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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo avaliar o regime brasileiro de controle dos 

preços de transferência sob o enfoque das diferentes visões que o tema pode apresentar. 

Inicialmente são relatadas suas principais características como a questão do arm’s length 

principle, seu histórico e aplicação, para em seguida falar-se acerca da disciplina no âmbito 

da OCDE e no direito comparado. 

Na sequência é abordada a legislação brasileira sobre o tema, a posição da 

jurisprudência, seu confronto com a valoração aduaneira, bem como sua relação com os 

acordos para se evitar a dupla tributação. 

Após configurado este cenário de introdução do estudo e seus principais contornos, 

são efetivamente analisadas as diferentes visões que o tema pode apresentar, notadamente 

em relação à recepção do arm’s length, a adoção de margens fixas e a questão da 

superioridade hierarquica dos tratados para se evitar a dupla tributação e a lei interna, no 

caso a lei dos preços de transferência.  

 

Palavras-chave: arm’s length, preços de transferência, acordo de bitributação, valoração 

aduaneira, margens fixas. 

 



ABSTRACT 

 

This study examines the Brazilian Transfer Pricing Regime from the standpoint of 

the different views that the issue may have. Initially the main characteristics are reported, 

for example, the arm's length principle, its history and application, thereafter it advocates 

the discipline within the OECD and comparative law. 

Following is addressed the Brazilian Transfer Pricing legislation, the position of 

jurisprudence facing with the customs valuation, and their relation with the double tax 

treaty. 

Once set up this introduction study scenario and its main outlines, are effectively 

analyzed the different views that the subject may have, especially with respect to the receipt 

of the arm's length principle, the adoption of fixed margins and the issue of hierarchical 

superiority of double tax treaties and domestic law, in case, transfer pricing’s law. 

 

Keywords: arm’s length, transfer pricing, double tax treaty, customs valuation, fixed 

margins. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Preços de Transferência 

 

A integração dos mercados tem levado a um expressivo aumento do papel das 

empresas multinacionais, notadamente nos últimos trinta anos. Inevitável o reflexo no 

campo jurídico, especialmente na seara tributária. Assim acentua Eros Grau1:  

A terceira revolução industrial determinou inúmeras transformações nos 
planos institucionais da sociedade (...). O fato, no entanto, é que as forças 
sociais hegemônicas produzidas por essa terceira revolução industrial 
efetivamente transformaram o direito posto pelo Estado e o próprio 
Estado. E tal é a grandeza daquela multiplicação e daquele 
exacerbamento que chega ao ponto de importar a atribuição de um novo 
nome, ‘globalização’, ao processo de internacionalização econômica cuja 
prática remonta ao passado histórico. Ainda assim, a mudança não é 
apenas quantitativa. Pelo contrário, ela induz a reformulação de valores e 
conceitos. 

 

Com efeito, este processo de globalização da economia, caracterizado pela 

aceleração dos ritmos de abertura econômica e do intercâmbio de mercadorias e serviços, 

pela libertação dos mercados de capitais (integrados aos mercados financeiros e às bolsas 

de valores de todo o mundo), pela revolução das comunicações e da informática que 

permitiram a conexão em tempo real, expuseram os países a uma maior relação de troca 

em suas políticas, e nas funções assumidas pelo Estado, incluindo, como não podia deixar 

de ser, as políticas tributárias, principalmente no que se refere à diminuição da evasão 

fiscal2, já que a globalização importou no aumento da concorrência, razão pela qual as 

companhias têm buscado incessantemente a redução de custos para manutenção da 

competitividade e maximização dos lucros. 

Do aumento das operações entre as empresas relacionadas situadas em diferentes 

países decorrem, dentre outros, os problemas tributários não só para as empresas, mas 

também para as Autoridades Fiscais dos diversos países. 

                                                           
1HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e elisão: rotas nacionais e internacionais do planejamento tributário. São 

Paulo: Saraiva, 1997. p. XI. 
2RIVERA MONTOYA, Marcos. Análises sobre la posible convergencia entre la metodologia de precios de 

transaferência y la valoración aduaneira: dos objetivos e dos enfoques diferenciados? In: PRECIOS de 
transferência. IFA Grupo Peruano. Jun. 2008. p. 448. 
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Nesse sentido, os preços de transferência têm sido utilizados para identificar os 

controles a que estão sujeitas as operações comerciais ou financeiras realizadas entre partes 

relacionadas sediadas em diferentes jurisdições tributárias, ou quando uma das partes está 

sediada em país com tributação favorecida. Em razão das circunstâncias peculiares 

existentes nas operações realizadas entre essas pessoas, o preço praticado nessas operações 

pode ser artificialmente estipulado e, consequentemente, divergir do preço de mercado 

negociado por empresas independentes, em condições análogas – preço com base no 

princípio arm’s length3. 

