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RESUMO. 

O controle dos preços de transferência está amparado no princípio da plena concorrência, que 

representa espécie de dogma no direito tributário internacional. Para a sua concretização, há 

duas espécies de metodologias distintas: os métodos tradicionais, apoiados na comparação dos 

preços ou margens brutas de lucro das transações, e os métodos baseados na comparação de 

lucros operacionais entre as transações cotejadas. Não obstante a existência desta gama de 

métodos, há exemplos nos quais o princípio da plena concorrência não propicia mecanismos 

suficientes para o adequado controle dos preços de transferência, porquanto inexistem dados 

para a comparação dos preços, margens brutas ou lucros operacionais. 

As negociações globais de instrumentos financeiros intra-grupo, praticadas de forma integrada 

entre instituições de um mesmo conglomerado bancário, estão entre as situações que mais 

apresentam desafios ao aludido princípio. Como alternativa, parte da doutrina internacional tem 

defendido a adoção do método da partilha de lucros segundo fórmulas predeterminadas ou 

“formulary apportionment”. Os principais argumentos destes teóricos são a constatação de que o 

princípio da plena concorrência, ao se amparar no critério da entidade segregada, ignora os 

ganhos de eficiência e escala gerados no âmbito dos grupos econômicos; ademais, a aplicação 

deste princípio mostra-se complexa, dada a sua abertura e amplitude.  

No direito brasileiro, as regras para o controle dos preços de transferência, a despeito de 

inspiradas nos métodos tradicionais disponíveis para a aplicação do princípio da plena 

concorrência, são simplificadas a tal ponto que os métodos envolvendo margens brutas 

tornaram-se semelhantes aos métodos envolvendo fórmulas predeterminadas. Esta simplificação 

é desejável, em especial com vistas ao atendimento da praticabilidade, legalidade, eficiência 

administrativa etc.. Idealmente, a melhor estratégia de política tributária a ser adotada seria 

aquela baseada na edição de normas que, de um lado, (i.) prevejam margens predeterminadas de 

lucros por setor de atividade e região, ou definam outros critérios objetivos, razoáveis sob a 

perspectiva econômica, para o cálculo dos preços parâmetro, mas, de outro, (ii.) admitam que 

estas simplificações representam “safe harbours”, sendo garantido ao contribuinte o direito de 

apresentar quaisquer argumentos ou provas admitidos em direito para comprovar sua situação 

peculiar. O exame das discussões envolvendo a negociação global de instrumentos financeiros 

auxilia na conclusão de que, para serem justas, as normas para o controle dos preços de 

transferência precisam ser abrangentes, possibilitando-se a adequação dos métodos às 

especificidades de cada caso concreto; para o adequado funcionamento do sistema tributário, 

contudo, é imprescindível a instituição de diversas espécies de “safe harbours”, aptos a abranger 

a maioria das situações, reservando-se às transações realmente peculiares o exame detalhado 

dos preços.  
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ABSTRACT. 

Transfer pricing control rests on the arm’s length principle, one of the international consensus of 

international tax law. Control takes place under either of two methodologies: one comprising the 

Traditional Transaction Methods based on the comparison of prices and/or gross margins, and 

the other comprising Transactional Profits Methods based on the comparison of operating 

incomes from the relevant transactions. Notwithstanding the several methods in existence, the 

arm’s length principle may sometimes fail as a mechanism for adequate control of transfer 

pricing, insofar as data for the comparison of prices, gross margins or operational income are 

not available. 

The integrated global trading of financial instruments between units of a same banking group is 

an example of challenging situation for the effective application the arm’s length principle in 

transfer pricing control. Seeking an alternative approach, recent studies make the case for 

apportioning profits in accordance with preset formulas – the so-called formulary 

apportionment. The main arguments behind this proposal revolve around the arm’s length 

principle ignoring economies of scale and other efficiency gains that normally breed within an 

economic group, as well as it being overly complex and open-ended. 

Although inspired by the Traditional Transactional Methods, Brazilian transfer price rules are 

simplified to such extent, that the gross margin comparison methods have become similar to a 

preset formula. Simplification is desirable from the standpoint of practicability, legal strictness, 

administrative efficiency, and so on. The ideal tax legislation policy would include rules that (i.) 

either pre-set gross margin parameters by industry and geographic location, or set forth 

objective, economically reasonable criteria for determination of parameter prices; but also (ii.) 

acknowledge such simplifications as no more than safe harbours and offer the taxpayer an 

opportunity to demonstrate deviation from the norm in a given peculiar situation. An analysis of 

the discussions on global trading of financial instruments fosters the conclusion that in order to 

be fair, transfer pricing rules must be all-encompassing; efficiency of the tax system, however, 

cannot forego the use of safe harbours that cover the majority of cases, thus restricting detail 

analysis to transactions that are actually peculiar. 
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RIASSUNTO 

Il controllo dei prezzi di trasferimento è sostenuto dal principio della piena concorrenza, il che 

all’interno del diritto tributario internazionale è una vera sorta di dogma. Affinché 

effettivamente avvenga la sua concretizzazione vi sono due tipi di metodologie distinte: da una 

parte si trovano i metodi tradizionali basati su un’analisi comparativa fra i prezzi o fra i margini 

lordi di profitto delle transazioni, mentre dall’altra parte, si trovano i metodi basati sul confronto 

dei profitti operazionali fra le transazioni analizzate. Nonostante l’esistenza di tale diversità fra i 

metodi vi sono degli esempi in cui il principio della piena concorrenza non propizia la pratica di 

quei meccanismi sufficienti all’adeguato controllo dei prezzi di trasferimento, proprio perché 

non esistono dati attinenti alla comparazione dei prezzi, dei margini lordi o dei profitti 

operazionali. Le trattative globali di strumenti finanziari intergruppo, praticate in modo 

integrato fra le istituzioni di un medesimo conglomerato bancario, vengono elencate fra le 

situazioni che offrono il maggior numero di sfide  al nominato principio.  

Come alternativa a tale situazione, una parte della dottrina internazionale sostiene che si adotti il 

metodo della divisione di profitti secondo formule prefissate oppure  “formulary 

apportionment”. I principali argomenti presentati da tali teorici sono la constatazione che il 

principio della piena concorrenza, quando si fa sostenere dal criterio dell’ente segregato, ignora 

tanto i guadagni d’efficienza e scala _entrambi ricavati all’interno dei gruppi economici_ quanto 

la complessità e vasta dimensione del principio della piena concorrenza.  

Nel diritto brasiliano, le regole attinenti al controllo dei prezzi di trasferimento, sebbene ispirate 

ai metodi tradizionali disponibili, rivolti all’applicazione del principio della piena concorrenza, 

sono semplificate a tale punto che i metodi dove si osserva la presenza dei margini lordi, 

diventano addirittura simili ai metodi applicati alle formule prefissate. Tale semplificazione è 

apprezzabile, specie se si punta sulla praticabilità, sulla legalità, sull’efficienza amministrativa 

ecc. In modo ideale la miglior strategia di politica tributaria da adottare sarebbe quella basata 

sull’edizione di norme che, da una parte, (i) prevedessero dei margini prefissati di profitti per 

ogni settore di attività e regione, o definissero altri criteri obiettivi, ragionevoli dal punto di vista 

economico, che puntassero ancora sul calcolo dei prezzi parametri, ma che, però, d’altra parte 

(ii) ammettessero che tali semplificazioni rappresentano “safe harbours”, assicurando al 

contribuente il diritto di presentare qualunque prova o argomento ammessi in diritto affinché sia 

comprovata la sua situazione peculiare. L’analisi delle discussioni attinenti alle trattative globali 

di strumenti finanziari contribuisce a concludere che, perché siano giuste, le norme rivolte al 

controllo dei prezzi di trasferimento devono mirare ad un orizzonte ampio, permettendo quindi 

che vi sia l’adeguamento dei metodi alle particolarità di ogni singolo caso reale; va ricordato 

però che, affinché si osservi il giusto funzionamento del sistema tributario non si può fare a 
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meno dell’esistenza di istituzione di diversi tipi di “safe harbours”, che siano in grado di coprire 

e rispondere alla maggior parte delle situazioni, riservando piuttosto alle transazioni veramente  

peculiari l’esame particolareggiato dei prezzi. 
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INTRODUÇÃO. 

I. Apresentação do tema. 

Em 27 de dezembro de 1996, foi promulgada a Lei n.º 9.430, a qual, no seu 

Capítulo I, Seção V, introduziu no ordenamento jurídico brasileiro a disciplina para o 

controle dos preços de transferência. Preços de transferência são, em apertadíssima 

síntese, aqueles preços praticados em operações de importação ou exportação em que a 

contraparte estrangeira é vinculada à parte brasileira; em suma, trata-se de transações 

envolvendo bens, serviços ou direitos, operadas entre empresas do mesmo grupo 

econômico. Não obstante a Lei n.º 9.430 ter sido promulgada em 1996, a matéria ainda 

não tem recebido no país, seja pelos contribuintes, seja pela administração tributária, a 

mesma atenção a ela dispensada no cenário internacional, especialmente por organismos 

como a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (“OCDE”) e a 

Organização das Nações Unidas (“ONU”), as quais perceberam que a questão dos 

preços de transferência supera o interesse isolado das nações, estando inseridas num 

amplo contexto macroeconômico e político.  

