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RESUMO 

 

 

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

preços de transferência a partir do confronto dos princípios arm’s length e da 

praticabilidade. Inicialmente, são relatadas as principais características históricas e 

metodológicas do desenvolvimento da disciplina nos âmbitos internacional e brasileiro. 

Em seguida, é apresentada uma teoria dos conflitos normativos, amparada nas doutrinas de 

Dworkin e Alexy, para sustentar que a colisão de princípios deflagrada pela variedade de 

mecanismos que mitigam a realização do arm’s length em favor da praticabilidade na 

legislação brasileira deve ser avaliada pelo exame da proporcionalidade conduzido por 

uma correta fundamentação argumentativa. Defende-se, depois, que o arm’s length e a 

praticabilidade estão inseridos no ordenamento constitucional-tributário brasileiro com a 

natureza de princípios jurídicos respectivamente justificados pelas ideias de igualdade 

particular e igualdade geral.  

Configurado o cenário da colisão, é analisada a proporcionalidade dos seguintes 

mecanismos: definição do aspecto subjetivo, exclusão dos royalties e da transferência de 

tecnologia, restrições da comparabilidade, margens de lucro predeterminadas, liberdade de 

escolha de métodos, vedação de outros métodos e utilização de safe harbours. A partir dos 

resultados da análise, conclui-se que o regime brasileiro não é eficaz no controle dos 

preços de transferência. Sugere-se, então, um conjunto de medidas alternativas que 

constitua um meio termo entre a desproporcional praticabilidade obtida com os 

mecanismos do atual regime e a diminuta praticabilidade da disciplina internacional.  
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ABSTRACT 

 

 

This study examines the Brazilian transfer pricing regime by facing arm’s length 

and practicability principles. Initially, historical and methodological characteristics of the 

discipline development are reported both from international and Brazilian perspectives. 

Then, based on Dworkin and Alexy doctrines, a normative conflicts theory supports that 

the collision between principles produced by a variety of mechanisms, which mitigate 

arm’s length results by promoting practicability, should be evaluated through a 

proportionality exam conducted under a correct argumentative discourse. Thereafter it 

advocates that arm’s length and practicability are inserted in the Brazilian constitutional 

tax system as legal principles justified by particular and general equality ideas respectively. 

Once the collision scenario is configured, proportionality of the following 

mechanisms is analysed: subjective aspect definition, royalties and technology transfers 

exclusion, comparability restrictions, predetermined gross margins, choice of methods 

freedom, other methods prohibition and safe harbours usage. The analysis concludes that 

there is no efficacy in Brazilian transfer pricing regime. Therefore it suggests a number of 

alternative measures which constitutes a midterm between the disproportional 

practicability of the current regime mechanisms and the diminished practicability of the 

international discipline. 
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RÉSUMÉ  

 

 

Cette étude a comme but évaluer le régime brésilien de contrôle des prix de 

transfert dès la confrontation des principes de pleine concurrence et la praticabilité. 

D’abord, on relate les caractéristiques principales historiques et méthodologiques du 

développement de la discipline aux domaines international et brésilien. Ensuite, on 

présente une théorie des conflits normatifs, basée aux doctrines de Dworkin et Alexy, pour 

soutenir que la collision de principes déclenchée par la variété de mécanismes qui mitigent 

la réalisation de la pleine concurrence en faveur de la praticabilité dans la législation 

brésilienne doit être évaluée par l’analyse de la proportionnalité menée par un discours 

correct et d’argumentation. Puis, on défend que la pleine concurrence et la praticabilité 

sont insérés dans l’ordonnance constitutionnelle fiscale brésilienne avec la nature de 

principes juridiques dûment justifiés par les idées d’égalité privée et égalité générale. 

Puisque le décor de la collision est configuré, la proportionnalité des mécanismes 

suivants est analysée: la définition de l’aspect subjectif, l’exclusion des royalties et du 

transfert de technologie, les restrictions de la comparabilité, les marges de bénéfices 

prédéterminées, la liberté de choix de méthodes, l’interdiction d’autres méthodes et 

l’utilisation des règles dites de ‘safe harbours’. Dès les résultats de l’analyse, on conclut 

que le régime brésilien n’est pas efficace dans le contrôle des prix de transfert. Donc, on 

suggère un ensemble de mesures alternatives qui constituent un moyen terme entre la 

praticabilité démesurée obtenue avec les mécanismes du régime actuel et la praticabilité 

exiguë de la discipline internationale. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A globalização econômica é um fenômeno que nas últimas décadas verifica uma 

aceleração sem precedentes em sua caminhada histórica. As consequências, boas e más, 

desse fenômeno ocorrem e produzem seus efeitos independentemente das várias 

manifestações de agravo ou desagravo disseminadas pelo mundo. Diante disso, os 

governos nacionais e as organizações internacionais vêm num processo de constante 

adaptação do regramento institucional que, em alguma medida, controle as consequências 

nefastas do fenômeno. 

Uma das consequências da globalização é a intensa movimentação internacional de 

capitais. Em regra, essa movimentação tem a função de estabelecer o parâmetro monetário 

de troca dos diferentes fatores de produção. Entretanto, muitas vezes, a manipulação desse 

parâmetro permite a transferência dos lucros auferidos no interior dos grupos privados 

multinacionais. Tal transferência, que pode ser voluntária ou involuntária, tem a 

possibilidade de provocar uma grande distorção na alocação dos tributos incidentes sobre 

esses lucros. Por isso, os Estados nacionais têm grande preocupação em conter a 

manipulação dos preços pagos a título de remuneração dos fatores de produção no interior 

dos grupos multinacionais.   
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Neste sentido, Schoueri1 relata que desde os primeiros trabalhos desenvolvidos para 

se evitar a dupla tributação das situações que envolvem transações internacionais, ainda no 

contexto da Liga das Nações, já se delineava a preocupação com a temática dos preços de 

transferência. A evolução destes estudos resultou na consagração do dispositivo que está 

atualmente preconizado no primeiro parágrafo do artigo 9º dos principais modelos que 

servem de base para a negociação dos acordos bilaterais para se evitar a dupla tributação. 

Tal dispositivo prevê a possibilidade de que os Estados contratantes do acordo reajustem as 

bases de cálculo dos tributos incidentes sobre os lucros de empresas integrantes dos grupos 

multinacionais sempre que estas praticarem, em suas transações intragrupo, preços que 

difiram daqueles que seriam estabelecidos em transações comparáveis realizadas entre 

empresas independentes.  

A grande dificuldade para a efetivação do conteúdo deste dispositivo está em aferir 

quais seriam os lucros estabelecidos entre empresas independentes. Com este objetivo, a 

partir de uma iniciativa pioneira sedimentada no âmbito do Departamento do Tesouro dos 

Estados Unidos, a experiência internacional desenvolveu alguns métodos que se tornaram 

referência para aquela aferição. Em 1995, numa tentativa de disseminar e aprimorar sua 

aplicação, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

divulgou um amplo relatório2 que vem sendo regularmente atualizado3 e que contém as 

diretrizes para a utilização dos métodos que se tornaram o parâmetro internacional para 

aferir os lucros estabelecidos entre empresas independentes nas mais diferentes situações. 

Os métodos desenvolvidos pela experiência internacional e disseminados nos 

trabalhos da OCDE têm a clara intenção de promover o objetivo sustentado por um 

princípio considerado padrão a ser empregado por grupos multinacionais e pelas 

administrações tributárias de todos os países. Trata-se do chamado princípio arm’s length4 

que sinaliza no sentido de que os preços de transferência devem ser os de concorrência ou 

de mercado, sem superfaturamento nem subfaturamento, isto é, iguais àqueles praticados 

                                                 

1 Cf. Luís Eduardo Schoueri, Preços de transferência no direito brasileiro. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Dialética, 2006, pp. 23 e 24.  

2 Cf. OCDE, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: 
OCDE, 2001. 

3 Última atualização em 15.09.2009. Cf. www.oecd.org, acesso em 10.12.2009. 
4 O Capítulo 3 deste trabalho investigará a natureza de princípio do arm’s length e verificará sua 

compatibilidade com o sistema constitucional-tributário brasileiro. 
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por empresas independentes, ou, metaforicamente, por pessoas situadas “à distância do 

braço” (at arm’s length). Em outras palavras, o preço arm’s length ou preço sem 

interferência é aquele que teria sido acordado entre partes não relacionadas, envolvidas em 

transações iguais ou similares, sob idênticas ou similares condições. 

Sintonizado com essa tendência, o governo brasileiro enviou o projeto que resultou 

nos artigos 18 a 24 da Lei n° 9.430/96 que inauguraram a disciplina dos preços de 

transferência na legislação nacional. O item 12 da exposição de motivos que acompanhou 

o projeto dizia que a intenção das normas contidas nestes artigos era “evitar a prática, 

lesiva aos interesses nacionais, de transferências de resultados para o exterior” e que elas 

estariam “em conformidade com regras adotadas nos países integrantes da OCDE”.  

Apesar de o Brasil não ser um país integrante desta entidade, há que se notar a motivação 

antielisiva da introdução do controle de preços de transferência no País e o paradigma das 

diretrizes da OCDE utilizado como pretexto pelo legislador. Era de se esperar, então, que a 

lei brasileira fosse eficaz no objetivo perseguido e seguisse de perto as recomendações 

contidas nas diretrizes daquela organização internacional. Isto, contudo, como se verá no 

desenvolvimento deste trabalho, não foi o que aconteceu. 

A despeito da ausência de uma positivação expressa do princípio arm’s length pela 

legislação que criou o controle dos preços de transferência no Brasil, é possível sustentar 

que ele decorre diretamente do princípio constitucional da igualdade particular5. Em 

matéria tributária, a igualdade particular exige que a carga tributária seja distribuída entre 

os cidadãos e as empresas na medida de sua capacidade contributiva. Trata-se de aferir a 

capacidade contributiva das empresas integrantes dos grupos multinacionais nas suas 

transações intragrupo. Entretanto, como todos os princípios jurídicos, o arm’s length não é 

suficiente para regular as relações entre os participantes das transações internacionais. A 

mera existência de cláusulas gerais referentes aos preços de transferência não permitiria 

uma atuação eficaz das administrações tributárias em casos concretos. Nas palavras de 

Schoueri6, “o princípio arm’s length escorrega pelas mãos daquele que, sem outras 

ferramentas de apoio, pretende usá-lo”. 

                                                 

5 Cf. Capítulo 3. 
6 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1), p. 36. 
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É por isso que a OCDE recomenda a utilização de seus métodos. O objetivo é 

fomentar a realização do princípio arm’s length por intermédio de uma comparação das 

condições negociais de uma transação entre empresas ligadas com aquelas prevalecentes 

em transações entre empresas independentes. Todavia, a própria OCDE reconhece que essa 

comparação só pode ser validada se as situações que se examinam são suficientemente 

comparáveis ou se, pelo menos, for possível efetuar ajustes para eliminar as discrepâncias 

que possam ocorrer. Não há, portanto, um rigor na aplicação dos métodos. Sempre o que se 

buscará é a realização do princípio arm’s length. 

A positivação das regras que expressam os métodos da OCDE no ordenamento 

brasileiro, contudo, não escondeu o receio de se trabalhar com a flexibilização exigida na 

disciplina internacional para se garantir a realização do arm’s length. Neste sentido, diante 

de transações internacionais de bens, serviços ou direitos, praticadas no seio dos grupos 

multinacionais, o legislador criou limites máximos de dedutibilidade de custos ou 

despesas, no caso da importação, e mínimos de reconhecimento de receitas, no caso da 

exportação. Ademais, justificado pelas especificidades do sistema constitucional-tributário 

brasileiro, o legislador preferiu instituir uma variedade de mecanismos para reduzir a 

mencionada flexibilização a atribuir aos auditores-fiscais da Receita Federal do Brasil 

(RFB) as complexas rotinas procedimentais desenvolvidas para o controle dos preços de 

transferência em outros países. Estas iniciativas revelam que a preocupação do legislador 

ao positivar as regras de controle dos preços de transferência não se restringiu à efetivação 

no País do princípio arm’s length. Um outro princípio de grande relevância para o direito 

tributário explica este distanciamento dos parâmetros internacionais: a praticabilidade7. 

Misabel Derzi8 entende que a praticabilidade, no direito tributário, tem origem no 

modo de pensar tipificante, uma das três acepções do termo tipo. O modo de pensar 

tipificante é a administração simplificadora da lei que objetiva facilitar a execução das leis 

fiscais. “Trata-se de uma generalização que considera a média dos casos ou o tipo 

frequente, tendo como base as circunstâncias normais ou usuais, ditadas pela experiência 

da vida, com abandono das diferenças individuais relevantes do ponto de vista jurídico”. A 

                                                 

7 O Capítulo 4 deste trabalho investigará a natureza de princípio da praticabilidade e verificará sua 
compatibilidade com o sistema constitucional-tributário brasileiro. 

8 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, Direito tributário, direito penal e tipo. 2. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp. 66 e 67. 
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praticabilidade “é o nome que se dá a todos os meios e técnicas utilizáveis com o objetivo 

de tornar simples e viável a execução das leis”.  

Regina Helena Costa9 conceitua a praticabilidade, também conhecida como 

praticidade, pragmatismo ou factibilidade, como “o conjunto de técnicas que visam a 

viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. Neste sentido, “está presente em 

toda atuação estatal, quer no exercício da função legislativa, quer no exercício das funções 

de aplicação da lei – administrativa ou judicial”. “Isso porque tanto as leis quanto os atos 

decorrentes de sua aplicação aos casos concretos – atos administrativos e jurisdicionais –

devem expressar-se em termos exequíveis”. 

Tal qual o princípio arm’s length, o princípio da praticabilidade também carece de 

positivação expressa no ordenamento pátrio. Nada obstante, é possível sustentar que ele 

decorre diretamente do princípio constitucional da igualdade geral10. A igualdade geral 

justifica-se numa concepção generalista de justiça que fundamenta a criação de regras 

gerais que mantenham a essência de sua função primordial: eliminar ou reduzir as 

arbitrariedades na aplicação do direito. Para este desiderato, o legislador busca socorro nos 

chamados mecanismos da praticabilidade. É o que se constata disseminado na legislação 

brasileira criada para o controle dos preços de transferência. 

Portanto, a positivação de diversos aspectos da matéria dos preços de transferência 

no Brasil tem uma origem bastante clara. Ela surgiu do interesse em conciliar os princípios 

arm’s length e da praticabilidade num mesmo cenário11. Este embate sugere a 

possibilidade de que ocorra a colisão entre estes princípios em diferentes situações 

concretas e hipotéticas que envolvem o tema. A colisão entre princípios jurídicos que se 

imbricam é uma consequência da ascensão dos princípios à categoria de normas jurídicas 

no pensamento contemporâneo da teoria geral do direito. Neste sentido, as festejadas 

                                                 

9 Cf. Regina Helena Costa, Praticabilidade e justiça tributária. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 53 e 54. 
10 Cf. Capítulo 4. 
11 Humberto Ávila sugere que as hipóteses em que a legislação utiliza mecanismos para restringir os 

princípios da capacidade contributiva e da legalidade em prol da praticabilidade da tributação constituem 
um terreno fértil a ser desbravado pelo direito tributário brasileiro. Cf. “Proporcionalidade e Direito 
Tributário”. In: Luís Eduardo Schoueri (coord.). Direito Tributário. v. I. São Paulo: Quartier Latin, 2003, 
pp. 346 e 347. 
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contribuições efetuadas por Dworkin12 e Alexy13 se transformaram em paradigmas para os 

sistemas constitucionais dos Estados democráticos ocidentais14. Contudo, é possível 

demonstrar que a colisão ocorre mais frequentemente entre uma regra que foi introduzida 

no ordenamento jurídico para fomentar os objetivos sustentados por um princípio e um 

outro princípio que sustenta direitos colateralmente afetados15. Com isso, pode-se, então, 

conceber a ocorrência de colisões também entre regras e princípios.  

Os ensinamentos formulados pela doutrina que se seguiu aos paradigmas de 

Dworkin e Alexy amparam a existência de uma teoria dogmática para os conflitos 

normativos16. Esta teoria propõe que a solução para as colisões entre princípios e entre 

regras e princípios exige que o intérprete aplique o exame da proporcionalidade no âmbito 

de uma correta fundamentação argumentativa. Estas colisões mais comumente se revelam 

no âmbito operacional dos operadores do direito. Assim, quando os juízes examinam os 

casos concretos submetidos para sua apreciação, configura-se uma colisão na sua vertente 

operacional. Entretanto, pode-se, também, empreender uma discussão que analise a colisão 

entre o arm’s length e a praticabilidade na sua vertente teórica. Este é o ânimo do presente 

trabalho.  

Apesar de a anunciada colisão poder ser considerada uma realidade inerente à 

temática dos preços de transferência em qualquer país, a discussão teórica aqui produzida 

limitar-se-á à colisão deflagrada pela opção legislativa brasileira que adotou uma variedade 

de mecanismos17 que fomentam a praticabilidade em detrimento do arm’s length. Tais 

mecanismos configuram a resultante do sopesamento efetuado pelo legislador quando este 

positivou um conjunto de regras que, ao mesmo tempo, busca a realização dos dois 

princípios. Neste sentido, a partir de uma seleção prévia dos mais representativos dentre 

                                                 

12 Cf. Ronald Dworkin, Levando os direitos a sério. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007. 

13 Cf. Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgilio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 
2008. 

14 Eros Roberto Grau se refere à desestruturação do direito formal/moderno – implantado como consequência 
das ideias liberais da revolução francesa e sua exigência de aplicação formal livre da moral – que está sendo 
sucedida pela estruturação de um novo direito. Essa nova estruturação é conformada pela consideração dos 
princípios jurídicos que constituem um direito pressuposto em cada sociedade. Cf. O direito posto e o 
direito pressuposto. 7 ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2008. 

15 Cf. Capítulo 2. 
16 Cf. Capítulo 2. 
17 A noção de mecanismos de praticabilidade será apresentada no Capitulo 4. 
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estes mecanismos, o estudo seguirá com uma fundamentação argumentativa capaz de 

analisar a proporcionalidade de cada um dos mecanismos selecionados em face das 

colisões por eles provocadas.   

Contudo, o trabalho não se restringirá ao exame dos resultados destas análises 

individualizadas. Seu objetivo principal será verificar se este tratamento pode lograr algum 

proveito quanto à avaliação da eficácia do controle dos preços de transferência no Brasil 

considerando que tal controle foi implementado com a intenção declarada de “evitar a 

prática, lesiva aos interesses nacionais, de transferências de resultados para o exterior”, a 

qual, se fosse garantida a realização plena do arm’s length, seria logicamente atingida. 

Além disso, o trabalho pretende também sugerir um conjunto de propostas que contemple 

o vazio de praticabilidade que seria deixado com a mera revogação dos mecanismos 

considerados desproporcionais. Com estas propostas, espera-se que haja uma relação mais 

equilibrada entre os objetivos dos mecanismos (praticabilidade) e o objetivo do controle 

(arm’s length). 

O objeto do estudo realiza-se, portanto, em um cenário formado pela colisão de 

dois princípios de estatura constitucional no ordenamento brasileiro: o arm’s length e a 

praticabilidade. Neste cenário, a teoria dos conflitos normativos exige a aproximação do 

objeto por intermédio do exame da proporcionalidade no âmbito de uma correta 

fundamentação argumentativa. Trata-se de uma pesquisa científico-jurídica alinhada com o 

enfoque mais direcionado à obtenção de respostas e à solução de problemas prático-

jurídicos. Segundo Eduardo Bittar, o bom conhecimento de conflitos normativos inclui-se 

na linha de pesquisa da dogmática jurídica, a qual visa a “propor estudos pormenorizados, 

aprofundados e verticalizados sobre temas de atualidade e relevância para a melhor 

instrumentalização das práticas jurídicas”. Esta linha de pesquisa, explica o autor, opõe-se 

à linha da zetética. Apesar de se completarem, não se confundem, pois esta última visa a 

“desenvolver a consciência histórica, social, filosófica e cultural das práticas jurídicas”18.  

É possível também afirmar a cientificidade do estudo. Umberto Eco revela que um 

estudo é científico: (1) quando se debruça sobre um objeto reconhecível e definido de tal 

                                                 

18 Cf. Eduardo C. B. Bittar, Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os cursos 
de direito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 204 e 205. 
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maneira que seja reconhecível igualmente pelos outros; (2) quando diz sobre esse objeto 

algo que ainda não foi dito ou o revê sob uma ótica diferente do que já se disse; (3) quando 

é útil aos demais; e (4) quando fornece elementos para a verificação e a contestação de 

hipóteses apresentadas, e, portanto, para uma continuidade pública19. Com efeito, constata-

se que: (1) da importância do tema, a ser oportunamente apresentada20, deriva o primeiro 

requisito; (2) do ineditismo de se abordar as colisões existentes entre o arm’s length e a 

praticabilidade em matéria de preços de transferência mediante o exame da 

proporcionalidade no âmbito de uma correta fundamentação argumentativa extrai-se o 

segundo requisito; (3) da possibilidade de se avaliar a eficácia do controle dos preços de 

transferência no Brasil decorre o terceiro requisito; e (4) da divulgação do presente 

relatório dos resultados da pesquisa, espera-se, resultará o quarto requisito.  

Quanto ao método utilizado pela pesquisa, cumpre notar a idealização de um objeto 

hipotético: a possibilidade de avaliação do regime brasileiro de controle dos preços de 

transferência a partir da colisão entre o arm’s length e a praticabilidade. Esta hipótese, 

depois de testada, mostrou-se sustentável. Entretanto, tal teste não se limitou a um 

raciocínio unicamente silogístico tendente a reproduzir a acepção clássica de um método 

dedutivo. Houve a precedência de uma intuição científica que resultou na hipótese 

proposta, da qual foi possível deduzir consequências a serem experimentadas para a 

confirmação da hipótese.  

A pesquisa teve, então, a referência do método hipotético-dedutivo pelo qual a 

investigação científica, partindo de um problema ao qual se oferece uma solução 

provisória, deve ser submetida ao teste de falseamento, em face da observação e da 

experimentação. Uma vez que foi confirmada, a hipótese será válida até que outra 

investigação científica a refute. Se fosse rejeitada, outras hipóteses poderiam ser 

formuladas. Esse método goza de notável aceitação nas ciências naturais. Nada obstante, é 

consagrado o fato de que o método hipotético-dedutivo é também o caminho mais trilhado 

na evolução de qualquer campo da ciência e na expansão do conhecimento21. 

                                                 

19 Cf. Umberto Eco, Como se Faz uma Tese. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1988, pp. 21 a 23. 
20 Cf. no Capítulo 1, o item 1.2. 
21 Cf. Claudio Moura Castro, Prática da Pesquisa Social. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977, p. 71. 
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A pesquisa foi conduzida, principalmente, por meio da investigação de fontes 

bibliográficas. Há que se reconhecer, contudo, a vastidão destas fontes concernentes à 

temática dos preços de transferência. Diante desta realidade, o conteúdo dos estudos 

apresentados sobre o desenvolvimento da disciplina dos preços de transferência no âmbito 

internacional foi decisivamente formulado a partir de fontes que tratam da disciplina no 

contexto paradigmático da matéria, quais sejam, aquelas identificadas com o tratamento 

regulamentado pela OCDE e pelos Estados Unidos da América. Por sua vez, em razão da 

ainda escassa submissão do assunto nos foros nacionais, não foi possível uma investigação 

de fontes jurisprudenciais acerca dos mecanismos de praticabilidade introduzidos na 

legislação brasileira. Melhor sorte foi observada com os pronunciamentos administrativos 

emitidos pela RFB e com os julgamentos administrativos do então denominado Primeiro 

Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CC/MF)22, os quais, juntamente com 

as fontes bibliográficas, influenciaram os estudos apresentados sobre o desenvolvimento da 

disciplina no âmbito brasileiro e sobre a fundamentação argumentativa aplicada às colisões 

ocasionadas pelos mecanismos selecionados.  

O plano da obra será apresentado em cinco capítulos. O primeiro Capítulo versará 

sobre a disciplina dos preços de transferência. Após os necessários esclarecimentos iniciais 

sobre a diferença entre o conceito de “preços de transferência” e a disciplina que visa ao 

“controle” destes preços, serão apontadas variadas razões que justificam a importância 

desta disciplina. Em seguida, o desenvolvimento da disciplina será narrado em duas etapas. 

Primeiramente, para esmiuçar seu conteúdo no âmbito internacional, serão expostos: o 

contexto histórico em que nasceu a disciplina, a forma como se deu a consolidação do 

padrão arm’s length, os métodos desenvolvidos para a apuração deste padrão, os 

pormenores da comparabilidade e dos critérios de escolha do método, as questões que 

surgiram em função da evidente existência de problemas relacionados à adoção do padrão 

arm’s length e as principais discussões sobre o futuro da disciplina. Depois, será relatado o 

desenvolvimento da disciplina no âmbito brasileiro. Neste sentido, a divulgação do 

contexto histórico em que a disciplina foi introduzida no País revelará as características do 

                                                 

22 Os Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda, por obra do artigo 43 da Medida Provisória nº 
449/08, convertido no artigo 48 da Lei nº 11.941, foram transformados em Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais. 
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regime brasileiro, particularmente, quanto aos aspectos da mitigação do arm’s length em 

favor da praticabilidade. 

O segundo Capítulo introduzirá a teoria dos conflitos normativos. Inicialmente, o 

leitor será conduzido ao reconhecimento de que regras e princípios são espécies de normas 

jurídicas. A apresentação desta teoria prosseguirá, em seguida, com a exposição das etapas 

que configuram o exame da proporcionalidade; as modalidades de conflitos normativos, 

dentre as quais, as colisões entre regras e princípios e entre princípios, as quais constituem 

as modalidades de interesse do presente estudo; as premissas de uma correta 

fundamentação argumentativa; e alguns pressupostos básicos da teoria dos princípios.  

O terceiro Capítulo aprofundará o estudo teórico sobre o princípio arm’s length. 

Será investigada a base constitucional-tributária para a sua presença no ordenamento 

brasileiro. Neste sentido, defender-se-á o arm’s length como parâmetro para a aferição da 

renda tributável e como elemento indicativo para o discrímen da igualdade particular. 

Além disso, será sugerida a existência de uma realização acessória da livre concorrência 

como consequência da realização do arm’s length. Concretizada a investigação, o arm’s 

length poderá, então, ser caracterizado como um princípio de natureza tributária. 

O quarto Capítulo, de modo semelhante ao anterior, aprofundará o estudo teórico 

sobre o princípio da praticabilidade. Será investigada a existência de uma justificativa que 

sustente sua presença no ordenamento brasileiro com base constitucional-tributária 

inspirada na igualdade geral. Ademais, será identificada uma realização acessória do 

princípio da “boa administração” como consequência da realização do arm’s length. Com 

isso, a praticabilidade poderá também ser caracterizada com um princípio de natureza 

tributária. Ao final do Capítulo, serão apresentadas importantes considerações sobre a 

função dos tipos e conceitos na praticabilidade e sobre a utilização das ficções e 

presunções como mecanismos de praticabilidade. 

O quinto e derradeiro Capítulo consolidará os estudos preparatórios com a 

avaliação do regime brasileiro de controle dos preços de transferência a partir da colisão 

entre o arm´s length e a praticabilidade. Primeiramente, com a identificação de algumas 

singularidades da colisão teórica que se analisará, será possível construir um cenário mais 

simplificado para a fundamentação argumentativa. Depois de uma prévia seleção de sete 



 

 

11

 

dos mecanismos de praticabilidade inseridos na legislação brasileira, proceder-se-á à 

análise de sua proporcionalidade. Por fim, a avaliação programada examinará os resultados 

destas análises, verificará a eficácia do regime brasileiro em face da intenção declarada em 

sua instituição e sugerirá um conjunto de propostas para que se promova uma relação mais 

equilibrada entre a praticabilidade e o arm’s length. 
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Capítulo 1  

A DISCIPLINA DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA 

1.1 – Os preços de transferência e seu controle 

A matéria dos preços de transferência envolve a ideia da valoração que deve ser 

fixada em moeda nas transações realizadas entre duas empresas relacionadas1. Suponha 

que a empresa brasileira X é produtora de uma marca de cerveja internacionalmente 

apreciada e que a grande maioria da produção de X é comercializada no exterior por meio 

de sua subsidiária Y estabelecida em um dos países que oferecem tributação favorecida (os 

conhecidos paraísos fiscais). Imagine também que cada lata de cerveja custe $1,00 para ser 

produzida no Brasil e que possa ser vendida no mercado internacional a um preço 

equivalente a $5,00. Se a subsidiária Y é totalmente controlada pela empresa X, esta pode 

manipular o preço da transferência de seus produtos para a subsidiária Y de tal modo que a 

maior parte do lucro total da transação seja apurado no paraíso fiscal. Por exemplo, o preço 

da transferência pode ser estipulado em $1,25. Com isso, a cada lata de cerveja 

comercializada, $0,25 de lucro é oferecido à tributação no Brasil, enquanto que $3,75 é 

oferecido à tributação (se é que haverá alguma) no paraíso fiscal.  

                                                 

1 É bastante variável nos diversos países o critério escolhido para definir o nível necessário de 
relacionamento que duas empresas devem ter para que os preços das transações que praticam entre si sejam 
tratados como preços “de transferência”. Além disso, o relacionamento pode se dar também entre distintos 
estabelecimentos da mesma empresa ou entre a empresa e uma pessoa física situados em diferentes países. 
O tema será retomado neste Capítulo, no item 1.4.2, e no Capítulo 5, no item 5.2.2.1. 
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Este singelo exemplo mostra o potencial que os preços de transferências têm para 

transferir a renda tributável entre jurisdições fiscais. Muitos outros poderiam ser relatados2, 

inclusive no sentido inverso, ou seja, em operações de importação. Se os fiscos nacionais 

não puderem contornar tais planejamentos, não é difícil imaginar a perda de receita que a 

manipulação dos preços de transferência pode representar para seus cofres públicos.  

Não é somente a propriedade de bens tangíveis que pode ser transferida entre 

empresas relacionadas. Mais até do que as entidades independentes, aquelas transacionam 

também o direito de uso (aluguéis, por exemplo) de bens tangíveis, a transferência da 

propriedade e o direito de uso (royalties, por exemplo) de bens intangíveis, a prestação de 

serviços, contratos de mútuo, rateios de custo e garantias. Pela capacidade de reunirem 

transações com tal conteúdo, sobressaem, neste contexto, as criações, reorganizações e 

dissoluções societárias. Tudo isso envolve a atribuição de preços de transferência.  

É importante observar, contudo, que não necessariamente os preços de transferência 

entre empresas relacionadas são estabelecidos com o propósito de economizar tributos3. A 

fixação dos preços e a consequente alocação de lucros podem ser motivadas pela presença 

de incentivos financeiros, restrições cambiais, pressões salariais e pela própria exigência de 

performance administrativa no âmbito das organizações multinacionais, tais como 

necessidades de fluxo de caixa ou de lucratividade nos seus diferentes níveis. Há, portanto, 

tantas razões que influenciam a valoração dos preços de transferência que sequer é possível 

preliminarmente afirmar que eles serão manipulados4. Por isso, o recado claro que a OCDE 

transmite: “as administrações tributárias não devem assumir automaticamente que as 

empresas associadas procuraram manipular seus lucros” nem que “as condições 

                                                 

2 A doutrina relata, por exemplo, a existência de planejamentos fiscais que usam a manipulação de preços de 
transferência para que o grupo multinacional se beneficie da existência em certas jurisdições de técnicas de 
integração para o alívio da bitributação econômica ou do aproveitamento de prejuízos fiscais. Cf. Michael 
Kobetsky, “Transfer Pricing Measures and Emerging Developing Economies”. In: Asia-Pacific Tax 
Bulletin, Sep/Oct 2008. Amsterdam: IBFD, pp. 364 a 365. 

3 No mesmo sentido, cf. Heleno Tôrres, Direito Tributário Internacional: Planejamento Tributário e 
Operações Transnacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 164; e Alberto Xavier, Direito 
Tributário Internacional do Brasil, 6. ed. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 364. 

4 Luís Eduardo Schoueri demonstra que há razões suficientes para empresas relacionadas se interessarem em 
fixar os preços de transferência no nível do mercado. Cf. ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 15 e 16. 
Alerta-se, contudo, para o fato de que a utilização dos preços de transferência como barganha dentro de 
grupos multinacionais é mais exceção do que regra. Cf. Richard M. Hammer, “Fixação de Preço para a 
Transferência de Mercadorias em face do Código de Impostos dos Estados Unidos”. In: Brandão Machado 
e Ives Gandra da Silva Martins (coords.). Princípios Tributários no Direito Brasileiro e Comparado – 
Estudos em Homenagem a Gilberto de Ulhôa Canto. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 605. 
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estabelecidas entre empresas associadas irão invariavelmente desviar daquelas que seriam 

demandadas no mercado aberto”5.   

Neste sentido, os preços de transferência são uma matéria interdisciplinar. 

Abordagens econômicas e gerenciais são inerentes à fixação dos preços nos grupos 

multinacionais. Trata-se de um conceito da administração financeira6 que ganhou 

contornos jurídicos em função da possibilidade de gerar efeitos no campo tributário. O 

tema, entretanto, pode interessar a outros ramos do direito. Não é impossível que a 

manipulação dos preços venha a ser objeto de controle por um regime jurídico-cambial7. 

Outrossim, a transferência de lucros para outras sociedades pode ensejar abuso de poder do 

acionista controlador e se submeter aos contornos de legislação pertinente ao direito 

societário8. 

Em face do que foi dito é possível, então, de uma forma genérica, definir os “preços 

de transferência” como os valores monetários atribuídos, pelas empresas relacionadas, às 

transações internacionais de transferências de propriedade ou de direito de uso de bens, 

tangíveis ou intangíveis, e de prestações de serviços9. O termo “preço de transferência” é o 

que corresponde à expressão inglesa transfer price. Perceba-se, ademais, que não é 

apropriado utilizá-lo para mencionar as transações internacionais realizadas entre empresas 

independentes10.  