Ou seja, entende-se por preço de transferência, o valor cobrado por uma empresa na 

venda ou transferência de bens, serviços ou propriedade intangível, à empresa a ela 

relacionada. Tratando-se de preços que não se negociaram em um mercado livre e aberto, 

podem eles se desviar daqueles que teriam sido acertados entre parceiros comerciais não 

relacionados, em transações comparáveis, nas mesmas circunstâncias4. 

O relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE5 (OECD 1995 Report – Transfer Pricing and Multinational Enterprises, P-1, 3-4) 

destaca a esse respeito que:  

No caso das multinacionais, a necessidade de acatar leis e regulamentos 
administrativos que podem diferir de país para país, cria problemas 
adicionais. Os distintos regulamentos podem conduzir a uma pesada 
carga na multinacional, e resultar em mais altos custos de submissão [aos 
regulamentos] do que uma empresa similar operando somente dentro de 
uma única jurisdição tributária. No caso das administrações tributárias, 
problemas específicos surgem em ambos os níveis político e prático. No 
nível político, os países têm de conciliar o seu legítimo direito a tributar 
os lucros de um contribuinte baseados em receitas e despesas que podem 
razoavelmente ser consideradas obtidas dentro de seu território, com a 
necessidade de evitar a tributação do mesmo item de receita por mais de 
uma jurisdição tributária. Esta dupla ou múltipla tributação pode criar um 
impedimento às transações [no âmbito do comércio exterior] com 
produtos e serviços e com o movimento de capital. No nível prático, a 

                                                           
3Conceito extraído do site da Receita Federal do Brasil parte de perguntas e respostas sobre preços de 

transferência. RECEITA FEDERAL. Preço de transferência. Disponível em: 
<http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2005/pergresp2005/pr672a733.htm>. Acesso em: 
ago. 2011. 

4Cf. TRANSFER Pricing. In: LYONS, Susan M. (Ed.). International tax glossary. 3. ed. rev. Amsterdã: 
International Bureau of Fiscal Documentation, 1996. 

5Em inglês: OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Trata-se de órgão 
internacional que congrega atualmente 30 países, dentre os mais desenvolvidos do mundo, visando editar 
regras – de caráter consultivo – para a promoção da democracia e da economia de mercado. Possui forte 
atuação no ramo da tributação internacional, com a edição de convenções-modelo que, apesar de não serem 
de observância obrigatória nem mesmo para os países-membros da organização, são levadas em 
consideração pela quase totalidade dos países democráticos na positivação interna das normas sobre a 
tributação de operações transnacionais. 
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determinação do país para a alocação de receitas e despesas pode ser 
impossibilitada pelas dificuldades em se obter informações pertinentes 
localizadas fora de sua própria jurisdição.6 

 

Sendo assim, devido à variação em relação à carga tributária que cada país pode 

apresentar, ou seja, relativamente às alíquotas, ao tratamento em relação aos lucros, etc., as 

empresas podem ser estimuladas a alocarem suas receitas e despesas em jurisdições mais 

favoráveis sob o ponto de vista fiscal. Nesse sentido, os preços praticados entre as 

empresas do mesmo grupo podem ser artificiais, levando a um subfaturamento nas 

exportações ou a um superfaturamento nas importações.  

A fim de evitar que esse artifício seja usado pelas empresas vinculadas, ou entre 

empresas que tenham um poder de decisão centralizado, a OCDE recomenda que cada 

empresa do grupo seja tratada como entidade separada (separate entity approach7), bem 

como se utiliza do princípio arm’s length, segundo o qual as transações entre empresas do 

mesmo grupo devem ser realizadas de acordo com o preço de mercado, conforme será 

abordado em detalhe nos tópicos seguintes. 

Esse trabalho tem por objetivo traçar as diferentes visões (sob certos enfoques) em 

que o tema aparece na realidade brasileira, o que ficará bastante evidenciado no Capítulo 8. 

 

1.2. Conceito 

 

Objetivamente pode-se conceituar os preços de transferência como sendo operação 

de empréstimo financeiro ou de compra e venda realizada entre empresas vinculadas, 

localizadas em jurisdições diferentes, utilizando-se preços artificiais de modo a reduzir o 

lucro da empresa situada em país de maior tributação, em benefício da companhia situada 

em país onde a tributação é menor.  