Para a edição de suas normas, o Brasil inspirou-se no princípio “arm's 

length” ou princípio da plena concorrência1, que representa o critério de avaliação dos 

preços praticados em operações vinculadas2 internacionalmente adotado. Este princípio 

consta do Artigo 9º do Modelo de Convenção para Evitar a Bitributação da Renda e do 

Capital da OCDE (“Convenção-Modelo”), cujo teor foi adotado pelo Brasil em todos os 

seus acordos internacionais dessa natureza.  

                                                 
1 Na tradução [não-oficial] do Capítulo I das Diretivas para o português [“Síntese: Princípios aplicáveis 
em matéria de preços de transferência destinados às empresas multinacionais”], a expressão “arm's length 
principle” foi traduzida para “princípio da plena concorrência”, sendo que essa será a expressão utilizada 
no âmbito do presente estudo para significar esse importante princípio atinente ao controle dos preços de 
transferência. A mesma expressão consta da seguinte obra da OCDE: Modelo de Convenção Fiscal sobre 
o Rendimento e o Patrimônio. Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal n.º 172. Lisboa: Centro de Estudos 
Fiscais, 1995. Jurandi Borges PINHEIRO optou pela expressão “princípio dos preços sem interferência” 
(Direito Tributário e Globalização. Ensaio crítico sobre preços de transferência. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 54), a qual também entendemos adequada, mas, para manter o rigor terminológico, 
optamos pela adoção da expressão comumente utilizada em Portugal. Na Espanha, adotou-se, dentre 
outras, a tradução “principio da plena competencia”, cujo significado, na língua portuguesa, é, 
exatamente, princípio da plena concorrência (cf., nesse sentido, CARRERO, José Manuel Calderón. 
Precios de Transferencia e Impuesto sobre Sociedades. Un análisis de la normativa española desde una 
perspectiva Internacional, Comunitaria y Constitucional. op. cit.).  
2 Os negócios intra-grupo submetidos à disciplina dos preços de transferência serão referidos neste estudo 
como “negócios controlados”, “operações controladas”, “operações vinculadas” ou outras denominações 
semelhantes. 
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A OCDE preconiza ser o princípio da plena concorrência o único critério 

admitido para informar a edição de regras para o controle dos preços de transferência. 

Com o objetivo de padronizar as normas editadas pela comunidade internacional e, 

especialmente, por seus Estados-Membros, publicou o “Transfer Pricing Guidelines for 

Multinational Enterprises and Tax Administrations” (1995), doravante designado 

“Diretiva” 3. Desde 1995, intensos estudos têm sido desenvolvidos pelo Comitê de 

Assuntos Fiscais para a atualização da Diretiva, sempre com o objetivo de adequá-la às 

práticas internacionais, sendo que, em 09 setembro de 2009, foi publicado, para 

consulta pública, o documento “Proposed Revision of Chapters I-III of the Transfer 

Pricing Guidelines. 9th September 2009- 9th January 2010”4, que apresenta uma minuta 

de nova redação para os Capítulos 1 a 3 da Diretiva. 

Para fins de implementação do princípio da plena concorrência, assume-se, 

basicamente, que os preços praticados nas operações entre partes associadas [“preços 

praticados”] devem ser comparados com os preços que seriam estabelecidos entre partes 

independentes, em condições comerciais e financeiras semelhantes [“preços 

parâmetro”]; se for constatada diferença entre os preços praticados e os preços 

parâmetro, os primeiros sujeitar-se-ão a ajustes que integrarão a base de cálculo do 

Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (“CSLL”).  

                                                 
3 Cf. OCDE. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: 
OCDE, 2001. 
Saliente-se, por relevante, que o Capítulo 1 desta Diretiva foi traduzido, por membros de Portugal no 
Comitê de Assuntos Fiscais, para a língua portuguesa. Esta tradução [não-oficial], que possui a 
denominação “Síntese: Princípios aplicáveis em matéria de preços de transferência destinados às 
empresas multinacionais”, pode ser obtida no sítio eletrônico www.oecd.org. Neste trabalho, a expressão 
inglesa “guidelines” foi traduzida para “princípios directivos”. No Brasil, o adjetivo “diretivo” indica 
aquele que dirige, imprime direção ou orientação (cf. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2009). O substantivo “diretiva”, por seu turno, possui sentido muito próximo e 
representa (a.) uma diretriz, uma instrução ou conjunto de instruções para a execução de um plano, uma 
ação etc.; e (b.) uma norma de procedimento (cf. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, op. cit.). 
Optamos, no presente estudo, pela utilização do substantivo Diretiva, objetivando-se a simplificação do 
texto.  
Ainda a respeito, saliente-se que na Espanha, a mesma expressão foi traduzida para “Directrices” (cf., 
dentre outros, CARRERO, José Manuel Calderón. Precios de Transferencia e Impuesto sobre 
Sociedades. Un análisis de la normativa española desde una perspectiva Internacional, Comunitaria y 
Constitucional. Valencia: Tirant lo Blanch, Colección Financiero n.º 27, 2005), cuja versão para o 
português seria justamente, a palavra “diretriz”, sinônimo de “diretiva” (cf. Dicionário Larrouse Ática 
Avançado Espanhol-Português. São Paulo, Ática, 2004). 
4 Esta minuta para consulta pública será referida no presente estudo simplesmente como “Minuta-2009. 
Trata-se de trabalho que propõe alterações nos Capítulos 1 a 3 da Diretiva. Sempre que for feita uma 
citação proveniente de um destes três parágrafos, assim, será feita referência à Minuta-2009, para 
identificar mudanças de numeração e alterações relevantes por ela trazidas. O texto desta minuta está 
disponível em http://www.oecd.org/document/26/0,3343,en_2649_33753_43656346_1_1_1_1,00.html. 
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A partir da adoção deste princípio, busca-se evitar a manipulação de preços 

em operações internacionais, com a conseqüente transferência dos lucros [ou parte 

deles] para países com tributação mais favorecida da renda. Assim sendo, a legislação 

para o controle dos preços de transferência impõe (i.) um “preço máximo” dedutível nas 

operações de importação, sendo este preço máximo aquele que teria sido pago em 

operações não-vinculadas idênticas ou similares; e (ii.) um “preço mínimo” [ou uma 

receita mínima a ser reconhecida no país] nas operações de exportação, sendo este preço 

mínimo equivalente àquele que partes independentes contratariam com terceiros, em 

condições idênticas ou similares. Toda a sistemática para a aplicação do princípio da 

plena concorrência envolve, assim, a confrontação dos “preços reais” com aqueles que 

foram, ou hipoteticamente teriam sido, praticados por partes independentes em 

condições semelhantes. 

Esta “comparabilidade” intrínseca ao princípio da plena concorrência exige a 

obtenção de “dados comparáveis” para cada espécie de transação levada a efeito pelo 

contribuinte. Não há dúvidas de que estes dados estão disponíveis para o “teste” dos 

preços de grande parte dos bens e serviços transacionados internacionalmente, como, 

v.g., commodities5, serviços de industrialização padronizados, empréstimos bancários de 

curto prazo, operações a termo de moedas como o dólar norte-americano etc.. Na 

hipótese de localização de operações comparáveis idênticas [qualidade dos produtos ou 

serviços, condições comerciais, financeiras etc.], os dados obtidos deverão ser 

comprovados via documentação idônea, apta a provar a identidade das operações e a 

regularidade dos preços praticados. É importante ponderar, a esse passo, que a obtenção 

de dados ou documentos pode ser complexa em inúmeras hipóteses, especialmente 

porque as companhias em geral não disponibilizam, a seus concorrentes, suas margens 

brutas, taxas de lucratividade ou práticas comerciais e financeiras, sob o fundamento de 

que se tratariam de “dados sigilosos” ou de “segredo do negócio”.  

                                                 
5 O termo da língua inglesa “commodity” é utilizado nas transações comerciais de produtos de origem 
primária nas bolsas de mercadorias. São commodities os produtos de base em estado bruto (matérias-
primas) ou com pequeno grau de industrialização, de qualidade quase uniforme, produzidos em grandes 
quantidades e por diferentes produtores. Estes produtos praticamente in natura, cultivados (soft 
commodity) ou de extração mineral (hard commodity), podem ser estocados por determinado período sem 
perda significativa de qualidade. São produtos de base são importantes na economia porque, embora 
sejam mercadorias primárias, possuem cotação e “negociabilidade” globais; portanto, as oscilações nas 
cotações destes produtos de base têm impacto significativo nos fluxos financeiros mundiais, podendo 
causar perdas tanto a agentes econômicos individuais como até mesmo a países. Diante da ausência de um 
termo ou expressão na língua portuguesa que traduza adequadamente o conteúdo do termo commodity, 
neste caso específico será feita referência ao termo na língua inglesa. 
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Se inexistirem operações comparáveis idênticas, mas apenas similares, 

deverão ser efetivados ajustes nos dados obtidos, de modo a se expurgar dos preços 

parâmetro quaisquer distorções econômicas que as dessemelhanças verificadas possam 

ter gerado6. São necessários, evidentemente, documentos e provas para sustentar não 

apenas os preços parâmetro aferidos mas, também, os ajustes nestes preços. Quaisquer 

fatores que influenciarem na precificação da operação podem ser objeto de ajuste, 

incluindo-se a característica dos bens, direitos ou serviços, a extensão das funções 

desempenhadas pelo contribuinte, o exame dos ativos utilizados e dos riscos assumidos, 

as condições contratuais, as circunstâncias econômicas, a estratégia empresarial adotada 

etc.; quanto maior a quantidade de ajustes, contudo, menor a confiabilidade dos dados 

obtidos. Não há dúvidas que, quanto maiores e mais numerosos forem os ajustes, mais 

trabalhoso será, para o contribuinte, o cumprimento das regras para o controle dos 

preços de transferência, e mais complexa será, para a administração tributária, a 

fiscalização destes preços.  

