle dos preços de transferência, pois, tal situação, constituiu medida 

de exceção à regra arm’s length. De tal modo que o comportamento do contribuinte pode ser 

induzido a se manter dentro de tais limites, o que representaria um alto risco de bitributação, 

já que, as regras de safe habour, não necessariamente são utilizadas por outros países nas 

mesmas condições. 

Do mesmo modo, essas medidas podem criam um ambiente propício para alocação e 

concentração de recursos no plano internacional, principalmente em países cujas regras 

favorecem os interesses das partes envolvidas nestas operações.   

                                                                                                                                    
109

 Art. 19. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa vinculada ficam sujeitas a arbitramento 

quando o preço médio de venda dos bens, serviços ou direitos, nas exportações efetuadas durante o 

respectivo período de apuração da base de cálculo do imposto de renda, for inferior a noventa por cento do 

preço médio praticado na venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no mercado brasileiro, durante o 

mesmo período, em condições de pagamento semelhantes. 

110
 Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando decorrentes de contrato não registrado no 

Banco Central do Brasil, somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante que 

não exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, para depósitos em dólares dos Estados Unidos da 

América pelo prazo de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizados 

em função do período a que se referirem os juros. § 4º Nos casos de contratos registrados no Banco Central 

do Brasil, serão admitidos os juros determinados com base na taxa registrada. 

111
  Art. 38. Será considerada satisfatória a comprovação, nas operações com empresas vinculadas, quando o 

preço ajustado, a ser utilizado como parâmetro, divirja, em até cinco por cento, para mais ou para menos, 

daquele constante dos documentos de importação ou exportação. Parágrafo único. Nessa hipótese, nenhum 

ajuste será exigido da empresa na apuração do imposto de renda, e na base de cálculo da CSLL. 
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Nesse sentido complementa Luis Eduardo Schoueri
112

: 

“Em uma perspectiva internacional, a introdução de safe harbour 

tende a induzir os contribuintes a atenderam as metas propostas por 

Fiscos nacionais, desconsiderando o princípio arm’s length. Dado que 

possivelmente o outro Estado envolvido não adotará idênticos 

parâmetros de safe harbour, encontra-se, de um lado, o risco de 

bitributação e, de outro, de efetivos desvios de lucros para o Estado 

cujas regras de safe harbour proporcionem um tratamento tributário 

menos gravoso. De fato, as regras de safe harbour podem, em alguns 

casos, produzir uma alocação de renda distorcida entre os países 

interessados, representando para um dos Fiscos certo risco de perda de 

arrecadação tributária.” 

  

 Dessa forma, a utilização de safe harbours em matéria de preços de transferência deve 

ser vista com muita cautela, há de se ponderar os objetivos perseguidos em nome da 

praticabilidade com os efeitos econômicos e fiscais que tais regras podem causar no plano 

nacional e internacional. 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 2.ed. São Paulo: 

Dialética, 2006. p 235,236. 
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6. CONCLUSÃO 

Preço de transferência é o preço atribuído a um bem, direito ou serviço 

comercializado, mediante operações de importação e exportação praticadas entre partes 

pertencentes a um mesmo grupo econômico ou que detenham algum elemento de vinculação.  

As operações de preços de transferência são o resultado de um processo histórico de 

integração econômica. A abertura dos mercados e o aumento da concorrência estimularam as 

empresas a desenvolverem novas técnicas de gestão de operacional em escala global. Com a 

descentralização e o fracionamento de suas unidades produtivas, as empresas procuram 

reduzir dos custos e conquistar novos mercados.  

Por se tratarem de operações realizadas entre partes vinculadas, estas não sofrem a 

influência das variáveis de mercado, como oferta, demanda e concorrência, para determinação 

do preço do produto que será transacionado. Devido a esta particularidade, os preços 

estipulados podem não refletir os custos reais envolvidos em cada operação. 

A manipulação dos preços de transferência pode causar sérios danos à economia de 

mercado e ao produto de arrecadação fiscal dos Estados. Na economia, podem ser a causa de 

práticas destinadas à eliminação da concorrência, aumento arbitrário de lucros e dominação de 

mercados. Na seara fiscal, essas práticas podem ser relacionadas à sonegação, distribuição 

disfarçada de lucros e evasão fiscal internacional.  

Devido a essas conseqüências, cabe ao Estado realizar um efetivo controle das 

operações de preços de transferência, sempre objetivando a preservação das estruturas 

fundamentais da economia de mercado, como a livre iniciativa e a livre concorrência e, da 

mesma forma, garantir o empenho da real tributação sobre todos os bens direitos e serviços 

produzidos, aperfeiçoados e comercializados dentro de seu território.   