                                                           
6SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no direito tributário brasileiro. São Paulo: Dialética, 

2006. p. 64. 
7By seeking to adjust profits by reference to the conditions which would have obtained between independent 

enterprises in comparable transaction and comparable circumstances (i.e. in “comparable uncontrolled 
transactions”), the arm’s length principle follows the approach of treating the members of an MNE group as 
operating as separate entities rather than as inseparable parts of a single unified business. Because the 
separate entity approach treats the members of an MNE group as if they were independent entities, 
attention is focused on the nature of the transaction between those members and on whether the conditions 
thereof differ from the conditions that would be obtained in comparable uncontrolled transactions. In 
OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 2010. p. 33. 
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Como bem expõe Luís Eduardo Schoueri8, trata-se de matéria que interessa a 

ambos os polos da relação jurídico-tributária, empresa e Poder Público. Ao primeiro, na 

medida em que a fixação inadequada de preços de transferência pode distorcer os 

resultados globais do grupo de empresas, podendo implicar em desvio de lucros; ao 

segundo, porque tal distorção poderá implicar em super ou subfaturamento, decorrendo 

possível evasão na esfera dos tributos aduaneiros e ainda lançamento de resultados gastos 

como custos, despesas ou depreciações, maiores que o necessário ou pela não alocação ao 

país de resultados produzidos.  

Nesse sentido, os preços de transferência podem ser utilizados para minimizar a 

tributação de empresas situadas em áreas de alta carga tributária. Para tanto, produtos e 

serviços dessas empresas são vendidos a preços menores que os de mercado para empresas 

do mesmo grupo situadas em regiões com tributação menos gravosa. Pode-se afirmar 

então:  

•  O lucro da empresa situada em área de alta carga tributária é diminuído, já que 

seus produtos são vendidos a preços inferiores aos normalmente praticados. Com 

isso, a tributação pelo Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas é reduzida. Ao 

comprar produto por valor mais baixo que o de mercado, e revendê-lo ou utilizá-

lo na industrialização, o lucro da empresa situada em país de menor tributação 

aumentará. Contudo, é mais interessante para o grupo mundialmente atuante que o 

lucro obtido por duas de suas empresas seja tributado na região onde as alíquotas 

são menores, e não na área de maior carga tributária.  

• O inverso pode ocorrer na venda feita por empresa localizada em país de 

tributação menos gravosa para companhias situadas em regiões onde o Fisco atua 

sob o abrigo de alíquotas maiores. A venda poderá ser superfaturada, aumentando 

o lucro que a empresa situada em área de menor pressão fiscal obteria 

normalmente, e aumentando os custos da companhia sediada em país de maior 

carga fiscal (o que implicará na redução da tributação desta empresa e, 

consequentemente, na diminuição do pagamento global de tributos pelo grupo 

mundial). 

 

                                                           
8SCHOUERI, Luís Eduardo. op. cit., p. 12. 
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Em que pesem as inúmeras definições de juristas nacionais e estrangeiros sobre o 

conceito de transferência de preços, a forma como este controle está sendo feito no Brasil, 

o que se depreende da leitura do artigo 18 da Lei nº 9.430/96, indica que o conceito 

utilizado é o de simplesmente definir em termos gerais: (i) os valores máximos dos custos, 

despesas e encargos sobre bens, direitos e serviços importados das pessoas vinculadas ou 

localizadas em países de tributação favorecida, a serem considerados na apuração do 

Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas ("IRPJ") e Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido ("CSL") das pessoas jurídicas, com sede, residência ou domicílio no Brasil; (ii) os 

valores mínimos de receitas de exportações de bens, serviços e direitos, para pessoas 

vinculadas ou localizadas em países de tributação favorecida, que devem ser 

obrigatoriamente considerados como receitas tributáveis para fins dos mesmos tributos9, 

conforme será melhor analisado no decorrer deste trabalho. 

 

1.3. O controle dos preços de transferência no Brasil antes da Lei nº 9.430/96 

 

A preocupação do legislador ordinário federal com os negócios realizados entre 

pessoas ligadas não é recente. Todavia, antes da entrada em vigor da Lei nº 9.430/96, a 

prática de preços artificiais nas relações internacionais não era contemplada de modo 

específico, ensejando apenas a aplicação do regime de distribuição disfarçada de lucros. 