Por fim, se inexistirem operações que sejam razoavelmente comparáveis 

mesmo após a efetivação de diversos ajustes, ou se não for possível a implementação de 

ajustes razoavelmente confiáveis e acurados, a aplicação do princípio da plena 

concorrência será muitíssimo limitada.  

Nesse cenário, por mais que o raciocínio envolvido na aplicação do princípio 

da plena concorrência seja simples, i.e., basta a equiparação de uma operação controlada 

a uma operação não-controlada, sua efetivação, sob os pontos de vista técnico-contábil, 

econômico e jurídico, pode envolver questões sofisticadas e complexas. Na prática, 

quanto mais simples e habitual for a transação [v.g., venda de tonelada de aço com 

determinadas características no mercado internacional], melhor será sua precificação a 

                                                 
6 “1.15. (…) To be comparable means that none of the differences (if any) between the situations being 
compared could materially affect the condition being examined in the methodology (e.g. price or margin), 
or that reasonably accurate adjustments can be made to eliminate the effect of any such differences. In 
determining the decree of comparability, including what adjustments are necessary to establish it, an 
understanding of how unrelated companies evaluate potential transaction is required. (…) 
1.17. As noted above, in making these comparisons, material differences between the compared 
transactions or enterprises should be taken into account. In order to establish the degree of actual 
comparability and then to make appropriate adjustments to establish arm’s length conditions (or a range 
thereof), it is necessary to compare attributes of the transactions or enterprises that would affect 
conditions in arm’s length dealings. Attributes that may be important include characteristics of the 
property or services transferred, the functions performed by the parties (taking into account assets used 
and risks assumed), the contractual terms, the economic circumstances of the parties, and the business 
strategies pursued by the parties” (OCDE. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and 
Tax Administrations. op. cit., p. I-7 e I-8). Convertidos nos parágrafos 1.33 e 1.36 da Minuta-2009. 
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partir das técnicas proporcionadas pelo princípio da plena concorrência. No outro 

extremo, quanto mais atípicas e excepcionais forem as transações [v.g., venda de marcas 

mundialmente conhecidas ou de intangíveis únicos e exclusivos], maiores as 

dificuldades de mensuração de seu preço a partir deste princípio. Num ponto 

intermediário, podem-se vislumbrar as operações razoavelmente exclusivas e sem 

comparáveis idênticos, os quais, após a realização de ajustes acurados e precisos, podem 

servir à aplicação do princípio da plena concorrência; obviamente, quanto maior a 

quantidade dos ajustes, pior a qualidade dos dados comparáveis e mais difícil a 

obtenção de um preço parâmetro justo e adequado.  

Em suma, pode-se concluir que a efetivação deste princípio é extremamente 

dependente da obtenção de dados comparáveis ou de dados que, após determinados 

ajustes razoavelmente acurados e precisos, tornem-se comparáveis. 

Por intermédio dos artigos 18 e 19 da lei, pretendeu-se introduzir, no 

ordenamento tributário brasileiro, métodos inspirados nas “metodologias tradicionais” 

sugeridas pela OCDE [“Traditional Transaction Methods”], as quais eram consideradas 

os mais importantes mecanismos para a concretização do princípio da plena 

concorrência. Trata-se de métodos baseados na comparação de preços, na comparação 

de margens brutas de venda e na comparação de margens brutas adicionadas ao custo de 

produção do bem, serviço ou direito transacionado. Para a comprovação dos preços nas 

operações de importação, o artigo 18 da Lei n.º 9.430/96, com alterações introduzidas 

pela Medida Provisória n.º 478, de 29 de dezembro de 2009, prevê os seguintes 

métodos: Método Preços Independentes Comparados (“PIC”), Método do Preço de 

Venda mais Lucro [“PVL”, antigo Método do Preço de Revenda mais Lucro (“PRL”)] e 

Método do Custo de Produção mais Lucro (“CPL”). Para o teste dos preços de 

transferência nas operações de exportação, o artigo 19 da Lei n.º 9.430/96 trouxe as 

seguintes sistemáticas: Método do Preço de Venda nas Exportações (“PVEx”), Método 

do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído do Lucro (“PVA”), 

Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído do Lucro (“PVV”) 

e Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e Lucro (“CAP”). Não 

existe, no direito brasileiro, a possibilidade de adoção de outros métodos além dos sete 

ora referidos [cf. seção 2.4 da tese]. 
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O princípio da plena concorrência, na forma como preconizado pela OCDE 

em seus estudos, é bastante “aberto”, devendo sua aplicação ser precedida do exame 

exaustivo de cada transação controlada. Não obstante isso, a legislação brasileira 

“objetivou-o”. Assim, v.g., sustenta a OCDE que, para a aplicação dos métodos 

baseados na comparação de preços [PIC ou PVEx], os dados obtidos podem ser objeto 

de quaisquer tipos de ajustes até que se tornem razoavelmente comparáveis. No Brasil, a 

lista de ajustes foi limitada pela Instrução Normativa n.º 243, de 11 de novembro de 

2002; com isso, evidentemente, foram restringidas também as hipóteses em que podem 

ser obtidos dados adequadamente comparáveis. Os métodos amparados na comparação 

de margens brutas [PVL, PVA, PVV, CPL e CAP], de outro lado, foram simplificados a 

partir da utilização da técnica das presunções legais, a tal ponto que as próprias margens 

foram definidas em lei; retirou-se, portanto, o mais importante fator de comparação 

destes métodos7. Nesse cenário, a legislação brasileira, a despeito de ter se inspirado no 

princípio da plena concorrência, não recepcionou toda a gama de mecanismos por ele 

disponibilizada. Por conseguinte, não são raros os casos de contribuintes “sem método”, 

i.e., de contribuintes que não conseguem aplicar nenhum dos métodos admitidos na Lei 

n.º 9.430/96 para a comprovação dos seus preços de transferência. 

Pondere-se, a esse passo, que os métodos tradicionais sugeridos na Diretiva, 

embora possibilitem o “teste” e a comprovação dos preços praticados na maioria das 

situações, possuem limitações. Por conta disso, a Diretiva previu métodos baseados na 

comparação de lucros [“Transaction Profit Methods”], os quais, inclusive, deixarão de 

ser meramente subsidiários após a consolidação das alterações constantes da Minuta-

2009 no texto da Diretiva8. Além dos métodos tradicionais baseados na comparação de 

preços e margens brutas, portanto, sustenta a OCDE ser possível a aplicação dos 

métodos transacionais, amparados na comparação de lucros operacionais; estes últimos, 

em princípio, poderiam ser aplicáveis a uma quantidade maior de casos, porque os 

lucros operacionais auferidos por um determinado contribuinte em relação a um 

                                                 
7 As alternativas para a alteração das margens prefixadas em lei e sua efetividade serão discutidas no 
CAPÍTULO 4, infra. 
8No convite que acompanha a consulta pública da Minuta-2009, afirma-se que: 
“Transactional profit methods (the transactional net margin method and the profit split method) currently 
have a status of last resort methods, to be used only in the exceptional cases where there are no or 
insufficient data available to rely solely or at all on the traditional transactional methods. Based on the 
experience acquired in applying transactional profit methods since 1995, the OECD proposes removing 
exceptionality and replacing it with a standard whereby the selected transfer pricing method should be the 
most appropriate method to the circumstances of the case” (OCDE. Proposed Revision of Chapters I-III 
of the Transfer Pricing Guidelines. 9th September 2009- 9th January 2010, op. cit., p. 02). 
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produto, serviço ou direito, são normalmente publicados e disponibilizados ao mercado, 

ao contrário das margens brutas. Deste modo, não sendo viável a comparação direta de 

preços, é possível a obtenção das margens de lucro operacionais auferidas por empresas 

que atuam no mesmo segmento, de forma assemelhada. 

Não obstante todas as metodologias acima descritas, há, na doutrina 

especializada, uma forte corrente que critica sobremaneira a adoção do princípio da 

plena concorrência como o único princípio de direito tributário internacional adotado 

para o controle dos preços de transferência, seja pelas dificuldades e detalhismos a ele 

inerentes, seja porque ele não serve para o cálculo do preço parâmetro em diversas 

situações nas quais inexistem “dados comparáveis” disponíveis. Sustenta-se, outrossim, 

que a ficção de que a negociação dá-se entre duas pessoas jurídicas independentes, a 

despeito de associadas, é economicamente incorreta, porque, ao controlar os preços 

desta forma, ignoram-se os benefícios decorrentes da atuação integrada e a obtenção de 

sinergias em concentrações verticais e/ou horizontais de empresas9. Como alternativa ao 

princípio da plena concorrência, sugere-se a adoção do método da partilha fracionada, 

que será analisado no CAPÍTULO 6 da tese. Em suma, este método prevê que, ao invés 

de se comparar cada transação, buscando-se imaginar hipoteticamente como terceiros 

contratariam, deve-se verificar o lucro total obtido e reparti-lo segundo fórmula que 

sopese as funções desenvolvidas e ativos empregados por empresa. A OCDE rejeita 

completamente esta alternativa, embora alguns países sustentem que este tipo de 

sistemática poderia ser aplicada como “ultima ratio”, nas hipóteses de absoluta e total 

inaplicabilidade do princípio da plena concorrência10. 