Neste ponto, cumpre estabelecer uma distinção fundamental. É que o termo “preços 

de transferência” vem recebendo em nosso País uma dupla acepção. Ora é utilizado no 

                                                 

5 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 1.2 e 1.5. 
6 Cf. Edison Carlos Fernandes, “Conceitos Básicos Referentes ao Controle Fiscal dos Preços de 

Transferência”. In: Alexandre Siciliano Borges, Edison Carlos Fernandes e Marcelo Magalhães Peixoto 
(coords.). Manual dos Preços de Transferência no Brasil – Celebração dos 10 anos de vigência da lei. São 
Paulo: MP Editora, 2007, p.14. 

7 Cf. Roberto Quiroga Mosquera, “O Regime Jurídico-Tributário dos Preços de Transferência e a Lei nº 
9.430/96”. In: Valdir de Oliveira Rocha (coord.). Tributos e Preços de Transferência. São Paulo: Dialética, 
1997, pp. 90 e 91. 

8 É o que, no âmbito brasileiro, prevê artigo 117, § 1º, “a”, da Lei nº 6.404/76 (Lei de Sociedades Anônimas). 
9 Com definições semelhantes, cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 11 do 

Prefácio; e Jeffrey Owens, “Income Allocation in the 21st Century: The End of Transfer Pricing? – Should 
the Arm’s Length Principle Retire?”. In: International Transfer Pricing Journal, May/Jun, 2005. 
Amsterdam: IBFD, p. 99.  

10 Do ponto de vista da administração financeira, poderia se pensar em utilizar o termo também para 
transações realizadas entre empresas relacionadas situadas dentro do mesmo País. Isto, contudo, foge do 
âmbito deste trabalho. 
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sentido acima definido, ora quer fazer referência à atribuição dos preços de transferência. E 

esta atribuição pode decorrer da própria política de preços imposta internamente no grupo 

multinacional ou pode ser consequência da disciplina legal interna exigida para contornar 

os efeitos dos preços de transferência na tributação da renda, a qual ficaria mais esclarecida 

pela expressão “controle dos preços de transferência”11. Neste particular, os textos de 

língua inglesa são mais claros porque diferenciam esta peculiaridade pela expressão 

transfer pricing. Portanto, é conveniente distinguir os “preços de transferência” do 

“controle dos preços de transferência”. Este último pode ser definido como a disciplina 

jurídica que visa a contornar os efeitos na tributação da renda causados pela prática dos 

preços de transferência12. A submissão a este controle pode ser vista como um preço a ser 

pago por uma empresa por fazer parte de um grupo multinacional e poder se beneficiar de 

diversas vantagens competitivas. Seria o ônus em contrapartida do bônus auferido por 

pertencer a uma organização transnacional13. 

O controle dos preços de transferência exercido por um País pode ou não resultar 

em reajustamento da base de cálculo dos tributos incidentes sobre os lucros14 da empresa 

relacionada submetida a sua jurisdição fiscal15. As regulamentações internas16 da disciplina 

normalmente impõem o controle sempre que se verifiquem as circunstâncias necessárias 

para existência de preços transferidos, ou seja, a existência de transações internacionais 

entre uma empresa local e uma empresa relacionada situada no exterior. O controle ocorre 

independentemente de haver a intenção de a empresa evadir ou elidir tais tributos17. O 

                                                 

11 Há quem prefira, todavia, a expressão “apreçamento de transferência”. Cf. Agostinho Toffoli Tavolaro. 
“Tributos e Preços de Transferência”. In: Luís Eduardo Schoueri e Valdir de Oliveira Rocha (coords.). 
Tributos e Preços de Transferência. v. 2. São Paulo: Dialética, 1999, p. 31.  

12 Mencionam-se os efeitos causados na tributação da renda, porque a prática dos preços de transferência 
pode também causar efeitos na tributação aduaneira, que é objeto da disciplina denominada valoração 
aduaneira, bem como na tributação incidente sobre as vendas, que, no Brasil, é objeto da previsão 
concorrente de vários tributos como o IPI, o ICMS, o PIS e a COFINS. 

13 Cf. Tulio Rosembuj, “Transfer Pricing and Cost Agreements”. In: Intertax. Vol. 36. Amsterdam: Kluwer 
Law International, 2008, p. 37. 

14 No Brasil, incidem o imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e a contribuição social sobre o lucro 
líquido (CSLL). 

15 Alberto Xavier enumera quatro requisitos essenciais para que o controle resulte no reajustamento: 
elemento de estraneidade, nexo de interdependência, vantagem anormal e nexo causal. Cf. ob. cit. (nota nº 
3), p. 391. 

16 Gianmmarco Cottani relata que a grande maioria dos países trata o controle dos preços de transferência por 
meio de circulares ou resoluções administrativas porque facilita as alterações. Cf. “Transfer Pricing and 
Intangibles: Summary of Discussions at the 61st IFA Congress in Kyoto”. In: International Transfer 
Pricing Journal, Jan/Feb, 2008. Amsterdam: IBFD, p. 58. 

17 Cf. US Treasury Regulations, § 1.482-1 (f)(1)(i). Disponível em www.gpo.gov, acesso em 09.08.2009. 



 

 

16

 

procedimento ganha, então, uma formulação segundo a qual uma vez verificada a 

ocorrência dos pressupostos subjetivo (empresas relacionadas) e objetivo (prática de preços 

de transferência) deve-se promover o controle dos preços de transferência. 

1.2 – A importância do controle dos preços de transferência 

O crescimento dos conglomerados multinacionais no mundo atual é um fenômeno 

marcante. Enquanto que, nos anos 80, o comércio intramultinacionais de bens tangíveis 

não representava 25% do total do comércio internacional18, nesta década, ele já ultrapassa 

60% do total19. Análises microeconômicas sugerem que a concentração da titularidade e da 

localização dos fatores de produção, bem como a estrutura internalizada, contribuem para 

tornar o arranjo institucional das multinacionais a forma mais eficiente de organização 

empresarial para a produção internacional. A concentração da titularidade dos fatores de 

produção facilita o acesso à tecnologia e ao know-how, e permite a implementação de 

políticas monopolistas e de governança corporativa. A concentração da localização dos 

fatores de produção favorece o aproveitamento de incentivos e vantagens econômicas, 

sócioculturais e políticas oferecidas pelos diversos países. A estrutura internalizada 

aproveita a existência de um “mercado interno” para suprir a inexistência ou as 

imperfeições dos mercados externos20. 

Suponha uma dessas montadoras de veículos instaladas no País. É certo que boa 

parte dos fatores utilizados para a produção dos automóveis foram fornecidos por outras 

empresas pertencentes ao grupo multinacional situadas no exterior. O valor agregado no 

exterior deve ser remunerado por meio do respectivo preço de transferência estabelecido. 

Por sua vez, as empresas no exterior também utilizam fatores de produção de outras 

empresas do grupo (até mesmo da empresa brasileira). Enfim, os preços de transferência se 

                                                 

18 Cf. United States General Accounting Office, International Taxation: Problems Persist in Determining 
Tax Effects of Intercompany Prices, Report No. GAO/GDD-92-89 (1992), p. 63. Disponível em 
www.gao.gov, acesso em 21.12.2009. 

19 Cf. Jeffrey Owens, ob. cit. (nota nº 9), p. 99; e John Neighbour, “Transfer Pricing: Keeping it at arm’s 
length”, OECD Centre for Tax Policy and Administration. Disponível em www.oecdobserver.org, acesso 
em 21.12.2009. 

20 Cf. David L. P. Francescucci, “The Arm’s Length Principle and Group Dynamics – Part 1: The Conceptual 
Shortcomings”. In: International Transfer Pricing Journal, Mar/Apr, 2004. Amsterdam: IBFD, pp. 55 a 61. 
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multiplicam numa rede incontável de transações. A remuneração adequada de cada 

empresa no grupo multinacional dependerá dos fatores de produção com os quais ela 

contribui para cada transação. Isso está diretamente relacionado com os inúmeros preços 

de transferência praticados. 

Nesse contexto, o controle dos preços de transferência ganhou tanta relevância que 

pode ser identificado como o instrumento internacional mais determinante na repartição da 

base tributária das multinacionais entre as diversas jurisdições fiscais21. Formou-se uma 

espécie de “corrida dos milhões”22. Os diferentes países do mundo apressaram-se em criar 

suas próprias regras para o tratamento do tema23. Boa parte apenas adaptou as principais 

recomendações divulgadas pela OCDE. Mas, há países, como o Brasil, que optaram por 

erigir regras bastante diferentes24. Toda essa movimentação não tardou a gerar 

preocupação no âmbito empresarial.  

A empresa de consultoria Ernst & Young realizou, em dezembro de 2007, mais 

uma rodada de sua já tradicional pesquisa sobre o tema dos preços de transferência25. Desta 

vez, colheu opiniões no âmbito 850 empresas multinacionais em 24 países. O resultado 

revelou que: 1) 39% dos entrevistados elegeram o controle dos preços de transferência 

como a questão tributária mais relevante; 2) 52% dos entrevistados sofreram auditorias, a 

partir de 2003, que resultaram em ajustes na base tributável em 28% das matrizes dos 

grupos multinacionais e 23% das suas subsidiárias; 3) 78% dos entrevistados acreditavam 

que sofreriam auditorias nos dois anos subsequentes; 4) Por isso, 74% dos entrevistados 

que trabalham nas matrizes e 81% dos que trabalham nas subsidiárias consideraram que o 

controle dos preços de transferência nestes anos seria muito importante ou absolutamente 

crítico.  

                                                 

21 Cf. Jeffrey Owens, ob. cit. (nota nº  9), p. 99. 
22 A expressão rat race in transfer pricing regulations vem sendo regularmente utilizada para referir o 

fenômeno mencionado. 
23 Pesquisa efetuada em 2006 revelava a existência de pelo menos 59 países que adotam o controle dos 

preços de transferência. Cf. KPMG’s Global Transfer Pricing Review, Disponível em 
www.us.kpmg.com/services, acesso em 10.08.2009. 

24 O tratamento do tema no Brasil e sua dissonância com o padrão internacional serão apresentados neste 
Capítulo, no item 1.4. 

25 Cf. Ernst & Young Global Transfer Pricing Survey 2007-2008. Disponível em www.ey.com, acesso em 
10.08.2009. 
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O receio das auditorias realizadas pelos fiscos nacionais tem sua razão. Mesmo uma 

mudança relativamente pequena no preço pode resultar num ajuste de grandes efeitos 

fiscais26. O caso da empresa GlaxoSmithKline (Glaxo) é emblemático. Ele ficou notório 

por envolver números nunca antes vistos numa disputa tributária. Mais de 7,7 bilhões de 

dólares foram lançados pelo Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos referentes 

ao período entre 1989 e 199627. Mas, ampliado até o ano de 2005, o valor discutido nos 

tribunais já totalizava perto de 15 bilhões quando, em 2006, a empresa e o IRS chegaram a 

um acordo no qual a Glaxo concordou em pagar, aproximadamente, 3,4 bilhões para 

encerrar a discussão28. Logo após o acordo, o Comissário do IRS declarou: “O controle dos 

preços de transferência é um dos maiores desafios para a Administração na tributação das 

empresas ... O estabelecimento deste acordo é um importante progresso e transmite uma 

forte mensagem sobre a nossa decisão de continuar a lidar com essa questão”29.  

Para os Estados Unidos, que inauguraram a “corrida dos milhões”, o tema 

permanece tão vivo que Rosenbloom não reluta em afirmar que o controle dos preços de 

transferência é e será, no futuro previsível, um tópico extremamente importante naquele 

País30. A situação não é diferente na Europa. Uma pesquisa da Comissão Europeia, 

realizada em 2004, questionou 700 grandes empresas em 14 Estados-Membros sobre os 

seus custos de conformidade (compliance costs) em matéria tributária. O resultado apontou 

que 82% dos problemas estão relacionados com exigências nacionais conectadas com o 

controle dos preços de transferências31. No intuito de remover os obstáculos tributários que 

prejudicam o desenvolvimento do mercado interno, desde 2002, já havia sido estabelecido 

o EU Joint Transfer Pricing Forum. A criação desta instituição teve por objetivo declarado 

                                                 

26 Cf. Richard M. Hammer, ob. cit. (nota nº 4), p. 603. 
27 Cf. Andrea Musselli e Donatella Marchetti Hunter, “Glaxo Transfer Pricing Case: Economic Rationale, 

Legal Framework and International Issues”. In: International Transfer Pricing Journal, May/Jun, 2007. 
Amsterdam: IBFD, p. 166. 

28 Cf. Michael Kobetsky, ob. cit. (nota nº 2), p. 366. 
29 Tradução livre, cf. Anton JOSEPH, “Transfer Pricing Comparability: Perspectives of OECD, Australia and 

United States”. In: International Transfer Pricing Journal, Mar/Apr, 2007. Amsterdam: IBFD, p. 89. 
30 Cf. H. David Rosenbloom, “The U.S. Approach to Transfer Pricing: Benchmarks and Hallmarks”. In: Tax 

Notes International, Jan. 30, 2006, p. 345. 
31 Cf. Ben J. M. Terra e Peter J. Wattel, European Tax Law. 4. ed. The Netherlands: Kluwer Law 

International, 2005, p. 577. 
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mitigar as disputas envolvendo os Estados-Membros em questões relativas ao controle dos 

preços de transferência32.   

Huck constata que o prejuízo maior decorrente da manipulação dos preços de 

transferência é sofrido pelos países em desenvolvimento. Segundo o autor, nestes países, a 

participação das multinacionais é significativa e seu poder de barganha notável, porque 

estas sabem que aqueles precisam manter a atração para os investimentos estrangeiros. Isso 

faz com que um rigoroso controle dos preços de transferência possa funcionar como 

publicidade negativa com potencialidade de afastar futuros investimentos33. Por outro lado, 

não é razoável que estes países, com tantos problemas sócioeconômicos, assistam 

passivamente à erosão de suas bases tributárias. Neste sentido, Michael Kobetsky alerta 

para o fato de que o controle dos preços de transferência é um jogo de soma-zero. Os 

países em desenvolvimento devem saber que as corporações multinacionais estabelecem 

sua política de preços de transferência também considerando o risco de ajustes e 

respectivas punições em cada jurisdição34.  

No Brasil, conquanto o regramento legal tenha renunciado a significativa parcela da 

base tributável em prol da praticabilidade35, a fiscalização parece não querer arrefecer o 

rigor do controle. Na Divisão de Preços de Transferência da Delegacia Especial de 

Assuntos Internacionais da Receita Federal, localizada na cidade de São Paulo, uma equipe 

com apenas 12 auditores-fiscais lançou, de janeiro a outubro de 2008, o equivalente a 4,8 

bilhões de reais em créditos tributários. Espera-se, contudo, que a totalidade destes créditos 

seja questionada inicialmente, no âmbito administrativo, depois, no judiciário. Estima-se 

que, se bem-sucedidos ao final de toda discussão, tais créditos levarão cerca de 15 anos 

para ingressar nos cofres públicos36. Eis aí um sinal de que, apesar de o controle dos preços 

de transferência ter uma disciplina tão diferente no País, seus efeitos caminham nos 

                                                 

32 Cf. Ben J. M. Terra e Peter J. Wattel, ob. cit. (nota nº 31), p. 580. 
33 Cf. Hermes Marcelo Huck, Evasão e Elisão: Rotas Nacionais e Internacionais do Planejamento 

Tributário. Tese apresentada para o concurso de professor titular da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, 1996, pp. 301 e 302. No mesmo sentido, cf. Eliane Lamarca Simões Peres, O Preço de 
Transferência e a Harmonização no Mercosul. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002, pp. 7 e 8. 

34 Cf. Michael Kobetsky, ob. cit. (nota nº 2), p. 366. 
35 O assunto será apresentado neste Capítulo, no item 1.4.3. 
36 Cf. “Deain fecha o cerco a paraísos fiscais”. In: Integração Unafisco, ano I, ed. 5, dez. 2008. Brasília: 

Unafisco Sindical, p. 11. 
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mesmos passos que alhures. Os valores são altos, por isso, aqui, assim como lá, a pretensão 

de se exaurir cada aspecto da matéria lançada.  

Diante da complexidade do tema e dos riscos financeiros envolvidos, a maioria das 

multinacionais prefere contratar os serviços das grandes empresas de consultorias que 

atuam no mercado, oferecendo profissionais altamente especializados no assunto. Na 

mesma pesquisa da Ernst & Young, 74% dos entrevistados responderam que pretendiam 

atender ao esperado aumento do controle dos preços de transferência com a ajuda de 

consultores externos37. Não sem razão, alguns autores relatam que as empresas 

internacionais de assessoria contábil-fiscal comemoram quando constatam que as 

administrações tributárias estão incrementando suas auditorias com o intuito de motivar a 

conformação espontânea às regras de controle dos preços de transferência38.  

O trabalho destes profissionais é bastante facilitado pela dimensão global de suas 

empresas. A experiência adquirida pelo convívio com a variedade de regras nos diversos 

países em que atuam permitiu o desenvolvimento de rotinas que se tornaram parâmetro 

para as auditorias realizadas pelos diferentes fiscos. Neste sentido, o típico controle dos 

preços de transferência envolve rotinas desenvolvidas em cinco estágios bem definidos: 1) 

coleta de informações para a análise funcional (visa a uma profunda compreensão dos 

negócios empreendidos pelo grupo multinacional); 2) seleção dos métodos a serem 

aplicados (visa à apuração dos preços de transferência das diversas transações internas do 

grupo); 3) análise comparativa (visa à pesquisa de parâmetros de mercado a serem 

utilizados nos métodos selecionados); 4) documentação (visa ao registro dos 

procedimentos adotados para possíveis auditorias); 5) permanente atualização (visa à 

consolidação de uma política de preços de transferência e sua sucessiva documentação). 

As estruturas empresariais desenvolvidas pelos conglomerados multinacionais são 

bastante variáveis. Há estruturas que contam com uma empresa centralizadora das 

políticas, riscos e estratégias, enquanto que as demais são meras provedoras de serviços 

que suportam a participação do negócio nos mercados locais. A análise funcional identifica 

certos modelos que se repetem nas diferentes estruturas centralizadas e que devem operar 

                                                 

37 Cf. ob. cit. (nota nº 25). 
38 Cf. Michael Kobetsky, ob. cit. (nota nº 2), p. 366. 



 

 

21

 

com preços de transferência definidos segundo o método apropriado para cada caso. Por 

exemplo, empresas comerciais preponderantemente distribuidoras (stripped distributors) 

têm um método apropriado para a apuração dos preços de transferência de suas transações. 

Do mesmo modo, empresas industriais com a produção preponderantemente vinculada a 

contratos de encomenda (contract manufacturers) têm seus preços idealmente definidos 

por outro método. 

Outras estruturas operam com políticas mais descentralizadas em que as empresas 

colaboram mais efetivamente para o esforço do empreendimento com suas próprias 

políticas, riscos e estratégias e dividem os lucros na medida desta cooperação. O atual 

estágio da globalização tem incentivado a desconcentração do processo produtivo, 

privilegiando estes tipos de arranjos empresariais. Há uma crescente fuga de plantas 

industriais e prestação de serviços para países com menores encargos trabalhistas. Além 

disso, percebe-se, também, a crescente transferência de algumas atividades de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D). Neste contexto, para as multinacionais, a livre movimentação dos 

intangíveis entre as empresas do grupo é uma importante vantagem competitiva. O fato de 

que isto pode significar a potencial fuga das fontes de riqueza têm levado os países mais 

ricos a reconhecer na propriedade intelectual uma importância nunca antes percebida39.  

O papel dos intangíveis no desenvolvimento recente da economia global é decisivo. 

Greco ressalta que a tributação encontra espaço para crescer no campo dos intangíveis, 

porque estes são a razão diferencial da competição que se instalou na economia 

contemporânea40. A riqueza produzida nos últimos 100 anos está muito mais relacionada 

com o desenvolvimento de novas tecnologias do que com o aparecimento de novos fatores 

de produção. Basta pensar, por exemplo, na capacidade de armazenamento de informação 

de um chip eletrônico fabricado a partir da combinação de alguns miligramas de metais41.  

                                                 

39 Cf. Andrew Casley e Peter Hohtoulas, “Transfer Pricing and technology”. In: Tax Planning International 
Transfer Pricing, v. 9 (2008), n. 3. Londres, pp. 17 a 20. 

40 Cf. Marco Aurélio Greco, “Sobre o Futuro da Tributação: a Figura dos Intangíveis”. In: Revista Direito 
Tributário Atual n. 20. São Paulo: IBDT – Dialética, 2006, pp. 169 e 170. 

41 Cf. Monique van Herksen, Marc Levey e Richard Fletcher, “Identifying, valuing, and migrating 
intangibles: trouble ahead”. In: Tax Planning International Transfer Pricing, v. 9 (2008), n. 5. Londres, pp. 
16 a 22. 
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O controle atenua, então, o rigor nos preços de transferência dos bens e serviços 

produzidos para se concentrar nos preços de transferência dos intangíveis desenvolvidos. 

Discute-se, neste cenário, a legitimidade que dispõem as jurisdições nacionais de 

reivindicar para si os benefícios auferidos com o uso de certos intangíveis na medida em 

que os custos com os investimentos para sua geração nas atividades de P&D tenham sido 

deduzidos da base de cálculo da tributação em suas respectivas jurisdições. Daí a 

importância também que vem sendo atribuída ao controle dos preços de transferência de 

uso dos intangíveis.  

Consciente desta realidade, o 61º Congresso Anual da International Fiscal 

Association (IFA), realizado em 2007, em Kyoto, no Japão, tratou do tema “Preços de 

Transferência e Intangíveis”. Na ocasião, o presidente do painel salientou que é necessária 

uma abordagem mais consistente e balanceada, em face dos países em desenvolvimento, 

no controle dos preços de transferência dos intangíveis. A ideia é evitar que um tratamento 

discriminatório possa influenciar ou desestimular a estruturação legítima de transações que 

envolvem intangíveis42.  

Uma questão diretamente relacionada com os intangíveis que tem preocupado as 

administrações tributárias de diversos países é a reestruturação empresarial dos grupos 

multinacionais. A liberdade de criação, fusão, incorporação, cisão e extinção de empresas é 

inerente ao capitalismo. No âmbito das atuais corporações multinacionais, isto é uma viva 

realidade. Entretanto, o espaço para o planejamento fiscal envolvendo a manipulação de 

preços na transferência de intangíveis nessas situações é extraordinário43. O 

reconhecimento da importância do assunto motivou a OCDE a iniciar estudos específicos 

que visam a um adequado tratamento do tema e que, por enquanto, resultaram na 

divulgação, em setembro de 2008, de um relatório preliminar para discussão44. O objetivo 

principal do relatório é assegurar que o controle dos preços de transferência das transações 

resultantes das reestruturações empresariais receba um tratamento padronizado nos 

diferentes países. Alerta-se, contudo, para o fato de que há várias razões legítimas que 

                                                 

42 Cf. Gianmmarco Cottani, ob. cit. (nota nº 16), p. 60. 
43 Perceba a discussão sobre a possível manipulação do preço da marca no relato do Caso DHL. Cf. Luís 

Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 226 a 228. 
44 Cf. Discussion Draft on the Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings. Disponível em 

www.oecd.org, acesso em 11.08.2009. 
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justificam a reestruturação das empresas de um grupo multinacional e elas não 

necessariamente têm o objetivo de economizar tributos45.  

1.3 – O desenvolvimento da disciplina no âmbito internacional 

1.3.1 – O contexto histórico 

Para contar a história do nascimento e desenvolvimento da disciplina dos preços de 

transferência, é necessário traçar um paralelo dos acontecimentos ocorridos nos Estados 

Unidos e nas instituições internacionais que cuidaram do assunto. Essa abordagem é 

essencial por causa da simbiose que marcou a evolução internacional do tema em torno 

destes dois contextos.  

O primeiro ato legislativo que tratou do controle dos preços de transferência foi 

impulsionado pelos esforços da Primeira Grande Guerra nos Estados Unidos. Em 191746, o 

Comissário do IRS foi autorizado a exigir que empresas relacionadas declarassem 

resultados consolidados sempre que necessário para a determinação mais igualitária da 

renda tributável. Posteriormente, em 1921, com a constatação de que havia ainda espaço 

para elisão, já que empresas estrangeiras não poderiam ser obrigadas a prestar declarações 

ao Fisco americano, o Comissário foi autorizado a consolidar a contabilidade das empresas 

relacionadas. Em 1928, a autorização foi reformulada na Seção 45 do Internal Revenue 

Code (IRC) para garantir uma maior amplitude hipotética à autorização concedida ao IRS 

com a finalidade de prevenir a elisão e alcançar a “verdadeira” responsabilidade 

tributária47.  

                                                 

45 Cf. Anuschka J. Bakker e Gianmmarco Cottani. “Transfer Pricing and Business Restructuring: The Choice 
of Hercules before the Tax Authorities”. In: International Transfer Pricing Journal, Nov/Dec, 2008. 
Amsterdam: IBFD, p. 273. 

46 Cf. 1917 War Revenue Act, Regulation 41, Arts. 77-78. 
47 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, “The Rise and Fall of Arm’s Length: A Study in the Evolution of U.S. 

International Taxation”. In: The John M. Olin Center for Law & Economics Working Paper Series nº 73, 
2007. Disponível em law.bepress.com, acesso em 11.08.2009. 
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Enquanto isso, em 1927, sob os auspícios da Liga das Nações, era erigida uma 

proposta de “Convenção-Modelo” destinada a evitar a bitributação internacional. Em seu 

artigo 5º, o controle dos preços de transferências surgia no âmbito das trocas internacionais 

entre os estabelecimentos permanentes de uma mesma empresa48. Na opinião de Schoueri, 

por ainda não trazer a ideia da comparação com os preços que empresas independentes 

praticariam, “o tema dos preços de transferência passava a se confundir com a temática da 

repartição dos lucros”49. O dispositivo previa que cada Estado-Contratante deveria tributar 

a porção da renda produzida separadamente em seu território. Contudo, na ausência de 

registros apropriados que contabilizassem a renda separadamente produzida, as 

administrações competentes dos Estados-Contratantes deveriam chegar a um acordo sobre 

fórmulas predeterminadas para a alocação da renda total produzida50.  

Em 1928, num encontro geral de representantes das administrações tributárias dos 

países membros da Liga, a proposta de 1927 foi adotada em três versões de Convenções-

Modelo51. Neste ponto, cumpre registrar a abordagem dicotômica estabelecida com a 

incorporação dos mecanismos de tributação supramencionados. De um lado, a adoção 

preferencial de um mecanismo inspirado na teoria da separação contábil (separate 

accounting theory). De outro, a adoção subsidiária de um mecanismo inspirado na teoria 

das fórmulas predeterminadas (formulary apportionment theory). Essa dicotomia permeia a 

essência das mais substantivas discussões que até hoje trataram da temática do controle dos 

preços de transferência. Daí a importância de sua compreensão histórica. 

Depois da adoção das Convenções-Modelo de 1928, a partir das respostas de um 

questionário realizado pelo Comitê-Fiscal da Liga das Nações, o americano Mitchell B. 

Carroll elaborou um conhecido relatório (Carroll Report) que se tornou um marco no 

desenvolvimento do consenso internacional sobre o tratamento da alocação de lucros nas 

convenções-modelo elaboradas para o alívio da bitributação internacional. Em seu 

relatório, Carroll identificou três métodos usados pelas administrações tributárias de 35 

                                                 

48 Hubert Hamaekers, todavia, revela que nesta proposta o conceito de “estabelecimento permanente” era 
ainda confuso porque incluía os head offices e as affiliated companies, os quais transmitem a ideia de 
empresas associadas. Cf. “Arm’s Length – How Long?”. In: International Transfer Pricing Journal, 
Mar/Apr, 2001. Amsterdam: IBFD, p. 32. 

49 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 23. 
50 Cf. David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 20), p. 62. 
51 Cf. Hubert Hamaekers, ob. cit. (nota nº 48), p. 32. 
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países para a alocação de lucros de estabelecimentos permanentes. O método da separação 

contábil tinha a preferência da maioria das jurisdições pesquisadas e consistia na apuração 

do resultado de cada estabelecimento permanente a partir dos preços com que os bens 

transferidos tivessem sido faturados ou nos valores cobrados pelos serviços ou despesas 

gerais internamente compartilhados. O método empírico consistia na estimativa da renda 

com base em empresas similares localizadas no mesmo país e era utilizado quando havia 

razão para crer que a declaração de rendas baseada na contabilidade de uma empresa era 

insuficiente ou falsa. O método das fórmulas predeterminadas era comumente a alternativa 

subsidiária à separação contábil e consistia na alocação do lucro total apurado pela 

empresa numa razão proporcional ao critério estabelecido por fórmulas que levavam em 

conta a quantificação de certos fatores existentes em cada estabelecimento permanente, tais 

como ativo, receita ou folha de pagamentos52. 

Apesar de as pesquisas terem sido realizadas com dados que tratavam da alocação 

de lucros no âmbito de estabelecimentos permanentes de uma mesma empresa, Carroll 

ampliou suas conclusões para o contexto de empresas associadas e revelou sua preferência 

pelo método da separação contábil. No entanto, a única justificativa declarada por Carroll 

para esta preferência era o fato de que “a separação contábil era o método preferido pela 

grande maioria dos governos, por empresas representadas na Câmara Internacional de 

Comércio e por outros grupos renomados”53. 

Em 1933, o Comitê-Fiscal elaborou uma nova proposta de convenção-modelo na 

qual a disciplina da alocação de lucros foi fortemente inspirada no Carroll Report54. 

Contudo, a proposta adicionava um novo ingrediente: a comparação com empresas 

independentes. Neste sentido, o artigo 3º da proposta, aplicado à hipótese de 

estabelecimentos permanentes de uma mesma empresa, previa que deveria ser atribuído a 

cada estabelecimento permanente o lucro que seria auferido se ele fosse uma empresa 

independente operando em atividades e condições idênticas ou similares. Se não existisse 

contabilidade ou se ela não fosse confiável, o dispositivo previa a aplicação alternativa dos 

                                                 

52 Cf. David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 20), p. 63; e Hubert Hamaekers, ob. cit. (nota nº 48), pp. 32 e 
33. 

53 Cf. David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 20), p. 63. 
54 A proposta de 1933 não chegou a se transformar em uma convenção-modelo. Cf. David L. P. Francescucci, 

ob. cit. (nota nº 20), pp. 63 e 64; e Hubert Hamaekers, ob. cit. (nota nº 48), pp. 32 e 33. 
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métodos empírico ou das fórmulas predeterminadas. Este último, no entanto, desde que o 

resultado apurado fosse o mais próximo possível do que seria atingido com a separação 

contábil. Por sua vez, o artigo 5º da proposta surgia como uma novidade ao prever o 

tratamento apartado da matéria na hipótese de empresas associadas. A teoria da separação 

contábil acrescida da comparação com empresas independentes (formando a ideia da 

separate entity theory55) novamente aparecia configurando a permissão para as autoridades 

tributárias ajustarem o lucro apurado na contabilidade de uma empresa sempre que eles 

decorressem de transações praticadas com empresas associadas em condições que fossem 

diferentes das que seriam observadas entre empresas independentes.  

A formulação proposta em 1933 conteve uma expressão que não se repetiu em 

nenhuma das convenções-modelo que se seguiram. O artigo 3º previa em um de seus 

parágrafos que: 

Ao executar o parágrafo precedente, as autoridades fiscais dos 

Estados Contratantes, quando necessário, deverão retificar a contabilidade 

produzida, notavelmente para corrigir erros ou omissões ou re-estabelecer os 

preços ou remunerações inseridas nos livros para o valor que prevaleceria 

entre pessoas independentes atuando em bases arm’s length.
56

 (g.n.) 

Hamaekers divulga que a nova expressão “atuando em bases arm’s length” (dealing 

at arm’s length) apareceu sem maiores explicações. Provavelmente, sua inclusão na 

proposta de Convenção-Modelo foi obra de Carroll, o qual pretendia introduzir um 

conceito que àquela época vinha sendo desenvolvido no Departamento do Tesouro dos 

Estados Unidos57. Apesar de sua ausência nos textos convencionais, a expressão arm’s 

length se tornou a mais célebre forma de referir as ideias difundidas pela separate entity 

                                                 

55 Schoueri revela que na doutrina alemã esta teoria recebeu o nome de “ficção de independência” 
(Selbstständigkeitsfiktion). Cf. ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 24. 

56 No original: “The fiscal authorities of the Contracting States shall when necessary, in executing the 
preceding paragraph, rectify the accounts produced, notably to correct errors or omissions or to re-
establish the prices or remuneration entered in the books at the value which would prevail between 
independent persons dealing at arm’s length”. A rigor, Hubert Hamaekers aponta que referências expressas 
foram feitas ao arm’s length principle nos protocolos das Convenções-Modelo elaboradas no México 
(1943) e Londres (1946) para enfatizar a comparação com empresas independentes. Cf. ob. cit. (nota nº 48), 
p. 33. 

57 Cf. Hubert Hamaekers, ob. cit. (nota nº 48), p. 33. 
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theory e se transformou na abordagem padrão para o tratamento do controle dos preços de 

transferência. 

Afora a menção expressa ao arm’s length, os preceitos da proposta de 1933 

figuraram com poucas alterações em uma proposta de convenção multilateral apresentada 

em 193558. Depois disso, o Comitê-Fiscal realizou duas conferências no México (1940 e 

1943) que resultaram na elaboração da Convenção-Modelo de 1943. No último encontro, 

realizado no ano de 1946, em Londres, foi editada a última Convenção-Modelo sob os 

auspícios da Liga das Nações. Ambas também incorporaram, com poucas alterações, a 

formulação de 193359.  

Enquanto isso, nos Estados Unidos, o problema girava em torno de se encontrar um 

padrão que permitisse atingir o objetivo previsto na Seção 45 do IRC, a qual, como visto, 

pretendia alcançar a “verdadeira” responsabilidade tributária. Neste sentido, o IRS editou 

uma regulamentação sobre o tema em 1935. Com esta iniciativa, articulava-se o padrão 

arm’s length pela primeira vez na história daquele País nos seguintes termos: 

O padrão que deve ser aplicado em qualquer caso é o de um 

contribuinte não-controlado atuando em bases arm’s length com outro 

contribuinte não-controlado.
60

 

A regulamentação, contudo, não explicava que métodos deveriam ser utilizados 

para se chegar ao padrão arm’s length. Diante do vazio metodológico, os tribunais 

assumiram este papel em diversos julgamentos que se seguiram, nos quais, 

invariavelmente, o IRS era derrotado sob a justificativa de argumentos pouco controláveis, 

tais como preço justo (fair price), valor completamente justo (full fair value) e retorno 

justo e razoável (fair and reasonable return)61.  