As alienações ou aquisições de bens (exportações e importações) a pessoas ligadas, 

por valor notoriamente inferior ou superior ao de mercado, bem como qualquer outro 

negócio com pessoa ligada em condições de favorecimento já eram consideradas 

presunções de distribuição disfarçada de lucro, que somente poderiam ser elididas pela 

prova de que o negócio foi realizado no interesse da pessoa jurídica e em condições 

estritamente comutativas em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros10.  

Com efeito, os artigos 72 e 73 da Lei nº 4.506, de 30 de dezembro de 1964, 

elencavam as hipóteses de distribuição disfarçada de lucro, em operações entre pessoas 

                                                           
9NOBRE, Lionel Pimenta. Transferência de preços e a valoracão aduaneira no Brasil: um conflito insolúvel? 

ComexData. Disponível em: 
<http://www.comexdata.com.br/principal.php?home=principal&frame=set&page=index.php?PID=1000000
309>. Acesso em: ago. 2011. 

10XAVIER, Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 294. 
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ligadas. A matéria é hoje regulada pelo Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, 

e Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.  

Todavia, diferenças significativas existem entre o disposto nos referidos Decretos-

lei e a sistemática de ajuste, consubstanciada pela Lei nº 9.430/9611, sendo que tal 

sistemática só ganhou positivação com o advento da citada Lei. 

 

 

                                                           
11BARRETO, Paulo Ayres. Imposto sobre a renda e preços de transferência. São Paulo: Dialética, 2001. p. 112. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSÃO 

 

1. As operações de empréstimo financeiro ou de compra e venda realizadas entre 

empresas vinculadas, localizadas em jurisdições diferentes, ou realizadas com empresas 

localizadas em países com tributação favorecida podem ser feitas utilizando-se preços 

artificiais de modo a reduzir o lucro da empresa situada em país de maior tributação, em 

benefício da companhia situada em país onde a tributação é menor.  

2. Nesse sentido, a legislação dos preços de transferência tem o objetivo de regular 

essas transações de modo a dar tratamento às empresas vinculadas, como se independente 

fossem, com a finalidade de encontrar um preço de mercado – sem distorções – para tais 

transações. 

3. Internacionalmente, os preços de transferência se apoiam no arm's length 

principle (ALP). Conceituado como sendo o preço cobrado em um mercado aberto, de 

livre competitividade, ou seja, preço praticado a um braço de distância.  

4. O ALP é considerado pela OCDE como princípio norteador dos preços de 

transferência, definindo-o por meio de sua Convenção Modelo como aquele que teria sido 

acordado entre partes não relacionadas envolvidas em transações idênticas ou similares, em 

condições iguais ou similares, no mercado aberto.  

5. Embora essa conceituação nos leve à conclusão de que o ALP representa 

comparação de preços, a doutrina internacional pontua que a essência do ALP não seria 

uma mera comparação de preços e resultados, mas o tratamento entre partes relacionadas 

como se independentes fossem. 

6. Em relação aos métodos sugeridos pela OCDE, e que servem de orientação para 

vários países para determinação do preço de transferência, de acordo com a aplicação do 

princípio arm’s length, duas categorias de métodos são reconhecidos pela OCDE 

Guidelines: os chamados “métodos tradicionais” e os “métodos alternativos”. A OCDE 

admite a possibilidade de uso de qualquer método que alcance um resultado arm’s length, 

ainda que não descrito nos Guidelines, bem como o uso de Advance Pricing Agreement. 

7. Da análise do direito comparado verifica-se que os países "emergentes" como 

China, Índia e México, que possuem legislação recente acerca do tema, adotaram o arm's 

length principle como norteador de suas legislações, sobre preços de transferência. 
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8. No Brasil, o ALP se relaciona com outros princípios, já que busca realizar o 

princípio da igualdade e da capacidade contributiva, notadamente. 

9. Os preços de transferência foram introduzidos no Brasil por meio da lei nº 

9.430/96 e o sistema adotado muito se difere do sistema estabelecido pela OCDE e seguido 

por muitos países, ainda que não membros.  

10. A lei nº 9.430/96 dirige-se às transações efetuadas entre (i) pessoas vinculadas, 

(ii) efetuadas com pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada em país que não 

tribute a renda ou a tribute à alíquota máxima inferior a 20%, e (iii) operações realizadas 

em regime fiscal privilegiado. As operações envolvidas são as operações de importação e 

exportação de bens, serviços e direitos, e também operações relacionadas a juros e 

empréstimos.  