                                                 
9“The administration of transfer pricing rules under the arm’s length principle has faced two basic 
difficulties. First, it entails a focus on specific transactions; and, second, it relies on finding comparable 
transactions between unrelated parties. Underlying these is the basic problem that arm's length’s depends 
on treating related companies as if they were unrelated. The essential advantages of a corporate group are 
that fixed costs can be jointly shared, and that a successfully integrated firm generates synergy profits, or 
additional returns attributable to the organization as a whole rather than any particular unit. The arm's 
length approach based on transactional analysis entails attempting to dissect this unity” (PICCIOTTO, 
Sol. International Business Taxation. A Study in the Internationalization of Business Regulation. New 
York: Quorum Books, 1992, p. 193).  
10 “The prevailing opinion seems to be that formulary apportionment lacks any underlying principle and 
leads to arbitrary results. Consequently, some authors and institutions, the OECD being the most 
prominent and influential one, totally reject the application of formulary apportionment, as a method for 
allocating profits. Others, nevertheless deem it useful for cases in which transfer pricing [arm’s length] 
cannot be applied in a practicable way, as a second best solution for achieving rough justice in cases in 
which transfer pricing [arm’s length] does not work satisfactorily.  
In contrast, there are also some authors, mostly supporters of worldwide unitary taxation from the United 
States, who adamantly prefer unitary taxation over transfer pricing [arm’s length]. These authors claim 
that formulary apportionment (in the variant of unitary combination) is supported by sound economic 
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Transmudando-se o raciocínio dos dois parágrafos anteriores para o contexto 

das normas brasileiras, não há dúvidas de que a situação é muito mais complicada. De 

fato, as previsões rígidas da legislação pátria dificultam sobremaneira a aplicação das 

regras para o controle dos preços de transferência, porque, a despeito de sua inspiração 

nos métodos tradicionais da OCDE, há inúmeras simplificações; os contribuintes 

brasileiros não dispõem, assim, de toda a gama de metodologias inerentes aos métodos 

tradicionais11. Adicionalmente, nossa lei não possibilita a aplicação dos métodos 

baseados na comparação de lucros, por vezes essenciais para a justificação de preços de 

transferência. Também não há outros métodos ou critérios alternativos. Neste contexto, 

se o princípio da plena concorrência possui limitações, mesmo quando disponíveis todas 

as suas metodologias, o que se pode dizer de sua aplicação limitada prevista pelo direito 

brasileiro? Sem dúvidas, as restrições são mais numerosas e relevantes.  

Situações envolvendo, v.g., intangíveis exclusivos ou a negociação global de 

instrumentos financeiros por conglomerados bancários, apresentam enormes desafios 

para os aplicadores do princípio da plena concorrência no direito brasileiro. No âmbito 

desta tese, serão discutidas as questões concernentes a preços de transferência supra 

referidas, a partir do exame, dentre outras, das transações envolvendo a negociação 

global de instrumentos financeiros praticadas entre instituições de um mesmo grupo 

econômico12, porque elas impõem inúmeros desafios às normas tributárias tradicionais 

vigentes13. Esta constatação, aliada à existência de dois relatórios sobre o assunto 

elaborados pela OCDE14, os quais foram amplamente examinados e, em alguns casos, 

                                                                                                                                               
theory and is superior in taking into account the economic reality of integrated multinational enterprises, 
apart from being more administratively more convenient and being more stable against international tax 
avoidance” (MAYER, Stefan. Formulary Apportionment for the Internal Market. Doctoral Series no. 17, 
Academic Council. Amsterdã: IBFD Publications BV, 2009, p. 20). 
11 Uma outra limitação relevante que importa consignar a respeito da legislação brasileira é a ausência de 
uma melhor definição das regras aplicáveis aos serviços e direitos, sendo os métodos e sua 
regulamentação especialmente voltados para a comercialização de mercadorias. Esta circunstância poderá 
ser observada durante os próximos capítulos, sempre que for examinada a lei pátria. 
12 O conceito de “negociação global de instrumentos financeiros” consta do CAPÍTULO 3 da tese. 
13 “The process of global trading consists of a number of functions, which generally can be categorized 
into trading, sales and marketing, management and support functions. Any combination of those functions 
can occur at any of the locations in which global trading takes place. As a result, global trading presents a 
number of challenges to traditional tax principles. Those involve questions as basic as when the trading 
activities conducted in other countries, either directly or through affiliates acting as agents, constitute a 
permanent establishment, how to determine the income attributable to those permanent establishments, 
how to apply traditional transfer pricing methodologies to transactions between associated enterprises 
involved in an integrated business, and basic timing issues” (OCDE. OECD Documents. The Taxation of 
Global Trading of Financial Instruments. Paris: OCDE, 1998, p. 13). 
14 Confiram-se os relatórios (i.) OECD Documents. The Taxation of Global Trading of Financial 
Instruments, referido como “Relatório GT-1998”; e (ii.) Report on the Attribution of Profits to Permanent 
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contestados pelas multinacionais do setor financeiro, representa um dos fatores que 

justificaram a escolha desta natureza específica de transação para subsidiar as 

discussões deste estudo.  

Nesse contexto é que, ao longo dos próximos capítulos, buscar-se-á 

ponderar, à luz dos parâmetros apontados pela experiência internacional mais recente, 

as dificuldades que podem ser enfrentadas para o controle dos preços de transferência 

em operações financeiras, em especial as operações de negociação global de 

instrumentos financeiros, sempre que estiverem disponíveis para a administração 

tributária e/ou para os contribuintes tão-somente os métodos tradicionais prescritos pela 

OCDE para o atendimento do princípio da plena concorrência. As limitações desses 

últimos serão examinadas principalmente vis-à-vis as aludidas espécies de operações, 

mas as mesmas conclusões extraídas de tal análise poderão ser estendidas para outros 

tipos de negócios complexos envolvendo, v.g., ativos intangíveis, patentes ou processos 

industriais especiais, serviços exclusivos etc.. Em alguns casos específicos, serão 

indicados exemplos extraídos da legislação, doutrina ou jurisprudência estrangeiras 

encerrando operações de natureza não-financeira, com o intuito de corroborar a tese de 

que os métodos tradicionais têm aplicação circunscrita e não atingem negócios únicos e 

exclusivos, i.e., sem parâmetros comparativos disponíveis no mercado.  

As questões a serem enfrentadas cingem-se, nesse contexto, ao exame dos 

métodos hauridos do princípio da plena concorrência, i.e., métodos tradicionais 

[CAPÍTULO 4] e métodos baseados na comparação de lucros [CAPÍTULO 5]. Em 

seguida, serão ponderadas as críticas a tal princípio para, ao final, sopesar algumas 

alternativas para tornar a legislação brasileira, a um mesmo tempo, mais simples, 

eficiente e justa, de modo que seja possível concentrar esforços, tanto dos contribuintes 

quanto da administração tributária, nas transações mais complexas [CAPÍTULO 6]. 

Vale notar que o cerne deste estudo não será o exame das especificidades da Lei n.º 

9.430/96 ou outros dispositivos regulamentares brasileiros, mas sim a análise dos 

mecanismos para o controle dos preços de transferência mundialmente estudados. 

Assim como o direito estrangeiro, o direito brasileiro será subsídio para o estudo, e não 

o único objeto dele. Por conseguinte, não há um capítulo específico sobre direito o 

                                                                                                                                               
Establishments. Paris: OCDE, Centre for Tax Policy and Administration, 17 jul. 2008, referido como 
“Relatório-2008”. 
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direito comparado; a legislação, a doutrina e a jurisprudência estrangeiras serão 

abordadas como referencial teórico ao longo de cada um dos capítulos da tese.  

II. Importância e relevância do tema.  

Importa ponderar, a este passo, que as práticas adotadas entre empresas 

vinculadas de diferentes jurisdições fiscais podem ter maior impacto tributário sobre as 

rendas geradas internacionalmente que qualquer outro aspecto do direito tributário 

internacional. Assim sendo, a problemática dos preços de transferência apresenta-se 

muitíssimo relevante e demanda excessiva atenção dos estudiosos e das administrações 

tributárias, em razão dos danosos efeitos econômicos globais que a prática de preços 

“anormais” entre empresas associadas pode gerar.  

Com efeito, por decorrência dos fenômenos da globalização e da 

concentração econômica, a cada dia as transações entre empresas associadas tornam-se 

mais predominantes no cenário internacional. Estima-se que 70% dos negócios 

transnacionais envolvam empresas relacionadas15. Segundo o “World Investment 

Report” (2008) da “United Nations Conference on Trade and Development” 

(“UNCTAD”), v.g., durante 2007, as 790.000 subsidiárias estrangeiras das 79.000 

maiores empresas transnacionais auferiram faturamento da ordem de US$31,197trilhões 

e geraram [não computados os resultados das matrizes e/ou controladoras] 

aproximadamente 11% do produto bruto global. Esse faturamento elevou-se 20,7% em 

relação a 2006 e multiplicou-se por mais de 11 vezes se comparado ao faturamento de 

subsidiárias estrangeiras de empresas multinacionais em 1992, que era estimado em 

US$2,741bilhões (UNCTAD, World Investment Report, 2008, p. 4).  