No cenário internacional, os trabalhos da Liga das Nações foram retomados pela 

OCDE que, em 1963, editou a sua primeira Convenção-Modelo. As disposições referentes 

à alocação de lucros na hipótese de estabelecimentos permanentes de uma mesma empresa 

                                                 

58 Cf. Hubert Hamaekers, ob. cit. (nota nº 48), p. 33. 
59 Cf. David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 20), p. 64; e Hubert Hamaekers, ob. cit. (nota nº 48), p. 33. 
60 No original: “The standard to be applied in every case is that of an uncontrolled taxpayer dealing at arm's 

length with another uncontrolled taxpayer”. Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 47). 
61 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 47). 
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foram transpostas para o artigo 7º. Por sua vez, para a hipótese de empresas associadas, o 

tema passou a figurar no artigo 9º. Esta ordenação não mais se alterou nas convenções-

modelo subsequentes. Cumpre destacar que a possibilidade de adoção subsidiária do 

método empírico, que constava nas propostas e convenções-modelo erigidas a partir de 

1933, foi excluída. Porém, a outra alternativa subsidiária, o método das fórmulas 

predeterminadas, foi mantida. Esta previsão permanecia possível apenas na hipótese de 

estabelecimentos permanentes de uma mesma empresa. Com isso, as fórmulas 

predeterminadas se tornaram um padrão subsidiário de alocação de lucros previsto no 

parágrafo 4º do artigo 7º das convenções-modelo editadas a partir de 196362. 

Nesta época, aumentavam as preocupações em Washington com as práticas elisivas 

adotadas com apoio na manipulação de preços de transferência com empresas 

estabelecidas em paraísos fiscais. O Departamento do Tesouro argumentava que as 

disposições então vigentes não eram suficientes para efetivamente proteger a jurisdição 

americana. Depois de uma mal-sucedida tentativa de introduzir no Congresso um projeto 

de lei que permitia a utilização alternativa do padrão das fórmulas predeterminadas, o IRS 

se concentrou na pesquisa de métodos que pudessem tornar mais efetiva a aplicação do 

padrão arm’s length63. A previsão contida no IRC havia sido renumerada para a Seção 482 

quando, em 1968, nova regulamentação64 foi editada incorporando os chamados métodos 

tradicionais para a apuração do padrão arm’s length na seguinte ordem de prioridade: o 

comparable uncontrolled price (CUP), o resale price method e o cost plus method. Além 

destes, abriu-se possibilidade para a utilização de qualquer outro método (quarto método), 

desde que ele chegasse a resultados considerados arm’s length. 

Os métodos apresentados eram fundamentalmente baseados na comparabilidade 

entre transações realizadas pelas empresas relacionadas (controlled transactions) e 

transações realizadas por empresas independentes (comparable transactions). O CUP 

comparava os preços das transações, o resale price comparava as margens brutas a partir 

dos preços de revenda (resale margins) e o cost plus comparava margens brutas a partir 

dos custos de produção (mark ups). Os métodos foram desenvolvidos para o tratamento 

                                                 

62 Cf. Hubert Hamaekers, ob. cit. (nota nº 48), p. 33. 
63 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 47). 
64 Cf. 1968 US Treasury Regulations under Section 482. Disponível em www.gpo.gov, acesso em 09.08.2009. 
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preferencial de transações envolvendo bens tangíveis. Para os serviços, a regulamentação 

repetiu o padrão arm’s length sem maiores recomendações quanto ao que fazer na ausência 

de comparáveis. Sobre os intangíveis, apenas admitiu-se as dificuldades para encontrar 

comparáveis65.  

A Convenção-Modelo da OCDE foi revisada em 1977 e, a partir de 1992, passou a 

seguir o formato de folhas soltas de modo a permitir seguidas atualizações. Paralelamente, 

em 1980, a Organização das Nações Unidas (ONU), para atender aos interesses de países 

em desenvolvimento que não pertenciam à OCDE, divulgou também uma Convenção-

Modelo. Em todas elas, praticamente repetiram-se as disposições dos artigos 7º e 9º 

existentes na Convenção-Modelo de 1963. O que houve de novidade no contexto 

internacional foi a elaboração, em 1979, pelo Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE, de um 

relatório66 recomendando que os Estados-Membros seguissem uma abordagem no 

tratamento do controle dos preços de transferência bastante similar àquela prevista na 

regulamentação americana de 1968. Em 1984, a OCDE ampliou sua abordagem em outro 

relatório67 que tratou, entre outros assuntos, dos serviços intragrupo. É importante anotar 

que neste relatório foi previsto, em muitas situações, que os custos relativos aos serviços 

deveriam ser rateados indiretamente entre os participantes do grupo segundo critérios de 

alocação (allocation keys) que em muito se pareciam com fórmulas predeterminadas68.  

Nos Estados Unidos, o período entre 1968 e 1986 foi marcado pela insistência do 

IRS e dos tribunais americanos em afirmar a consistência dos métodos estabelecidos na 

regulamentação da Seção 482. Contudo, os casos difíceis (hard cases) submetidos às cortes 

daquele País pareciam demonstrar que a ausência de comparáveis, principalmente para 

intangíveis, era uma realidade muito mais frequente que se poderia supor69. Avi-Yonah 

relata que, em alguns casos, o próprio IRS parecia querer abandonar o padrão arm’s length 

a fim de obter decisões que lhe beneficiassem. Nesse rumo, o começo dos anos 80 revelou-

                                                 

65 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 47).  
66 Cf. Transfer Pricing and Multinational Enterprises. Paris: OCDE, 1979. 
67 Cf. Transfer Pricing and Multinational Enterprises: Three Taxation Issues. Paris: OCDE, 1984. 
68 Cf. David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 20), p. 67.  
69 Cf. David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 20), p. 65. 
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se desastroso para aquele serviço governamental, com casos relevantes em que as decisões 

lhe foram invariavelmente desfavoráveis70.   

Um problema recorrente consistia na avaliação dos preços que deveriam ser 

atribuídos à transferência e ao direito de uso de intangíveis. Era impossível se saber a 

priori o valor que eles poderiam alcançar. A negociação poderia estabelecer um preço que, 

alguns anos depois, revelava-se inadequado, porque os benefícios auferidos com a 

propriedade ou o uso do intangível eram muito superiores ou inferiores ao previsto. Para 

lidar com isto, em 1986, o congresso dos Estados Unidos acrescentou à Seção 482 a 

conhecida cláusula commensurate with income. Segundo ela, o preço negociado pode ser 

ajustado à medida que se verifica o benefício auferido com o intangível. 

Na mesma oportunidade, os congressistas propuseram que o IRS conduzisse um 

aprofundado estudo visando à alteração da regulamentação que, vigente desde 1968, já se 

mostrava insuficiente para atender às expectativas da Seção 482. O resultado dessa 

proposta foi a divulgação, em 1988, do estudo conhecido como The White Paper. Entre 

outras coisas, o estudo apresentou a proposta de solucionar o problema da ausência de 

comparáveis com a incorporação de dois novos métodos (não na condição de quarto 

método) à regulamentação: o basic arm’s length return method (BALRM71) e o profit split 

method.  O BALRM deveria ser utilizado nos casos em que não fossem significativos os 

intangíveis de titularidade própria utilizados por uma das partes da transação controlada72. 

Assim, a taxa de retorno a ela atribuída deveria ser a mesma observada em partes que 

realizassem atividades similares e assumissem riscos similares em transações não 

controladas. O lucro residual da transação deveria ser totalmente atribuído à outra parte. 

Por sua vez, o profit split deveria ser aplicado quando ambas as partes controladas 

operassem com complexas funções econômicas e expressivos riscos e intangíveis de 

titularidade própria. Depois de atribuída a ambas as partes a mesma taxa de retorno 

                                                 

70 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 47).  
71 Também ficou conhecido como método BALROOM. 
72 Nos Estados Unidos, principalmente, o conceito de transações controladas é muito utilizado e quer se 
referir àquelas que estão sendo objeto do controle de preços de transferência. Transações não controladas são 
aquelas que são comparáveis às transações controladas, mas que são praticadas por empresas não 
relacionadas. Parte, por sua vez, é qualquer das empresas que praticam as transações controladas ou não 
controladas.  
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prevista no BALRM, o lucro residual da transação deveria ser alocado entre as partes 

segundo o valor relativo dos respectivos intangíveis.  

Segundo Avi-Yonah, o The White Paper precisou também “pintar um quadro” que 

convencesse os parceiros internacionais de que estes novos métodos seriam compatíveis 

com o padrão arm’s length. Isto se mostrava necessário porque muitas das discussões 

preparatórias às resoluções que o Congresso adotou em 1986 propugnavam pelo completo 

abandono daquele padrão73. Não obstante, Francescucci revela que o IRS já tinha 

consciência de que o arm’s length possui uma falha conceitual que o impede de ser 

totalmente aplicado no tratamento de grupos multinacionais altamente integrados. A 

proposta de adoção do profit split, em certo sentido, seria um reconhecimento velado dessa 

realidade e uma limitada acomodação do método de fórmulas predeterminadas74. Este 

assunto será oportunamente retomado75. 

Depois de muitas críticas e de um conjunto de propostas e regulamentações 

temporárias, em 1994, foi editada a regulamentação da Seção 482 que está até hoje 

vigente76. O método BALRM, como método independente, foi rejeitado77. Em seu lugar, 

surgiu o comparable profits method (CPM). O CPM, que compara margens líquidas (profit 

level indicators) entre partes controladas e não controladas apropriadamente selecionadas, 

e o profit split somaram-se, então, aos métodos tradicionais na condição de aptos para a 

apuração do padrão arm’s length. A possibilidade de utilização de métodos não-

especificados (não mais tratados na condição de quarto método) foi também contemplada.  

Digno de se relatar que a ênfase no resultado arm’s length foi ressaltada. Neste 

sentido, a regulamentação assevera que uma transação controlada atende ao padrão arm’s 

length se os resultados da transação são consistentes com os resultados que seriam 

alcançados se empresas não controladas participassem de uma mesma transação nas 

                                                 

73 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 47). 
74 Cf. David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 20), p. 65. 
75 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.6. 
76 Cf. 1994 US Treasury Regulations under Section 482. Disponível em www.gpo.gov, acesso em 09.08.2009. 
77 Na proposta de regulamentação de 1992, o BALRM já havia sido rejeitado. Em seu lugar, a proposta 

elaborou o comparable profits interval (CPI). Depois de algumas poucas modificações, o CPI se 
transformou no CPM incorporado na regulamentação de 1994. Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 
47). 
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mesmas circunstâncias78. E para acentuar ainda mais esta determinação, o regulamento 

elimina qualquer tipo de prioridade ou hierarquia entre os métodos por meio da “regra do 

melhor método” (best method rule): o resultado arm’s length deve ser determinado pelo 

método que, diante dos fatos e circunstâncias, produza a medida mais confiável79. No 

entender de Avi-Yonah, estas determinações romperam com a exigência de 

comparabilidade, pois, se um método atingir o mesmo resultado que seria alcançado por 

empresas independentes sem recorrer a parâmetros (preços ou margens) comparáveis, ele 

será compatível com o padrão arm’s length e poderá, desta forma, ser aplicado80. Este 

assunto será oportunamente retomado81. 

A nova regulamentação também inovou ao apresentar um método específico para o 

tratamento de intangíveis que muito se assemelha com o CUP (utilizado para os tangíveis). 

Trata-se do comparable uncontrolled transaction (CUT). Além disso, reservou-se também 

tratamentos específicos para os acordos de compartilhamento de custos (cost sharing 

arrangements), para os empréstimos e para os serviços intragrupos. 

Diante dos avanços na legislação americana, o Comitê de Assuntos Fiscais da 

OCDE aprofundou seus estudos sobre o tema do controle de preços de transferência. Em 

1995, a partir dos relatórios que havia publicado em 1979 e 1984 e das novas ideias 

inseridas nas propostas e na regulamentação final da Seção 482 do IRC, foi publicado o 

relatório Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax 

Administrations. Depois da própria Convenção-Modelo, os Guidelines, como ficou 

conhecido o relatório, transformaram-se no mais importante desenvolvimento da OCDE na 

área tributária nos últimos 50 anos82.  

A ideia dos Guidelines é confirmar a adesão da OCDE ao padrão arm’s length 

estabelecido nos artigos 7º e 9º de sua Convenção-Modelo. Sua função é ajudar as 

administrações tributárias (de países membros ou não-membros da OCDE) e os grupos 

                                                 

78 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 (b)(1). 
79 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 (c)(1). 
80 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 47). 
81 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.5. 
82 Este reconhecimento foi declarado após votação realizada pelos participantes da conferência “Transfer 

Pricing and Treaties in a Changing World” promovida em 2008 pela OCDE. Informação colhida em 
www.oecd.org, acesso em 14.08.2009. 
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multinacionais a encontrar soluções mutuamente satisfatórias para o controle dos preços de 

transferência83. Não se trata de formulações estruturadas como prescrições normativas do 

dever ser. Trata-se, na verdade, de um conjunto de recomendações por meio das quais a 

OCDE encoraja a aceitação, em variadas situações, de interpretações comuns que visam à 

efetivação do padrão arm’s length84. Neste sentido, Vogel considera que as recomendações 

dos Guidelines têm o mesmo peso dos Comentários à Convenção-Modelo85. Diferem-se, 

assim, da regulamentação americana, que é autoaplicável, e das legislações estabelecidas 

em outros países, as quais, normalmente, têm estrutura normativa. 

A estrutura dos Guidelines foi dividida em capítulos. A atualização e consolidação, 

tal qual a Convenção-Modelo, é feita em folhas soltas86. O Capítulo inicial é dedicado a 

confirmar a adesão ao padrão arm’s length e a demonstrar sua conexão com os dispositivos 

previstos na Convenção-Modelo. Além disso, este Capítulo apresenta diretrizes essenciais, 

como a questão da comparabilidade, para a aplicação dos métodos que são discutidos nos 

capítulos seguintes. O segundo Capítulo trata dos métodos tradicionais (traditional 

transaction methods), os quais já haviam sido recomendados nos relatórios anteriores: o 

CUP, o resale price e o cost plus. Depois, no terceiro Capítulo, tal qual a regulamentação 

americana de 1994, os Guidelines inovam com a apresentação de novos métodos. 

Denomina-os, genericamente, como transactional profit methods87; especificamente, são 

dois, o profit split method e o transactional net margin method (TNMM). O profit split é 

bastante similar ao homônimo americano e o TNMM é inspirado no CPM americano88. No 

mesmo Capítulo, os Guidelines apresentam ainda uma série de razões pelas quais a OCDE 

entende que quaisquer métodos baseados em fórmulas predeterminadas não podem ser 

                                                 

83 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 15 do Prefácio. 
84 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 10 e 16 do Prefácio. 
85 Cf. Klaus Vogel, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions – a commentary to the OECD, UN and US 

Model Conventions for the avoidance of double taxation of income and capital (with particular reference to 
German Treaty Practice). 3. ed. London: Kluwer, 1997, m.no. 39, p. 535. 

86 Última atualização em 15.09.2009. Cf. www.oecd.org, acesso em 10.12.2009. 
87 É de se notar a ênfase conferida pela OCDE à ideia de que os métodos por ela adotados são métodos 

“transacionais”. Isto fica claro nas denominações genéricas escolhidas tanto para os métodos tradicionais 
quanto para os métodos baseados em lucros. A razão não pode ser outra senão reforçar qualquer 
aproximação com métodos que dividem os lucros globais com base em fórmulas predeterminadas.  

88 Há, entretanto, diferenças conceituais importantes. O assunto será retomado neste Capítulo, no item 
1.3.3.2.1. 
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tolerados89. Os Capítulos quarto e quinto apresentam recomendações de natureza diversa e 

que visam à adequada abordagem administrativa da matéria, com destaque para os acordos 

de preços antecipados (advanced price arrangements – APAs), dos quais se tratará 

oportunamente90. Por fim, os capítulos remanescentes, que foram introduzidos 

posteriormente, em 1996 e 1997, seguem a estratégia utilizada na regulamentação 

americana de 1994 e dedicam considerações especiais para o tratamento dos intangíveis, 

dos serviços intragrupos e dos acordos de compartilhamento de custos (cost contribution 

arrangements). 

1.3.2 – A consolidação do padrão arm’s length 

O relato do contexto histórico demonstra a contundente preferência pelo padrão 

arm’s length como critério de alocação de lucros nas transações realizadas entre empresas 

relacionadas. Não só a OCDE, mas também a ONU, por meio de seu Comitê de 

Especialistas (Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters), já 

deixou claro sua posição favorável ao arm’s length ao rechaçar qualquer discussão sobre a 

possibilidade de adoção do chamado método unitário (que envolve a utilização de fórmulas 

predeterminadas)91. Além disso, afora os Estados Unidos, o arm’s length foi 

paulatinamente sendo incorporado, explícita ou implicitamente, na legislação interna dos 

diversos países92.  

Como já ressaltado, o padrão arm’s length não figura explicitamente nos textos 

convencionais vigentes. O denominado princípio93 arm’s length é indiretamente 

depreendido do que está estipulado nos parágrafos 1º dos artigos 9º das Convenções-

Modelo da OCDE, da ONU e dos Estados Unidos. Confira-se: 

                                                 

89 Contudo, as empresas detêm a liberdade de utilizar métodos não mencionados nos Guidelines, desde que 
mantenham documentação necessária para provar que seus preços satisfazem ao padrão arm’s length. Cf. 
OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.68. 

90 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.6.2. 
91 Esta posição foi assumida em 2001, no 11º Encontro do Comitê, que, na época, era denominado Ad Hoc 

Group of Experts. Cf. Luís Eduardo Schoueri, “Tributação e Cooperação Internacional”. In: Revista Fórum 
de Direito Tributário nº 7. Belo Horizonte, Fórum, 2004, p. 51. 

92 Schoueri exemplifica esta presença na Itália, Alemanha, Argentina, França e Japão. Cf. ob. cit. (nota nº 1 
da Introdução), pp. 30 a 36. 

93 A natureza de princípio do padrão arm’s length será investigada no Capítulo 3, no item 3.2. 
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[Quando] ... as duas empresas [associadas], nas suas relações 

comerciais ou financeiras, estiverem ligadas por condições aceitas ou 

impostas que difiram das que seriam estabelecidas entre empresas 

independentes, os lucros que, se não existissem essas condições, teriam sido 

obtidos por uma das empresas, mas não o foram por causa dessas condições, 

podem ser incluídos nos lucros dessa empresa e tributados em 

conformidade
94

. 

O item 1 dos Comentários ao artigo 9º da Convenção-Modelo da OCDE afirma que 

este dispositivo é a declaração autorizada (authoritative statement) do princípio arm’s 

length95. Os Guidelines não deixam dúvidas quanto ao fato de que o arm’s length e a 

separate entity theory são duas faces da mesma moeda. Neste sentido, informa que, para 

assegurar a correta aplicação desta teoria, que se baseia no lucro que seria apurado entre 

empresas independentes, os países membros da OCDE adotaram o princípio arm’s length, 

por meio do qual devem ser eliminados os efeitos causados nos lucros em decorrência de 

condições especiais existentes nas transações efetuadas entre empresas relacionadas96.  

O objetivo geral das convenções-modelo é evitar a bitributação jurídica 

internacional. Esta ocorre quando determinada parcela da renda de um mesmo contribuinte 

é concomitantemente alcançada pela tributação de um país, segundo o critério da fonte de 

produção ou pagamento, e pela tributação de outro país, segundo o critério da residência do 

contribuinte. Para eliminar as diversas hipóteses de bitributação jurídica especificamente 

previstas em seus artigos 7º a 22, as convenções-modelo dispõem, em seus artigos 23, dos 

mecanismos da isenção e do crédito. A escolha do método é facultada aos países 

contratantes.  

Entretanto, o fenômeno que pode ser causado pela pretensão tributária 

concomitante de dois países em face da prática de preços de transferência entre empresas 

associadas é a bitributação econômica97. Esta ocorre quando um país promove o 

                                                 

94 O texto, no vernáculo, consta da síntese “Princípios aplicáveis em matéria de preços de transferência 
destinados às empresas multinacionais”. Disponível em www.oecd.org, acesso em 14.08.2009. 

95 Esta afirmativa é repetida nos Guidelines. Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), 
par. 1.6. 

96 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 6 do Prefácio. 
97 Esta afirmação não se aplica aos preços de transferência praticados entre estabelecimentos permanentes de 

uma mesma empresa. Neste caso, ocorre a bitributação jurídica. 
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reajustamento nos lucros da empresa associada, residente em território sob sua jurisdição, 

como resultado do controle dos preços de transferência. Em outras palavras, como 

consequência da previsão contida nos parágrafos 1º dos artigos 9º acima reproduzidos98. 

Este reajustamento nos lucros é denominado ajuste primário. A bitributação ocorre porque 

a mesma parcela do lucro já foi tributada no âmbito patrimonial da empresa associada 

residente no outro país. Ela é econômica, e não jurídica, porque não se trata do mesmo 

contribuinte sendo duplamente tributado, mas sim do mesmo fato econômico sendo 

duplamente tributado na esfera patrimonial de dois contribuintes diferentes.  

Para eliminar a hipótese de bitributação econômica prevista nos parágrafos 1º dos 

artigos 9º, não seria possível recorrer aos mecanismos da isenção e do crédito, os quais 

foram idealizados para as hipóteses de bitributação jurídica. Surgiu, então, a previsão 

contida nos parágrafos 2º dos artigos 9º. Leia-se: 

Quando um Estado Contratante incluir nos lucros de uma empresa 

deste Estado - e tributar nessa conformidade - os lucros pelos quais uma 

empresa do outro Estado Contratante foi tributada neste outro Estado, e os 

lucros incluídos deste modo constituírem lucros que teriam sido obtidos pela 

empresa do primeiro Estado se as condições acordadas entre as duas 

empresas tivessem sido as condições que teriam sido estabelecidas entre 

empresas independentes, o outro Estado procederá ao ajustamento adequado 

do montante do imposto aí cobrado sobre os lucros referidos, se este outro 

Estado considerar o ajustamento justificado. Na determinação deste 

ajustamento, serão tomadas em consideração as outras disposições desta 

Convenção e as autoridades competentes dos Estados Contratantes 

consultar-se-ão, se necessário
99

. 

O referido ajustamento adequado é comumente conhecido como ajuste correlativo e 

deve ser conduzido no âmbito dos procedimentos amigáveis (mutual agreement 

procedures) previstos nos artigos 25 das convenções-modelo. As discussões conduzidas 

nestes procedimentos invariavelmente acabam tendo que tratar da verificação da 

                                                 

98 Neste sentido, Vogel relata que o artigo 9º da Convenção-Modelo da OCDE foi projetado para evitar a 
bitributação econômica. Cf. ob. cit. (nota nº 85), m.no. 10, p. 518. 

99 Pelo fato de os acordos celebrados pelo Brasil não conterem este parágrafo, o texto, no vernáculo, foi 
retirado do acordo celebrado, em 13/11/2006, entre Portugal e a África do Sul. A discussão sobre a não 
inclusão desta cláusula pelo Brasil em seus acordos será retomada no Capítulo 3, no item 3.1. 
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metodologia em que se baseou o país que procedeu ao ajuste primário para apurar os 

parâmetros (preço ou margem) arm’s length. Se não houver concordância com a 

metodologia, o ajuste correlativo poderá deixar de ser efetuado100. Mas, ao invés disso, os 

Guidelines recomendam que os países contratantes recorram a procedimentos de 

arbitragem internacional. No contexto europeu, uma das mais significativas atuações do 

EU Joint Transfer Pricing Forum vem sendo a divulgação de diretrizes no sentido de 

conferir maior efetividade à implementação de ajustes correlativos por intermédio das 

disposições previstas na Convenção de Arbitragem da União Europeia (EU Arbitration 

Convention)101.   

Relativamente ao controle dos preços de transferência praticados entre os 

estabelecimentos permanentes de uma mesma empresa, o padrão arm’s length também 

pode ser extraído dos textos convencionais vigentes. Neste caso, os parágrafos 2º dos 

artigos 7º das Convenções-Modelo dispõem que: 

Observado o que dispõe o parágrafo 3, quando uma empresa de um 

Estado Contratante exercer sua atividade no outro Estado Contratante por 

intermédio de um estabelecimento permanente ali situado, serão atribuídos, 

em cada Estado Contratante, a esse estabelecimento permanente os lucros 

que auferiria se fosse uma empresa distinta e independente, exercendo 

atividades idênticas ou similares em condições idênticas ou similares, e 

transacionando com absoluta independência com a empresa de que é um 

estabelecimento permanente
102

.  

Uma discussão vem sendo travada na doutrina sobre uma tensão inerente à 

utilização do padrão arm’s length neste contexto. Afinal, se, por um lado, deve-se assumir 

que o estabelecimento permanente é uma empresa separada (fiscal fiction), por outro, há o 

fato real de que os estabelecimentos que praticam o preço de transferência são apenas 

partes da mesma empresa (legal fact)103. A separate entity theory parece mais irreal 

quando aplicada aos estabelecimentos permanentes. Para lidar com o problema, muitos 

                                                 

100 Cf. Item 6 dos Comentários ao artigo 9º da Convenção-Modelo da OCDE. 
101 Cf. Ben J. M. Terra e Peter J. Wattel, ob. cit. (nota nº 31), p. 580. 
102 O texto, no vernáculo, consta do acordo para evitar a bitributação celebrado entre o Brasil e a China. 

Disponível em www.receita.fazenda.gov.br, acesso em 14.08.2009. 
103 Cf. Philip Baker e Richard S. Collier, “General Report: The Attribution of Profits to Permanent 

Establishments”. In: Cahiers de Droit Fiscal International, v. 91B. International Fiscal Association, 2006, 
pp. 26 e 27. 
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países têm utilizado uma abordagem que apura o lucro do estabelecimento permanente 

considerando apenas as atividades relevantes (relevant business activity approach) da 

empresa nas quais o estabelecimento permanente tem participação. A OCDE está 

consciente desta tensão e, há algum tempo, vem trabalhando na formulação de novas 

regras para tratar da atribuição de lucros entre os estabelecimentos permanentes de uma 

empresa. Neste sentido, o recente relatório sobre o assunto indica a preferência por uma 

abordagem (functionally separate entity approach) que reforça a ficção de que o 

estabelecimento permanente é uma empresa separada104. A tendência é que um novo texto 

seja formulado para o artigo 7º. A proposta apresentada até agora, em consonância com a 

abordagem preferida, mantém os contornos do qual se depreende o padrão arm’s length no 

parágrafo 2º deste artigo105. 

É importante mencionar também que a possibilidade de adoção subsidiária do 

método das fórmulas predeterminadas, a qual, como se disse, tornou-se um padrão 

subsidiário de alocação de lucros na hipótese de estabelecimentos permanentes de uma 

mesma empresa, deve ser abandonada. O relatório citado concluiu que a previsão contida 

no parágrafo 4º do artigo 7º é desnecessária até mesmo nos casos mais difíceis. Leia-se: 

Considerando as recomendações acima, o seu possível uso em um 

número muito pequeno de casos não deve enfraquecer o compromisso com 

os métodos tradicionais contidos nos Capítulos II e III dos Guidelines. Porém, 

houve um amplo consenso entre os países membros de que tal método de 

fórmulas predeterminadas não é consistente com as diretrizes do princípio 

arm’s length previsto nos Guidelines, ou que é extremamente difícil assegurar 

que o resultado da aplicação daquele método está de acordo com o princípio 

arm’s length. A maioria dos países membros é também da opinião de que 

outros métodos, além das fórmulas predeterminadas, poderiam ser aplicáveis, 

até mesmo nos casos mais difíceis. Consequentemente, houve um amplo 

consenso entre os países membros de que, em face da abordagem autorizada 

pela OCDE, apenas os parágrafos 1, 2 e 3 do Artigo 7 são necessários para 

determinar a atribuição de lucros para um estabelecimento permanente. Uma 

possível exceção para a conclusão acima é a atribuição de lucro para um 

                                                 

104 Cf. OECD Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, Jul, 2008, p. 26. Disponível 
em www.oecd.org, acesso em 14.08.2009. 

105 Cf. OECD Discussion draft on a new article 7 (Business Profits) of the OECD Model Tax Convention, 
Dec, 2008, p. 3. Disponível em www.oecd.org, acesso em 14.08.2009. 
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estabelecimento permanente de uma empresa seguradora. Os países 

membros ainda não finalizaram a Parte IV do Relatório do setor de seguros, 

mas na visão da maioria dos países (considerando que, em face da 

abordagem autorizada pela OCDE, apenas os parágrafos 1, 2 e 3 do Artigo 7 

são necessários para determinar a atribuição de lucros para um 

estabelecimento permanente) o Artigo 7(4) não é mais necessário.
106

 

Esta decisão parece resultar da conscientização de que a possibilidade, mesmo que 

subsidiária, de uso do método das fórmulas predeterminadas é uma contradição em 

detrimento do esforço histórico empreendido pela OCDE em prol da adoção globalizada do 

padrão arm’s length. De fato, na proposta de reformulação do artigo 7º, não mais consta a 

referência subsidiária às fórmulas predeterminadas107.  

Nos Estados Unidos, como também já destacado, o padrão arm’s length foi 

desenvolvido a partir da disposição genérica contida na Seção 482 do IRC. Confira-se: 

Sempre que for o caso de duas ou mais organizações, ofícios ou 

negócios (incorporados nos Estados Unidos ou não, organizados nos Estados 

Unidos ou não e afiliados ou não) pertencentes ou controlados diretamente ou 

indiretamente pelos mesmos interesses, o Secretário pode distribuir, 

predeterminar ou alocar o rendimento bruto, as deduções, os créditos ou os 

descontos entre tais organizações, ofícios ou negócios, se ele determinar que 

tal distribuição, predeterminação ou alocação é necessária para prevenir a 

evasão de tributos ou para refletir claramente a renda de qualquer destas 

organizações, ofícios ou negócios. No caso de qualquer transferência (ou 

licenciamento) de propriedade intangível (dentro do significado da seção 936 

                                                 

106 No original: “Given the above caveats, its possible use in a very small number of cases should not weaken 
the commitment to transactional methods contained in Chapters II and III of the Guidelines. However, there 
was a broad consensus among the member countries that such an apportionment method is not consistent 
with the guidance on the arm’s length principle in the Guidelines, or that it is extremely difficult to ensure 
that the result of applying that method is in accordance with the arm’s length principle. Most member 
countries are also of the opinion that methods other than an apportionment of total profits could be 
applicable, even in the most difficult cases. Accordingly, there was a broad consensus among the member 
countries that under the authorised OECD approach only paragraphs 1, 2 and 3 of Article 7 are needed to 
determine the attribution of profits to a PE. A possible exception to the above conclusion relates to the 
attribution of profit to a PE of an enterprise carrying on an insurance business. The member countries have 
not yet finalised Part IV of the Report on the insurance industry but the view of most countries is that (given 
that under the authorised OECD approach only paragraphs 1, 2 and 3 of Article 7 are needed to determine 
the attribution of profits to a PE) there is no continuing need for Article 7(4).”. Cf. ob. cit. (nota nº 104), p. 
73. 

107 Cf. ob. cit. (nota nº 105), pp. 3 e 4. 
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(h)(3)(B)), a renda concernente a tal transferência ou licenciamento deve ser 

comensurada com a renda atribuída ao intangível.
108

 

Como se percebe, não é possível deduzir diretamente o arm’s length do dispositivo 

legal. Segundo Rosenbloom, este dispositivo é direcionado exclusivamente para o 

Secretário do Tesouro daquele País, atribuindo-lhe poder para ajustar a renda com a 

finalidade de corretamente refleti-la ou prevenir a evasão109. Conforme relatado, foi ao 

longo de todo o processo histórico desenvolvido no âmbito do IRS e dos tribunais 

americanos que o padrão nasceu110. Hoje, ele figura expressamente na regulamentação da 

Seção 482, nos seguintes termos: 

Para determinar a verdadeira renda tributável de um contribuinte 

controlado, o padrão a ser aplicado em qualquer caso é aquele de um 

contribuinte atuando em bases arm’s length com um contribuinte não 

controlado. Uma transação controlada atende ao padrão arm’s length se os 

resultados da transação são consistentes com os resultados que seriam 

realizados se contribuintes não-controlados tivessem se engajado na mesma 

transação sob as mesmas circunstâncias (resultado arm’s length). Entretanto, 

como transações idênticas raramente podem ser localizadas, uma transação 

que produz um resultado arm’s length geralmente será determinada com 

referência em resultados de transações comparáveis sob circunstâncias 

comparáveis.
111

  

                                                 

108 No original: “In any case of two or more organizations, trades, or businesses (whether or not 
incorporated, whether or not organized in the United States, and whether or not affiliated) owned or 
controlled directly or indirectly by the same interests, the Secretary may distribute, apportion, or allocate 
gross income, deductions, credits, or allowances between or among such organizations, trades, or 
businesses, if he determines that such distribution, apportionment, or allocation is necessary in order to 
prevent evasion of taxes or clearly to reflect the income of any of such organizations, trades, or businesses. 
In the case of any transfer (or license) of intangible property (within the meaning of section 936 (h)(3)(B)), 
the income with respect to such transfer or license shall be commensurate with the income attributable to 
the intangible.”. 

109 Cf. H. David Rosenbloom, “Self-Initiated Transfer Pricing Adjustments”. In: Tax Notes International, 
Jun. 04, 2007, p. 1019. 

110 Sobre a consolidação do arm’s length no cenário americano, cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 
47). 