11. Verificamos que o conceito de pessoa vinculada é bastante abrangente, 

enumerando diversas hipóteses de vinculação entre pessoas físicas e jurídicas residentes ou 

domiciliadas no exterior, com pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Nesse passo, a 

vinculação entre as partes contratantes opera como uma presunção absoluta de que o preço 

de importação foi distorcido, pois a aplicação da lei é mandatória para estes casos, ao 

contrário do que defende a OCDE, que não considera como automática a manipulação de 

lucros entre partes relacionadas. 

12. A legislação brasileira positivou métodos de apuração do preço de transferência 

tanto nas importações quanto nas exportações. Estes, uma vez aplicados, e em havendo 

distorções, deverá ser procedido o ajuste na base de cálculo do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social sobre o Lucro. Os métodos são: na importação: PIC, PRL, CPL; na 

exportação: PVEx, PVA, PVV, CAP. 

13. O basket approach ou cesta de produtos consiste em se aferir a rentabilidade de 

um produto por meio de uma cesta (de produtos), e não de um determinado produto 

isoladamente. Tanto a OCDE quanto a doutrina nacional reconhecem que para uma busca 

arm’s length, pode-se avaliar em conjunto transações isoladamente contratadas por 

empresas vinculadas, sempre que ficar demonstrado que o negócio seria realizado por meio 

de cestas se as partes contratantes fossem independentes. Todavia, essa não é a 

interpretação de nossa jurisprudência (administrativa). 

14. Os preços de transferência brasileiros podem ser analisados sob diversos 

enfoques. Neste trabalho destacamos: (i) a recepção do princípio arm's length; (ii) a 
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possibilidade de adoção de margens fixas; (iii) os acordos de bitributação assinados pelo 

Brasil e sua relação com a Lei nº 9.430/96; e (iv) valoração aduaneira e sua relação com a 

Lei n nº 9.430/96. 

15. Em relação ao princípio arm's length, verifica-se a sua não recepção pelo Brasil, 

em que pese à sua menção na exposição de motivos da lei nº 9.430/96.  

16. O princípio arm's length não foi recepcionado pela legislação brasileira porque 

os métodos estipulados na lei nº 9.430/96 não se vinculam a uma apuração de preço 

segundo o ALP, mas, sim, segundo critérios por ela mesma determinados, que nem sempre 

podem ser à distância de um braço.  

17. Não há a verdadeira acepção arm’s length a partir de fórmulas pré-estabelecidas 

para qualquer atividade, fugindo claramente do conceito internacional. Ademais, ainda sob 

o ponto de vista conceitual internacional, a aplicação do princípio arm’s length permite a 

aplicação de métodos diversos dos descritos no seu relatório, desde que os preços 

satisfaçam tal princípio, o que não acontece pragmaticamente falando em relação à lei 

brasileira. 

18. Na verdade, a legislação brasileira se preocupa em calcular um teto para as 

despesas dedutíveis na importação e um mínimo bruto na exportação em transações 

realizadas entre pessoas vinculadas e não em alcançar um preço arm’s length, estando 

muito mais próxima do conceito de formulary apportionment method, deixando de lado a 

preocupação de dar tratamento entre empresas relacionadas como se independentes 

fossem. 

19. Na investigação do preço que as empresas vinculadas devem praticar, se se 

encontrar um preço de acordo com o critério arm’s length e este for diferente daquele 

encontrado por meio dos métodos da lei nº 9.430/96, este último é que irá prevalecer, 

evidenciando assim a distância entre a lei e o ALP. 

20. As margens de lucro presumidas são invenção do legislador brasileiro. Em 

nenhum país membro da OCDE, tampouco no modelo de convenção desta última, o 

controle dos preços de transferência se dá por meio dessa espécie de presunção. Afinal, é 

impossível estabelecer que uma empresa irá obter determinado percentual de lucro em 

todas as operações que pratica. 
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21. A pré-fixação das margens de lucro dispostas na lei nº 9.430/96 são relativas na 

medida em que a própria lei estipula a possibilidade de alteração de margens. Ou seja, há 

admissão de prova em contrário. Assim, caso o contribuinte sinta-se lesado pela fixação 

legal de margens de lucro dos preços paradigmas, ele pode, em conseguindo provar sua 

impropriedade, requerer a alteração de tal percentual (em que pese à análise pragmática 

mostrar que tais alterações não se concretizam, em havendo necessidade). Nesse sentido, 

ao menos em tese, os artigos 18 a 24 da Lei nº 9.430/96, são constitucionais.  