Adicionalmente, ressalte-se que esses valores tendem a elevar-se muitíssimo 

por conta do fenômeno de concentração empresarial. Apenas em 2007, os fluxos 

internacionais de recursos decorrentes de operações de fusões e aquisições 

internacionais foram da ordem de US$1,637trilhões, o que representou um crescimento 

de 21% em relação a 2000 (UNCTAD, 2008, p. 3). A cada ano, multiplicam-se os 

                                                 
15 RODRIGUES DO AMARAL acrescenta, ainda, que, segundo estimativas, cerca de um terço do 
comércio mundial e 80% (oitenta por cento) dos pagamentos relativos a operações com intangíveis 
correspondam a negociações intra-grupo, e que, portanto, sujeitam-se ao controle dos preços de 
transferência. [O preço da transferência (transfer pricing) no Mercosul – II Jornada Tributária do 
Mercosul. Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 6, 
n. 22, jan./mar. 1998, p. 210]. 



16 
 

valores envolvidos nas operações entre empresas associadas. Tanto não bastasse, 

atualmente, pode-se verificar, de forma empírica, um grande número de operações 

visando à concentração de instituições financeiras, em todo o mundo. Ainda não há 

dados estatísticos disponíveis a respeito, mas é patente que, nos últimos anos e 

especialmente em 2008 e 2009, por conta da recente crise dos créditos sub-prime, o 

número de operações de fusões e aquisições (M&A), bem assim o valor e relevância 

econômica respectivos, cresceu vertiginosamente.  

Estas constatações de ordem econômica demonstram que os preços de 

transferência podem se tornar um mecanismo relevante para evitar a fuga de receitas 

tributáveis para países com baixa ou nenhuma tributação da renda. Por conta deste 

recente fenômeno, não há dúvidas de que as questões envolvendo os preços em 

operações de negociação global tendem a tornar-se mais complexas e relevantes. De 

fato, um elevado nível de concentração empresarial tem por fim, dentre outros, a 

eliminação e/ou racionalização de custos e obtenção de ganhos de escala na prestação 

de serviços financeiros. Mas o alcance destes objetivos depende, em certa medida, da 

centralização de alguns tipos de serviços numa determinada jurisdição, ou da integração 

de atividades entre controladoras e subsidiárias ao redor do mundo, o que, 

conseqüentemente, propicia o aumento e a diversificação das transações entre 

instituições que se dedicam à negociação global de instrumentos financeiros.  

Além do elevado índice de concentração empresarial, os avanços 

tecnológicos, a revolução das comunicações e a desregulamentação e liberalização das 

atividades financeiras também impactaram a globalização dos mercados16 e, 

                                                 
16 No mesmo sentido, a OCDE conclui, no Relatório GT-1998, que: 
“Technological advances allow managers, traders, marketers and operations personnel to track, price and 
measure risk resulting from thousands of trades occurring around the world on a ‘real time’ basis. 
Financial intermediaries have invested enormous resources in developing systems that allow them to 
correlate risks and develop hedging strategies so that they can manage the risk they take on from their 
customers without subjecting the firms to unacceptable absolute levels of exposure to market changes. 
(…) The use of derivative instruments, in particular, has expanded because such instruments allow the 
parties to a transaction to tailor their risk exposure. On the liability side, issuers may be able to lower the 
cost of funds by issuing debt into global capital markets in a different currency and entering into an 
appropriate derivative transaction with a financial institution to hedge the currency risk. (…) Finally, 
favourable regulatory developments have allowed the expansion of activities in major capital centres. 
Markets have also developed in other countries that have kept pace with deregulation. These changes 
have allowed more financial intermediaries in countries outside traditional financial centres to provide an 
increasing variety of products do an expanding customer base both in domestic and foreign markets” 
(OCDE, The Taxation of Global Trading of Financial Instruments. op. cit., p. 15-16). 
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principalmente, a disseminação, entre as instituições, da atividade de estruturação de 

derivativos de balcão para o atendimento de demandas globais dos clientes17. 

Os avanços tecnológicos permitem, atualmente, avaliar operações em 

qualquer país, em tempo real. De fato, muito foi investido em sistemas que permitem 

obter estratégias de hedge imediatas e em softwares de avaliação de riscos e de 

produtos, sendo estes últimos utilizados também pelos “consumidores finais”, que 

perceberam que as perdas em operações financeiras geram riscos adicionais a suas 

operações, tendo o condão, inclusive, de inviabilizá-las.  

O fator econômico mais importante para a globalização dos mercados 

financeiros foi, contudo, o crescimento do comércio internacional, que gera 

preocupações concernentes aos riscos de câmbio e é influenciado pela volatilidade dos 

mercados nacionais. A crescente demanda dos clientes propiciou o desenvolvimento de 

um mercado financeiro mais sofisticado, o que, por seu turno, vem alterando a própria 

natureza da atividade de intermediação financeira; as instituições vêm deixando de atuar 

apenas como simples intermediários dos negócios para deles constar como parte. Com 

estes avanços, passou a ser possível desenvolver instrumentos para interesses díspares. 

Pode a instituição, portanto, criar um negócio que atenda tão-somente a seu cliente; em 

seguida, elabora-se novo derivativo para adequar a primeira transação aos seus critérios 

e limites internos de disponibilidade de capital e de nível de risco.  

Ainda neste campo de análise, é importante destacar que a formulação e 

negociação de derivativos por instituições que se dedicam a sua negociação global é 

sobremaneira importante para o desenvolvimento do próprio comércio internacional, 

                                                 
17 “Developments in derivatives markets continued to reflect a number of ongoing trends. These trends, 
including rapid growth, the increasing dominance of the OTC segment compared with the exchange-
traded segment, and the preponderance of “plain vanilla” derivatives, are clearly illustrated by the most 
recent Bank of International Settlements (BIS) triennial survey of foreign exchange and derivatives 
markets (...). The survey covers traditional foreign exchange derivatives (out-right forwards and swaps); 
more sophisticated foreign exchange derivatives (options, currency swaps and others); and interest rate 
products. It conveys a sense of market size as measured by notional amounts and gross market value of 
derivatives outstanding, and activity as measured by average daily turnover of notional amounts. Notional 
amounts outstanding in derivatives markets are related to market risk exposure. From the end of March 
1995 to the end of June 1998, notional amounts outstanding in de OTC markets rose by 52 percent to $72 
trillion, compared with $13,2 trillion outstanding in exchange-traded foreign exchange and interest rate 
derivatives (which grew by 34,2 percent). To put this figure in perspective, in 1998, world GPD was 
$29,2 trillion; in 1997, stock market capitalization and securitized debt in the European Union, North 
America and Japan amounted about 46,6 trillion (GPD in these countries totaled $21,4 trillion)” (extraído 
de ADAMS, Charles et. al.. International capital market-developments, prospects, and key policy issues. 
Washington: International Monetary Fund, 1999, p. 22).  
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porque permite a implementação de operações de balcão entre investidores e captadores 

de recursos financeiros, que nem sempre têm necessidades convergentes. Não se pode 

afirmar se esta tendência foi a causa ou o efeito da expansão do comércio internacional, 

mas certamente ambas têm uma relação intrínseca importante. Este tipo de instrumento 

financeiro customizado e não negociado em bolsas de valores ou de mercadorias é 

essencial, outrossim, para a criação de novos tipos de hedge, buscando-se atender aos 

grandes grupos multinacionais. De fato, este tipo de proteção, em especial face à 

variação da cotação de moedas estrangeiras ou do preço de commodities, é essencial 

para a redução dos riscos de qualquer negócio.  

Seguindo-se este raciocínio, os derivativos transacionados em bases globais 

atendem tanto aos investidores, que podem aumentar a diversidade de suas carteiras e 

reduzir riscos, quanto aos emissores dos títulos, que têm capacidade de captar recursos 

em outros países, a custos economicamente mais vantajosos. Com efeito, o atual estágio 

de globalização dos mercados financeiros permite eficiência na alocação de capital: uma 

determinada companhia pode investir de forma diversificada, moldando seu portfólio 

conforme a relação risco-retorno pretendida, ou emitir títulos para distribuição em todo 

o mundo. Os derivativos permitem, ademais, modelar a exposição ao risco; é possível, 

v.g., emitir título no exterior e captar recursos a juros mais baixos; para a proteção da 

variação cambial da dívida, contrata-se um hedge [compra-se, por exemplo, um futuro 

de dólar, prefixando-se a taxa para quitação da dívida].  

A relevância do estudo do controle dos preços de transferência em 

transações envolvendo a negociação global de instrumentos financeiros pelos 

conglomerados bancários, nesse sentido, resta comprovada, seja sob o ponto de vista 

econômico, porque as operações globais crescem de forma exponencial e envolvem um 

número cada vez maior de empresas que necessitam destes instrumentos para atuar na 

economia globalizada, seja sob o ângulo do direito tributário internacional, 

constantemente desafiado pelas situações inovadoras e complexas existentes neste 

terreno de negócios. Estas inovações trazem desafios tanto para as instituições 

financeiras quanto para as administrações tributárias. A estas últimas importa o fato de 

que, se os preços de transferência em geral são aptos a deslocar uma quantidade 

inimaginável de lucros tributáveis para países sem [ou com pouca] tributação da renda, 

os preços específicos em transações envolvendo a negociação global de instrumentos 

financeiros podem gerar distorções ainda mais gravosas. Sob a perspectiva das 
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instituições financeiras, há elevado nível de insegurança jurídica, na medida em que as 

metodologias disponíveis para a comprovação dos seus preços de transferência 

normalmente não são adequadas a estas espécies de transações intra-grupo; teme-se, na 

prática, arbitramentos abusivos pelas autoridades, em virtude da impossibilidade de 

aplicação das regras vigentes. 