111 No original: “In determining the true taxable income of a controlled taxpayer, the standard to be applied 
in every case is that of a taxpayer dealing at arm’s length with an uncontrolled taxpayer. A controlled 
transaction meets the arm’s length standard if the results of the transaction are consistent with the results 
that would have been realized if uncontrolled taxpayers had engaged in the same transaction under the 
same circumstances (arm’s length result). However, because identical transactions can rarely be located, 
whether a transaction produces an arm’s length result generally will be determined by reference to the 
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Nota-se a cuidadosa escolha da expressão controlled transaction. Com efeito, esta 

opção reflete a necessidade de que o controle dos preços de transferência adote uma 

abordagem transacional. Exige-se o controle sobre uma transação. A ideia de “transação” 

difere de “operação”112. Esta última está mais relacionada à logística da primeira. Neste 

sentido, várias operações podem contribuir para a conclusão do objetivo de uma só 

transação. Um exemplo seria a necessidade de se realizar várias operações de importação 

para a conclusão da aquisição de uma máquina desmontada. Por outro lado, uma só 

operação pode efetivar a conclusão de várias transações. Imagine-se, por exemplo, uma 

operação de importação contendo itens individualmente negociados em várias transações.  

Outra característica marcante do padrão arm’s length é a exigência de 

comparabilidade. Como ressaltado na regulamentação americana, a transação controlada 

atenderá ao padrão se seus resultados forem consistentes com os que seriam alcançados em 

transações idênticas, praticadas em condições idênticas, por empresas independentes. Mas, 

reconhecendo que nem sempre será possível encontrar transações e condições com 

atributos de identidade, admite-se o atendimento ao padrão caso sejam encontradas 

transações e condições com atributos comparáveis.  

Há, também, que se esclarecer uma confusão muitas vezes observada. O padrão 

arm’s length nem sempre exigirá que empresas relacionadas pratiquem preços de 

transferência nos níveis dos observados no mercado. Em certas ocasiões, empresas 

independentes não praticam os preços ou margens do mercado justamente porque querem 

aumentar sua participação neste mercado. É a subjetividade do preço ou margem arm’s 

length que a distingue do preço ou margem de mercado113. Portanto, correta a percepção de 

Owens, segundo a qual as transações não controladas estão sujeitas ao “completo” jogo das 

forças de mercado114. Este jogo baseado no mercado, por definição, é arm’s length e não, 

propriamente, o mercado. 

A subjetividade presente na definição do arm’s length é também o contraponto para 

o estabelecimento do aspecto subjetivo da disciplina. Em outras palavras, a aferição do 
                                                                                                                                                    

results of comparable transactions under comparable circumstances.”. Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 
(b)(1). 

112 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 28. 
113 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 29. 
114 Cf. Jeffrey Owens, ob. cit. (nota nº 9), p. 99. 
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grau de relação entre duas empresas capaz de exigir que as transações por elas praticadas 

submetam-se ao controle dos preços de transferência é uma decisão de natureza subjetiva 

marcada pela percepção de que este relacionamento é potencialmente suficiente para 

afastar o preço praticado do padrão arm’s length.  

Neste sentido, a Seção 482 do IRC americano prevê que devem se submeter ao 

controle de preços de transferência as transações praticadas entre duas ou mais 

“organizações, ofícios ou negócios [...] controlados direta ou indiretamente pelos mesmos 

interesses”. A subjetividade atribuída ao termo “controlados” é elucidada na 

regulamentação americana da seguinte forma: “É a realidade do controle que é decisiva, 

não a sua forma ou modo de exercício. Uma presunção de controle é a transferência da 

renda ou deduções.”115. Fica, portanto, clara a necessidade de que o intérprete empreenda 

uma análise de caráter subjetivo que verifique a possibilidade de a relação entre as 

organizações, ofícios ou negócios ser suficientemente capaz de afetar o comportamento 

arm’s length. 

Por sua vez, no contexto da OCDE, as instruções previstas no parágrafo 1º do artigo 

9º de sua Convenção-Modelo e respectivos comentários estabelecem a exigência do 

controle de preços para as transações praticadas entre “empresas associadas”. Há 

associação quando “uma empresa de um Estado Contratante participa direta ou 

indiretamente da direção, controle ou capital de uma empresa do outro Estado Contratante” 

ou “as mesmas pessoas participarem direta ou indiretamente da direção, controle ou capital 

de uma empresa de um Estado Contratante e de uma empresa do outro Estado 

Contratante”. Conforme demonstrado por Schoueri, não há um critério seguro para definir 

a partir de que grau de “participação” haverá associação116. Este critério deve ser buscado 

na própria declaração do arm’s length expressa no mesmo dispositivo da Convenção-

Modelo, ou seja, haverá participação quando as empresas “estiverem ligadas por condições 

aceitas ou impostas que difiram das que seriam estabelecidas entre empresas 

independentes”. Novamente, sobressai a necessidade de uma interpretação subjetiva para 

aferir se as “condições aceitas ou impostas” são suficientemente capazes de afetar o 

comportamento arm’s length. 

                                                 

115 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 (i)(4). 
116 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 47 e 48. 
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Quando reunidas estas três características, vale dizer, a abordagem transacional, a 

comparabilidade e a subjetividade, revela-se a natureza fluida do padrão arm’s length. É 

bastante conhecida a complexidade encontrada na prática para se identificar quais as 

transações que devem ser controladas, quais as transações e condições que podem ser 

comparadas e a possível presença subjetiva de razões que podem afastar os parâmetros de 

mercado. Não sem motivos, a própria OCDE, depois de listar algumas das muitas 

dificuldades práticas inerentes à aplicação do padrão arm’s length, declara que “o controle 

dos preços de transferência não é uma ciência exata, por isso requer o exercício de 

julgamento de ambas as partes: administração tributária e contribuintes”117. 

Há autores que, há algum tempo, propugnam pela existência de um regime para a 

tributação internacional (international tax regime)118. Tal ideia consiste na percepção de 

que algumas regras nucleares do direito tributário internacional chegaram a um nível de 

estabilização suficiente para serem consideradas integrantes do direito internacional. 

Enquanto regras presentes apenas na rede de tratados internacionais e nas legislações 

domésticas, elas não seriam aptas a vincular todos os países, mas apenas os diretamente 

alcançados nas situações concretas. Entretanto, à medida que se integram ao direito 

internacional, adquirem aquela capacidade. A implicação prática da consolidação do 

regime será o fato de que os países não estarão livres para adotar as regras de direito 

tributário internacional que quiserem. Ao contrário, deverão se guiar pelas regras do 

regime, alterando suas regulamentações internas na mesma medida das mudanças nele 

verificadas119. Portanto, apesar de possível, a adoção unilateral de regras divergentes não 

ocorrerá sem que algum constrangimento seja causado tanto interna quanto externamente.  

Na visão de Avi-Yonah, o controle dos preços de transferência está no coração do 

international tax regime, porque este regime é baseado na distinção entre residentes e não-

residentes e a manipulação dos preços de transferência é maneira mais fácil de se evitar a 

tributação segundo a conexão pela residência120. Nesta matéria, o padrão arm’s length já 

                                                 

117 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.12. 
118 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, International Tax as International Law: An Analysis of the International Tax 

Regime. New York: Cambrige University Press, 2007; e Yariv Brauner, “An International Tax Regime in 
Crystallization – Realities, Experiences, and Opportunities”, In: Public Law and Legal Theory Working 
Paper No. 43. NYU School of Law - Working Draft, 2002, disponível em ssrn.com, acesso em 14.08.2009. 

119 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 118), p. 1. 
120 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 118), p. 102. 
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está bastante difundido e vem sendo aceito internacionalmente. Tal consenso é, inclusive, 

um forte ponto de apoio na defesa da consolidação do regime121. Apesar de aquele autor 

ser um dos maiores defensores de uma tributação unitária segundo os métodos das 

fórmulas predeterminadas, em franca oposição ao arm’s length122, isto não o impede de 

reconhecer que a adoção deste padrão é uma regra nuclear do regime123. 

1.3.3 – Os métodos desenvolvidos para a apuração do arm’s length 

No relato histórico da disciplina nos Estados Unidos, foi possível perceber as 

dificuldades vivenciadas por aquele País quando tentou implementar o controle dos preços 

de transferência a partir da mera enunciação de cláusulas genéricas que apenas declaravam 

a existência de um padrão, o arm’s length, para o trato da matéria. Foram necessários 

alguns anos de maturação para se perceber que era necessário o desenvolvimento de uma 

metodologia específica. Nas palavras de Schoueri124, “o princípio arm’s length escorrega 

pelas mãos daquele que, sem outras ferramentas de apoio, pretende usá-lo”. Daí, a 

exigência de se aprofundar o conhecimento destes métodos. Este será o intuito dos tópicos 

que, a seguir, serão apresentados. Além dos métodos propriamente ditos, em consonância 

com a disposição da matéria nos Guidelines, serão também relatadas algumas 

considerações sobre o tratamento dos intangíveis.  

1.3.3.1 – Os métodos transacionais tradicionais 

Conforme relatado, os primeiros métodos desenvolvidos foram denominados 

comparable uncontrolled price (CUP), resale price e cost plus. Eles surgiram na 

regulamentação americana de 1968 e continuam previstos, com poucas alterações 

estruturais, na regulamentação vigente de 1994. A OCDE incorporou estes métodos em 

seus Guidelines de 1995 na condição de métodos preferenciais. Classificou-os, 

                                                 

121 Cf. Yariv Brauner, ob. cit. (nota nº 118), p. 19. 
122 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 47). 
123 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 118), pp. 6 e 7. 
124 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 36. 
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genericamente, na categoria de métodos transacionais tradicionais (traditional transaction 

methods). Na sequência, destacam-se as principais características de cada um. 

1.3.3.1.1 – O método CUP 

A OCDE apresenta uma singela definição para o CUP: é o método que compara o 

preço de transferência de uma transação controlada com o preço de uma transação não 

controlada em circunstâncias comparáveis. A constatação de que há alguma diferença entre 

os dois preços pode indicar que o relacionamento das empresas não é arm’s length. Por 

isso, poderá ser necessário substituir o preço de transferência da transação controlada pelo 

preço da transação não controlada. Trata-se, então, de uma comparação direta, ou seja, 

comparam-se preços. Por isso, a OCDE não tem dúvidas em afirmar que, quando for 

possível encontrar transações não controladas comparáveis, o CUP é o mais confiável e 

preferível dos métodos125.  

Há que se notar a dupla acepção da comparação presente na definição do CUP. O 

método “compara” preços de transações desde que as circunstâncias em que estas se 

realizam sejam “comparáveis”. Portanto, num primeiro momento, há a comparação das 

circunstâncias da transação controlada com as circunstâncias da transação não controlada. 

É o que se chama de teste de comparabilidade. Procuram-se transações não controladas que 

satisfaçam ao seguinte teste: se nenhuma das diferenças existentes entre as circunstâncias 

for suficiente para afetar materialmente o preço da transação no mercado aberto ou se 

razoáveis ajustes puderem ser feitos para eliminar os efeitos materiais destas diferenças, 

considera-se que há comparabilidade126. Os preços das transações não controladas 

aprovadas no teste da comparabilidade representarão o resultado arm’s length. Inicia-se, 

assim, o segundo momento: a comparação dos preços. O preço da transação controlada 

poderá, para efeitos tributários, ser substituído caso não seja compatível com o preço arm’s 

length. Ocorre, como já se disse, um ajuste (primário) nos lucros apurados pela empresa 

relacionada que é objeto do controle dos preços de transferência. 

                                                 

125 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 2.6 e 2.7. 
126 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 2.7. 
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A qualidade e o tamanho da amostra de transações aprovadas no teste da 

comparabilidade são importantes fatores diretamente relacionados à confiabilidade do 

método. A qualidade da amostra está relacionada com os ajustes efetuados no teste da 

comparabilidade. Por isso, a regulamentação americana exige alto grau de similaridade das 

circunstâncias e de exatidão dos ajustes efetuados a ponto de tornarem o método 

suficientemente confiável para ser considerado o melhor (best method rule)127. O tamanho 

da amostra permite a utilização de técnicas estatísticas capazes de refletir a distribuição dos 

preços das transações não controladas aprovadas no teste da comparabilidade. A 

confiabilidade do método será maior quanto maior for o tamanho da amostra e mais 

próxima de uma curva normal for sua distribuição. Por esta razão, os Estados Unidos 

preferem a adoção da técnica da amplitude interquartil (interquartile range) para definir o 

intervalo de preços que representa o resultado arm’s length. Se o preço da transação 

controlada estiver fora do intervalo, o ajuste primário deverá ser efetuado em relação à 

mediana da distribuição128. A OCDE, por enquanto, contenta-se com a amplitude total 

(range) observada entre o menor e o maior preço da amostra. Se o preço da transação 

controlada estiver fora do intervalo, o ajuste primário deverá ser efetuado em relação ao 

preço dentro do intervalo que melhor reflita os fatos e circunstâncias da transação 

controlada129. Entretanto, os mais recentes estudos daquela entidade revelam sua intenção 

de discutir um modelo, mais próximo do americano, que exclua, em alguma medida, as 

extremidades do intervalo130. 

O CUP pode ser interno ou externo. O preço arm’s length pode ser buscado em 

transações não controladas realizadas por empresas do mesmo grupo ao qual pertencem as 

empresas relacionadas (internal CUP) ou por empresas independentes (external CUP)131. 

Deve-se ressaltar que, apesar de também ser influenciada por outros fatores, a 

                                                 

127 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-3 (b)(2)(ii)(A). 
128 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 (e)(2) e (3). 
129 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.48. 
130 Cf. OECD Comparability: Public Invitation to Comment on a Series of Draft Issues Notes, May, 2006, pp. 

70 a 72. Disponível em www.oecd.org, acesso em 19.08.2009. 
131 Cf. Carsten Kratzer, Transfer Pricing Manual. London: BNA International Inc, 2008, p. 25. 
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comparabilidade preponderantemente depende da similaridade das características dos bens 

(tangíveis e intangíveis) e serviços transacionados no método CUP132. 

Apesar de ser o método que mais diretamente atinge um resultado arm’s length, é 

frequentemente difícil utilizar o CUP em vista da inexistência de transações não 

controladas comparáveis. A própria OCDE, veladamente, reconhece isto133. A comparação 

interna e as situações que envolvem commodities e taxas de juros são os mais prováveis 

casos em que a comparabilidade pode ser bem-sucedida com a utilização de poucos 

ajustes. O fenômeno da globalização impõe um nível de competitividade tão alto que as 

organizações multinacionais são criadas justamente para facilitar a circulação interna de 

bens e serviços. Quanto mais complexa a produção maior a presença de intangíveis. Neste 

contexto, é bastante comum que inexistam transações comparáveis tanto no âmbito interno 

quanto no externo134. Há sérias dúvidas quanto à possibilidade de que os produtos, a partir 

de meras especificações obtidas numa comparação externa, possam ser apropriadamente 

ajustados135. Diante da dificuldade em se encontrar comparáveis e dos numerosos ajustes 

necessários quando eles são encontrados, a hipótese mais comum, paradoxal com a 

confiabilidade intrínseca do método, é a que caracteriza o CUP como um método não 

confiável na maioria das situações práticas136. A grande vantagem do método é que o 

resultado arm’s length observado em transações não controladas serve para comparação 

nos dois lados da transação controlada (two-sided analysis), ou seja, no controle do preço 

de transferência das duas empresas relacionadas.  

Por fim, vale repetir que a regulamentação americana de 1994 resolveu disciplinar 

o tratamento dos intangíveis separadamente no que concerne aos métodos que diretamente 

comparam preços. Para este fim, criou o comparable uncontrolled transaction (CUT). 

Todavia, este método assemelha-se muito com o CUP137. Cabe apenas destacar que os 

                                                 

132 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 2.8; e US Regs. (nota nº 76), § 1.482-
3 (b)(2)(ii)(A). 

133 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 2.8. 
134 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 132. 
135 Cf. Carsten Kratzer, ob. cit. (nota nº 131), p. 29. 
136 Cf. Michael Kobetsky, ob. cit. (nota nº 2), p. 369. 
137 Cf. Carsten Kratzer, ob. cit. (nota nº 131), p. 28. 



 

 

48

 

intangíveis comparados devem ter potenciais similares de lucros e ser usados em conexão 

com produtos ou processos similares dentro do mesmo mercado ou ramo industrial138. 

1.3.3.1.2 – O método resale price  

O método resale price tem como ponto de partida o preço de revenda para uma 

empresa independente de um bem ou serviço adquirido de uma empresa relacionada. Deste 

preço de revenda é deduzido um lucro bruto apropriado para se chegar ao preço arm’s 

length que servirá de parâmetro para a transação controlada. O lucro bruto apropriado é 

calculado em função da margem de lucro (margem de revenda) arm’s length139. Por 

exemplo, se o preço de revenda de uma mercadoria é $100 e a margem de lucro arm’s 

length é de 20%, o lucro bruto apropriado será $20 (20% x $100) e o preço arm’s length 

será $80.  

A margem de lucro arm’s length deve ser suficiente para gerar um lucro bruto 

capaz de cobrir os custos e despesas operacionais da operação de revenda, considerando as 

funções140 realizadas, os ativos empregados e os riscos141 assumidos, e, ainda assim, 

conferir um lucro líquido apropriado para o revendedor142. Esta margem de lucro deve ser 

determinada com base em margens verificadas em operações de revenda realizadas em 

circunstâncias comparáveis. Trata-se de tomar como referência as margens praticadas 

quando bens e serviços adquiridos em transações não controladas são revendidos para 

                                                 

138 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-4 (c)(2)(iii)(B)(1). 
139 A lógica de mercado funciona também para as margens brutas de lucro. Se, para dois produtos que 

requerem o mesmo custo e esforço para serem revendidos, um deles apresentasse melhor margem, o 
revendedor favoreceria este último. Como resultado, o fornecedor do primeiro seria obrigado a diminuir o 
preço que o revendedor adquire seu produto a um nível tal que as margens de lucro dos dois produtos se 
equilibrassem. Cf. Carsten Kratzer, ob. cit. (nota nº 131), p. 35. 

140 A regulamentação americana enuncia uma lista exemplificativa do que deve ser tratado como “funções” 
no âmbito da legislação de controle dos preços de transferência. Esta lista inclui as funções de P&D; 
engenharia de projeto e produto; engenharia de fabricação, produção e processo; fabricação, produção e 
montagem de produtos; compras e administração de materiais; marketing e distribuição; transporte e 
armazenamento; serviços administrativos, jurídicos, contábeis e financeiros; treinamento; e recursos 
humanos. Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 (d)(3)(i).  

141 A regulamentação americana enuncia uma lista exemplificativa do que deve ser tratado como “riscos” no 
âmbito da legislação de controle dos preços de transferência. Esta lista inclui os riscos de mercado, 
incluindo flutuações nos custos, demandas, preços e estoques; os riscos associados ao sucesso ou insucesso 
das atividades de P&D; os riscos financeiros, incluindo as flutuações de taxas de câmbio e de juros; os 
riscos das operações de crédito; os riscos de garantia; e os riscos sobre a propriedade dos ativos 
empresariais. Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 (d)(3)(iii)(A). 

142 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 2.14. 
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empresas independentes. Os preços arm’s length são calculados, portanto, a partir de 

margens arm’s length. Estas, por sua vez, são constituídas sobre uma base de preços 

praticados em operações de revenda para empresas independentes. 

Novamente, impõe-se perceber a necessidade de um teste de comparabilidade 

envolvendo as circunstâncias das transações. As operações de revenda das transações não 

controladas devem ser realizadas em circunstâncias comparáveis às da operação de 

revenda da transação controlada. Se nenhuma das diferenças existentes entre as 

circunstâncias for suficiente para afetar materialmente a margem de lucro no mercado 

aberto ou se razoáveis ajustes puderem ser feitos para eliminar os efeitos materiais destas 

diferenças, considera-se que há comparabilidade143. As margens de lucro das transações 

não controladas aprovadas no teste da comparabilidade comporão uma amostra que 

consubstanciará o resultado arm’s length. As mesmas considerações efetuadas quanto à 

qualidade e ao tamanho da amostra de preços no método CUP podem ser aplicadas para a 

amostra de margens no método resale price.  

Vislumbra-se também neste método a possibilidade de comparações internas e 

externas. A margem arm’s length pode ser buscada em operações de revenda de transações 

não controladas realizadas por empresas do mesmo grupo multinacional ao qual pertencem 

as empresas relacionadas (internal resale price) ou por empresas independentes (external 

resale price)144. A comparabilidade, contudo, é menos dependente das características dos 

bens e serviços transacionados do que no método CUP. Ao invés disso, as funções 

realizadas, os ativos empregados e os riscos assumidos são mais determinantes porque 

afetarão mais significativamente as margens de lucro do que os preços. Numa economia de 

mercado, a compensação pela realização de funções que requerem um mesmo nível de 

investimentos e riscos geralmente se repete dentro dos diferentes ramos empresariais145.  

Infere-se da própria estruturação do resale price que ele é usado quando é possível 

constatar que uma das partes na transação controlada realiza operações de revenda. 

Entretanto, a confiabilidade do método é condicionada às situações em que a empresa 

                                                 

143 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 2.16. 
144 Cf. Carsten Kratzer, ob. cit. (nota nº 131), p. 33. 
145 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 2.17 e 2.19; e US Regs. (nota nº 76), 

§ 1.482-3 (c)(3)(ii)(B). 
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revendedora não agrega valor significativo aos bens e serviços revendidos. Por isso, trata-

se de um método tipicamente usado quando empresas comerciais preponderantemente 

distribuidoras (stripped distributors) ou agentes comissionados (comissioned agents) 

configuram uma das partes da transação controlada. A OCDE admite que alguma alteração 

do produto pode ser feita pelo revendedor. Contudo, reconhece que a aplicação do método 

será bastante dificultada nas situações em que houver processamento ou incorporação do 

produto adquirido em produtos mais complexos e quando o revendedor contribuir 

substancialmente para a criação ou manutenção de intangíveis que são agregados aos 

produtos revendidos146. Quanto maior as funções realizadas, os ativos empregados e os 

riscos assumidos pelo revendedor, maior deverá ser a remuneração pela margem de lucro e 

mais difícil de se encontrar circunstâncias comparáveis. Para a OCDE, o uso do resale 

price será provavelmente inapropriado em tais circunstâncias147, mas, para a 

regulamentação americana, a confiabilidade do método estará a tal ponto comprometida 

que ele poderá ter que ser afastado por não atender à regra do melhor método (best method 

rule)148.  

Cumpre destacar que o método poderá ser utilizado no controle do preço de 

transferência exercido sobre a empresa que representa a parte testada (empresa 

revendedora importadora) ou no controle do preço de transferência exercido sobre a outra 

parte da transação controlada (empresa relacionada exportadora). Entretanto, o resultado 

arm’s length observado nas margens de lucro das transações não controladas só pode ser 

utilizado para o cálculo do preço arm’s length a partir do preço de revenda da empresa 

revendedora. Por isso, só um dos lados da transação controlada corresponde à parte testada 

(one-sided analysis). Em regra, será o lado que desempenha funções menos complexas e 

que configure a utilização típica do método, ou seja, operações de revenda. 

Além disso, as margens de lucro utilizadas para a determinação do resultado arm’s 

length não devem ser diretamente retiradas das demonstrações financeiras de empresas que 

realizam transações não controladas. Ainda que sejam margens brutas calculadas com base 

no lucro bruto, o qual, por definição, apenas sustenta os custos e despesas operacionais da 

                                                 

146 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 2.22. 
147 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 2.24 e 2.25. 
148 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-3 (c)(3)(ii)(B). 
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revenda, e acrescenta uma devida remuneração ao revendedor, é sempre possível que 

alguns itens de custo ou de despesa sofram tratamento diferenciado nos diversos países, 

tornando incompatíveis as margens meramente calculadas a partir daqueles 

demonstrativos. Há necessidade, então, de se promover ajustes adequados para garantir 

consistência contábil entre as variadas fontes149.  

1.3.3.1.3 – O método cost plus  

O método cost plus parte dos custos incorridos pelo fornecedor de um bem ou 

serviço alienado para uma empresa relacionada. A estes custos incorridos é adicionado um 

lucro bruto apropriado para se chegar ao preço arm’s length que servirá de parâmetro para 

a transação controlada. O lucro bruto apropriado é calculado em função da margem de 

lucro (mark up) arm’s length. A diferença em relação ao cálculo previsto no método resale 

price é que neste a margem é calculada a partir do preço de revenda enquanto que no cost 

plus a margem é calculada a partir do valor total dos custos incorridos.  Por exemplo, se o 

custo de produção de um serviço é $50 e a margem de lucro arm’s length é de 30%, o lucro 

bruto apropriado será $15 (30% x $50) e o preço arm’s length será $65.  

A margem de lucro arm’s length deve ser suficiente para gerar um lucro bruto 

capaz de cobrir as despesas operacionais, considerando as funções realizadas, os ativos 

empregados e os riscos assumidos, e, ainda assim, conferir um lucro líquido apropriado 

para o fornecedor150. Esta margem de lucro deve ser determinada com base nas margens 

verificadas em transações realizadas em circunstâncias comparáveis. Trata-se de tomar 

como referência as margens praticadas por fornecedores de bens e serviços alienados em 

transações não controladas. Os preços arm’s length são calculados, portanto, a partir de 

margens arm’s length. Estas, por sua vez, são constituídas sobre uma base de custos 

incorridos por fornecedores independentes. 

Tal qual nos métodos anteriores, necessita-se também de um teste de 

comparabilidade envolvendo as circunstâncias das transações. As transações não 

                                                 

149 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 2.28; e US Regs. (nota nº 76), § 
1.482-3 (c)(3)(iii)(B). 

150 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 2.32. 
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controladas devem ser realizadas em circunstâncias comparáveis às da transação 

controlada. Se nenhuma das diferenças existentes entre as circunstâncias for suficiente para 

afetar materialmente a margem de lucro no mercado aberto ou se razoáveis ajustes 

puderem ser feitos para eliminar os efeitos materiais destas diferenças, considera-se que há 

comparabilidade151. As margens de lucro das transações não controladas aprovadas no teste 

da comparabilidade comporão uma amostra que consubstanciará o resultado arm’s length. 

As mesmas considerações efetuadas quanto à qualidade e ao tamanho da amostra de preços 

no método CUP podem ser aplicadas para a amostra de margens no método cost plus.  

Aqui, também existe a possibilidade de comparações internas e externas. A margem 

arm’s length pode ser buscada em transações não controladas realizadas por empresas do 

mesmo grupo multinacional ao qual pertencem as empresas relacionadas (internal cost 

plus) ou por empresas independentes (external cost plus)152. A comparabilidade, contudo, é 

menos dependente das características dos bens e serviços transacionados do que no método 

CUP. Ao invés disso, as funções realizadas, os ativos empregados e os riscos assumidos 

são mais determinantes porque afetarão mais significativamente as margens de lucro do 

que os preços. Numa economia de mercado, a compensação pela realização de funções que 

requerem um mesmo nível de investimentos e riscos geralmente se repete dentro dos 

diferentes ramos empresariais153. 

A confiabilidade do método é condicionada às situações em que a empresa 

fornecedora tem pouca complexidade, participação limitada nas funções, riscos e 

intangíveis dos empreendimentos do grupo multinacional e apresenta custos estáveis e 

previsíveis. Por isso, trata-se de um método tipicamente usado quando empresas industriais 

com a produção preponderantemente vinculada a contratos de encomenda (contract 

manufacturers), contratos de remuneração continuada (toll manufacturers), montagens de 

baixo risco (low risk assemblers) ou provedores de serviços (service providers) configuram 

uma das partes da transação controlada. A questão fundamental para a utilização do cost 

plus é a comparabilidade das bases de custo, ou seja, os custos incorridos pela empresa 

fornecedora na transação controlada devem ser comparáveis aos custos incorridos pelos 

                                                 

151 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 2.34. 
152 Cf. Carsten Kratzer, ob. cit. (nota nº 131), p. 33. 
153 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 2.19 e 2.34; e US Regs. (nota nº 76), 

§ 1.482-3 (d)(3)(ii)(B). 
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fornecedores nas transações não controladas154. A OCDE não oferece uma regra geral para 

a aplicação do cost plus nos diversos casos. Mas, dos exemplos que relata, é possível 

inferir que há que se respeitar a utilização típica do método155. Para a regulamentação 

americana, diferenças significativas na produção, causadas ou não pela presença de 

intangíveis, podem comprometer a confiabilidade do método a tal ponto que ele poderá ter 

que ser afastado por não atender à regra do melhor método (best method rule)156. 

Do mesmo modo que o resale price, o cost plus também poderá ser utilizado no 

controle do preço de transferência exercido sobre a empresa que representa a parte testada 

(empresa fornecedora exportadora) ou no controle do preço de transferência exercido sobre 

a outra parte da transação controlada (empresa relacionada importadora). Entretanto, o 

resultado arm’s length observado nas margens de lucro das transações não controladas só 

pode ser utilizado para o cálculo do preço arm’s length a partir do valor total dos custos 

incorridos pela empresa fornecedora. Por isso, só um dos lados da transação controlada 

corresponde à parte testada (one-sided analysis). Em regra, será o lado que desempenha 

funções menos complexas e que configure as utilizações típicas do método. 

Além disso, as margens de lucro utilizadas para a determinação do resultado arm’s 

length não devem ser diretamente retiradas das demonstrações financeiras de empresas que 

realizam transações não controladas. Ainda que sejam margens brutas calculadas com base 

no lucro bruto, que, por definição, apenas sustenta as despesas operacionais e acrescenta 

uma devida remuneração ao fornecedor, é sempre possível que alguns itens de custo ou de 

despesa sofram tratamento diferenciado nos diversos países, tornando incompatíveis as 

margens meramente calculadas a partir daqueles demonstrativos. Há necessidade, então, de 

se promover ajustes adequados para garantir consistência contábil entre as variadas 

fontes157.  

1.3.3.2 – Os métodos transacionais baseados em lucros 

                                                 

154 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 2.37. 
155 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 2.45 a 2.48. 
156 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-3 (d)(3)(iii)(B). 
157 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 2.39; e US Regs. (nota nº 76), § 

1.482-3 (d)(3)(iii)(B). 
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O relato histórico dos primeiros anos de uso dos métodos tradicionais nos Estados 

Unidos revelou ser bastante difícil a consistência do controle dos preços de transferência 

apenas com aqueles métodos. Por isso, a regulamentação americana de 1994 marcou a 

introdução de dois novos métodos para o tratamento da matéria: o comparable profits 

method (CPM) e o profit split. A OCDE admitiu estes métodos em seus Guidelines de 

1995 na condição de serem utilizados como último recurso (last resort)158. Classificou-os 

genericamente na categoria de métodos transacionais baseados em lucros (transactional 

profit methods). Além disso, fez algumas alterações no CPM a ponto de resolver tratá-lo 

como transactional net margin method (TNMM). Na sequência, destacam-se as principais 

características das duas espécies de métodos baseados em lucros. 

1.3.3.2.1 – Os métodos TNMM e CPM 

Os métodos TNMM e CPM têm como referência um indicador de nível de lucro 

(profit level indicator) capaz de aferir a margem líquida de lucro da transação159. Eles 

operam de maneira semelhante aos métodos resale price e cost plus pelo fato de que o 

preço arm’s length, que servirá de parâmetro para a transação controlada, deve ser 

determinado em função da margem líquida arm’s length. Há uma variedade de indicadores 

especialmente apropriados de acordo com as funções preponderantemente exercidas pela 

empresa que representa a parte testada da transação controlada. Os mais comuns 

expressam uma relação entre o lucro operacional e a receita auferida, custos incorridos ou 

ativos empregados na transação. O importante nesta escolha é a disponibilidade de dados 

referentes às transações não controladas160. 

Estes métodos necessitam também de um teste de comparabilidade envolvendo as 

circunstâncias das transações. Os indicadores de nível de lucro das transações não 

controladas aprovados no teste da comparabilidade comporão uma amostra que 

                                                 

158 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.50. 
159 A lógica de mercado funciona também para as margens líquidas de lucro. Os lucros auferidos por 

empresas que operam em condições semelhantes, no mesmo mercado e ramo de atividade, tendem a se 
tornar equivalentes depois de algum tempo. Se uma empresa aufere margens líquidas de lucro maior que 
outras do mesmo ramo de negócios, é provável que ela expanda sua produção e vendas até o ponto em que 
as competidoras desistam do negócio ou se tornam mais eficientes para equilibrar os respectivos lucros. Cf. 
Carsten Kratzer, ob. cit. (nota nº 131), p. 43. 

160 Cf. Carsten Kratzer, ob. cit. (nota nº 131), p. 76. 
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consubstanciará o resultado arm’s length. As mesmas considerações efetuadas quanto à 

qualidade e ao tamanho da amostra de preços no método CUP podem ser aplicadas para a 

amostra de indicadores de nível de lucro nos métodos TNMM e CPM.  

Enquanto a comparabilidade de preços é mais diretamente afetada pelas 

características dos bens e serviços comparados e a comparabilidade das margens brutas é 

mais diretamente afetada pelas funções realizadas, ativos empregados e riscos assumidos, a 

diversidade de fatores que podem afetar a comparabilidade dos indicadores de nível de 

lucro é ainda maior161. A confiabilidade dos métodos diminui e, com isto, as chances de o 

CPM atender à regra do melhor método (best method rule), porque outros fatores, como 

estrutura de custos, experiência no negócio e eficiência gerencial, são propensos a influir 

mais na comparabilidade dos indicadores de nível de lucro162. Contudo, a OCDE reconhece 

que o TNMM pode proporcionar uma solução prática para problemas que são 

intransponíveis com os métodos tradicionais, desde que possam ser feitos ajustes que 

tornem confiável a comparabilidade dos indicadores de nível de lucro163. 

Apesar de toda semelhança, há uma diferença sensível entre os métodos TNMM e 

CPM. Neste último, permite-se que os indicadores de nível de lucro que formarão o 

resultado arm’s length sejam compostos por dados que se refiram à atividade mais 

relevante das empresas que praticam as transações comparáveis164. Para o TNMM, por sua 

vez, preferiu-se declarar explicitamente que os indicadores arm’s length devem considerar 

apenas as transações comparáveis à transação controlada165. Se, por um lado, a maior 

flexibilidade do CPM garante maior aproveitamento do método166, por outro lado, acarreta 

feroz crítica de alguns autores europeus que rejeitam sua compatibilidade com o padrão 

arm’s length167. Essa incompatibilidade, contudo, é polêmica na visão de ex-componentes 

                                                 

161 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 3.34 a 3.38. 
162 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-5 (c)(2)(iii). 
163 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.39. 
164 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-5 (b)(1). 
165 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.42. 
166  Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 118), p. 116. 
167 Cf. Hubert Hamaekers, The Comparable Profits Methods and the Arm’s Length Principle. Ad Hoc Group 

of Experts on International Cooperation in Tax Matters, Eleventh Meeting. Genebra, 2003, pp. 12 a 16. 
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do IRS168 e, o mais importante, não é suficiente para afastar a aplicabilidade do CPM nos 

Estados Unidos enquanto mantido na regulamentação daquele País. 