22. A fixação de margens de lucro dispostas na Lei nº 9.430/96 pode se esbarrar na 

questão da não observância de princípios constitucionais, do conceito de renda e da criação 

de fato gerador baseado em ficções e presunções, podendo restar caracterizada sua 

inconstitucionalidade, a partir da análise do caso concreto. 

23. É na verificação, quando da aplicação da lei no caso concreto, que se poderão 

macular os artigos de inconstitucionais. Se em decorrência da aplicação da lei se verificar 

(i) o respeito à igualdade; e (ii) a possibilidade de alteração de margem se verificado no 

caso concreto o desrespeito à capacidade contributiva e ao conceito de renda, é que se 

poderá dizer que a lei é constitucional in concreto. Nesse aspecto, para fins de aplicação 

das regras de preços de transferência, para fazer incidir tributos sobre a renda, imperioso 

que haja ingresso de riqueza nova. Do contrário, a lei nº 9.430/96, pode estar maculada de 

inconstitucionalidade. 

24. Os tratados internacionais se mantêm com stauts de tratado na ordem interna e 

não de lei, embora seja introduzido por Decreto Legislativo. Essa interpretação é 

sistemática da Constituição, já que esta não poderia ser lida e interpretada por pedaços ou 

tiras.  

25. Sendo assim, os tratados, acima de serem ou não hierarquicamente superiores às 

leis infraconstitucionais, devem ser respeitados quando em conflito com estas. Isso porque 

os tratados figuram como um limite à soberania dos Estados-contratantes, não podendo 

para as matérias ali determinadas os Estados legislarem. Assim, ainda que por meio de lei 

se pretenda tributar algo que o tratado protege, esta lei deveria ser afastada por extrapolar 

os limites de competência.  

26. Secundariamente, há hierarquia entre os tratados e as leis infraconstitucionais. 

Tal conclusão é extraída não só por meio da interpretação sistemática da Constituição da 
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República Federativa do Brasil, mas também em razão do pacta sunt servanda, do 

princípio boa-fé objetiva. 

27. Cumpre notar que os tratados internacionais para evitar a bitributação, 

notadamente aqueles que seguem o Modelo da OCDE, adotam o arm's length.  

28. Assim, se nas transações entre partes relacionadas, com as quais o Brasil 

possuir tratado seguindo o modelo da OCDE, houver conflito entre o quanto preceituado 

pela lei nº 9.430/96 e o tratado, ou seja, se se apurar um preço fora dos métodos 

estipulados pela legislação, mas que comprovadamente esteja dentro do padrão arm’s 

length estipulado pelo tratado, deve prevalecer o disposto em tratado, afastando-se a 

aplicação da lei nº 9.430/96.  

29. A prevalência do tratado sobre a lei nº 9.430/96, com o afastamento desta 

última, se dará somente naqueles casos em que haja conflito entre a norma do tratado, ou 

seja, com os elementos de estraneidade provocados por sujeitos residentes dos países 

signatários da respectiva convenção, aplicando-se a lei para os demais sujeitos passivos 

que se subsumissem à norma, mas que não estão sob a regulação do tratado. 

30. Embora haja aproximação entre os temas valoração aduaneira e preços de 

transferência, entendemos que, em tese, não há incompatibilidade entre o preço apurado 

por meio da valoração aduaneira e aquele apurado com base no preço de transferência, por 

se tratarem de finalidades diversas. 

31. Podemos afirmar que: 

(a) A não recepção do princípio arm’s length pela legislação brasileira aliada à 

ausência de tratado internacional firmado pelo Brasil para se evitar a bitributação obriga 

aqueles sujeitos elencados na norma à sua aplicação. 

(b) A lei, é, em tese, constitucional, porque as margens pré-fixadas tratam-se de 

presunções relativas, e não ferem, em tese, nenhum preceito constitucional; 

(c) A lei pode ser considerada inconstitucional se da análise do caso concreto restar 

comprovada a não observância dos princípios constitucionais, notadamente, da igualdade e 

da capacidade contributiva, bem como do acréscimo de patrimônio daquilo que não for 

renda, e se ao final verificar-se que as margens, embora legalmente sejam presumidas, na 

prática mostram-se absolutas. 
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(d) A não recepção do princípio arm’s length pela legislação brasileira aliada à 

existência de tratado internacional firmado pelo Brasil para se evitar a bitributação (que 

siga o modelo da OCDE) obriga o cumprimento deste, em detrimento daquela. Ou seja, 

haverá o afastamento da aplicação da lei nº 9.430/96, e a consequente aplicação de tratado. 
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