Note-se, a este passo, que a maioria das empresas transnacionais consideram 

a questão dos preços de transferência como o tópico mais relevante no direito tributário 

internacional, como se depreende da pesquisa “2007-2008 Global Transfer Pricing 

Survey. Global Transfer Pricing Trends, Practices and Analysis”, elaborada pela Ernst 

& Young International Ltd. em de dez./07. Quando se examina especificamente as 

respostas das empresas brasileiras, contudo, percebe-se que a importância da questão 

ainda não foi adequadamente compreendida pelas companhias nacionais que possuem 

controladas ou coligadas no exterior. Confira-se, abaixo, um resumo de suas respostas, 

extraído da p. 40 do mencionado estudo: 

 
Fonte: Ernst & Young International Ltd.. 2007-2008 Global Transfer Pricing Survey. Global Transfer 
Pricing Trends, Practices and Analysis. Dez./99, p. 40. 
Na coluna “Global” foram  incluídos os resultados aferidos a partir do exame das pesquisas de todos os 
países consultados. 
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Um debate mais profundo sobre o tema evitaria tanto a ausência de 

tributação, pelo fisco brasileiro, de renda auferida por entidade estabelecida no país, 

quanto a tributação excessiva de contribuintes que praticam atividades cuja adequação 

aos métodos tradicionais beira o impossível. A solução das controvérsias relacionadas 

ao controle dos preços de transferência na negociação global de instrumentos 

financeiros, nesse contexto, apresenta-se importante tanto para a administração 

tributária quanto para os contribuintes. Seu estudo, de outro lado, justifica-se também 

porque o direito brasileiro precisa apresentar soluções para as instituições financeiras 

estrangeiras que pretendam atuar no Brasil, por meio de subsidiária, controlada, 

coligada etc., ou mesmo via filial ou outro tipo de estabelecimento permanente.  

Corte metodológico e delimitação do tema. 

A propósito do uso abundante de material e referenciais teóricos estrangeiros 

na elaboração da tese [doutrina, legislação, jurisprudência administrativa e judicial etc.], 

é importante ponderar que não será elaborado um estudo de direito comparado 

propriamente dito, o qual envolve um exame global do sistema jurídico estrangeiro que 

seria comparado, incluindo-se as características regionais daquela jurisdição, sua 

evolução histórica e o exame dos principais princípios constitucionais sociais e 

econômicos. Mesmo diante das diversas limitações metodológicas envolvidas18, 

pretende-se efetuar um estudo de “direito estrangeiro”, não de direito comparado. Não 

se intenta, portanto, comparar os sistemas jurídicos brasileiro e estrangeiro em sua 

totalidade [metodologia dinâmica], mas tão-somente captar práticas aceitas 

                                                 
18 A respeito da necessidade de aplicação do ‘direito comparado’ ao invés do mero recurso ao direito 
estrangeiro, confira-se ASCARELLI: 
“Sono presso a poco quelle sempre ripetute e basterebbe ricordare a questo proposito il vechio libro 
dell’Amari: oggeto di studio deve essere il dirito comparato, e non già semplice legislazione comparata, a 
meno che non si vogliano arrischiare delle conclusione che, pel fatto di essere incomplete, potrebbero 
risulare errate. È innanzi tutto indispensabile il tener sempre presente l’unità del sistema giuridico nel suo 
complesso. La portata della soluzione del più modesto problema, può spesso non essere intesa, quando 
non si tenga presente l’unità del sistema e l’influenza dei suoi principí generale su ogni singola questione 
(...). 
Non è difficile notare che spesso le abitudini peculiari di ciascun popolo, le diverse carattesistiche 
regionali, le diversità di sviluppo storico, di constituzione economica e sociale, influiscono sulla maniera 
di impostare i problemi giuridici, anche più che sulla soluzione pratica definitiva data a determinati 
conflitti di interesse. Lo studio del dirritto comparato deve, in sostanza, indagare l’effettiva soluzione 
giuridica prospettando tutti gli elementi che concorrono a determinarla.  
Questo lavoro constituisce tuttavia appena un primo passo, poichè per intendere nel suo giusto valore la 
soluzione giuridica, occorre poi collocarla nel suo ambiente, metterla in relazione col suo svolgimento 
storico, con le caratteristiche del paese, con la constituzione economica di questo, e così via. Solo 
attraverso questo esame si può arrivare ad intendere la portata della soluzione e a comprenderne le 
ragione” (ASCARELLI, Tullio. Studi di Diritto Comparato e in Tema di Interpretazione. Milano: Dott. 
A. Giuffrè Editore, p. 6 e 9). 
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internacionalmente, a título de informação útil para o estudo geral das regras para o 

controle dos preços de transferência, desenvolvendo-se, ao final, teoria aplicável ao 

ordenamento brasileiro [metodologia estática].  

Este exame da legislação e doutrina estrangeira permite estudar suas 

experiências e, ademais, captar as singularidades do direito brasileiro, de modo a criticá-

las com fundamento em outras práticas internacionais. Saliente-se, a esse passo, que a 

flexibilidade com que a maioria dos países trata a questão do controle dos preços de 

transferência não pode ser refletida, diretamente e antes de profundos questionamentos, 

para o sistema constitucional tributário brasileiro19, cujas regras estão abundantemente 

tratadas no texto constitucional, que prima pela legalidade, rigidez e segurança jurídica 

[sempre no viés de evitar abusos na instituição de tributos sem lei]. Algumas regras 

mais “fluidas” previstas em outros países, assim, precisam ser alvo de escrutínio antes 

de serem reproduzidas em nosso ordenamento. Não obstante isso, basear-nos-emos em 

estudos de direito estrangeiro, e não de direito comparado, sendo que, sempre que 

necessário, qualquer sugestão de transposição de regras do direito estrangeiro para o 

regime pátrio será ponderada vis-à-vis os princípios constitucionais tributários. 

Para uma melhor delimitação do tema, cumpre salientar, desde logo, que o 

aspecto subjetivo de incidência das regras para o controle dos preços de transferência 

não será analisado nesta tese. Nesse cenário, não serão abordados: (i.) a noção de 

empresas associadas contida no artigo 9º, parágrafo 1, da Convenção-Modelo; (ii.) o 

conceito e abrangência da expressão “pessoa vinculada”, regulamentada pelo artigo 23 

da Lei n.º 9.430/96; (iii.) operações envolvendo pessoas físicas20; (iv.) a legitimidade da 

                                                 
19 “Então, o que se pretende estabelecer como premissa metodológica básica é a circunstância de que (i) 
no Brasil, contrariamente ao que ocorre em todos os outros países, a matéria tributária foi objeto de 
exaustiva disciplina constitucional, fazendo com que o estudo da ação de tributar seja necessariamente 
procedido a partir da Constituição; e (ii) a análise de quaisquer normas infra-constitucionais deve ser 
precedida da verificação de sua eventual adequação material e formal às disposições constitucionais que 
lhes devem servir – a estas normas infra-constitucionais – de fundamento de validade. Estas duas 
exigências metodológicas básicas decorrem da premissa incontestada de que o ordenamento jurídico é um 
conjunto de normas jurídicas organizado em sistema a partir do critério fundamental do escalonamento 
hierárquico, segundo o qual a norma é válida se encontrar fundamento em outra que lhe seja superior, 
devendo todas as normas do ordenamento jurídico brasileiro, para serem consideradas válidas, derivar da 
Constituição Federal, ser com ela compatíveis, material e formalmente” (LIMA GONÇALVES, José 
Artur. Certos Aspectos da Disciplina dos Preços de Transferência em face do Ordenamento 
Constitucional Brasileiro. In: Luís Eduardo Schoueri e Valdir de Oliveira Rocha, Tributos e preços de 
transferência. São Paulo: Dialética, 1999, v. 2, p. 219). 
20 No direito brasileiro, as regras para o controle dos preços de transferência aplicam-se também às 
pessoas físicas, conforme se depreende dos artigos 23, 24 e 24-A da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 
1996 e subseqüentes modificações. Adicionalmente, a Instrução Normativa n.º 243, de 11 de novembro 
de 2002, disciplina essa questão, de forma a não deixar margens a dúvidas. Confira-se: 
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ampliação da hipótese material de aplicação das regras para o controle dos preços de 

transferência pela legislação brasileira e sua relação com os limites indicativos da 

OCDE; e (v.) a aplicação dos artigos 18 a 22 da Lei n.º 9.430/96 a operações entre 

contribuintes brasileiros e pessoas estabelecidas em países com tributação favorecida ou 

entes com regime fiscal privilegiado, nos termos dos artigos 24 e 24-A da Lei n.º 

9.430/96. Ainda no que respeita ao aspecto subjetivo, importa destacar que as 

expressões “pessoa vinculada”, “parte vinculada”, “pessoa relacionada” ou “parte 

relacionada” serão mencionadas indistintamente no texto para o fim de indicar os 

sujeitos alcançados pelas regras para o controle dos preços de transferência. 

Adicionalmente, as expressões “empresas multinacionais” ou “transnacionais”, não 

obstante as dificuldades apontadas por Heleno Taveira TÔRRES21, também não serão 

tratadas de forma indistinta, como sinônimos. 