A regulamentação dos preços de transferência segue as diretrizes convencionadas no 

relatório Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administratos 

publicado pela OCDE. O critério utilizado é a regra arm’s length, que consiste basicamente 

em efetuar ajustes nas operações praticadas com base na comparação de preços que seriam 

comercializados livremente, por partes independentes e sujeitas às condições normais de 

mercado. 
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Para maior efetividade da regra arm’s length a OCDE descreve os métodos 

Comparable Uncontrolled Price Method, Resale Price Method, Cost Plus Method Proft Split 

Method e Net Margin Method que nada mais são que sugestões metodológicas a serem 

seguidas. Os métodos descritos não são a regra efetiva para o controle das operações de 

preços de transferência, mas, sim, um meio pelo qual é possível determinar o preço 

parâmetro, atribuído em condições de livre mercado, para fins de controle e fiscalização. 

Outra alternativa estabelecida pela OCDE são os chamados acordos prévios de preços, 

ou Advanced Princing Agreements. Essa forma de controle é baseada na cooperação e no 

diálogo entre autoridade fiscal e contribuinte, para em conjunto, determinarem um preço 

equivalente ao preço praticado em condições normais de mercado. Os acordos prévios são um 

procedimento administrativo, na qual o contribuinte se antecipa a atividade fiscal e leva ao 

conhecimento do fisco todos os elementos capazes de determinar o preço real do produto que 

esta sendo transacionado. Após um intenso processo de análise de documentação e debates é 

celebrado um acordo, sob condições e prazo de vigência determinado, para as operações de 

preços de transferência. 

No Brasil o controle dos preços de transferência é estabelecido pela Lei n.º 9.430/96 e 

demais normas infralegais. A legislação brasileira procurou seguir as diretrizes 

convencionadas pela OCDE, porém, distancia-se ao adotar para alguns métodos (Preço de 

Revenda menos Lucro – PRL, Custo de Produção mais Lucro – CPL, Preço de Venda por 

Atacado no País de Destino, Diminuído do Lucro – PVA, Preço de Venda a Varejo no País de 

Destino, Diminuído do Lucro – PVV, Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e 

Lucro – CAP e no caso dos juros), margens predeterminadas como componente de cálculo 

para apuração dos lucros auferidos em determinadas ocasiões.  

A questão das margens predeterminadas tem sido aceita pela doutrina em detrimento 

da praticabilidade e da simplificação dos procedimentos administrativos impostos pela 

fiscalização tributária.  

A única critica presente neste debate é a rigidez de aplicabilidade de tais percentuais, 

muito embora os comandos infralegais admitam a modificação das margens predeterminadas, 

o que se vê, na prática, é a obrigatoriedade da apresentação de uma série de documentos e 

exigências que inviabilizam o procedimento descrito. 
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Outra particularidade utilizada pela legislação brasileira são os safe harbours. Essa 

prática consiste em simplificar ou mitigar a aplicação das normas de controle de preços de 

transferência. 

Porém, nestes casos, deve ponderar sua utilização, pois os safe harbours podem 

induzir o comportamento dos agentes econômicos aos limites e condições previstos nestas 

regras, ocasionando a transferência de lucros ou migração de empresas para países onde o 

tratamento dos preços de transferência seja mais vantajoso. 

As regras de safe harbours devem ser utilizadas com cautela, pois há casos em que sua 

utilização pode ocasionar bitributação sobre as operações praticadas, já que, as condições 

estabelecidas em um Estado podem não ser as mesmas em outro Estado envolvido nestas 

operações, ou vice e versa. 

No caso do Brasil, o controle deste tipo de operação é extremamente rígido e 

complexo, se distanciando muitas vezes da regra arm’s length determinada pela OCDE. As 

sucessivas portarias, instruções normativas e medidas provisórias que disciplinam a matéria 

contribuem para um verdadeiro cenário de insegurança jurídica.  

Por tal razão, há a necessidade de constituir uma normatização compatível com a 

metodologia internacional, seja pela elaboração de normas e procedimentos administrativos 

mais flexíveis, que possibilitem ao contribuinte demonstrar com mais facilidade a aplicação 

da regra arm’s length, seja, pela criação de meios alternativos para controle e fiscalização 

deste tipo de operações. 

 As transações realizadas mediante preços de transferência constituem uma realidade 

em constante operação nas relações de mercado, ignorá-las ou simplesmente considerá-las em 

sua singularidade seria negar vistas ao desenvolvimento de uma sociedade globalizada. 
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