Por causa da menor confiabilidade, os métodos TNMM e CPM deveriam ser 

tipicamente utilizados quando os seguintes fatores fossem difíceis de ser comparados: bens 

e serviços; funções realizadas, ativos empregados e riscos assumidos; ou bases de custos. 

Entretanto, há evidências de que tais métodos são os mais utilizados na prática porque os 

dados necessários para o cálculo das margens brutas frequentemente não estão disponíveis 

para contribuintes ou administrações tributárias enquanto que indicadores de nível de lucro 

de transações, e mais ainda de atividades essenciais das diversas empresas, são mais 

facilmente extraídos de demonstrativos financeiros e divulgados por entidades 

especializadas169.    

O TNMM e o CPM são métodos em que também só um dos lados da transação 

controlada corresponde à parte testada (one-sided analysis)170. Podem ser utilizados no 

controle do preço de transferência exercido sobre qualquer das empresas que praticam a 

transação controlada. Entretanto, o resultado arm’s length observado nos indicadores de 

nível de lucro das transações não controladas deve ser utilizado na parte testada para o 

cálculo do preço arm’s length. A empresa que corresponde à parte testada, em regra, é a 

que desempenha funções menos complexas e não possui intangíveis valiosos ou ativos 

exclusivos171. 

A preocupação com a consistência contábil entre as variadas fontes supridoras dos 

indicadores de nível de lucro é menor do que a observada nos métodos resale price e cost 

plus em relação às margens brutas. Isto se deve ao fato de que aqueles indicadores 

normalmente são calculados levando em conta o lucro operacional, diversamente do lucro 

bruto considerado nas margens brutas. Como o lucro operacional representa apenas a 

remuneração da operação, depois de excluídos os custos e despesas operacionais, não há 

que se ter a mesma atenção com os tratamentos diferenciados destes itens contábeis nos 

                                                 

168 Cf. Robert E. Culbertson, “A Rose By Any Other Name: Smelling The Flowers At The Oecd’s (Last) 
Resort”. In: Tax Notes International, Vol. 11, 1995, pp. 370 a 382. 

169 Cf. Michael Kobetsky, ob. cit. (nota nº 2), pp. 373, 374 e 376; e Hubert Hamaekers, ob. cit. (nota nº 167), 
pp. 10 e 11. 

170 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.31. 
171 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.43. 
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diversos países. Por isso, inclusive, há uma maior facilidade para a obtenção dos 

indicadores de nível de lucro do que das margens brutas. Isso, no entanto, não afasta a 

eventual necessidade de pequenos ajustes172. 

1.3.3.2.2 – O método profit split 

Há situações em que as transações realizadas entre empresas são tão intimamente 

relacionadas que não podem ser separadamente avaliadas173. As duas partes da transação 

controlada realizam funções complexas ou possuem intangíveis valiosos ou ativos 

exclusivos. Essa configuração impede que margens ou indicadores de nível de lucro 

comparáveis sejam encontrados. Para contornar estas dificuldades, o método profit split foi 

desenvolvido partindo de uma abordagem completamente diferente dos métodos 

anteriormente apresentados. A ideia é dividir o lucro operacional total do empreendimento 

que origina a transação controlada (ou transações controladas que sejam integradas) entre 

as duas empresas relacionadas segundo um critério de alocação que leve em conta a 

contribuição relativa de cada parte para a obtenção deste lucro174. 

Uma situação típica de aplicação do método pode ser ilustrada quando duas 

empresas estão associadas num empreendimento que tem por objetivo, por exemplo, a 

produção de um tipo específico de computador. Uma das partes produz o chip e a outra os 

demais componentes. Ambas desenvolvem intangíveis valiosos em suas respectivas áreas 

de atuação. Nestas condições, o preço arm’s length do chip, por ter tecnologia exclusiva e 

ser um componente fundamental no produto final, pode ser mais adequadamente definido 

pelo profit split. Divide-se o lucro operacional obtido na venda do computador de acordo 

com a contribuição agregada pelo produtor do chip e pelo produtor dos demais 

componentes. É possível, então, afirmar que o profit split atribui a cada participante da 

transação controlada o adequado nível de remuneração de acordo com a contribuição 

revelada pelos respectivos intangíveis empregados. 

                                                 

172 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.40; e US Regs. (nota nº 76), § 
1.482-5 (c)(3)(ii). 

173 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.5. 
174 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-6 (a). 
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Dois são os critérios apresentados nos Guidelines e na regulamentação americana 

para a divisão dos lucros: a divisão total (contribution analysis ou comparable profit split) 

e a divisão residual (residual analysis ou residual profit split)175. Pelo critério da divisão 

total, a contribuição relativa das funções realizadas por cada parte na transação controlada 

é obtida a partir de dados externos de empresas independentes em circunstâncias 

comparáveis176. Trata-se de alocar o lucro operacional total em uma só etapa com base na 

contribuição relativa arm’s length. Este critério, contudo, é muito pouco utilizado porque 

tais dados externos são raramente encontrados177. Esta constatação é, inclusive, 

implicitamente assumida pela OCDE quando prevê que os dados externos deverão 

“suplementar tanto quanto possível” a divisão dos lucros178. 

O critério da divisão residual é efetuado em duas etapas. Na primeira etapa, uma 

remuneração de rotina é atribuída para cada parte da transação controlada com base num 

parâmetro (indicadores de nível de lucro) obtido a partir de dados externos que reflitam 

como empresas independentes remuneram as funções, riscos e ativos rotineiros. Estas 

últimas, por não incluírem os intangíveis, são comparáveis apenas a uma parcela da 

contribuição total fornecida por cada parte no empreendimento total das empresas 

relacionadas. Imagine-se, por exemplo, que o produtor do chip incorre em custos de $200 

para empregar suas contribuições rotineiras (funções, riscos e ativos) e o produtor dos 

demais componentes do computador incorre em $250. Se as relações lucro/custo (indicador 

de nível de lucro) encontradas para remunerar as atividades rotineiras forem, 

respectivamente, 5% e 10%, a remuneração de rotina de cada empresa relacionada será de 

$10 (5% de $200), para o produtor do chip, e $25 (10% de $250), para o produtor dos 

demais componentes. 

Na segunda etapa, o lucro (ou prejuízo) residual do empreendimento, que reflete o 

efeito das contribuições não rotineiras (intangíveis) efetuadas por cada parte da transação 

controlada, deve ser alocado com base em dados externos de empresas independentes em 

                                                 

175 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.16; e US Regs. (nota nº 76), § 
1.482-6 (c)(1). 

176 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.16; e US Regs. (nota nº 76), § 
1.482-6 (c)(2)(ii)(B)(1). 

177 Cf. David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 20), p. 241. 
178 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.16. 
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circunstâncias comparáveis.179. Entretanto, da mesma forma que no critério da divisão 

total, frequentemente estes dados externos não são encontrados. Por isso, os Guidelines 

mitigam a exigência dos dados externos prevendo que estes podem ser utilizados para 

“avaliar as contribuições das empresas relacionadas”, mas não para determinar diretamente 

a alocação dos lucros180. Não apontam, contudo, um critério seguro para a divisão do lucro 

residual. Em seu lugar, preferem enunciar que o critério, qualquer que seja o escolhido, 

deverá refletir uma alocação arm’s length181. Neste particular, a regulamentação americana 

é mais clara porque prevê expressamente que há uma alternativa à alocação com base nos 

dados externos. Trata-se da alocação com base nos custos capitalizados por cada parte da 

transação controlada para o desenvolvimento de intangíveis182. Avi-Yonah revela que há 

interesse dos Estados Unidos neste critério porque a maioria dos intangíveis é desenvolvida 

por suas empresas e que a OCDE, apesar de hesitar em recomendá-lo, não oferece qualquer 

critério para a divisão dos lucros183.  

Retornando ao exemplo acima, suponha, então, que o preço de venda do 

computador seja de $565. O lucro operacional total do empreendimento pode ser obtido 

deduzindo-se os custos incorridos do preço de venda. Será, portanto, de $115 ($565 - $200 

- $250). O lucro residual é calculado deduzindo-se as remunerações de rotina do lucro 

operacional total. Será, então, de $80 ($115 - $10 - $25). Considerando o critério dos 

custos capitalizados, se a relação entre os investimentos com o desenvolvimento de 

intangíveis para a produção do chip e a dos demais componentes for de 3:1, desta forma a 

divisão do lucro residual deve ser proporcional a tal relação, de modo que o lucro residual 

atribuído à empresa que produz o chip seja de $60 e o lucro residual atribuído à empresa 

que produz os demais componentes seja de $20. Por fim, o preço arm’s length da 

transferência do chip pode ser estabelecido somando-se o custo incorrido, a remuneração 

de rotina e o lucro residual referentes à produção deste componente. Será, assim, de $270 

($200 + $10 + $60).  

                                                 

179 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.19; e US Regs. (nota nº 76), § 
1.482-6 (c)(3)(i)(B). 

180 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.6. 
181 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.23. 
182 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-6 (c)(3)(i)(B). 
183 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 118), p. 117. 
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A grande vantagem do método profit split, como pode ser constatado no exemplo 

idealizado, é a sua aplicação na difícil alocação da parcela dos lucros obtidos como 

consequência do desenvolvimento de ativos intangíveis. Com o crescimento da 

competitividade internacional propiciada pela globalização, é significativo o número de 

grupos multinacionais que estão desconcentrando também o desenvolvimento de 

intangíveis. Com isso, as transações praticadas entre as empresas integrantes destes grupos 

cada vez mais se caracterizam pela presença multilateral de intangíveis. Uma abordagem 

que pressupõe o reconhecimento da ausência de comparáveis neste contexto, não 

necessariamente inspirada no critério que unicamente leva em conta os custos 

capitalizados, parece ser inevitável. O assunto, contudo, será oportunamente retomado184.  

Outra vantagem do método, que também pode ser percebida no exemplo 

mencionado, é o fato de que a divisão do lucro entre as duas partes da transação controlada 

permite a determinação de um resultado arm’s length que pode ser utilizado no controle do 

preço de transferência das empresas que atuam em qualquer dos dois lados da transação 

(two-sided analysis). 

Um teste de comparabilidade envolvendo as circunstâncias das transações também 

é necessário na primeira etapa da divisão residual do profit split. Os indicadores de nível de 

lucro das transações não controladas aprovados no teste da comparabilidade comporão 

uma amostra que consubstanciará o resultado arm’s length. As mesmas considerações 

efetuadas quanto à qualidade e ao tamanho da amostra de preços no método CUP podem 

ser aplicadas para a amostra de indicadores de nível de lucro nesta etapa do método. 

A regulamentação americana destaca que a diversidade de fatores que podem afetar 

a comparabilidade e, consequentemente, a confiabilidade dos indicadores de nível de lucro 

na primeira etapa da divisão residual do profit split é a mesma do método CPM. Além 

disso, a confiabilidade do método diminui e, com isto, as chances de ele atender à regra do 

melhor método (best method rule), sempre que na segunda etapa a alocação residual do 

lucro não se basear nos dados externos185. Outrossim, também se repete, em relação ao que 

se disse para os métodos TNMM e CPM, a menor preocupação com a consistência contábil 

                                                 

184 Cf. neste Capítulo, o item a seguir, e no Capítulo 5, o item 5.2.2.6. 
185 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-6 (c)(3)(ii)(B). 
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entre as variadas fontes supridoras dos indicadores de nível de lucro. Ressalvada, no 

entanto, a eventual necessidade de pequenos ajustes186.  

1.3.3.3 – Os intangíveis 

Como já ressaltado, os Guidelines dedicam um capítulo separado para tecer 

considerações especiais sobre os intangíveis187. Não se deve, entretanto, pensar que há 

algum método específico para o controle dos preços de transferência dos intangíveis no 

âmbito dos estudos da OCDE. As considerações são apenas enunciações de algumas 

diretrizes que não afastam a aplicação dos métodos de utilização geral anteriormente 

apresentados. Elas se justificam pelo fato de que os intangíveis exibem características 

suficientemente peculiares para a agregação de recomendações adicionais ao tratamento da 

matéria.  

As considerações especiais dos Guidelines concentram sua atenção nos intangíveis 

relacionados com as atividades comerciais (commercial intangibles). A OCDE 

desnecessariamente pretende esclarecer o que se inclui nesta categoria diferenciando os 

intangíveis comerciais em trade intangibles e marketing intangibles. Porém, aderindo às 

críticas lançadas a esta classificação188, o mais importante é perceber que sua abordagem 

não é exaustiva e que os intangíveis normalmente constituem direitos gerados por 

atividades de pesquisa e desenvolvimento – P&D (research and development – R&D) ou 

de marketing. Incluem figuras como patentes, know-how, segredos (trade secrets), projetos 

e modelos industriais e de provedores de serviços, marcas (trademarks), nomes 

(tradenames), símbolos, figuras, listas de clientes e canais de distribuição. Não se incluem, 

por conseguinte, entre os intangíveis tratados pelos Guidelines, algumas modalidades de 

propriedade intelectual, como os direitos de propriedade artística e literária189. 

                                                 

186 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-6 (c)(3)(ii)(C)(2). 
187 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), Chapter VI. 
188 Cf. Eliete de Lima Ribeiro Malheiro, “Preços de Transferência – Intangíveis, Serviços e Cost Sharing”. 

In: Luís Eduardo Schoueri (coord.). Tributos e Preços de Transferência. v. 3. São Paulo: Dialética, 2009, p. 
50. 

189 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 6.2 a 6.5. 
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A regulamentação americana prefere exibir uma lista nominativa de intangíveis que 

inclui diversas outras espécies. Contudo, esclarece que os itens listados são apenas 

exemplificativos e que outros podem ser acrescentados sempre que devam ser avaliados 

mais em função de seus conteúdos intelectuais ou outras propriedades intangíveis do que 

em função de seus atributos físicos190. Outra fonte internacional autorizada para se 

pesquisar o conteúdo da ideia de intangíveis é a definição do International Accounting 

Standard Board (IASB). Segundo esta instituição, “um activo intangível é um activo não 

monetário identificável sem substância física”191. As legislações que tratam do controle dos 

preços de transferência nos diversos países também não contêm uma definição precisa do 

conceito de intangíveis192. Contemporaneamente, há inclusive sérias discussões sobre a 

necessidade de incluir os recursos humanos no âmbito dos intangíveis com a consequente 

exigência de controle dos preços de suas transferências193. 

O conteúdo dos intangíveis deve, portanto, ser investigado nos casos concretos. 

Diante disso, resta alertar para os cuidados lembrados pela OCDE quanto à verificação da 

existência ou não de um bem intangível. Isto porque nem todas atividades de P&D ou de 

marketing resultam em intangíveis. Os dispêndios com tais atividades podem 

imediatamente ter sido apropriados como despesa, não obstante o impacto de suas 

realizações poderem ser observados em anos subsequentes. Por outro lado, dispêndios que 

não redundaram em benefícios podem ter sido diretamente capitalizados194. Em ambas 

situações, a ausência ou presença de um registro contábil não corresponde de fato à 

existência ou inexistência de um ativo intangível. Estas circunstâncias são comuns na 

contabilidade de muitas empresas e acabam por prejudicar ainda mais a difícil tarefa de 

determinar a existência de intangíveis eventualmente transacionados.  

No controle dos preços dos intangíveis, é fundamental que haja um critério para 

reconhecer a propriedade do bem intangível a quem caberão os rendimentos da sua 

                                                 

190 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-4 (b). 
191 Cf. IAS 38 Activos Intangíveis. Versão, no vernáculo, disponível em www.iasb.org, consulta em 

24.08.2009. 
192 Cf. Toshio Mayatake, “General Report: Transfer Pricing and Intangibles”. In: Cahiers de Droit Fiscal 

International, v. 92A. International Fiscal Association,  2007, p. 22. 
193 Cf. Gianmmarco Cottani, ob. cit. (nota nº 16), p. 59; Monique van Herksen, Marc Levey e Richard 

Fletcher, ob. cit. (nota nº 41); e Andrew Casley e Peter Hohtoulas, ob. cit (nota nº 39). 
194 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 6.6 e 6.7. 
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transferência ou exploração195. A questão da propriedade é mais sensível nos bens 

intangíveis do que nos bens tangíveis. A partir de 2007, a regulamentação americana foi 

alterada no que concerne a alguns aspectos dos intangíveis. Pela nova regulamentação, a 

propriedade de um intangível pode ser legal ou factual. A propriedade legal pode ser 

adquirida por meio da proteção conferida pela lei de propriedade intelectual ou por 

detenção do direito de uso conferido por um contrato de licenciamento. A propriedade 

factual, por sua vez, ocorrerá sempre que não se possa identificar ou confiar na substância 

econômica das disposições legais ou contratuais. A propriedade será, então, imposta à 

empresa relacionada que, em face dos fatos e circunstâncias, revele-se detentora do 

controle do intangível. A nova regulamentação inovou quando rompeu com a possibilidade 

de existirem múltiplos proprietários de um mesmo intangível ao prever que, para a 

finalidade do controle dos preços de transferência, só haverá um único proprietário (sole 

owner)196. Jie-A-Joen e Brandt explicam que, para a nova regulamentação, a detenção do 

direito de uso de um intangível é, em si, também um intangível197. Daí a unicidade da 

propriedade de cada intangível. Isto permite que uma marca comercial, por exemplo, seja 

de propriedade de uma empresa que a registra sob amparo da lei de propriedade intelectual 

de seu país e que o direito de uso desta marca possa constituir um intangível cujos 

proprietários estão amparados pelos respectivos contratos de licenciamento.  

Diante desta abordagem, cada intangível pode beneficiar seu proprietário com 

rendimentos decorrentes da transferência ou da exploração dessa propriedade. Os 

rendimentos pela transferência da propriedade de um intangível são auferidos por meio do 

preço negociado. É correto, portanto, tratá-lo como preço de transferência do intangível 

transacionado. Os rendimentos pela exploração da propriedade de um intangível podem ser 

auferidos por meio dos royalties negociados num contrato de licenciamento que confere 

direitos de uso deste intangível ou por meio dos lucros proporcionados pela utilização do 

intangível nas atividades desempenhadas pela empresa detentora de sua propriedade. Os 

direitos de uso conferidos pelo contrato de licenciamento são variáveis e podem, por 

                                                 

195 Cf. Yariv Brauner, “O Valor Segundo o Espectador: a Avaliação de Intangíveis para Fins de Preços de 
Transferência”. Trad. Luís Flávio Neto. In: Luís Eduardo Schoueri (coord.). Tributos e Preços de 
Transferência. v. 3. São Paulo: Dialética, 2009, p. 289. 

196 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-4 (f)(3)(i)(A). 
197 Cf. Clive Jie-A-Joen e Ramon Brandt, “U.S. intangibles regs – a comparison with OECD guidelines”. In: 

Tax Planning International Transfer Pricing, v. 8 (2007), n. 6. Londres, pp. 8 a 17.  
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exemplo, incluir direitos geográficos, direitos exclusivos ou não-exclusivos e direitos de 

sublicenciamento. Os royalties normalmente são negociados como pagamentos periódicos 

baseados na receita mensal ou anual da empresa licenciada. Sem prejuízo para o 

entendimento da matéria, desde que fixadas as distinções acima, é possível tratar os 

royalties pagos em função dos contratos de licenciamento de intangíveis também como 

preços de transferência (seriam, na verdade, preços de aquisição originária)198.  

Além disso, os intangíveis podem também ser negociados indiretamente quando em 

conjunto com a transação de um bem (tangível), serviço ou direto. Nestes casos, o preço do 

intangível conjugado (embedded intangible) deverá ser objeto de um controle em separado 

(próprio dos intangíveis) se a negociação conferir ao adquirente o direito de exploração 

deste intangível199. Cumpre diferenciar, entretanto, a situação em que não é conferido ao 

adquirente o direito de exploração do intangível conjugado. Esta é a situação que ocorre 

mais frequentemente. O intangível conjugado apenas influi (muitas vezes de forma 

preponderante) na formação do preço do bem (tangível), serviço ou direito 

transacionado200. O adquirente tem apenas o direito ao valor agregado pelo intangível 

conjugado numa outra negociação posterior. 

A propriedade econômica dos intangíveis de um grupo multinacional é decisiva 

também para a definição do método mais adequado para o tratamento do controle dos 

preços de transferência. Como ficou demonstrado, a discussão que norteia a escolha do 

método é afetada quando há intensa utilização de intangíveis pelas empresas controladas. 

A presença dos intangíveis exige maior apropriação do lucro do empreendimento pela 

parte que detém sua propriedade. Por isso, a alocação da propriedade dos intangíveis no 

âmbito daqueles conglomerados internacionais é tema que vem preocupando a maioria das 

nações desenvolvidas. A discussão sobre a localização, a origem dos recursos e o destino 

dos benefícios das atividades de P&D ganha contornos cada vez mais competitivos com 

sérias repercussões no enfoque das diversas administrações tributárias. Nesse contexto, a 
                                                 

198 Por concordar com esta abordagem, a partir deste ponto, a menos que seja necessário diferenciar, este 
trabalho tratará indistintamente como transferência de intangíveis tanto a transferência da propriedade 
quanto o licenciamento do direito de uso. 

199 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-3 (f) e § 1.482-4 (e). 
200 Nesta situação, a presença do intangível conjugado é importante para as análises de comparabilidade e 

funcional que devem ser realizadas no controle do preço do bem (tangível) ou serviço associado. Cf. 
OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 6.24 e 6.25. Este assunto será apresentado 
no item a seguir. 
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crescente utilização de contratos de compartilhamento de custos (cost sharing) para as 

atividades de P&D torna ainda mais complexa a definição da propriedade dos intangíveis 

desenvolvidos201. 

Apesar de todas as dificuldades inerentes à conceituação e à propriedade, a mais 

complexa tarefa no tratamento do tema dos intangíveis está na sua avaliação. Greco 

assinala que a dimensão econômica e a alta volatilidade constituem os grandes problemas 

que impedem a existência de um mercado comparativo para os intangíveis202. A OCDE 

reconhece que estes obstáculos podem dificultar a avaliação dos preços de transferência 

dos intangíveis em conformidade com o padrão arm’s length, mas não o dispensa, 

alegando que o importante é levar em conta as perspectivas tanto do transferidor do 

intangível quanto do transferido, bem como todos os fatores e circunstâncias quando se 

realiza o teste de comparabilidade das transações203.  

Brauner revela que há, pelo menos, três abordagens conhecidas para a avaliação de 

bens intangíveis204. A primeira avaliação se inspira na suposta existência de um mercado 

de intangíveis, o que, como disse Greco, é praticamente impossível. A segunda adota os 

custos históricos atribuídos ao ativo intangível, mas vai de encontro ao fato de que, na 

maioria das vezes, os custos incorridos com as atividades de desenvolvimento não 

guardam correspondência direta com o valor dos intangíveis desenvolvidos. A terceira tem 

por base a renda e usa técnicas que tentam aproximar a avaliação com o valor total dos 

benefícios econômicos esperados pela utilização futura do intangível. A técnica mais 

utilizada é a dos fluxos de caixa descontados (discounted cash flow)205. A avaliação pela 

renda apresenta também uma série de dificuldades, mas ganhou maior projeção quando os 

Estados Unidos, a partir de 1986, com a inserção da cláusula commensurate with income, 

na Seção 482 do IRC, exigiram que, qualquer que fosse a abordagem adotada para a 

avaliação, os preços de transferência deveriam ser compatibilizados com a renda atribuída 

ao intangível. Afinal, em última instância, a base da tributação será a renda. 

                                                 

201 Andrew Casley e Peter Hohtoulas, ob. cit. (nota nº 39). 
202 Cf. Marco Aurélio Greco, ob. cit. (nota nº 40), pp. 174 e 175. 
203 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 6.13. 
204 Cf. Yariv Brauner, ob. cit. (nota nº 195), pp. 277 a. 286. 
205 Cf. Monique van Herksen, Marc Levey e Richard Fletcher, ob. cit. (nota nº 41). 
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Qualquer das avaliações adotadas pode chegar a um resultado arm’s length desde 

que reflita o preço que seria praticado entre empresas independentes transacionando o 

intangível em circunstâncias comparáveis. Mas, os Guidelines reconhecem que a avaliação 

de um intangível, quando é altamente incerta no momento da transação, dificilmente 

chegará a este resultado. Por isso, enunciam várias recomendações cujos objetivos muito se 

parecem com o objetivo da cláusula americana206. Talvez pelo mesmo motivo, noticiou-se 

que também a Alemanha recentemente introduziu em sua legislação tributária cláusula 

semelhante207. De acordo com a regulamentação americana, a cláusula commensurate with 

income está estruturada para exigir um reajustamento anual do preço de transferência 

praticado entre empresas relacionadas a fim de torná-lo compatível com o volume da renda 

gerada pelo intangível transacionado. A aferição do benefício deve também ser anual de 

modo que a cada ano o reajustamento pode ser aumentado, diminuído ou mesmo 

suprimido208.  

Como já mencionado, a regulamentação americana criou um método paralelo ao 

CUP para aplicação específica quando houver transações comparáveis envolvendo 

intangíveis, o CUT. Além disso, declarou expressamente que os métodos disponíveis para 

o controle dos preços de transferência de intangíveis são o próprio CUT, o CPM, o profit 

split e os métodos não-especificados209. Os Guidelines, por sua vez, não dizem 

explicitamente quais os métodos disponíveis para o tratamento dos intangíveis. Entretanto, 

fazem menções expressas aos métodos CUP, resale price (nas hipóteses de 

sublicenciamento), TNMM e profit split em algumas considerações no capítulo dos 

intangíveis210. Enquanto a regulamentação americana mantém-se categórica na exigência 

da regra do melhor método (best method rule)211, os Guidelines silenciam. Não obstante, 

nada afasta a ideia de que o CUP permanece hierarquicamente superior na sua abordagem.  

Não é difícil imaginar as restrições práticas para a adoção do CUP e CUT devido a 

já relatada dificuldade para se encontrar intangíveis comparáveis. Afora as hipóteses em 

                                                 

206 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 6.28 a 6.35. 
207 Cf. Gianmmarco Cottani, ob. cit. (nota nº 16), p. 60. 
208 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-4 (f)(2)(i). Há, contudo, algumas exceções à exigência da 

compatibilidade, cf. § 1.482-4 (f)(2)(ii). 
209 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-4 (a). 
210 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 6.23 e 6.26. 
211 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-4 (a). 
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que possa haver comparações internas, por exemplo, o licenciamento de um mesmo 

intangível para uma empresa relacionada e para uma empresa independente em 

circunstâncias comparáveis, estes métodos serão pouco aplicáveis. O resale price pode, de 

fato, ser utilizado em casos de sublicenciamentos de intangíveis. Mas isto ainda mantém 

restrito o campo de aplicação dos métodos. Restam, então, os métodos baseados em lucros 

e os não-especificados (também admitidos pela OCDE212).  

A aplicação dos métodos baseados em lucros no domínio dos intangíveis é bastante 

ampla e sua dinâmica deve ser bem compreendida para que não existam dúvidas quanto as 

suas hipóteses de utilização. Suponha que, no mesmo exemplo antes utilizado213, no qual 

duas empresas estão associadas num empreendimento que tem por objetivo a produção de 

um tipo específico de computador, a empresa que produz o chip, cujo lucro residual 

atribuído pelo profit split correspondeu a $60, decida transferir o know-how de sua 

produção para a empresa que produz os demais componentes. Essa transferência é feita 

sem nenhuma preocupação com a avaliação e a consequente remuneração do intangível 

porque a empresa transferidora é uma controladora da empresa transferida. Nestas 

condições, esta última empresa passaria sozinha a auferir todo o lucro do empreendimento. 

Contudo, este não é um comportamento que empresas independentes teriam. Ao invés 

disso, empresas independentes negociariam um contrato pelo licenciamento do uso do 

intangível214. Em face da situação descrita, a administração tributária que jurisdiciona a 

empresa controladora pode utilizar o profit split para atribuir um valor arm’s length ao 

royalty não estabelecido. Considerando que os custos e circunstâncias da produção do chip 

na empresa controlada sejam idênticos aos que haviam sido imaginados para a empresa 

controladora, a mesma parcela do lucro residual (equivalente a $60) deve ser atribuída à 

empresa que investiu no desenvolvimento do intangível (a empresa controladora). Logo, 

para cada computador vendido no período sob investigação, $60 devem ser alocados como 

remuneração a título de royalties na empresa controladora. 

                                                 

212 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.68. 
213 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.3.2.2. 
214 Este comportamento pressupõe que não haja a intenção mais rara de uma empresa independente transferir 

a propriedade do intangível em si. De qualquer maneira, uma empresa independente também não iria 
promover esta transferência sem a contrapartida de um preço. 
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O exemplo tem a pretensão de apenas ilustrar o potencial campo de aplicação do 

método profit split para o tratamento dos intangíveis. Uma situação, que a princípio, parece 

não despertar qualquer interesse para o controle de preços de transferência, porque 

antecipadamente não se vislumbra nenhuma transferência de bem tangível ou serviço, pode 

revelar-se interessante no âmbito dos intangíveis. Mesmo que houvesse um valor 

estipulado para o royalty, ainda assim, o profit split poderia ser utilizado para aferir a 

adequada avaliação. Mesmo que houvesse outras transações envolvendo bens tangíveis ou 

serviços entre as empresas relacionadas, da mesma forma, o profit split poderia ser 

aplicado para alocar os lucros proporcionados pela utilização de intangíveis em cada 

empresa. Os outros métodos baseados em lucros, como o TNMM e o CPM, também 

podem ser aplicados em situações semelhantes. Basta verificar que uma das partes realiza 

funções menos complexas e não possui intangíveis valiosos ou ativos exclusivos. Além 

disso, haverá sempre a necessidade de que sejam encontrados indicadores de nível de lucro 

aplicáveis em circunstâncias comparáveis.  

Quanto às previsões de métodos não-especificados, é onde reside a possibilidade de 

utilização das abordagens de mercado, dos custos históricos e da renda para a avaliação 

dos intangíveis. Essa possibilidade é também bastante comum, principalmente na avaliação 

de intangíveis financeiros, já que são frequentes as dificuldades encontradas para a 

aplicação dos demais métodos215. Há evidências de que estes métodos, juntamente com o 

profit split, são efetivamente os mais utilizados na prática do controle de transferência dos 

intangíveis216.  

Há que se ressaltar o espaço para polêmicas no campo dos intangíveis quando um 

grupo multinacional resolve reestruturar a organização internacional de seus negócios. 

Nestes casos, são inúmeros os questionamentos. Quais os intangíveis existentes? Quais as 

empresas do grupo que são proprietárias dos intangíveis antes e depois da reestruturação? 

Como avaliar os valores dos intangíveis? Até que ponto um intangível pode ser separado 

do negócio de uma empresa para que seja considerado transferido num processo de 

reestruturação? Em face da sinergia buscada pelos grupos multinacionais, até que ponto 

uma transferência a preço-zero não seria uma atitude arm’s length? Estes e outros 

                                                 

215 Cf. Monique van Herksen, Marc Levey e Richard Fletcher, ob. cit. (nota nº 41). 
216 Cf. Gianmmarco Cottani, ob. cit. (nota nº 16), p. 60. 
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questionamentos há algum tempo vem esquentando o debate no campo dos preços de 

transferência.  Conforme já mencionado, a OCDE recentemente divulgou um relatório para 

a discussão do tema da reestruturação no âmbito dos preços de transferência, o qual parte 

da premissa de que o princípio arm’s length e as recomendações dos Guidelines não 

podem ser aplicados diferentemente às transações pré e pós-reestruturação217. Entre os 

diversos aspectos discutidos a partir deste relatório, os que mais têm gerado controvérsia 

envolvem a possibilidade de as administrações tributárias poderem desconsiderar ou re-

caracterizar uma reestruturação com base nas recomendações previstas nos parágrafos 1.36 

e 1.37 dos Guidelines e a necessidade (e o valor) de uma quantia ser paga à entidade 

reestruturada (exit charge) para compensar sua concordância com a reestruturação218. 

A propriedade econômica dos intangíveis é o atributo preponderante na alocação da 

renda dos grupos multinacionais. As administrações tributárias dos países desenvolvidos 

têm consciência disso e estão patrulhando suas fronteiras para evitar a fuga não 

recompensada destas fontes de riquezas e, consequentemente, tributos. Os grupos 

multinacionais não necessariamente reestruturam suas atividades buscando evitar a alta 

tributação. Outras razões, também de cunho econômico, são evidentes. Por isso, nestes 

países, as reestruturações invariavelmente são alvo de cuidadosas auditorias que visam a 

investigar a materialidade das razões econômicas alegadas e o adequado tratamento 

tributário que recompense as perdas econômicas causadas pela fuga de intangíveis219. 

Quando se adiciona o componente alta lucratividade, normalmente associado aos 

intangíveis, ao potencial de questionamentos que a matéria suscita, não é difícil concluir 

que está instalado um campo propício para as disputas judiciais. Neste contexto, o já 

comentado Caso Glaxo foi emblemático para sinalizar que os grandes questionamentos, se 

não solucionados, irão inevitavelmente desaguar nos tribunais. Em um relato 

simplificado220, o caso envolveu a multinacional farmacêutica britânica GlaxoSmithKline 

que, por intermédio de sua matriz, desenvolveu o princípio ativo denominado ranitidina 

para o tratamento das doenças ácido-pépticas. Sob o nome comercial de Zantac, em 1986, 

                                                 

217 Cf. ob. cit. (nota nº 44). 
218 Cf. Damian Preshaw, Montserrat T. Viladomad, Dirk van Stappen e François Vincent, “Developments 

within the OECD and the EC”. In: Tax Planning International Transfer Pricing, 11/2008. The Bureau of 
National Affairs, p. 5. 