Um outro corte metodológico e limitador da tese consiste na ausência de 

exame das discussões jurídicas envolvendo a tributação dos rendimentos de aplicações 

financeiras e/ou derivativos propriamente ditos. Não serão analisadas, assim, as regras 

aplicáveis aos rendimentos gerados por aqueles instrumentos aos seus titulares, mas tão-

somente as normas que regulamentam o controle que deve necessariamente existir sobre 

os preços de transferência entre instituições financeiras que desenvolvem, estruturam 

e/ou revendem-nos. Por outras palavras, não se busca examinar a tributação do 

investidor no mercado financeiro, mas sim das instituições financeiras que 

intermedeiam ou participam diretamente daqueles negócios. Por decorrência, o tema da 

retenção de imposto sobre a renda na fonte sobre os pagamentos de rendimentos 

decorrentes de produtos financeiros ou derivativos, que geralmente envolve a discussão 

                                                                                                                                               
“Art. 1º Para efeito da legislação do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), a dedutibilidade de custos de bens, serviços e direitos importados e o reconhecimento de receitas 
e rendimentos derivados da exportação, em operações praticadas por pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, consideradas 
vinculadas, será efetuada de conformidade com o disposto nesta Instrução Normativa. (...) 
§2º As disposições relativas ao tratamento tributário nas operações praticadas por pessoa jurídica 
domiciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, aplicam-se, no 
que couberem, às operações praticadas por pessoa física residente no Brasil com pessoa física ou jurídica 
residente ou domiciliada no exterior”.  
21 Heleno Taveira TÔRRES aponta dificuldades que circundam a expressão “empresas multinacionais” e 
da necessidade de que uma determinada empresa seja dotada de múltiplas residências para se enquadrar 
nessa noção (In: TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas. 
2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 178-179). 
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da aplicabilidade do artigo 21 da Convenção-Modelo da OCDE22, também não será 

abordado. 

Outro aspecto a ser ponderado é que esta tese não discutirá o tema do 

controle dos preços de transferência vis-à-vis as regras do direito aduaneiro, em especial 

os métodos para a definição do valor aduaneiro. Não há dúvidas de que ambos os 

assuntos têm estreita proximidade, em especial porque ambos representam normas 

tributárias antielusivas relacionadas a negócios internacionais. Não se pode negar, 

outrossim, ser desejável uma aproximação entre os métodos previstos nos artigos 18 e 

19 da Lei n.º 9.430/96, com os métodos previstos no Acordo sobre a implementação do 

artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (“GATT”) de 1994, constante do 

Anexo 1A ao Acordo Constitutivo da Organização Mundial de Comércio, aprovado 

pelo Decreto Legislativo n.º 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto 

n.º 1.355, de 30 de dezembro de 1994, os quais atualmente estão regulamentados por 

intermédio da Instrução Normativa n.º 327, de 09 de maio de 2003. Com efeito, não 

seria lógico que um certo contribuinte estivesse sujeito a um procedimento de valoração 

aduaneira que considerasse seu preço de importação muito reduzido e, a um mesmo 

tempo, os custos daquela mesma importação fossem considerados indedutíveis na 

aferição do IRPJ e da CSLL por decorrência das regras de preço de transferência. Seria 

necessária, no mínimo, uma certa harmonia entre os dois regramentos. 

Independentemente disso, essa discussão não será alvo de análise detida no âmbito da 

tese, que concentrará esforços no exame dos desafios que alguns tipos de operações 

                                                 
22 “Artigo 21º OUTROS RENDIMENTOS.  
1. Os elementos do rendimento de um residente de um Estado contratante e donde quer que provenham 
não tratados nos Artigos anteriores desta Convenção só podem ser tributados nesse Estado. 
2. O disposto no n.º 1 não se aplica ao rendimento, que não seja rendimento de bens imobiliários como 
são definidos no n.º 2 do Artigo 6º, auferido por um residente de um Estado contratante que exerce 
actividade no outro Estado contratante por meio de um estabelecimento estável nele situado ou que exerce 
nesse outro Estado uma profissão independente através de uma instalação fixa nele situada, estando o 
direito ou a propriedade, em relação ao qual o rendimento é pago efectivamente ligado com esse 
estabelecimento estável ou instalação fixa. Neste caso, são aplicáveis as disposições do Artigo 7º ou do 
Artigo 14º, consoante o caso”. Tradução extraída da obra OCDE. Modelo de Convenção Fiscal sobre o 
Rendimento e o Patrimônio. op. cit., p. 39-40.  
Veja-se que o Artigo 21º da Convenção-Modelo prevê, como regra geral, a tributação no Estado de 
residência. O Brasil, contudo, prevê outra redação nos seus acordos, como se depreende do Artigo 21º da  
Convenção entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile 
Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Relação ao Imposto sobre a Renda, 
de 03 de abril de 2001, promulgada pelo Decreto n.° 4.852, de 02 de outubro de 2003: 
“ARTIGO 21. Outros Rendimentos 
Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante não mencionados nos Artigos anteriores da 
presente Convenção e provenientes do outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado 
Contratante”.  
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trazem aos métodos tradicionais e transacionais e, por vezes, ao próprio princípio da 

plena concorrência. 

Não será objeto da tese, outrossim, a abrangência do conceito de 

estabelecimento permanente, definido no Artigo 5º da Convenção-Modelo, nem 

especificamente a aferição do seu respectivo resultado tributável em cada nação 

contratante, nos termos do Artigo 7º; o foco da tese é o exame da partição de lucros 

entre pessoas jurídicas distintas, consideradas vinculadas, i.e., o estudo do conteúdo do 

Artigo 9º da Convenção-Modelo e a elaboração de críticas construtivas à aplicação do 

princípio da plena concorrência no direito brasileiro. Não obstante isso, por vezes serão 

citados exemplos extraídos das normas de atribuição de lucros a estabelecimentos 

permanentes, dado que a estes casos também é aplicado o princípio da plena 

concorrência. Nesse cenário, os estudos e julgados envolvendo os lucros imputáveis a 

estabelecimentos permanentes podem, desde que ponderadas as diferenças entre os dois 

casos, ser aplicados à partição de lucros entre duas pessoas jurídicas. 

A tese não abrangerá discussões sobre “Advance Pricing Arrangements” 

(“APA”), “ Mutual Agreement Procedures”  (“MAP”), ou outros procedimentos 

administrativos relacionados à implementação de regras para o controle dos preços de 

transferência. Em apertada síntese, os APA representam um procedimento que permite a 

determinação prévia, por um certo período, de critérios para aferição dos preços de 

transferência. Há APA unilaterais, firmados perante um uma única jurisdição e sem a 

intervenção das autoridades do outro país, onde se localiza a empresa vinculada 

contraparte daquelas mesmas operações; nestes casos, contudo, existe um elevado risco 

de redução indevida do lucro tributável no país não participante do APA. Existem, 

ademais, os APA multilaterais, firmados entre duas ou mais jurisdições, os quais são 

recomendados pela OCDE por permitirem, em grande medida, a eliminação de 

bitributação nas questões atinentes a preços de transferência23. Recomenda-se, 

outrossim, que os APA multilaterais sejam elaborados a partir do procedimento do 

MAP, previsto detalhadamente no Artigo 25º da Convenção-Modelo. Considerando que 

o procedimento de “transação” entre a administração tributária e o contribuinte no 
                                                 
23 “4.65. Between those countries that use APAs, greater uniformity in APA practices could be beneficial 
to both tax administrations and taxpayers. Accordingly, the tax administrations of such countries may 
wish to consider working agreements with the competent authorities for the undertaking of APAs. These 
agreements may set forth general guidelines and understandings for the reaching of mutual agreement in 
cases where a taxpayer has requested an APA involving transfer pricing issues” (OCDE, Transfer Pricing 
Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. op. cit., p. IV-21). 
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Brasil ainda não está adequadamente regulamentado, havendo várias discussões sobre o 

assunto, a negociação de métodos e/ou critérios, consoante se sucede nos APA, não será 

abordada na tese.  
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CONCLUSÃO. 

Desde 1933, com a publicação do Relatório CARROLL, o controle dos 

preços de transferência está amparado no princípio da plena concorrência, que 

representa uma espécie de dogma no direito tributário internacional. Mas, a despeito 

deste princípio ter constado, desde aquela época, de praticamente todas as minutas de 

Convenção-Modelo da Liga das Nações e, posteriormente, da Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (“OCDE”), apenas em 1979 foi publicado 

o primeiro relatório internacional sobre a sua interpretação e aplicação, denominado 

“Transfer Pricing and Multinational Enterprises”. Este documento, que possui forte 

influência das normas norte-americanas editadas em 1968, prevê que o princípio da 

plena concorrência deve ser aplicado a partir dos seguintes métodos, denominados 

tradicionais: (i.) Método dos Preços Independentes Comparados [“Comparable 

Uncontrolled Price Method” ou “CUP”]; (ii.) Método do Preço de Revenda [“Resale 

Price Method” ou “RPM”]; e (iii.) Método do Custo mais Lucro [“Cost Plus Method” 

ou “CPM”]. Enquanto o CUP baseia-se na comparação dos preços praticados entre 

transações vinculadas e os preços praticados entre transações não-vinculadas em 

condições e circunstâncias análogas, o RPM e o CUP são métodos de comparação 

indireta; com efeito, para a aplicação destes métodos, comparam-se margens brutas [de 

venda ou sobre o custo] praticadas entre partes associadas e partes não-associadas para, 

tão-somente em seguida, obter-se o preço parâmetro, i.e., o preço que será confrontado 

com o preço de transferência “testado”. 

O Relatório supra indicado foi, em 1995, substituído pelo “Transfer Pricing 

Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations” (“Diretiva”), no qual 

a OCDE consolidou vários estudos anteriores sobre o tema. Na Diretiva, foram 

recomendados dois novos métodos, também amparados no princípio da plena 

concorrência, mas vinculados à comparação de lucros operacionais. São eles: (i.) o 

Método da Divisão de Lucros [“Profit Split Method” ou “PSM”]; e (ii.) o Método da 

Comparação de Margens Líquidas [“Transaction Net Margin Method” ou “TNMM”]. 