219 Cf. Monique van Herksen, Marc Levey e Richard Fletcher, ob. cit. (nota nº 41). 
220 Cf. Andrea Musselli e Donatella Marchetti Hunter, ob. cit. (nota nº 27), pp. 165 a 173. 
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o medicamento dominou o mercado mundial. A subsidiária americana do grupo foi 

encarregada da comercialização e distribuição do Zantac nos Estados Unidos. O IRS 

desconsiderou os preços de transferência praticados entre a matriz e a subsidiária, que 

haviam sido calculados segundo o método resale price, por entender que esta última havia 

desenvolvido uma série de intangíveis de mercado (marketing intangibles) e, por isso, tal 

método não poderia ser reconhecido como melhor método (best method rule). Para 

encontrar o preço arm’s length, o IRS considerou uma alocação de lucros em 

conformidade com a divisão residual do método profit split. Esta abordagem, como já 

ressaltado, resultou num lançamento na subsidiária americana equivalente a 7,7 bilhões de 

dólares que, quando ampliado até o ano de 2005, já totalizava perto de 15 bilhões e que, ao 

final, foi reduzido por acordo ao valor de 3,4 bilhões.  

Importa perceber que, além de dispendiosas e demoradas, as decisões, em matérias 

tão valiosas, poderão implicar em sérios prejuízos à parte derrotada. Por isso, 

provavelmente, a preferência pelo acordo no Caso Glaxo. Ainda assim, a mera 

predisposição para o acordo demonstra a força de um paradigma criado pela divulgação 

generalizada do caso. Perguntado se seria possível o desenvolvimento de um novo 

intangível de mercado (marketing intangible) por uma empresa subsidiária que utiliza 

nome e marca comerciais do grupo multinacional a que pertence, o presidente do painel 

que tratou do tema dos intangíveis no 61º Congresso da IFA recorreu ao Caso Glaxo para 

fundamentar sua resposta afirmativa221. A partir dos resultados e da repercussão do caso, 

espera-se que na prática o IRS irá cada vez mais exigir o uso do profit split nas situações 

envolvendo a presença de intangíveis222. 

1.3.4 – A comparabilidade 

Uma questão primordial, quando se aborda o tratamento metodológico do controle 

dos preços de transferência, é a comparabilidade. Ela é a própria essência do arm’s length. 

Por isso, na descrição de todos os métodos apresentados, fez-se referência ao que neste 

trabalho foi denominado “teste da comparabilidade”. A OCDE explica que haverá 

                                                 

221 Cf. Gianmmarco Cottani, ob. cit. (nota nº 16), p. 59. 
222 Cf. Clive Jie-A-Joen e Ramon Brandt, ob. cit. (nota nº 197). 
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comparabilidade se numa comparação entre as circunstâncias da transação controlada e as 

circunstâncias da transação não controlada nenhuma das diferenças existentes entre estas 

circunstâncias for suficiente para afetar materialmente o parâmetro que estiver sendo 

examinado na metodologia escolhida (preços ou margens) ou se razoáveis ajustes puderem 

ser feitos para eliminar os efeitos materiais destas diferenças223. Contudo, um exame mais 

minucioso desta definição pode suscitar algumas dúvidas. Afinal, como é feita esta 

comparação? O que seriam as “circunstâncias” comparáveis? Quando poderiam ocorrer as 

“diferenças existentes”? Qual a intensidade suficiente para “afetar materialmente” o 

parâmetro metodológico?  O que seriam os “razoáveis ajustes”? Para tentar esclarecer 

melhor estas dúvidas, cumpre empreender uma análise mais detalhada do tema da 

comparabilidade. 

A OCDE trata o tema sob o título de análise de comparabilidade (comparability 

analysis) e enuncia cinco fatores que considera determinantes para esta análise: as 

características dos bens e serviços transacionados, a análise funcional (functional analysis), 

os termos contratuais, as circunstâncias econômicas e as estratégias empresariais224. A 

regulamentação americana também estabelece a necessidade de que fatores de 

comparabilidade sejam tomados como referência225. Os fatores listados são praticamente 

os mesmos previstos nos Guidelines. Há apenas algumas sutis diferenças no 

enquadramento de um ou outro dos fatores enunciados. Assim, por exemplo, enquanto a 

regulamentação americana prefere alçar a análise dos riscos assumidos ao status de fator 

independente, os Guidelines preferem inseri-la no âmbito da análise funcional. Por sua vez, 

as estratégias empresariais, consideradas como fator independente nos Guidelines, recebem 

um tratamento acessório, no âmbito de circunstâncias especiais não incluídas propriamente 

dentre os fatores de comparabilidade. Enfim, o importante é perceber que tais fatores são 

determinantes para a comparabilidade e isto independe da abordagem escolhida.  

Entre todos os fatores, o mais fundamental é a análise funcional. Isto porque ela é a 

primeira providência que deve ser adotada para o controle dos preços de transferência, 

                                                 

223 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.15. Com o mesmo propósito, a 
regulamentação americana enuncia, em linhas muito semelhantes, o chamado padrão de comparabilidade 
(standard of comparability), cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 (d)(2). 

224 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 1.15 a 1.35. 
225 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 (d). 
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tanto nas rotinas empreendidas pelas empresas, quanto nas auditorias empreendidas pelos 

fiscos. Conforme já anunciado, as rotinas procedimentais desenvolvidas para o controle 

dos preços de transferência prevêem um primeiro estágio em que informações devem ser 

coletadas para a análise funcional226. Esta exigência é consequência da percepção de que a 

escolha do método que deve ser utilizado para a apuração do preço arm’s length só pode 

ser exercida a partir do conhecimento do nível de funções realizadas, riscos assumidos e 

ativos (tangíveis e intangíveis) empregados pelas empresas relacionadas. Depois de 

apresentadas as características próprias de cada método, é mais fácil compreender esta 

exigência preliminar. Na análise funcional, além dos elementos diretamente implicados na 

escolha do método (funções, riscos e ativos), são colhidas as mais diferentes informações 

necessárias para um profundo conhecimento da estrutura organizacional do grupo 

multinacional e das diferentes transações envolvidas no controle que se pretende 

empreender. São diversos os instrumentos de pesquisa utilizados na coleta destas 

informações, entre os quais, o mais usual é a elaboração de questionários e entrevistas. 

Entretanto, as informações coletadas devem sempre ser consistentes com a situação fática 

verificada. Por exemplo, a alocação proposta para os riscos assumidos deve refletir a 

substância econômica das transações227. Depois de verificada a consistência, o resultado da 

análise funcional é, então, consolidado e documentado.  

A partir do conhecimento adquirido na análise funcional, procede-se, assim, à 

escolha do método mais apropriado para o tratamento de cada transação envolvida no 

controle. É importante, nesta decisão, atentar para as questões pertinentes à existência ou 

não de um critério para a escolha dos métodos228.  Escolhido o método, é possível, desta 

forma, iniciar-se o teste de comparabilidade tendo por base o parâmetro (preço, margem 

bruta ou indicador de nível de lucro) indicado para cada método. Nestes testes (ou análises) 

de comparabilidade, sobressaem as chamadas circunstâncias envolvidas em cada transação 

que se pretende comparar. A ideia de “circunstância” abrange uma gama de atributos das 

transações comparadas. Os fatores de comparabilidade mencionados nos Guidelines e na 

regulamentação americana representam os mais evidentes destes atributos, mas não são os 

                                                 

226 Cf. neste Capítulo, o item 1.2. 
227 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.26. 
228 Este assunto será detalhadamente tratado no item seguinte deste Capítulo. 



 

 

73

 

únicos229. A análise funcional permite o discernimento de quais destes atributos serão os 

mais relevantes.  

As funções realizadas, os riscos assumidos e os ativos (tangíveis e intangíveis) 

empregados pelas partes da transação controlada são atributos que foram necessários no 

estágio anterior à comparabilidade, ou seja, na escolha do método. Contudo, aparecerão 

também como fatores determinantes no teste da comparabilidade. Em regra, estes atributos 

estão intimamente associados, pois, à medida que crescem as funções realizadas, crescem 

também os riscos assumidos e os ativos empregados. Na mesma medida, cresce também a 

necessidade de remunerar a empresa detentora desses atributos com uma maior parcela dos 

lucros do empreendimento refletida no preço de transferência da transação controlada. 

As características dos bens e serviços transacionados são o fator de 

comparabilidade que melhor explica eventuais diferenças nos preços das transações. Por 

isso, é o fator mais determinante para o teste de comparabilidade efetuado no método CUP. 

São exemplos de características que influem na comparação: no caso de bens tangíveis, a 

aparência física, a qualidade, a quantidade, a confiabilidade e a disponibilidade; no caso de 

serviços, a natureza e a extensão; no caso de bens intangíveis, o tipo (patente, trademark, 

know-how, etc.), a forma e duração da transação (venda ou licenciamento), o grau de 

proteção e os benefícios esperados230. Há também a possibilidade de os intangíveis estarem 

conjugados com bens tangíveis ou serviços (embedded intangibles)231. Neste caso, a 

presença deste intangível será mais um fator a ser considerado no teste de comparabilidade 

do bem tangível ou serviço conjugado. 

Outro fator de comparabilidade evidenciado nos Guidelines e na regulamentação 

americana consiste nos termos contratuais232. Os contratos, escritos ou não, definem, 

explícita ou implicitamente, como riscos, benefícios e responsabilidades são divididos 

entre as empresas que atuam numa transação.  Apesar de empresas relacionadas 

                                                 

229 Esta conclusão pode ser constatada nos respectivos textos quando afirmam que entre os fatores de 
comparabilidade “incluem-se” aqueles por elas listados. Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da 
Introdução), par. 1.17; e US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 (d)(1). 

230 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.19. 
231 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 (d)(3)(v). 
232 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 1.28 e 1.29; e US Regs. (nota nº 76), 

§ 1.482-1 (d)(3)(ii). 
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frequentemente dispensarem os contratos ou não se sentirem vinculadas aos seus termos, 

há que se ter em conta na comparação que este não é um comportamento esperado para as 

transações efetuadas entre empresas independentes. Estas estão necessariamente 

vinculadas aos compromissados pactuados em contratos. Além disso, é sempre importante 

comprovar se as partes agem em conformidade com os termos do contrato para aferir a 

substância econômica de suas disposições.  

As circunstâncias econômicas são também citadas como fator de comparabilidade 

relevante233. Há que se levar em consideração os atributos dos mercados que se pretende 

comparar. Incluem-se, entre outros, a localização geográfica, o poder econômico, o 

tamanho, o tipo (atacado ou varejo) e os níveis de oferta, demanda e competição dos 

mercados; a existência de bens e serviços substitutos; os custos de transportes; e a 

existência de regulamentação governamental. A consolidação de blocos regionais, nas 

últimas décadas, é um fenômeno que amplia a comparabilidade dos mercados. 

O último fator de comparabilidade citado constitui as estratégias empresariais234. 

Os atributos vinculados a este fator revelam a necessidade de se pesquisar a existência de 

alguns componentes subjetivos das empresas que se pretende comparar. Entre eles, 

destacam-se: a inovação, a diversificação, a aversão ao risco e, principalmente, as 

estratégias de penetração no mercado. A subjetividade destas condutas deve estar bem 

documentada e fundamentada em razões econômicas. Ademais, a consistência da estratégia 

deve ser associada a um planejamento de custos e expectativas de receitas. A existência de 

longos períodos de prejuízos pode indicar a falta de substância econômica das estratégias 

empresariais235.  

Retornando às dúvidas suscitadas quanto aos elementos presentes na definição da 

comparabilidade, cumpre agora investigar a ocorrência das “diferenças existentes” entre as 

circunstâncias comparadas. Esta dúvida remete à seguinte, considerando que elas se 

completam, porque as “diferenças existentes” poderão ocorrer numa intensidade suficiente 

para “afetar materialmente” o parâmetro (preço, margem bruta ou indicador de nível de 
                                                 

233 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.30; e US Regs. (nota nº 76), § 
1.482-1 (d)(3)(iv). 

234 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 1.31 a 1.35; e US Regs. (nota nº 76), 
§ 1.482-1 (d)(4)(i). 

235 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 1.31 a 1.35. 
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lucro) metodológico. Neste ponto, impõe-se assinalar a natureza subjetiva de decisões que 

devem ser tomadas pelo agente que realiza o teste da comparabilidade. As medidas da 

intensidade das diferenças e da materialidade da afetação são duas decisões de conteúdo 

absolutamente subjetivo. A eventual necessidade de controle jurisdicional destas decisões 

exige que o agente comparador (empresa ou Fisco) fundamente suas decisões na 

documentação que deve ser produzida como requisito do próximo estágio das rotinas 

procedimentais desenvolvidas para o controle dos preços de transferência. 

A última das dúvidas refere-se aos “razoáveis ajustes” que podem ser feitos para 

eliminar os efeitos materiais das diferenças existentes. Aqui reside o reconhecimento 

explícito de que a comparabilidade, na maioria das vezes, não será perfeita. Com efeito, a 

ideia de que as circunstâncias comparadas podem ser idênticas pode até acontecer, mas é 

uma raridade. Por isso, o teste da comparabilidade prevê uma alternativa. Caso as 

circunstâncias não sejam idênticas, admitem-se, então, circunstâncias comparáveis (ou 

similares236), desde que seja possível efetuar “razoáveis ajustes” no parâmetro 

metodológico das transações comparadas. Portanto, os preços, margens brutas ou 

indicadores de nível de lucro da transação não controlada devem ser ajustados (para mais 

ou para menos) num patamar “razoável” para eliminar os efeitos materiais das diferenças 

existentes. Diz-se, assim, que estes preços, margens brutas ou indicadores de nível de lucro 

se tornaram arm’s length. Caso não seja possível ajustar, não haverá comparabilidade e a 

transação não controlada, objeto da comparação, deve ser afastada do teste. É de se notar 

que, novamente, aparece a necessidade de uma decisão subjetiva do agente comparador 

para estabelecer a razoabilidade dos ajustes. Tal como nas decisões anteriores, o 

fundamento de sua decisão deverá ser documentado para eventual controle ulterior. 

O teste da comparabilidade vem sendo muito facilitado pela criação de bancos de 

dados (databases) especializados para o tratamento do controle dos preços de transferência 

no âmbito do CUP e dos métodos que utilizam os indicadores de nível de lucro como 

                                                 

236 O termo “similares” é o utilizado pela regulamentação americana, cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 
(d)(2). Como será visto no Capítulo 5, no item 5.2.2.3, este termo foi também o preferido pela legislação 
brasileira. 
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parâmetro237. Estes bancos de dados possuem aplicativos capazes de interagir com o 

usuário a ponto de filtrarem empresas e transações comparáveis na medida em que 

informações relacionadas aos fatores de comparabilidade são fornecidas ao sistema. Ao 

final, um conjunto de transações com seus respectivos preços ou indicadores de nível de 

lucro comporá o intervalo arm’s length que servirá de referência para a transação 

controlada. 

Por derradeiro, há que se comentar a iniciativa da OCDE que, desde 2003, teve por 

fim expor a análise de comparabilidade e a busca por comparáveis para discussão. O 

último relatório sobre o assunto, apresentado em 2006, submete nove questões para 

apreciação que procuram dar maior ênfase à qualidade da análise do que às comparações 

mecânicas de indícios financeiros e visam a atingir um maior equilíbrio entre os aspectos 

exigidos para a análise e os encargos criados para os contribuintes e as administrações 

tributárias238. Esta preocupação parece em consonância com a necessidade de se sustentar a 

viabilidade do padrão arm’s length em face das sérias críticas constantemente 

apresentadas239. Neste sentido, não pode deixar de ser elogiada. 

1.3.5 – Os critérios de escolha do método 

A outra questão primordial, quando se aborda o tratamento metodológico que visa a 

apurar o arm’s length, é o critério de escolha do método. Como se pôde constatar, cada 

método possui um campo de aplicação típico. O CUP é tipicamente utilizado quando as 

características dos bens e serviços são comparáveis e, por isso, é possível a determinação 

direta do preço arm’s length, tais como nas hipóteses de comparação interna e nas 

situações que envolvem commodities e taxas de juros. O resale price, quando empresas 

comerciais preponderantemente distribuidoras (stripped distributors) ou agentes 

comissionados (comissioned agents) configuram uma das partes da transação controlada. O 

cost plus, quando as empresas que configuram uma das partes da transação controlada são 

                                                 

237 Já existem algumas dezenas de bancos de dados privados e governamentais que realizam esta função. Os 
bancos de dados privados são disponibilizados na Internet, mediante assinaturas comercializadas, por 
algumas empresas internacionais de consultoria e agências internacionais de pesquisas econômicas. 

238 Cf. ob. cit. (nota nº 130), p. 8. 
239 Os problemas e as críticas apresentadas ao arm’s length serão relatados neste Capítulo, no item 1.3.6.  
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do tipo industriais e com a produção preponderantemente vinculada a contratos de 

encomenda (contract manufacturers), contratos de remuneração continuada (toll 

manufacturers) e montagens de baixo risco (low risk assemblers) ou do tipo provedoras de 

serviços (service providers). Os métodos TNMM e CPM, quando as características dos 

bens e serviços, bem como as funções, ativos, riscos e bases de custos, não são 

comparáveis. Por fim, o profit split é tipicamente utilizado nas mesmas condições que o 

TNMM e o CPM, porém, agregam-se, ainda, as exigências de que as partes controladas 

realizem transações intimamente relacionadas e funções complexas ou possuam intangíveis 

valiosos ou ativos exclusivos. 

Estas aplicações são meramente típicas e, de maneira nenhuma, é possível afirmar 

que os métodos teriam algum impedimento lógico para serem utilizados fora de seus 

campos de aplicação. Neste sentido, a OCDE afirma que a aplicabilidade de qualquer 

método em particular não precisa ser contestada e que as administrações tributárias devem 

hesitar fazer pequenos ajustes nos resultados dos métodos. Além disso, não é necessária a 

aplicação de mais de um método, não obstante, em alguns casos, isto pode ser interessante 

para apurar a consistência do arm’s length. Por outro lado, ela reconhece também que os 

métodos não são aplicáveis a todas as situações240.  

Apesar destas considerações, a OCDE reconhece a necessidade de estabelecer uma 

hierarquia na aplicabilidade dos métodos. Isto porque, ao apresentar o CUP, ela declara 

que “onde for possível localizar transações não controladas comparáveis”, este método “é 

o caminho mais direto e confiável para se aplicar o princípio arm’s length”. 

Consequentemente, quando puder ser aplicado, “o CUP é preferível em relação a todos os 

outros métodos”241. Posteriormente, ao encerrar a apresentação dos métodos tradicionais, a 

OCDE declara que estes métodos “são o modo mais direto de se estabelecer se as 

condições nas relações comerciais e financeiras entre empresas associadas são arm’s 

length”. Como resultado, continua, “os métodos transacionais tradicionais são preferíveis 

em relação aos outros métodos”. Porém, em “situações excepcionais”, reconhece a OCDE, 

“outros métodos podem ser usados”242. Depois, ao concluir a apresentação dos métodos 

                                                 

240 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 1.68 e 1.69. 
241 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 2.7. 
242 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 2.49. 
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baseados em lucros, declara que “há casos em que os métodos tradicionais não podem ser 

aplicados de maneira confiável”. “Nestes casos, como último recurso (last resort), 

considerações práticas podem sugerir a aplicação de um método transacional baseado em 

lucros”243. Acrescente-se a isso, a previsão contida no Capítulo inicial dos Guidelines, 

segundo a qual “os grupos multinacionais retêm a liberdade de aplicar métodos não 

descritos neste Relatório”, desde que os preços de transferência “satisfaçam ao princípio 

arm’s length e que aqueles grupos mantenham e estejam preparados para prover a 

documentação que demonstre como estes preços foram estabelecidos”244. 

Portanto, por um caminho tortuoso, é possível construir a hierarquia dos métodos 

estabelecida pela OCDE. A prioridade é do método CUP. Caso não seja possível localizar 

transações não controladas comparáveis, surgem as opções dos métodos resale price e cost 

plus. Se, por sua vez, estes também não puderem ser aplicados de maneira confiável, os 

métodos TNMM e profit split podem ser utilizados como medida de último recurso. Além 

desta hierarquia predeterminada para os métodos expressamente previstos, há também uma 

liberdade, condicionada à satisfação do arm’s length, para a utilização de métodos não-

especificados, como, por exemplo, a utilização de um preço de boa fé oferecido numa 

transação efetivamente não concretizada. Esta construção hierárquica é amplamente 

reconhecida no tratamento da disciplina245.  

A regulamentação americana, conforme já revelado, adota um enfoque distinto da 

OCDE. Não há uma hierarquia estipulada, mas sim a previsão de uma regra segundo a qual 

o resultado arm’s length deve ser determinado pelo melhor método (best method rule). 

“Será considerado melhor, o método que prover, diante dos fatos e circunstâncias, a mais 

confiável medida do resultado arm’s length”246. Há que se considerar que há também a 

previsão de que métodos não-especificados possam atender à regra247. A confiabilidade é 

aferida pelo grau de comparabilidade existente entre a transação controlada e as transações 

não controladas e pela qualidade dos dados e premissas utilizados nesta análise. O grau de 

comparabilidade deve levar em conta os fatores de comparabilidade e a quantidade, 

                                                 

243 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.50. 
244 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.68. 
245 Cf. Carsten Kratzer, ob. cit. (nota nº 131), p. 22. 
246 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 (c)(1). 
247 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-3 (e) e § 1.482-4 (d). 
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magnitude e a própria confiabilidade dos ajustes efetuados. A qualidade dos dados e 

premissas utilizados na análise de comparabilidade depende da exatidão e da completude 

destes dados, da própria confiabilidade destas premissas e da sensitividade dos resultados a 

possíveis deficiências nestes dados e premissas248.  

A rigor, a regra deveria ser denominada regra do melhor resultado, já que o que 

importa não é descobrir o melhor meio, que seria o método, mas, sim, o melhor fim, ou 

seja, o resultado arm’s length. Esta constatação se repete, inclusive, em determinação 

expressa segundo a qual a autoridade fiscal daquele País deve se ater mais ao resultado 

atingido do que ao método usado pelo contribuinte249. Isto, na verdade, revela a 

necessidade de profunda interação entre Fisco e contribuinte. Afinal, para haver certeza do 

melhor resultado, é preciso que todos os métodos aplicáveis ao caso devam ser, pelo 

menos, testados e que haja uma compreensão ainda maior dos empreendimentos 

relacionados250. 

É de se notar a presença de mais um componente subjetivo no controle dos preços 

de transferência, o qual deve ser acrescentado aos já mencionados no teste da 

comparabilidade251. Trata-se dos elementos decisórios exigidos por ambos os critérios de 

escolha do método (hierárquico, na OCDE, e melhor método, nos Estados Unidos). Com 

efeito, na hierarquia prevista pela OCDE, é possível perceber a necessidade de se decidir se 

as transações não controladas são “comparáveis” para a adoção dos métodos resale price 

ou cost plus, se os métodos tradicionais não podem ser utilizados de maneira “confiável” 

para a adoção como último recurso dos métodos baseados em lucros e se há “satisfação” 

do arm’s length para uma eventual adoção de métodos não-especificados. Por outro lado, 

na regra do melhor método americana, há uma retórica exigência de “confiabilidade” 

aferida por um “grau de comparabilidade” e uma “qualidade” que depende de “exatidão”, 

“completude” e “sensitividade”. Aqui, como nas hipóteses levantadas no teste da 

comparabilidade, não se pode conceber que tanta subjetividade possa ser manifestada sem 

a possibilidade de posterior controle. Daí a necessária fundamentação que deve ser 

documentada, também, quanto à escolha do método.  

                                                 

248 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 (c)(2)(i) e (ii). 
249 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 (f)(2)(v). 
250 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 34 e 76. 
251 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.4. 
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A OCDE não exige que se utilize o método que melhor traduza o resultado arm’s 

length, contudo ela parece acreditar que a sua hierarquia fomentará o mesmo objetivo ao 

estatuir que “geralmente será possível selecionar um método que é apto a prover a melhor 

estimativa do resultado arm’s length”252. Para alguns autores, um olhar mais cuidadoso 

revela que a regra americana do melhor método e a hierarquia natural da OCDE conduzem 

a vasta maioria dos casos ao mesmo resultado253. Há, portanto, no critério da OCDE uma 

maior liberdade que no critério americano. Entretanto, sua hierarquia não esconde a 

pretensão de que o método escolhido reflita tanto quanto possível o resultado arm’s length.  

Não obstante a semelhança de objetivos, esta diferença de critérios evidencia uma 

clara preocupação da OCDE com a utilização dos métodos baseados em lucros. Sua 

aceitação, em 1995, com a divulgação dos Guidelines, parece não esconder o fato de que 

havia uma necessidade de se alinhar com os recentes desenvolvimentos então produzidos 

nos Estados Unidos. O passo foi dado, contudo, de maneira bastante reticente. Talvez, pela 

incerteza quanto a um retrocesso na afirmação do padrão arm’s length, estes métodos 

receberam o status hierárquico de último recurso (last resort). Kobetsky revela que é 

provável que a aceitação dos métodos baseados em lucros nesta condição tenha sido 

resultado de uma barganha que se instalou entre os países membros da OCDE254. Além 

disso, previu-se que, em razão da falta de experiência com a aplicação destes métodos, não 

era possível fixar, com precisão, todas as suas limitações. Por isso, o Comitê de Assuntos 

Fiscais daquela entidade ficou encarregado de promover um amplo monitoramento da 

utilização destes métodos255.  

A realidade prática, no entanto, vem mostrando que o status hierárquico atribuído 

aos métodos baseados em lucro precisa ser revisado. Conforme já ressaltado, o método 

TNMM e seu similar americano, o CPM, são atualmente os mais utilizados de todos os 

métodos256 e o profit split possui um campo de aplicação muito vasto na área dos 

intangíveis257. Em alguns países, esta evidência prática já foi assumida por suas 

                                                 

252 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.68. 
253 Cf. Damian Preshaw, Montserrat T. Viladomad, Dirk van Stappen e François Vincent, ob. cit. (nota nº 

218), p. 3. 
254 Cf. Michael Kobetsky, ob. cit. (nota nº 2), p. 374. 
255 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.55. 
256 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.3.2.1. 
257 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.3.3. 
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administrações tributárias. O Fisco holandês, por exemplo, apesar de seguir a hierarquia da 

OCDE, utiliza o TNMM para definir empresas que sofrerão auditorias. Um método 

tradicional somente será aceito pelas autoridades fiscais se o contribuinte puder demonstrar 

que ele é mais confiável258. Além disso, há relatos de que, na prática de muitas empresas e 

administrações tributárias, em situações que se propugna estar aplicando o resale price ou 

o cost plus, os parâmetros verdadeiramente usados são indicadores de nível de lucro. Ou 

seja, utiliza-se o TNMM travestido de resale price ou cost plus259. Outra realidade que vai 

de encontro às recomendações da OCDE é o fato de que já é extensa a lista de países que 

seguem os Estados Unidos com regras similares à do melhor método260. 

Em face desta realidade, no âmbito do mencionado monitoramento, a OCDE 

iniciou, em 2006, um conjunto de discussões que visam a reavaliar as recomendações dos 

Guidelines sobre os métodos baseados em lucros. Ainda naquele ano, lançou um convite 

aberto ao público para comentar questões relacionadas a estes métodos. Com as respostas 

recebidas, em janeiro de 2008, o Comitê de Assuntos Fiscais apresentou um relatório 

contendo uma série de questões para novas discussões261.  

Dentre as questões consideradas, a mais oportuna é, sem dúvida, a proposta de se 

rever a condição de último recurso dos métodos baseados em lucro. Contudo, parece haver 

ainda muita relutância da OCDE para implantar esta decisão. Este último relatório afirma 

que a proposta do grupo de trabalho é “remover a excepcionalidade e pôr uma grande 

ênfase nas vantagens e desvantagens de cada método e na importância da análise 

comparativa”. E acrescenta: “isso não significa que na prática a preferência geral pelos 

métodos transacionais tradicionais sobre os métodos transacionais baseados em lucros é 

simplesmente abolida, uma vez que o Grupo de Trabalho considera que os métodos 

transacionais tradicionais apresentam vantagens intrínsecas”262. Este último sinal de 

                                                 

258 Cf. Danny Oosterhoff e Jean Paul Donga, “Practical Application of Transactional Profit Methods”. In: 
International Transfer Pricing Journal, Jan/Feb, 2001. Amsterdam: IBFD, p. 2. 

259 Cf. Lars P. Haugen, “In Tax Practice the Cost-Plus Method Is Often a TNMM in Disguise: What To Do 
about It”. In: International Transfer Pricing Journal, Sep/Oct, 2005. Amsterdam: IBFD, pp. 224 a 227. 

260 Cf. KPMG’s Global Transfer Pricing Review, ob. cit. (nota nº 23), pp. 18 a 21; e Napoleão Dagnese e 
Diego Alejandro Costa Marchant, “Preços de Transferência e sua Harmonização no Direito Comunitário 
Europeu e Mercosulino”. In: Revista de Direito Tributário Internacional n. 3. São Paulo: Quartier Latin, 
2006, p. 159. 

261 Cf. OECD Transactional Profit Methods: Discussion Draft for Public Comment, Jan, 2008, p. 2. 
Disponível em www.oecd.org, acesso em 30.08.2009. 

262 Cf. ob. cit. (nota nº 261), p. 6. 
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resistência não passou despercebido na crítica de Kobetsky, o qual, corretamente, declara 

que “manter a preferência pelos métodos tradicionais é mera retórica se os métodos 

baseados em lucros tiverem status equivalentes aos métodos tradicionais”263.  

Outra questão tratada no relatório parece ser mais uma consequência da proposta de 

mudança de critério. Com efeito, admitindo-se que o CUP ainda prevaleça, se os demais 

métodos adquirem o mesmo status, há que se reconhecer a necessidade de um critério de 

aplicabilidade destes métodos. A solução natural e propugnada por alguns especialistas 

seria copiar a regra americana do melhor método264. Todavia, o relatório afirma que “a 

recomendação do Grupo de Trabalho para que a seleção de um método de controle de 

preços de transferência sempre deve ter por objetivo encontrar o método mais apropriado 

para cada caso não significa que todos os métodos de controle de preços de transferência 

precisam ser analisados ou testados em cada caso”. O “método mais apropriado” será 

aferido levando-se em consideração as vantagens e desvantagens de cada método; a 

adequação do método considerado em face da análise de comparabilidade; a 

disponibilidade de informações suficientemente confiáveis (principalmente das transações 

não controladas); e a confiabilidade dos ajustes necessários265. Há evidências de que a 

proposta de introduzir um critério mais ameno, como o do “método mais apropriado”, ao 

invés do “melhor método”, seja uma forma de atender ao receio de algumas autoridades 

fiscais quanto ao aumento do volume de documentação exigida por este último266. Cumpre 

observar, entretanto, que a proposta não afasta a exigência de se empreender uma decisão 

subjetiva com a consequente necessidade de fundamentação documentada. 

1.3.6 – Os problemas do padrão arm’s length 

A existência de problemas inerentes à adoção do padrão arm’s length é 

publicamente assumida por Jeffrey Owens, diretor do Centro de Política e Administração 

Tributária da OCDE e, talvez, o seu mais notório defensor na atualidade. Neste sentido, ele 

                                                 

263 Cf. Michael Kobetsky, ob. cit. (nota nº 2), p. 375.  
264 Cf. Michael Kobetsky, ob. cit. (nota nº 2), p. 375. 
265 Cf. ob. cit. (nota nº 261), pp. 6 a 8. 
266 Cf. Damian Preshaw, Montserrat T. Viladomad, Dirk van Stappen e François Vincent, “Developments 

within the OECD and the EC”, ob. cit. (nota nº 218), p. 3. 
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destaca a dificuldade de se encontrar transações comparáveis entre empresas 

independentes, a imposição de excessivo ônus aos negócios e a eventual frustração, depois 

de um longo tempo despendido, com resultados negativos de procedimentos amigáveis que 

visam a afastar a bitributação. Apesar disso, Owens assegura que as flexibilizações 

introduzidas em 1995, com a divulgação dos Guidelines, devem manter a sobrevivência do 

arm’s length. E profetiza que este princípio será capaz de superar os novos desafios em 

virtude do constante monitoramento de sua aplicação e do seu reconhecimento, mesmo por 

países não integrantes da OCDE, como padrão internacional. Além disso, cita o exemplo 

do comércio eletrônico como um novo desafio capaz de ser enfrentado pelo arm’s length, 

pelo simples fato de os países-membros daquela entidade terem chegado a esta 

conclusão267. 

Este discurso parece em perfeita sintonia com os postulados inseridos nos 

Guidelines. Realmente, é possível perceber no trabalho da OCDE o reconhecimento de que 

os diversos métodos desenvolvidos são imprecisos e que o controle dos preços de 

transferência não é uma ciência exata268. Mas, ainda assim, o trabalho não deixa dúvidas 

quanto ao fato de que os países-membros confirmam sua intenção em continuar a adotar o 

arm’s length porque este é, em teoria, um princípio sadio269, uma vez que propõe uma 

maior aproximação com o mercado aberto nos casos em que bens e serviços são 

transferidos para empresas associadas270. 

Apesar de toda essa defesa ao arm’s length, é certo que seus problemas são mais 

contundentes do que se desejaria. Por isso é que, vez por outra, surgem estudos ou ocasiões 

em que temas provocativos são lançados quanto à longevidade de sua existência. É 

ilustrativo desta constatação o painel de discussão organizado, em 2004, para homenagear 

a aposentadoria de Hubert Hamaekers do cargo de presidente do International Bureau of 

Fiscal Documentation (IBFD). O painel discutiu o seguinte tema: “A Alocação da Renda 

no Século 21: O Fim do Controle dos Preços de Transferência?”. Ao fazer alusão ao fim do 

controle dos preços de transferência, a ideia era, na verdade, questionar a forma como este 

                                                 

267 Cf. Jeffrey Owens, ob. cit. (nota nº 9), pp. 100 a 102. 
268 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 1.12 e 1.70. 
269 O original, em inglês, refere-se a: The arm’s length principle is sound in theory. O termo “sound” pode 

compreender várias outras traduções, como: saudável, seguro, completo ou confiável. Preferimos, 
entretanto, traduzi-lo como “sadio” para evidenciar a peculiaridade da escolha do termo em inglês.  

270 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.13. 
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controle vem sendo feito e retomar a velha discussão acerca de qual o método adequado, o 

arm’s length ou as fórmulas predeterminadas, para aferir os preços de transferência entre 

partes relacionadas271. 

São diversos os tipos de problemas causados pela adoção do padrão arm’s length. 

Os variados relatos repetem basicamente os problemas destacados por Owens ou 

acrescentam outros mais, tais como as dificuldades da análise funcional272 e de se definir, 

na prática, o conteúdo de uma transação273 ou de se encontrar um termo de concordância 

quanto à confiabilidade do ajuste primário para assegurar o correspondente ajuste 

correlativo274. Há que se citar também a recorrente reclamação que trata da complexidade 

do atual sistema e os consequentes problemas causados pelos custos de conformação. No 

entanto, uma constatação se faz necessária. No fundo, todos estes problemas giram em 

torno de um só problema extrínseco às empresas relacionadas, qual seja, as dificuldades 

que permeiam a comparabilidade275. Em outras palavras, é possível defender que todos 

aqueles problemas se aglutinam em torno de um problema maior, extrínseco aos grupos 

multinacionais, que tem por origem a difícil tarefa de encontrar transações não controladas 

que sejam aptas ao teste da comparabilidade.  

Mas há também outro problema. O padrão arm’s length foi criado tendo por 

referência modelos econômicos que refletem a barganha existente no teórico mercado 

aberto. Entretanto, empresas relacionadas são criaturas economicamente diferentes de 

empresas independentes276. Há uma expressiva quantidade de estudos econômicos que 

explicam a origem dos grupos multinacionais. É precisamente a superaração dos defeitos 

do mercado aberto o motivo que estimula a existência das modernas corporações. Em 

certas circunstâncias, é difícil confiar nas transações realizadas em mercado aberto. 

                                                 

271 Cf. Rijkele Betten, “Income Allocation in the 21st Century: The End of Transfer Pricing? – Foreword”. 
In: International Transfer Pricing Journal, May/Jun, 2005. Amsterdam: IBFD, p. 94. 

272 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 118), p. 118. 
273 Cf. Danny Oosterhoff e Jean Paul Donga, ob. cit. (nota nº 258), p. 5. 
274 Cf. Michael Kobetsky, ob. cit. (nota nº 2), p. 367. 
275 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, “Between Formulary Apportionment and the OECD Guidelines: A Proposal 

for Reconciliation”. In: The John M. Olin Center for Law & Economics Working Paper Series nº 102, 2009. 
Disponível em law.bepress.com, acesso em 30/08/2009. O autor defende que os problemas do atual sistema 
decorrem da falácia segundo a qual transações não controladas podem ser encontradas para serem 
comparadas à transação controlada.  

276 Cf. Brian E. Lebowitz, “Transfer Pricing and the End of International Taxation”. In: Tax Notes 
International, v. 19, no. 3, 1999, pp. 1201 a 1209. 
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Quando, por exemplo, estão envolvidos o know-how, os segredos comerciais ou as 

atividades de P&D, é compreensível que não se queira transacionar em mercado. Por outro 

lado, em outras circunstâncias, é vantajoso não realizar transações no mercado aberto. Por 

exemplo, é legítimo que se queira absorver custos de transação ou aproveitar economias de 

escala por meio de transações intragrupos. Portanto, ironicamente, enquanto o padrão 

arm’s length foi criado para definir a base tributária dos grupos multinacionais, estes 

grupos foram criados para transacionar fora do padrão arm’s length277. 

São diversos os autores que ressaltam esta falha conceitual do padrão arm’s length. 

Francescucci afirma que os comportamentos de integração podem ser gerados pela 

proximidade, intimidade ou liberdade de alocação de funções e riscos entre partes 

relacionadas. Isto se verifica mesmo que elas estejam sujeitas ao imperativo da substância 

econômica, já que, na prática, a utilização de contratos intragrupos permite que aquela 

alocação desvie do padrão observado entre empresas independentes. O autor também 

destaca que, no caso de empresas muito integradas, os eventuais ajustes efetuados em 

transações não controladas seriam arbitrários278. Para Hellerstein, as diferenças entre 

empresas independentes e corporações multinacionais que dominam a economia mundial 

são cruciais. A riqueza, o poder e os lucros destas últimas devem ser atribuídos em grande 

medida ao fato de que elas constituem um negócio economicamente integrado. Segundo 

este autor, por ignorar a interdependência e a integração das operações conduzidas em 

vários países pelas corporações multinacionais e tratá-las como se fossem independentes e 

não-integradas, o arm’s length funciona, como “Alice no País das Maravilhas”, no 

universo do irreal279. Kobetsky revela que a deficiência do arm’s length reside no fato de 

que ele se propõe a identificar a fonte geográfica da renda de uma empresa internacional. 

Mas empresas internacionais altamente integradas são economicamente interdependentes, 

de modo que a economia e a contabilidade não estão aptas a prover um método preciso 

para identificar a fonte de geográfica da renda. O alto nível de integração, os intangíveis, 

os serviços intragrupos e o uso de sofisticados instrumentos financeiros erodiram a base 

normativa do princípio arm’s length e tornaram mais difícil a sua aplicação. Por isso o 

                                                 

277 Cf. Michael J. Graetz, Foundations of International Taxation. New York: Foundation Press, 2003, p. 402. 
278 Cf. David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 20), pp. 68 a 72. 
279 Cf. Walter Hellerstein, “The Case for Formulary Apportionment”. In: International Transfer Pricing 

Journal, May/Jun, 2005. Amsterdam: IBFD, p. 108. 
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autor conclui que esta aplicação ficou limitada aos casos em que existem transações não 

controladas comparáveis280. Rosenbloom esclarece que não é por acaso que transações 

comparáveis não podem ser encontradas nos casos das empresas altamente integradas. 

Sinergias e economias de integração são fatores que realmente agregam valor para estas 

empresas. Por esta razão, o melhor que as transações encontradas podem produzir terá uma 

pequena relevância apenas se forem úteis para detectar alguma distorção281.  

Como se pode perceber, uma falha conceitual existente na concepção do arm’s 

length não permite detectar certas particularidades que são a própria essência da existência 

dos grupos multinacionais. Além de este fato colaborar com a proliferação de problemas de 

natureza extrínseca por dificultar o teste da comparabilidade, faz também nascer um 

problema de natureza intrínseca consubstanciado na dificuldade de se alocar os lucros 

gerados com as economias de escala e benefícios da integração. Owens e a OCDE também 

têm consciência disso. O primeiro acrescenta aos problemas antes destacados a abordagem 

reducionista que divide um grupo multinacional em partes componentes e que pode ter 

como consequência o fato de que os benefícios de escala ou integração não sejam 

apropriadamente alocados282. Por sua vez, os Guidelines reconhecem que o princípio arm’s 

length é visto como “inerentemente falho porque a separate entity approach nem sempre 

contabiliza as economias de escala e a inter-relação de diversas atividades criadas por 

negócios integrados”. A OCDE, contudo, entende que não há critérios objetivos para 

alocar as economias de escala ou benefícios de integração283.  

Para enfrentar este problema, Francescucci define um componente específico no 

lucro do empreendimento de algumas transações praticadas pelos grupos multinacionais. 

Este componente está justamente associado às economias de escala e benefícios da 

integração e é chamado de prêmio de eficiência. Trata-se do acréscimo ao lucro gerado 

pelo simples fato de que a lucratividade de um grupo multinacional como um todo é maior 

do que a soma dos lucros que seria verificada caso seus segmentos fossem constituídos por 

empresas independentes. O prêmio de eficiência de cada transação controlada não é 

                                                 

280 Cf. Michael Kobetsky, ob. cit. (nota nº 2), pp. 367 e 368. 
281 Cf. H. David Rosenbloom, “Angels in a Pin: Arm’s Length in the World”. In: Tax Notes International, 

May. 9, 2005, p. 526. 
282 Cf. Jeffrey Owens, ob. cit. (nota nº 9), pp. 100 a 102. 
283 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.9. 
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apropriadamente alocado pelos métodos que utilizam um só lado da transação como parte 

testada (one-sided analysis). Isto porque estes métodos (resale price, cost plus e 

TNMM/CPM) se baseiam em dados de empresas independentes que não se beneficiam da 

integração. Como consequência da utilização inapropriada destes métodos, todo o prêmio 

de eficiência fica alocado no outro lado da transação que não está sendo objeto do controle 

de preços de transferência. Por isso, Francescucci defende que somente os métodos que 

podem ser utilizados para controle dos preços de transferência nos dois lados da transação 

(two-sided analysis) conseguem alocar mais apropriadamente o prêmio de eficiência. Seria 

o caso, então, do CUP e do profit split. Contudo, o CUP é justamente o método que 

demanda uma comparabilidade mais difícil porque se baseia diretamente nas características 

dos bens e serviços transacionados. Por conseguinte, o profit split é o único método 

adequado para a alocação do prêmio de eficiência. Em teoria, o preço estabelecido por este 

método fica situado entre os preços que seriam estabelecidos se um método one-sided 

fosse aplicado em cada lado da transação controlada284.  

Outra argumentação empreendida pela OCDE tenta se apoiar na ideia de que a 

falha conceitual não atinge a maioria dos casos. Mas, ainda assim, ela admite que “há 

expressivos casos em que o princípio arm’s length é difícil e complicado de ser aplicado, 

por exemplo, quando grupos multinacionais lidam com a produção integrada de bens 

altamente especializados, com intangíveis exclusivos e/ou com a provisão de serviços 

especializados”285. É de se reconhecer que, antes da acelerada globalização verificada nas 

últimas décadas, o princípio até podia ser recomendado para alocar os lucros no interior 

dos grupos multinacionais. Entretanto, os sofisticados sistemas de comunicação e de 

tecnologias de informação existentes nos dias atuais fizeram com que os intangíveis 

passassem a configurar as transações mais importantes destes conglomerados286. Diante 

desta constatação, é inadmissível tentar minimizar os problemas causados pela falha 

conceitual. 

                                                 

284 Cf. David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 20), pp. 72 e 73. 
285 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.8. 
286 Cf. Michael Kobetsky, ob. cit. (nota nº 2), pp. 367 e 368.  
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Pelo que se depreende das hábeis observações de Avi-Yonah287, é possível 

reformular o arm’s length para se tentar eliminar a falha conceitual. Para melhor 

entendimento, cumpre relembrar o processo histórico do desenvolvimento deste padrão288. 

O objetivo primordial que inspirou a criação dos métodos era encontrar instrumentos que 

pudessem materializar a apuração do arm’s length. Com este claro propósito, os métodos 

tradicionais foram inicialmente apresentados. Avi-Yonah revela que, logo após esta 

iniciativa, o IRS sustentava bravamente a metodologia que havia criado. Foi o período em 

que o arm’s length se levantou (rise). Contudo, depois de pouco mais de duas décadas de 

maturação, começaram a surgir os casos em que era óbvia a falta de comparáveis. 

Percebeu-se que os métodos tradicionais não eram suficientes para lidar com muitas das 

situações concretas que acabaram frequentando os tribunais. Surgiram, assim, os métodos 

baseados em lucros. Começou, então, o período de declínio (decline) do arm’s length, que, 

segundo o autor, perdura até hoje. 

Após o afrouxamento da comparabilidade verificada nos métodos baseados em 

lucros, a continuidade da defesa do arm’s length só foi possível porque o escopo deste 

padrão foi ampliado. O padrão deixou de ser um objetivo focado num ideal circunscrito 

por uma comparabilidade estrita para admitir uma comparabilidade mais flexível. Era o 

fim da versão pura do arm’s length e o começo do seu declínio. Esta ampliação do escopo 

é percebida por Avi-Yonah já na publicação do The White Paper. Era a solução 

desenvolvida pelo IRS para satisfazer os parceiros internacionais daquele País, os quais 

viam nos métodos baseados em lucro um abandono do arm’s length. Em 1994, com a 

edição da regulamentação final, a redefinição do escopo foi completada.  

Com isso, a falha conceitual foi expurgada no novo conceito arm’s length. Este 

passou a englobar os resultados alcançados com o profit split, o qual, como salientado por 

Francescucci, é o único método adequado para alocar o prêmio de eficiência associado às 

economias de escala e benefícios da integração existentes em algumas transações 

praticadas no interior de grupos multinacionais. Portanto, o arm’s length pode ser 

reformulado de modo a tentar eliminar a falha conceitual. Explica-se: o resultado arm’s 

length atingido com os métodos tradicionais não alcançava certas transações existentes no 

                                                 

287 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 47).  
288 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.1. 



 

 

89

 

interior de grupos multinacionais. A incorporação dos métodos baseados em lucros exige a 

ampliação do escopo do princípio de modo que seu resultado contemple também as 

alocações a título de prêmio de eficiência promovidas no âmbito do método profit split. 

Somente assim o arm’s length pode conviver com os novos desafios.  

1.3.6.1 – O recorrente e não-tolerado método das fórmulas predeterminadas 

O relato histórico do desenvolvimento da disciplina no contexto internacional 

mostrou a dicotomia que permeou as discussões sobre a forma de tributação dos lucros de 

empresas relacionadas. Aos poucos, o padrão arm’s length se consolidou na preferência 

dos diversos países. O método das fórmulas predeterminadas (formulary apportionment), 

por sua vez, foi inicialmente relegado a uma forma subsidiária de alocação destes lucros, 

depois, praticamente, extinguiu-se sua aplicação no campo das transações internacionais289. 

Apesar disso, este método continua sendo utilizado com sucesso na alocação dos lucros das 

empresas no âmbito interno de alguns países. É o que se verifica em certas federações nas 

quais os estados subnacionais detêm alguma competência para a tributação de parte dos 

lucros empresarias, como é o caso dos Estados Unidos, do Canadá e da Suíça290. Em face 

desta evidência, os defensores das fórmulas predeterminadas nunca se calaram.  

Para o tratamento internacional, o método das fórmulas predeterminadas consistiria 

em alocar os lucros globais de um grupo multinacional entre seus diversos segmentos 

segundo um critério previamente estabelecido por uma fórmula. O exemplo mais 

simplificado e comumente citado para esta fórmula combinaria a participação de cada 

segmento no total das receitas, ativos e folha de pagamento do grupo. O método exige a 

identificação clara de três elementos essenciais: os lucros globais, a fórmula 

predeterminada e os segmentos a serem tributados com suas respectivas participações. O 

método não se confunde com o profit split, porque este divide entre duas empresas 

relacionadas o lucro total do empreendimento que origina uma transação controlada, 

enquanto que o método das fórmulas predeterminadas divide o lucro global do grupo, 

                                                 

289 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.58. 
290 Cf. Walter Hellerstein, ob. cit. (nota nº 279), p. 110. 
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apurado em um determinado período, sem se ater às múltiplas transações praticadas 

intragrupo. 

O método das fórmulas predeterminadas é também conhecido como método 

unitário (unitary method) ou método global (global method). Seus defensores apontam 

diversas justificativas para a instalação de um consenso internacional em favor do método 

e do consequente abandono do arm’s length. Há os mais otimistas, como Lebowitz, o qual 

vê no método uma oportunidade para extinguir também as regras internacionais de 

alocação presentes nos acordos de bitributação, uma vez que ele propugna pela 

consolidação da tributação internacional segundo o critério da fonte291. Hellerstein 

argumenta que é uma ilusão pensar que o arm’s length induz maior equidade porque ele 

não é praticamente administrável292 e não leva em consideração o problema da atuação 

altamente integrada dos grupos multinacionais. Para o autor, o método das fórmulas 

predeterminadas supre estas deficiências porque faz um julgamento pré-acordado da 

equidade293. Avi-Yonah sustenta que a adoção generalizada das fórmulas predeterminadas 

reduziria a complexidade do sistema atual; eliminaria o problema da atuação integrada das 

multinacionais; evitaria a insatisfação dos parceiros internacionais dos Estados Unidos em 

relação à flexibilidade do método CPM294 e ao critério dos custos capitalizados na divisão 

residual do profit split295; diminuiria o clima de incerteza, que dá margem a amplo abuso, 

entre contribuintes, administrações fiscais e tribunais; e impediria o provável crescimento 

de todos estes problemas em face do inevitável incremento das transações no âmbito das 

multinacionais296. 

Diante do panorama atualmente instalado amplamente favorável ao arm’s length, 

outros autores são menos entusiastas, mas, ainda assim, não repudiam a ideia. Rosenbloom 

é categórico ao prever a grande dificuldade que será encontrar uma fórmula que satisfaça 

aos mais diferentes países. Entretanto, faz questão de tentar contrabalançar o debate ao 

afirmar que “as idiossincrasias e anomalias do arm’s length merecem maior atenção”297. Já 

                                                 

291 Cf. Brian E. Lebowitz, ob. cit. (nota nº 276), pp. 1201 a 1209. 
292 Esta discussão será aprofundada no Capítulo 3. 
293 Cf. Walter Hellerstein, ob. cit. (nota nº 279), p. 108. 
294 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.3.2.1. 
295 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.3.2.2. 
296 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 47). 
297 Cf. H. David Rosenbloom, ob. cit. (nota nº 281), p. 530. 
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em 2001, Hamaekers defendia que era hora de a OCDE criar um tema oficial de estudos 

tratando do método das fórmulas predeterminadas e que esta iniciativa seria menos 

complicada no contexto da União Europeia tendo em vista o conceito de “empresa 

europeia”, a adoção da moeda única e a harmonização das regras contábeis298.  

Esta ideia de incentivar o campo de aplicação das fórmulas predeterminadas pelo 

menos na União Europeia tem também a simpatia de Terra e Wattel. Os conhecidos 

autores do direito tributário europeu revelam que a Comissão Europeia vê as recentes 

medidas na direção da harmonização contábil naquela comunidade como um ponto de 

partida para a criação de uma base tributária comum para os grupos empresariais 

intracomunitários. Entretanto, eles alertam para as dificuldades relativas à definição das 

unidades empresariais, à determinação dos lucros globais, à concordância com a fórmula 

de rateio, à compensação interempresarial dos prejuízos e à transferência dos custos de 

conformação das empresas para a administração estatal do sistema299. Hellerstein tem 

esperança de que o impulso da Comissão Europeia possa aumentar a respeitabilidade do 

método na arena da tributação internacional300.  

A ideia de adotar o método das fórmulas predeterminadas foi também sugerida para 

o contexto de países em desenvolvimento. Na opinião de Oldman e Brooks, este método 

evita o problema do controle dos preços de transferência e, no mínimo, tem tanto suporte 

na análise econômica quanto o arm’s length. Por isso, seria vantajoso para os países em 

desenvolvimento iniciar um movimento neste sentido e se agruparem em acordos 

multilaterais regionais ou consórcios a fim de definir os conceitos principais do método301. 

Em 2003, esta proposta foi levada a um encontro de especialistas na ONU. No entanto, 

rejeitou-se qualquer possibilidade de que no contexto atual haja uma sinalização daquela 

organização contrária ao arm’s length302.  

                                                 

298 Cf. Hubert Hamaekers, ob. cit. (nota nº 48), p. 39. 
299 Cf. Ben J. M. Terra e Peter J. Wattel, ob. cit. (nota nº 31), p. 596 a 600. 
300 Cf. Walter Hellerstein, ob. cit. (nota nº 279), p. 103. 
301 Cf. Oliver Oldman e Jennifer J. S. Brooks, The Unitary Method and the Less Developed Countries: 

Preliminary Thoughts. Ad Hoc Group of Experts on International Cooperation in Tax Matters, Eleventh 
Meeting. Genebra, 2003. 

302 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 91), p. 51. 
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A OCDE também se mantém firme na defesa ao arm’s length. Ainda em 1995, os 

então recém-lançados Guidelines fizeram questão de deixar claro que os países membros 

daquela organização “não aceitam a proposta das fórmulas predeterminadas e não a 

consideram uma alternativa realista para o arm’s length”303. Além disso, estes países 

“reiteram seu consenso no suporte ao arm’s length, o qual emergiu durante anos entre os 

diversos países membros e não-membros daquela organização, e concordam que a 

alternativa teórica das fórmulas predeterminadas deve ser rejeitada”304. Para justificar esta 

contundente rejeição ao método das fórmulas predeterminadas, os Guidelines enumeraram 

diversas razões305: a dificuldade de se atingir um consenso internacional sobre as fórmulas, 

o que poderia resultar em bitributação ou não-tributação; a possibilidade de manipulação 

das fórmulas, pelos países, para obtenção de maiores receitas, ou pelos contribuintes, para 

elidir o tributo; a transição para a adoção do método poderia ser catastrófica enquanto 

houvesse a convivência de dois padrões para a apuração do lucro; uma fórmula não poderia 

aferir o impacto que funções, riscos, ativos e eficiências causam nos lucros; as taxas de 

câmbio causam maior impacto nos lucros apurados por meio de fórmulas; os custos de 

conformação, ao contrário do que se defende, seriam maiores porque cada país exigiria a 

apuração dos lucros globais em sua moeda e segundo seus padrões contábeis; a avaliação 

de ativos seria mais difícil do que nos métodos atuais, os quais já experimentaram 

significativa evolução; os métodos atuais são mais flexíveis e por isso são capazes de 

considerar as particularidades de cada empresa no grupo multinacional; a tributação na 

fonte sobre os pagamentos das situações internacionais poderia ser questionada e, com 

isso, haveria uma grande rejeição às regras incorporadas nos acordos de bitributação; e, 

mesmo que as fórmulas predeterminadas fossem adotadas, o arm’s length teria que 

continuar a ser utilizado se pelo menos uma das empresas do grupo se situasse em país que 

não aderisse ao método. 

É discutível se todas estas razões realmente justificam uma completa ausência de 

estudos mais aprofundados sobre o assunto. Entretanto, a OCDE não está sozinha na sua 

incisiva defesa ao arm’s length. Owens, o diretor do departamento que cuida dos temas 

tributários naquela organização, entende que, como são claros os sinais de que os governos 

                                                 

303 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.63. 
304 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 3.74. 
305 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 3.64 a 3.73. 
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e a comunidade empresarial preferem o padrão arm’s length, é ônus dos proponentes das 

fórmulas predeterminadas demonstrar que este método é melhor em teoria, que é possível 

formar um consenso internacional em seu favor e identificar as medidas necessárias para a 

transição, incluindo as mudanças institucionais306. Roin sustenta que não vale a pena 

migrar para o método das fórmulas predeterminadas porque, em face da natureza formular 

de qualquer novo regime, os contribuintes acabarão por substituir as técnicas hoje 

desenvolvidas para elidir a tributação por meio de preços de transferência por técnicas que 

frustrem a subsunção às fórmulas307. Weiner, ao analisar a proposta de introdução das 

fórmulas predeterminadas na União Europeia, percebe que há muitos detalhes que 

precisam ser apresentados e alerta aos otimistas: “enquanto em teoria a ideia das fórmulas 

predeterminada pode parecer um sonho se tornando realidade, na prática, pode se tornar o 

pior pesadelo da União Europeia”308. 

Outra sinalização de que a OCDE se mantém irredutível em seu propósito é a já 

comentada intenção de abandonar a previsão subsidiária das fórmulas predeterminadas 

para a alocação dos lucros na hipótese de estabelecimentos permanentes de uma mesma 

empresa309. Apesar de esta previsão constar historicamente nos textos de todas as 

convenções-modelo e de não haver evidências de que isto possa estar causando algum 

problema prático, a simples presença deste dispositivo é usada como forte traço de 

contradição ideológica pelos partidários das fórmulas predeterminadas310. Não é de se 

estranhar, portanto, mais esta firme demonstração. 

1.3.6.2 – Os tolerados e incentivados acordos de preços antecipados 

Diante deste cenário formado pelos problemas do arm’s length e pela não 

concessão ao método das fórmulas predeterminadas, surgiram algumas soluções que vem 

                                                 

306 Cf. Jeffrey Owens, ob. cit. (nota nº 9), p. 101. 
307 Cf. Julie Roin, “Can the Income Tax Be Saved? The Promise and Pitfalls of Unitary Formulary 

Apportionment”. In: Pubic Law and Legal Theory Working Paper nº 170, 2007. Disponível em 
www.law.uchicago.edu, acesso em 01/09/2009, p. 5. 

308 Cf. Joann Martens Weiner, “Formula Apportionment in the EU: A Dream Come True or the EU’s Worst 
Nightmare?”. In: CESifo Working Paper nº 667, 2002. Disponível em www.cesifo.de, acesso em 
01/09/2009, p. 2. 

309 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.2. 
310 Cf. Walter Hellerstein, ob. cit. (nota nº 279), p. 106. 
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ganhando espaço no contexto dos preços de transferência311. Entre estas soluções, 

destacam-se os Acordos de Preços Antecipados (advanced price arrangements – APAs)312. 

Segundo a definição da OCDE, os APAs são acordos que estabelecem de forma antecipada 

um conjunto apropriado de critérios para a determinação dos preços de transferência de 

algumas transações que serão praticadas num período fixo de tempo por um grupo 

multinacional. Nestes critérios, incluem-se a escolha dos métodos, os parâmetros 

comparáveis e os ajustes necessários. Os acordos são firmados entre as administrações 

tributárias e os contribuintes jurisdicionados por iniciativa formal destes últimos313.  

O objetivo dos APAs é minimizar os efeitos causados pelos problemas do controle 

dos preços de transferência apurados em consonância com o padrão arm’s length e evitar o 

potencial surgimento de disputas administrativas e judiciais. A ideia induz a uma mudança 

de foco no tratamento dos preços de transferência. Deixa-se de olhar para o passado para 

planejar o futuro. O controle exercido pela administração tributária passa a ser prévio à 

ocorrência das transações. Além disso, muda-se também a vocação para o confronto que 

permeia o controle dos preços em transações já realizadas. O enfoque dos APAs passa a ser 

na cooperação para o estabelecimento de preços que serão ainda praticados. 

A OCDE enuncia algumas considerações sobre os APAs314. Uma questão sensível é 

a confiabilidade das previsões que orientam os acordos. Estas previsões são estabelecidas a 

partir de algumas premissas críticas sobre as circunstâncias as quais estarão submetidas as 

transações futuras, tais como participações de mercado (market share); preços e volumes 

de venda; alocação de funções, riscos, ativos e intangíveis entre as empresas relacionadas; 

taxas de câmbio e de juros; e o arcabouço legal e institucional. Esta questão influenciará 

diretamente a abrangência dos acordos, os quais poderão envolver todas ou parte das 

transações praticadas pelo contribuinte que solicita o APA. Em função da maior ou menor 

                                                 

311 Outras iniciativas poderiam ser incluídas dentre as soluções adotadas para evitar os problemas que 
envolvem os preços de transferência. Neste sentido, os Guidelines destacam, por exemplo, os 
procedimentos amigáveis, de arbitragem e documentais. Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da 
Introdução), pars. 4.29 a 4.77; 4.167 a 4.171 e 5.1 a 5.29. Entretanto, em face dos propósitos deste estudo, 
somente os APAs serão aqui apresentados. 

312 A denominação no vernáculo segue a mesma orientação externada por Mauro Silva, o qual privilegiou a 
expressão “Acordo de Preços Antecipados”, visando à manutenção da sigla APA já consagrada na doutrina 
internacional. Cf. “A utilização do Acordo de Preços Antecipados (APA) no Regime de Controle de Preços 
de Transferência”. In: Revista Dialética de Direito Tributário nº 137. São Paulo: Dialética, 2007, p. 93. 

313 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 4.124. 
314 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 4.125, 4.129 e 4.136 a 4.138. 
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certeza destas previsões, há a necessidade de que se incluam cláusulas que garantam a 

possibilidade de revisão ou cancelamento do acordo sempre que mudanças significativas 

alterem as circunstâncias que inspiraram as previsões. Ademais, a duração do acordo nunca 

deverá extrapolar um determinado período de anos sem que novas revisões possam 

convalidá-lo. Aos contribuintes deve ser concedida a garantia de que não haverá ajustes 

primários se estes seguirem os termos acordados. Isto, contudo, não impede que sejam 

exigidos relatórios anuais e se estabeleça um ciclo regular de auditorias, as quais não 

visarão à revisão das metodologias acordadas, mas, sim, à verificação de que as 

circunstâncias que inspiraram as previsões que orientaram o acordo estão sendo mantidas e 

os termos do acordo estão sendo obedecidos. A OCDE também recomenda que o APA 

possa ser cancelado, até com efeitos retroativos, no caso de constatação de fraude quanto 

às informações fornecidas para o estabelecimento do acordo ou sobre o cumprimento dos 

termos acordados. 

A modalidade de acordo mais simples de ser formalizada é o APA unilateral. Nesta 

hipótese, somente uma administração tributária está envolvida na negociação do acordo 

com o contribuinte. A OCDE, contudo, alerta para a necessidade de que os fiscos dos 

países que jurisdicionam as demais empresas relacionadas sejam convidados a participar 

do acordo. Isto para evitar o risco de bitributação, porque os preços de transferência 

acordados podem influir nas bases tributárias daqueles países. Quando o grupo 

multinacional estabelece o acordo com mais de um país pode ocorrer a celebração de 

APAs bilaterais, evolvendo dois países, ou até multilaterais. Para evitar os problemas da 

bitributação e da não-tributação, a OCDE informa que, em geral, os países preferem estas 

modalidades. Os APAs bilaterais costumam ser negociados no âmbito dos procedimentos 

amigáveis (mutual agreement procedures - MAPs) previstos nos acordos de bitributação 

celebrados entre os países envolvidos315. Nestes casos, os acordos passam a ser designados 

“MAP APAs”316. Entretanto, nada impede que os APAs bilaterais sejam negociados por 

países que não mantêm acordo de bitributação317. 

                                                 

315 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 4.130, 4.131 e 4.140. 
316 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), Annex 19. 
317 Cf. Mauro Silva, ob. cit. (nota nº 312), pp. 93 e 94. 
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Algumas vantagens e desvantagens verificadas na celebração dos APAs costumam 

ser apontadas318. Quanto às vantagens, destacam-se: a eliminação das incertezas quanto às 

escolhas e ajustes efetuados para a determinação do preço arm’s length; a mudança do 

enfoque beligerante para uma abordagem cooperativa; a prevenção quanto a custosas e 

demoradas auditorias e litigâncias; a possibilidade de alguns acordos retrocederem a 

períodos anteriores à data da celebração (APA rollbacks); a possibilidade de alguns 

acordos se estenderem por períodos posteriores à data prevista para sua extinção (APA 

rollovers); no caso de APAs bilaterais ou multilaterais, a possibilidade de reduzir ou 

eliminar os riscos de bitributação e não-tributação; e a acumulação de conhecimento que 

beneficia as administrações tributárias sobre as complexas transações internacionais 

realizadas pelos grupos multinacionais. 

Quanto às desvantagens, os seguintes pontos são relatados: no caso de APAs 

unilaterais, a transferência do ônus administrativo, com a consequente possibilidade de 

bitributação ou não-tributação, para as jurisdições das demais empresas relacionadas; o 

custo e a demora dos procedimentos necessários para a celebração dos APAs; o risco de 

não se ter o acordo concluído depois de todas as despesas e tempo despendidos; o aumento 

do risco de auditorias posteriores, em casos de APAs não concluídos, devido à exposição 

dos problemas da empresa nos procedimentos preparatórios; e a inutilidade futura de APAs 

celebrados em ambientes empresariais altamente voláteis.  

Em 1995, os APAs já haviam sido objeto de cuidadosas recomendações no 

Capitulo IV dos Guidelines. Depois disso, em 1999, percebendo a importância do tema e a 

necessidade de incluir novas recomendações para os APAs celebrados no âmbito dos 

procedimentos amigáveis, a OCDE incluiu naquele trabalho um anexo intitulado 

Guidelines for Conducting Advance Pricing Arrangements under the Mutual Agreement 

Procedure (“MAP APAs”)319. Posteriormente, em 2007, com o objetivo de promover 

maior consistência na condução dos APAs, bem como melhorar o tempo consumido e a 

efetividade dos procedimentos preparatórios, a OCDE divulgou o Manual on Effective 

                                                 

318 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 4.143 a 4.159; e Michelle M. 
Markham, “The Advantages and Disadvantages of Using an Advance Pricing Agreement: Lessons for the 
UK from the US and Australian Experience”. In: Intertax. Vol. 33. Amsterdam: Kluwer Law International, 
2005, pp. 23 a 36. 

319 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), Annex 19. 
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Mutual Agreement Procedures (MEMAP)320. Nos Estados Unidos, os procedimentos 

necessários para a celebração de um APA estão previstos no IRS Revenue Procedure 2006-

9. No contexto da União Europeia, o EU Joint Transfer Pricing Forum, em 2007, divulgou 

um relatório que, entre outras, inclui recomendações sobre o tratamento dos APAs no 

âmbito dos estados-membros daquela comunidade321. 

Na já comentada pesquisa efetuada pela Ernst & Young, verificou-se a existência 

de 28 países que prevêem procedimentos para a celebração de APAs. Entre as empresas 

pesquisadas, 21% das matrizes usam os APAs como ferramentas para o gerenciamento de 

controversas. Entre as empresas que celebraram APAs, 86% ingressariam em 

procedimentos com o objetivo de formular novos acordos. Entre as matrizes que 

celebraram APAs unilaterais, 51% afirmaram que o tempo consumido nas negociações foi 

inferior a 12 meses, enquanto que entre as matrizes que celebraram APAs bilaterais, 50% 

declararam que o tempo consumido ultrapassou três anos322.  

Avi-Yonah, em trabalho publicado em 1995, já reconhecia a utilidade dos APAs, 

principalmente em se tratando de grandes multinacionais, e previa que este instrumento 

seria mais utilizado para alocar lucros com base no método profit split323. Rosenbloom 

considera que os APAs se incluem entre algumas das ideias que receberam o reforço da 

Lei Sarbanes-Oxley, a qual consolidou algumas questões sobre a governança corporativa 

(corporate governance) após os escândalos financeiros do início deste século nos Estados 

Unidos, ao criar o risco de queda no valor das ações como consequência de 

comportamentos juridicamente inaceitáveis. Ao perceber que as disputas envolvendo os 

preços de transferência poderiam ser assim qualificadas, os contribuintes preferem assumir 

                                                 

320 Cf. OECD Manual on Effective Mutual Agreement Procedures, Feb, 2007, p. 5. Disponível em 
www.oecd.org, acesso em 02.09.2009. 

321 Cf. Communication of 26 February 2007 from the Comission to the Council, the European Parliament 
and the European Economic and Social Committee (COM(2007) 71 final) on the work of the EU Joint 
Transfer Pricing Forum in the field of dispute avoidance and resolution procedures and on Guidelines for 
Advance Pricing Agreements within EU. Disponível em eur-lex.europa.eu, acesso em 02.09.2009. 