Foi necessária a ampliação da quantidade e natureza dos métodos até então disponíveis, 

porque se percebeu que as metodologias tradicionais não eram mais suficientes para se 

lidar com as questões cada vez mais complexas relativas ao controle dos preços de 

transferência. Com efeito, as inovações tecnológicas, a desregulamentação dos 
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mercados financeiros e a atuação cada vez mais integrada dos grupos multinacionais 

vinham apresentando muitos desafios para as autoridades tributárias que se dedicavam 

ao controle dos preços de transferência. Inicialmente, o TNMM e o PSM foram 

previstos como métodos excepcionais, que deveriam ser empregados apenas se os 

métodos tradicionais [CUP, RPM e CPM] não propiciassem resultados confiáveis. Em 

set./99, contudo, a OCDE publicou o documento para consulta pública denominado 

“Proposed Revision of Chapters I-III of the Transfer Pricing Guidelines”. Se esta 

proposta tornar-se definitiva, os métodos baseados na comparação de lucros deixarão de 

ser excepcionais, passando a ser empregados sempre que gerarem resultados mais 

confiáveis que os métodos tradicionais. Seu emprego será relevante, notadamente, nas 

hipóteses de atuação integrada dos grupos multinacionais e nas transações envolvendo 

intangíveis de valiosos, únicos e exclusivos. 

As negociações globais de instrumentos financeiros intra-grupo, praticadas 

de forma integrada entre instituições de um mesmo conglomerado bancário, também 

denominadas “around the world, around the clock” ou “24hour-basis”, estão entre as 

situações que mais apresentam desafios ao princípio da plena concorrência. De fato, a 

mensuração da remuneração de cada instituição que participou, de forma integrada, da 

estruturação de um determinado instrumento derivativo de balcão, não é simples; pelo 

contrário, considerando que cada trader atuou em conjunto com traders de outros 

países, tendo todos eles sido responsáveis pelo lucro global do negócio, apresenta-se 

difícil a tarefa de dividir o lucro tributável entre os países envolvidos. Neste tipo de 

negócio, que possui alto grau de integração, devem ser remuneradas, primeiramente, as 

atividades de back-office e middle-office e, em seguida, as comissões de vendas; a 

aferição dos preços de transferência nestes tipos de operações mais rotineiras pode ser 

efetivada via métodos tradicionais. O saldo remanescente de lucro [ou prejuízo] pode 

ser dividido entre traders, administradores de riscos e marketers; como regra geral, é 

utilizado o PSM nestas hipóteses. Para a aplicação do PSM, os lucros devem ser 

repartidos segundo os mesmos critérios que seriam adotados por terceiros 

independentes em circunstâncias análogas. Há alguns casos, contudo, em que não são 

localizados critérios no mercado. Daí por diante, o princípio da plena concorrência não 

é mais suficiente para o controle dos preços. 

Não obstante a existência de toda a gama de métodos supra indicada, há 

exemplos nos quais o princípio da plena concorrência não propicia mecanismos 
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suficientes para o adequado controle dos preços de transferência, porquanto inexistem 

dados para a comparação dos preços, margens brutas ou lucros operacionais. Como 

alternativa, parte da doutrina internacional tem defendido a adoção do método da 

partilha do lucro global segundo fórmulas predeterminadas ou “formulary 

apportionment”. Os principais argumentos destes teóricos são a constatação de que o 

princípio da plena concorrência, ao se apegar ao critério da entidade segregada, ignora 

os ganhos de eficiência e escala gerados no âmbito dos grupos econômicos; ademais, a 

aplicação deste princípio mostra-se complexa e custosa, dada a sua abertura e 

amplitude. Adicionalmente, admitir que todas as transações vinculadas dispõem de 

dados comparáveis – aferidos a partir de transações não-vinculadas similares e 

praticadas em condições análogas –, para que seja possível o teste dos respectivos 

preços de transferência, representa um ideal inalcançável.  

O princípio da plena concorrência deve ser mantido como uma máxima de 

direito tributário internacional, seja porque apresenta critério justo e amplamente aceito 

para o “teste” dos preços de transferência, seja porque se adéqua à grande maioria das 

transações internacionais. Não se pode, entretanto, assumir que este princípio é apto a 

solucionar todas e quaisquer questões relativas ao controle dos preços de transferência: 

há limitações, as quais não podem ser ignoradas pela comunidade internacional. Nos 

Estados Unidos da América, e.g., as limitações do princípio da plena concorrência, que, 

por sinal, são inerentes ao seu próprio fundamento de validade [a necessidade de dados 

comparáveis], têm sido reconhecidas em acordos prévios de fixação de preços de 

transferência entre as autoridades tributárias estadunidenses e os conglomerados 

bancários que se dedicam à negociação global integrada de instrumentos derivativos 

naquele país. De fato, há exemplos nos quais a metodologia adotada para o controle dos 

preços seria a seguinte: (1.) emprego dos métodos tradicionais e remuneração das 

funções que não possuam elevado grau de integração; (2.) remuneração das funções 

integradas a partir do PSM; e, se for o caso, (3.) divisão do lucro que não puder ser 

atribuído via PSM a partir de fórmulas previamente fixadas entre os contribuintes e o 

fisco estadunidense. Esta sistemática foi exposta na Notice 94-40, de 25.04.94, 

referência: 1994-1 C.B. 351, elaborada pelo Internal Revenue Service (“IRS”).  

Além de servir para delinear os limites do princípio da plena concorrência, o 

exame da problemática envolvendo a negociação global de instrumentos financeiros 

corrobora a conclusão de que, para serem justas, as normas para o controle dos preços 
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de transferência precisam ser abertas e abrangentes, possibilitando-se a adequação dos 

métodos às especificidades de cada caso concreto. São imprescindíveis, neste contexto, 

a realização de ajustes que tornem as transações similares realmente comparáveis com 

as transações cujo preço é alvo de controle. Deve ser permitida, sempre, a 

implementação da análise de comparabilidade; com efeito, a exigência de tributos sobre 

a renda com amparo em preço parâmetro obtido em transações com diferenças aptas a 

afetar materialmente os preços, além de não ser compatível com o princípio da plena 

concorrência, gera a tributação de um “valor” sem o conteúdo econômico de renda, 

violando-se, dentre outros, o princípio da capacidade contributiva. As transações globais 

também são, nesse sentido, um exemplo do quão complexas e custosas, tanto para os 

contribuintes quanto para as autoridades tributárias, podem ser as normas amparadas no 

aludido princípio.  

Para o adequado funcionamento do sistema tributário, no entanto, é 

recomendável a adoção de medidas de simplificação e praticabilidade, técnicas que 

visam “evitar a investigação exaustiva do caso isolado, com o que se reduzem os custos 

de aplicação da lei; dispensar a colheita de provas difíceis ou mesmo impossíveis em 

cada caso concreto ou aquelas que representam ingerência indevida na esfera privada do 

cidadão e, com isso, assegurar a satisfação do mandamento normativo”24. Não é 

concebível a estruturação de um ordenamento com amparo apenas em normas 

subjetivistas e que demandem enormes esforços para a sua aplicação em cada caso 

concreto. Se, sempre que os contribuintes brasileiros transacionarem com empresas 

vinculadas no exterior, for preciso efetivar uma análise de comparabilidade envolvendo 

dezenas de itens, a legislação não será exeqüível. Para que seja viável o controle dos 

preços de transferência, assim, devem ser instituídas diversas espécies de safe harbours, 

que devem abranger a maioria das situações, reservando-se às transações realmente 

peculiares o exame detalhado dos preços.  

No direito brasileiro, as regras para o controle dos preços de transferência, a 

despeito de inspiradas nos métodos tradicionais disponíveis para a aplicação do 

princípio da plena concorrência, são muito simplificadas. Mas não no sentido de 

garantirem praticabilidade e economicidade na aplicação da lei. Pelo contrário, as 

normas pátrias, em especial as constantes da Lei n.º 9.430/96 e da Instrução Normativa 

                                                 
24 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e Tipo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1988, p. 105.  
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n.º 243/02, precisam ser interpretadas à luz dos princípios constitucionais da capacidade 

contributiva, universalidade e generalidade da tributação da renda, legalidade e livre 

concorrência, dentre outros, sob pena de serem injustas e abusivas. Na prática, há 

margens fixas de preços, imposição da utilização de médias anuais, limitação de ajustes 

e uma gama de outros elementos que precisam ser examinados, sempre, à luz do sistema 

constitucional tributário. Sem dúvidas, a lei brasileira poderia prever mais mecanismos 

para garantir a adequada comparabilidade das transações. 

Idealmente, a melhor estratégia de política tributária a ser adotada seria 

aquela baseada na edição de normas que, de um lado, (i.) prevejam margens 

predeterminadas de lucros por setor de atividade e região, por CNAE [ou grupos de 

CNAE], ou definam outros critérios objetivos, razoáveis sob a perspectiva econômica, 

para o cálculo dos preços parâmetro, mediante a utilização da técnica das presunções 

relativas, mas, de outro, (ii.) admitam que estas simplificações representam safe 

harbours, devendo, sempre, ser garantido ao contribuinte o direito de apresentar 

quaisquer argumentos ou provas admitidos em direito para demonstrar sua situação 

peculiar, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa [cf. 

artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal].  
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