322 Cf. Ernst & Young Global Transfer Pricing Survey 2007-2008, ob. cit. (nota nº 25). 
323 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 47). A publicação citada é uma revisão atualizada de trabalho 

que foi originalmente publicado em 1995 pela Virginia Tax Review.  
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os custos de conformação dos APAs a incorrer neste risco acrescido das demais punições 

inerentes ao próprio regime324.  

1.3.6.3 – O continuum de resultados e as abordagens combinadas 

A boa aceitação dos APAs e sua crescente utilização não têm sido motivo para 

enfraquecer o ânimo dos entusiastas pelo método das fórmulas predeterminadas. Avi-

Yonah, por exemplo, já detectou a utilização deste método em situações conduzidas por 

acordos de preços antecipados. Neste sentido, o autor relata dois casos nos quais empresas 

americanas que operam globalmente nos mercados financeiros foram submetidas a APAs 

que utilizaram fórmulas predeterminadas para a alocação de lucros. O detalhe marcante 

destes casos é que não houve reclamação quanto ao não atendimento ao arm’s length. A 

constatação provocativa do autor é depois amenizada quando emite sua opinião de que este 

silêncio deve ter origem no fato de que estes APAs foram negociados em contextos 

multilaterais e há entendimento naquele País de que o IRS pode negociar tratados sem estar 

vinculado a regulamentações administrativas325. A limitada utilização das fórmulas 

predeterminadas na disciplina dos preços de transferência é um assunto comumente 

mencionado pelos defensores deste método. Langbeim, em trabalho divulgado antes do 

desenvolvimento dos métodos baseados em lucros, o qual se tornou referência para esta 

corrente, sustentou que havia predominância de características de fórmulas 

predeterminadas em muitos dos métodos adotados à época com o status de backup 

methods.326 Por sua vez, Hellerstein lembra que há um relutante reconhecimento da 

utilidade do método pelo menos na previsão subsidiária das fórmulas predeterminadas para 

a alocação dos lucros na hipótese de estabelecimentos permanentes de uma mesma 

empresa327. Já Francescucci, que não é propriamente um defensor do rompimento com o 

arm’s length em favor das fórmulas predeterminadas, acrescenta alguns outros usos 

                                                 

324 Cf. H. David Rosenbloom, ob. cit. (nota nº 30), p. 347. 
325 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 118), pp. 118 e 119. 
326 Cf. Stanley I. Langbeim, “The Unitary Method and the Myth of Arm’s Length“. In: 30 Tax Notes 625, 

1986, pp. 625 a 681. Apud, Michael J. Graetz, ob. cit. (nota nº 277), p. 414. 
327 Cf. Walter Hellerstein, ob. cit. (nota nº 279), p. 103. Este comentário parece válido mesmo com a intenção 

declarada pela OCDE de abandonar esta previsão subsidiária, cf. neste Capítulo, o item 1.3.2. Afinal, foram 
décadas de “relutante reconhecimento” que acabaram por se propagar nas centenas de acordos de 
bitributação hoje existentes, além disso, a convenção-modelo da ONU mantém a mesma previsão.  
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limitados de fórmulas predeterminadas na sistemática prevista para apuração de preços de 

transferência em consonância com o arm’s length328. Neste sentido, o autor revela que 

tanto na regulamentação americana quanto nos Guidelines, no tratamento dos serviços 

intragrupos, existe a possibilidade de utilização de critérios indiretos de alocação dos 

lucros (allocation keys) baseados em prévia alocação de custos estabelecida por fórmulas 

predeterminadas329. Outrossim, quanto ao tratamento dos contratos de compartilhamentos 

de custos, Francescucci identifica que os Guidelines também prevêem a possibilidade de 

alocação das contribuições de cada participante nestes contratos com base em critérios que 

incluem as vendas, as unidades produzidas, ou vendidas, o lucro bruto ou operacional, o 

número de empregados e o capital investido330.  

Além destas hipóteses, Francescucci defende que o próprio método profit split é 

uma limitada forma de uso de fórmulas predeterminadas331. Seu raciocínio tem por 

fundamento o fato de que os critérios que dividem o lucro neste método não deixam de ser 

fórmulas predeterminadas332. De fato, tanto o lucro operacional total do empreendimento, 

no critério da divisão total (contribution analysis), quanto o lucro residual, no critério da 

divisão residual (residual profit split), são baseados em dados externos de empresas 

independentes em circunstâncias comparáveis. Estes dados externos devem refletir as 

contribuições relativas de cada parte, nas transações não controladas, para a obtenção do 

lucro. Ora, estas contribuições só podem ser avaliadas por meio de critérios que levem em 

conta algum tipo de fórmula que proporcionalize a alocação relativa ou combinada de 

elementos predeterminados que reflitam aquelas contribuições, tais como custos, ativos, 

intangíveis, empregados, etc. Ademais, como já foi mencionado, estes dados externos 

raramente são encontrados. Na maioria das vezes, o método é utilizado na forma da divisão 

residual com base nos custos capitalizados por cada parte da transação controlada para o 

                                                 

328 Cf. David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 20), pp. 68 a 72. 
329 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-2 (b)(3); e Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da 

Introdução), pars. 7.22 a 7.25. A regulamentação americana concernente ao tratamento dos serviços 
intragrupo foi recentemente alterada, cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-9T. Isto, contudo, não afasta as 
observações de Francescucci em face do longo período em que aquele limitado uso de fórmulas 
predeterminadas foi admitido. 

330 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 8.19. 
331 Cf. David L. P. Francescucci, “The Arm’s Length Principle and Group Dynamics – Part 2: Solutions to 

Conceptual Shortcomings”. In: International Transfer Pricing Journal, Nov/Dec, 2004. Amsterdam: IBFD, 
pp. 240 e 241. 

332 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.3.2.2. 
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desenvolvimento de intangíveis. Isto evidencia ainda mais a predeterminação de uma 

fórmula na aplicação prática do método.  

Esta noção de que usos limitados de fórmulas predeterminadas sempre estiveram 

presentes na sistemática desenvolvida para apuração dos preços de transferência já havia 

sido também explorada por Avi-Yonah333. Para ele, o IRS e as administrações tributárias 

da maioria dos países-membros da OCDE, na prática, utilizam algum tipo de método 

formular ao mesmo tempo em que empregam duvidosa sinceridade à defesa do arm’s 

length. Diante disso e da constatação de que o arm’s length teve seu escopo ampliado para 

atender ao fato de que os métodos baseados em lucro atingem resultados obtidos com uma 

comparabilidade mais flexível, o autor desenvolveu a ideia do continuum de resultados. 

Trata-se de propor que não há mais, como sugere o contexto histórico, dicotomia 

entre o arm’s length e as fórmulas predeterminadas enquanto padrões alternativos para 

lidar com o problema dos preços de transferência. Ao invés disso, eles formam os dois 

extremos de um continuum. No extremo esquerdo, está o resultado puramente arm’s length 

diretamente334 alcançado com o método CUP. Apesar de tratados como métodos 

tradicionais, os resultados obtidos com o cost plus e o resale price, por se tratarem de 

apurações indiretas, já representam um passo à direita. Outro passo à direita, segundo o 

autor, foi dado com o CPM. Isto se explica porque a comparabilidade neste método é mais 

relaxada, já que os indicadores de nível de lucro utilizados no CPM são bem mais 

influenciados por alguns fatores, como estrutura de custos, experiência no negócio e 

eficiência gerencial, do que as margens brutas utilizadas no resale price e no cost plus335. 

Ainda mais à direita no continuum, situa-se o resultado alcançado com o profit split. Como 

visto, apesar de manter exigências de comparabilidade, este método já apresenta claros 

indícios formulares em sua concepção teórica. Por fim, na extremidade direita, seria 

possível situar os resultados alcançados por métodos que puramente utilizassem fórmulas 

predeterminadas. Na visão de Avi-Yonah, que é abertamente favorável a esta mudança de 

                                                 

333 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 47). 
334 De fato, a OCDE e a regulamentação americana reconhecem o CUP como o método que mais diretamente 

atinge o resultado arm’s length. Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 2.7; e 
US Regs. (nota nº 76), § 1.482-3 (b)(2)(ii)(A). 

335 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.3.2.1. 
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rumo, a adoção das fórmulas predeterminadas seria apenas mais um passo nesta longa 

caminhada histórica que se afasta do arm’s length na sua versão mais pura336. 

A ideia de que os resultados alcançados pelos diversos métodos podem ser 

distribuídos num continuum é bastante sensata quando se lembra que, em cada método, os 

resultados apurados dependem da qualidade e do tamanho da amostra de transações não 

controladas, os quais constituirão um intervalo de resultados “arm’s length” (arm’s length 

range). Ou seja, cada método, por si só, já apresenta um continuum de resultados. A 

afirmação de que eles representam o resultado arm’s length é mais uma ficção jurídica do 

que propriamente uma realidade. 

É possível também imaginar que neste continuum os métodos TNMM e profit split, 

previstos nos Guidelines, estão situados um pouco mais à esquerda do que seus 

correspondentes americanos. Isto porque o CPM é mais flexível que o TNMM, visto que a 

regulamentação americana prevê a utilização de indicadores de nível de lucro compostos 

por dados obtidos em transações não controladas que se refiram à atividade mais relevante 

das empresas que as praticam ao invés de se referirem às próprias transações 

controladas337. Por sua vez, diferentemente dos Guidelines, na regulamentação americana, 

há previsão expressa de que a divisão do lucro residual no profit split pode 

alternativamente se basear nos custos capitalizados por cada parte da transação controlada 

para o desenvolvimento de intangíveis. Isto é, nesta hipótese, a alocação do lucro residual 

não toma por base dados de empresas independentes338. 

Apesar da utilidade do engenhoso continuum de resultados para a melhor 

compreensão do fenômeno da apuração dos preços de transferência, há que se notar que o 

contexto atual parece ter sido construído com fundamento numa dicotomia tão consolidada 

que é pouco provável que no curto prazo seja dado o passo adiante na caminhada histórica 

em direção ao método unitário das fórmulas predeterminadas.  

Consciente desta realidade, Francescucci concentra-se em propor uma abordagem 

combinada (composite approach) para a implantação de uma política de preços de 

                                                 

336 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 47). 
337 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.3.2.1. 
338 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.3.2.2. 
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transferência no âmbito dos grupos multinacionais339. Ela é inspirada na ideia de que o 

prêmio de eficiência da atuação integrada destes grupos deve ser alocado segundo o 

critério da divisão residual no método profit split. Na opinião do autor, a natureza de sua 

abordagem pode ser considerada como a de mais um ajuste que é necessário em função da 

existência de um fator de comparabilidade aparentemente oculto. Trata-se exatamente 

desta atuação integrada dos grupos multinacionais (group dynamics) que, ao invés de ser 

um atributo extrínseco às transações controladas, caracteriza-se por ser um atributo 

relacionado à falha conceitual inerente ao arm’s length. A previsão de que a atuação 

integrada dos grupos multinacionais deve ser tratada como um fator de comparabilidade 

infere-se do fato que este atributo é uma característica economicamente relevante. 

Portanto, está implícita, tanto nos Guidelines340, como na regulamentação americana341. 

Diante disso, o autor sugere que a abordagem seja empreendida em quatro etapas. 

Na primeira etapa, deve ser feita uma análise funcional que promova uma clara 

identificação dos componentes empresariais do grupo multinacional de modo a categorizá-

los como segmentos nucleares (core segments) ou segmentos satélites (satellite segments). 

Os segmentos nucleares devem ser caracterizados pela propriedade de valiosos e não-

rotineiros intangíveis e demais ativos exclusivos, bem como pela realização de complexas 

funções e preponderância dos riscos assumidos, os quais, efetivamente, individualizam o 

negócio do grupo multinacional. Os satélites são essencialmente os segmentos 

remanescentes, normalmente caracterizados como empresas que atuam 

preponderantemente na distribuição (stripped distributors); agenciamento de vendas (sales 

agents); produção por encomenda (contract manufacturers), por remuneração continuada 

(toll manufacturers) ou por montagens de baixo risco (low risk assemblers); provedores de 

serviços (service providers); etc.  

Na segunda etapa, devem ser identificadas as transações praticadas entre segmentos 

satélites e segmentos nucleares e as praticadas pelos segmentos satélites entre si. Para estas 

transações, os métodos que utilizam um só lado da transação como parte testada (one-sided 

analysis), como o resale price, cost plus e TNMM/CPM, podem ser utilizados, desde que 

                                                 

339 Cf. David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 331), pp. 238 e 244. 
340 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.15. 
341 Cf. US Regs. (nota nº 76), § 1.482-1 (d)(1). 
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se considerem os segmentos satélites como partes testadas. Obviamente, sempre que 

possível, o CUP deve ser utilizado por ser, do objetivo arm’s length, mais diretamente 

confiável. 

Na terceira etapa, primeiramente, deve-se verificar quantos segmentos nucleares 

foram identificados na análise funcional. Se apenas um, as alocações efetuadas na segunda 

etapa já terão sido suficientes e o lucro residual restará alocado ao único segmento nuclear. 

Se dois forem os segmentos nucleares, é recomenda a aplicação do método profit split, 

segundo o critério da divisão residual, para a atribuição dos lucros das transações 

praticadas entre estes dois segmentos nucleares. Entretanto, se três ou mais forem os 

segmentos nucleares identificados, Francescucci sugere a adoção de uma espécie de profit 

split multilateral. Esta terceira etapa da abordagem incluiria, então, a primeira etapa deste 

profit split multilateral. Nesta, deve-se promover a alocação das remunerações de rotina 

atribuídas às transações praticadas pelos segmentos nucleares entre si com base em 

parâmetros (indicadores de nível de lucro) obtidos a partir de dados externos que reflitam 

como empresas independentes remuneram as funções, riscos e ativos rotineiros. 

Por fim, na quarta etapa, surgiria a necessidade de se alocar o lucro (ou prejuízo) 

residual dos empreendimentos, o qual, normalmente, equivaleria ao lucro operacional 

consolidado dos segmentos nucleares menos a soma das remunerações de rotina alocadas 

na terceira etapa. Uma vez identificado, o lucro residual precisará ser alocado entre os 

segmentos nucleares com base em um critério (fórmula) geral acordado entre o grupo 

multinacional e os países que jurisdicionam as empresas que representam estes segmentos. 

Francescucci não apresenta sugestões para este critério, alegando que isto estaria fora dos 

propósitos de seu trabalho. No entanto, é de se concluir que o fórum mais recomendado 

para este tipo discussão seria a utilização de um APA multilateral. 

A ideia de propor alguma espécie de abordagem combinada foi também levantada 

por outros autores. Amerkhail entende que, apesar de não haver recomendação explícita, 

uma abordagem combinada seria uma solução relativamente simples e consistente com as 
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prescrições dos Guidelines e da regulamentação americana342. O próprio Avi-Yonah, em 

recente trabalho, reconheceu que suas tentativas de persuadir os oponentes das fórmulas 

predeterminadas quanto ao rompimento definitivo com o arm’s length, provavelmente, não 

serão bem-sucedidas343. Diante disso, ele propõe um passo mais modesto: adotar as 

fórmulas predeterminadas no contexto do arm’s length. Neste sentido, sua proposta é 

também uma abordagem combinada porque recomenda que a OCDE incorpore em seus 

Guidelines uma fórmula predeterminada a ser adotada na divisão residual do profit split. 

Em outras palavras, sua proposta se limita aos casos difíceis (hard cases) em que a 

comparabilidade é mais sensível, quando dados externos não podem ser encontrados além 

das remunerações pelas funções de rotina. Segundo o autor, o critério de alocação dos 

custos capitalizados, alternativamente adotado pelo Fisco americano, não é adequado 

porque ele penaliza as empresas do grupo multinacional que estão investindo em P&D e 

isto encoraja a transferência do investimento para os países que oferecem menor 

tributação. Por outro lado, a presente falta de alternativa aos dados externos nos Guidelines 

é também condenável. Assim, Avi-Yonah sugere que a OCDE adote a tradicional fórmula 

predeterminada balanceada pela proporção das vendas, ativos tangíveis e folhas de 

pagamentos. 

1.3.7 – O futuro da disciplina no âmbito internacional 

Em seu artigo que se tornou referência entre os seguidores das fórmulas 

predeterminadas, Langbeim já desafiava o arm’s length ao sentenciar que a norma 

internacional (international norm), teoricamente desejável em matéria de preços de 

transferência, poderia ser descrita e prescrita da seguinte forma: “use preços comparáveis, 

quando comprovadamente disponíveis, caso contrário, use fórmulas predeterminadas”344. 

Hellerstein é abertamente contrário à ideia de que o arm’s length constitua uma norma 

internacional. Para o autor, há claras evidências de que os usos limitados de fórmulas 

                                                 

342 Cf. Valerie Amerkhail, “Pricing Methodology: Arm’s Length of Formulary Apportionment? Sometimes, 
the Best Choice is Both“. In: 8 Tax Management Transfer Pricing Report 94, 1999. Apud, Michael J. 
Graetz, ob. cit. (nota nº 277), p. 416. 

343 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 275). 
344 Cf. Stanley I. Langbeim, ob. cit. (nota nº 326), p. 413. 
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predeterminadas, não só as já relatadas345, mas outras também existentes nas diversas 

legislações nacionais, estão solidamente perfurando as resistências contra a alocação 

formular346.  

Francescucci, por outro lado, reconhece que o arm’s length está consolidado como 

parte integrante do que se convencionou chamar de regime da tributação internacional 

(international tax regime)347. Entretanto, este autor defende que o padrão consolidado é 

aquele ampliado, ou seja, a versão que abriga alguns usos limitados de fórmulas 

predeterminadas. Neste sentido, a alocação multilateral do lucro residual prevista em sua 

proposta de abordagem combinada348 nada mais seria que uma simples evolução lógica da 

interpretação do arm’s length349. Há que se esperar, então, que o resultado do profit split 

multilateral proposto por Francescucci será mais um ponto situado no continuum de 

resultados ainda suficientemente distante da extremidade que acolhe os métodos de 

fórmulas predeterminadas que ofendem o atual padrão consolidado no regime. 

Avi-Yonah, conforme já ressaltado350, também reconhece o arm’s length ampliado 

na posição de padrão consolidado dentro do regime internacional. Em seu trabalho 

publicado em 1995, este autor chegou a sugerir que, face ao panorama instalado, em que a 

complexidade vigente não era suficiente para sensibilizar a comunidade internacional, os 

Estados Unidos deveriam unilateralmente tomar alguma providência351. Na ocasião, ele 

propunha que as maiores multinacionais (um total de 350 que controlavam cerca de um 

terço do produto mundial), ingressassem com pedidos de APAs no IRS para que fossem 

adotadas algumas fórmulas de alocação de lucros específicas para cada ramo de indústria. 

Estas fórmulas seriam, assim, combinadas com os principais parceiros comerciais daquele 

País. Dessa forma, seria engatilhado um processo irreversível que beneficiaria a todos os 

países. Seria, desta forma, o começo da queda (fall) do arm’s length. No entanto, a ideia de 

criação de fórmulas específicas, por ramos industriais, não deixou de sofrer as mesmas 

críticas que normalmente são atribuídas à criação de fórmulas gerais. McLure, por 
                                                 

345 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.6.3. 
346 Cf. Walter Hellerstein, ob. cit. (nota nº 279), p. 110. 
347 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.2; e David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 20), p. 62. 
348 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.6.3. 
349 Cf. David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 331), p. 245. 
350 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.6. 
351 Cf. Reuven S. Avi-Yonah, ob. cit. (nota nº 47). A publicação citada é uma revisão atualizada de trabalho 

que foi originalmente publicado em 1995 pela Virginia Tax Review. 
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exemplo, não vê nenhuma vantagem nesta proposta porque as dificuldades para se 

estabelecer os critérios de alocação de intangíveis independem do ramo industrial352. Por 

sua vez, Weiner rejeita a iniciativa unilateral, porque isto ofenderia a harmonia e a 

cooperação na área da tributação internacional, podendo trazer sérias consequências para 

os investimentos e comércio internacionais353.   

Apesar das evidências de que o arm’s length na versão ampliada está 

razoavelmente consolidado, é fato que ainda existem problemas. Não só os que foram 

acima relatados354 e que constituem questões procedimentais inerentes à aplicação dos 

métodos, mas, também, problemas causados pela falta de efetividade dos métodos. Um 

recente estudo revela que nas duas últimas décadas, enquanto a alíquota média prevista em 

lei para a tributação sobre a renda nos países-membros da OCDE reduziu de 

aproximadamente 40% para 30%, a alíquota média da receita efetivamente arrecadada 

reduziu aproximadamente dos mesmos 40% para menos de 20%. Tudo indica que esta fuga 

de base tributável correu para os paraísos fiscais355.  

Diante disso, o que esperar do futuro? Hamaekers acredita que, depois de 70 anos, 

o princípio arm’s length parece ter atingido os limites do seu desenvolvimento356. Graetz 

entende que o futuro do debate e das práticas administrativas do arm’s length é 

extremamente difícil de se prever357. Lebowitz aproveitou a virada do milênio para 

profetizar que a apuração dos preços de transferência com base no arm’s length um dia vai 

acabar. Ironicamente, absteve-se de precisar esta data, até porque não poderia, alegando 

que esta falta, apesar de diminuir a utilidade da profecia, conta com a vantagem de o 

                                                 

352 Cf. Charles E. McLure, “U.S. Federal Use of Formula Apportionment to Tax Income from Intangibles“. 
In: 14 Tax Notes International 859, 1997. Apud, Michael J. Graetz, ob. cit. (nota nº 277), p. 420. 

353 Cf. Joann M. Weiner, “Using the Experience in the U.S. States to Evaluate Issues in Implementing 
Formula Apportionment at the International Level“. In: Tax Notes Today 181-76, Treasury Department 
Working Paper (1999). Apud, Michael J. Graetz, ob. cit. (nota nº 277), pp. 418 e 419. 

354 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.6. 
355 Cf. Reuven S. Avi-Yonah e Kimberly Clausing, “A Proposal to Adopt Formulary Apportionment for 

Corporate Income Taxation: The Hamilton Project”. In: The John M. Olin Center for Law & Economics 
Working Paper Series nº 70, 2007. Disponível em law.bepress.com, acesso em 11.08.2009, pp. 40 a 42. 

356 Cf. Hubert Hamaekers, ob. cit. (nota nº 48), p. 39. 
357 Cf. Michael J. Graetz, ob. cit. (nota nº 277), p. 435. 
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profeta jamais precisar admitir que errou358. Como se vê, a única certeza sobre o futuro da 

disciplina dos preços de transferência é a incerteza.   

1.4 – O desenvolvimento da disciplina no âmbito brasileiro 

1.4.1 – O contexto histórico 

O controle dos preços de transferência no Brasil é um tema recente. Entretanto, 

antes de sua introdução em nosso sistema tributário, já havia algumas prescrições 

legislativas voltadas para o controle da manipulação de preços em transações praticadas 

entre pessoas ou estabelecimentos ligados. Estas prescrições permanecem ainda presentes, 

com algumas alterações, nas legislações que tratam da tributação sobre o consumo e na que 

trata da tributação sobre a renda. É oportuno perceber que nestas legislações se mantém 

ideia semelhante à que inspira o arm’s length, isto é, os preços praticados entre as pessoas 

ligadas deveriam corresponder ao que seria praticado entre pessoas independentes. 

Na tributação sobre o consumo, no campo do imposto sobre produtos 

industrializados (IPI), desde 1964, há previsão de que o valor tributável não pode ser 

inferior ao preço normal de venda por atacado a outros compradores ou destinatários ou, na 

sua falta, ao preço corrente no mercado atacadista quando o produto for remetido a 

estabelecimento de terceiro com o qual o contribuinte mantenha relação de 

interdependência359. Por sua vez, para o imposto sobre circulação de mercadorias e 

serviços (ICMS), os primeiros cuidados com o controle de preços focaram na saída de 

mercadorias para estabelecimentos do mesmo titular localizados em diferentes estados da 

Federação. Neste sentido, o entendimento vigente determina que a base de cálculo do 

                                                 

358 Cf. Brian E. Lebowitz, ob. cit. (nota nº 276), pp. 1201 a 1209. 
359 Cf. Artigo 15, I, da Lei nº 4.502/64. Esta prescrição, depois de algumas alterações, ainda se encontra 

vigente e está atualmente regulamentada no artigo 136, I, do Decreto nº 4.544/02 (Regulamento do IPI). 
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imposto deve ter como valor mínimo o preço da saída mais recente, o custo da mercadoria 

produzida ou o preço corrente no mercado atacadista360.  

Quando as transações são praticadas na forma de operações de importação, a 

preocupação com o controle dos preços migra para as previsões contidas na lei que 

disciplina o imposto de importação (II). Isto porque as bases de cálculo do IPI e do ICMS 

são formadas a partir do mesmo valor que serve de referência para o II. Por isso, desde 

1986, todos estes tributos têm suas bases de cálculo, em operações de importação, 

dependentes do valor aduaneiro estabelecido em consonância com as disposições previstas 

no Acordo de Valoração Aduaneira (AVA)361. Este acordo, incorporado em nosso sistema 

tributário com o status de tratado internacional, constitui um conjunto de métodos criados 

com a finalidade de apurar o valor que deverá ser considerado apto a mensurar o preço da 

importação para fins de dimensionamento das bases de cálculo dos tributos aduaneiros e 

outras medidas de caráter comercial. A valoração aduaneira, que se aplica a todas as 

importações, independentemente da existência de vínculo entre importador e exportador, 

inclui previsões expressas para aferir o preço que seria praticado no mercado nos casos em 

que a vinculação poderia afastar este comportamento. 

Na área da tributação sobre a renda, a preocupação com a manipulação dos preços 

entre pessoas ligadas existe na legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza (IR), desde 1964, com a introdução das regras que visam a impedir a distribuição 

disfarçada de lucros (DDL)362. O objetivo originário era evitar que, utilizando-se de 

algumas hipóteses casuisticamente definidas em lei, o sócio ou acionista (ou alguma outra 

pessoa ligada) e a sociedade auferissem algumas vantagens ficais pela prática da 

                                                 

360 Para exemplos de dispositivos que cuidaram da saída de mercadorias para estabelecimentos do mesmo 
titular localizados em diferentes estados da Federação, cf. o artigo 26 da Lei nº 6.374/89 do Estado de São 
Paulo e o artigo 8º da Lei nº 1.423/89 do Estado do Rio de Janeiro. A existência de entendimentos 
semelhantes em várias legislações estaduais foi posteriormente consolidada no artigo 13, §4º, da Lei 
Complementar nº 87/96 (Lei Kandir). 

361 Em 1986, o Decreto nº 92.030 promulgou o AVA 1979, o qual foi elaborado para atender a determinação 
do artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) de 1979. Em 1994, o Decreto nº 1.355 
determinou a execução e o cumprimento da Ata Final da Rodada Uruguai do GATT, a qual incorpora, em 
seu anexo 1A ao Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Acordo sobre a 
Implementação do Artigo VII do GATT 1994 (que ficou conhecido simplesmente como AVA). 

362 Depois de um período de experiência administrativa e jurisprudencial que seguia a tendência internacional 
de controlar a manipulação de preços entre pessoas ligadas, as regras de DDL foram introduzidas no Brasil 
com o artigo 72 da Lei nº 4.506/64. Depois disso, a matéria recebeu tratamento adicional nos artigos 60 a 62 
do Decreto-Lei nº 1.598/77 e artigo 20 do Decreto-Lei nº 2.065/83. Cf. Luís Eduardo Schoueri, 
Distribuição disfarçada de lucros. São Paulo: Dialética, 1996, pp. 17 a 96. 
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distribuição disfarçada do lucro. As hipóteses previstas na lei devem sempre ser afastadas 

quando se verifica que as transações que a comportam foram praticadas de acordo com o 

que normalmente se verifica no mercado. Em 1995, com a edição do artigo 10 da Lei nº 

9.249, a DDL sofreu uma redução no seu campo de abrangência porque os lucros e 

dividendos distribuídos foram isentados do IR na pessoa beneficiada. Por isso, as 

consequências da DDL refletem-se agora tão-somente na sociedade que promove a 

distribuição disfarçada. Embora fosse possível defender que estas regras eram suficientes 

para coibir a manipulação dos preços das transações internacionais, a verdade é que, na 

prática, a DDL nunca foi substancialmente aplicada pela RFB no contexto de transações 

internacionais entre empresas relacionadas. 

Apesar de que não houvesse uma legislação específica para o tratamento dos preços 

de transferência, o Brasil, em sua rede de acordos de bitributação363, mantinha a previsão 

contida nos parágrafos 1º dos artigos 9º das Convenções-Modelo da OCDE e da ONU. 

Conforme já ressaltado364, tal previsão enuncia a possibilidade de ajuste primário nos 

preços de transferência das transações praticadas entre empresas relacionadas residentes 

nos países contratantes, desde que se atenda ao padrão arm’s length. Esta possibilidade, 

mesmo com a previsão da DDL, não vinha sendo considerada sem a existência de uma lei 

interna que expressamente autorizasse o ajuste365. Por outro lado, nesta rede de acordos de 

bitributação, o País, sem exceção, dispensava a previsão contida nos parágrafos 2º daqueles 

mesmos artigos. Com isto, não se comprometia com a obrigatoriedade de conceder o ajuste 

correlativo, o que revelava sua pouca atenção para com o tema da bitributação 

econômica366. 

                                                 

363 Até a introdução do controle dos preços de transferência, o Brasil mantinha uma rede de 21 acordos de 
bitributação. Este número já aumentou para 28 (considerando ainda que, neste período, houve a denúncia do 
acordo com a Alemanha). Informação disponível em www.receita.fazenda.gov.br, acesso em 07.09.2009. 

364 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.2. 
365 Neste sentido, Vogel ensina que os acordos de bitributação, por si sós, não criam incidência tributária. 

Para isto, há sempre a necessidade da lei interna dos países contratantes. Cf. ob. cit. (nota nº 85), m.no. 26, 
pp. 20 e 21. 

366 Apesar da posterior implementação do controle dos preços de transferência, a atenção para com o tema da 
bitributação econômica permaneceu inalterada nos acordos assinados pelo Brasil subsequentemente. Esta 
intenção ficou ainda mais contundente quando, em 2003, o País fez incluir uma ressalva nos Comentários 
da OCDE sobre o artigo 9º, na condição de observador dos trabalhos daquela organização, no sentido de 
que se reserva ao direito de não incluir o parágrafo 2º em seus acordos.  
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Foi diante deste quadro que, a partir de 1995, deu-se uma virada no tratamento 

dispensado pelo Brasil à tributação dos rendimentos auferidos pelas empresas nas situações 

internacionais. Com efeito, naquele ano, com a edição da Lei nº 9.249, o Brasil passou a 

adotar o critério da universalidade para tributar a renda das pessoas jurídicas residentes. 

Independente da localização da fonte de produção ou pagamento, a riqueza auferida no 

exterior pela empresa brasileira passou a ser tributada no Brasil. Era o início de uma 

aproximação com a tendência internacional que privilegia a tributação em bases 

universais367. O passo seguinte daquela virada ocorreu em 1996, com a introdução dos 

artigos 18 a 24 na Lei nº 9.430, que inaugurou de maneira mais decisiva o controle dos 

preços de transferência no País. 

Diante da criação de tais regras, surgiu um aparente conflito com o tratamento 

dispensado pela DDL, o qual não foi revogado, uma vez que este abrange algumas 

hipóteses que configuram transações efetuadas entre pessoas ligadas indistintamente em 

situações internas ou internacionais. A solução para esta antinomia é corretamente 

explicada por Ricardo Mariz de Oliveira368. As regras de preços de transferência têm 

caráter especial e devem prevalecer sobre as regras de caráter geral estabelecidas para a 

DDL. Além disso, esta prevalência não é reversível, ou seja, as transações internacionais 

entre partes ligadas se submeterão somente às regras de preços de transferência, mesmo 

que os critérios intrínsecos a estas últimas dispensem a transação do controle de preços369. 

1.4.2 – O regime brasileiro de controle de preços de transferência 

                                                 

367 Neste particular, discute-se o excesso da lei interna por ter incluído na tributação em bases universais os 
lucros auferidos por controladas ou coligadas da empresa brasileira. Enquanto, no exterior, a tributação de 
lucros antes da distribuição só é admitida quando estes lucros são proporcionados por rendimentos passivos 
(tais como, aluguéis, dividendos, juros, royalties e ganhos de capital) auferidos em paraísos fiscais, no 
Brasil, o artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/01 tributou os lucros antes da distribuição sem 
qualquer reserva de conteúdo ou de localização da fonte. O excesso estaria no fato de que o padrão 
internacional é, em regra, tributar somente os dividendos distribuídos. Cf. João Francisco Bianco, 
Transparência fiscal internacional. São Paulo: Dialética, 2007. 

368 Cf. Ricardo Mariz de Oliveira, Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, pp. 
777 e 778. 

369 Como será explicado ainda neste Capítulo, no item 1.4.2.1, isto pode acontecer, por exemplo, quando os 
critérios de aferição de um dos safe harbours previstos na legislação de preços de transferência são 
satisfeitos. Nestes casos, o controle dos preços de transferências é dispensado e não há que se falar em 
submetê-los à disciplina da DDL. 
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O item 12 da exposição de motivos que acompanhou o projeto que resultou na Lei 

n° 9.430/96 foi bastante claro sobre os objetivos pretendidos com a inserção da nova 

matéria em nosso sistema tributário. Leia-se: 

12. As normas contidas nos arts. 18 a 24 representam 

significativo avanço da legislação nacional face ao ingente processo de 

globalização, experimentado pelas economias contemporâneas. No caso 

específico, em conformidade com regras adotadas nos países integrantes da 

OCDE, são propostas normas que possibilitam o controle dos denominados 

“Preços de Transferência”, de forma a evitar a prática, lesiva aos interesses 

nacionais, de transferências de resultados para o exterior, mediante a 

manipulação dos preços pactuados nas importações ou exportações de bens, 

serviços ou direitos, em operações com pessoas vinculadas, residentes ou 

domiciliadas no exterior. 

Como se pode observar, a intenção expressamente declarada na exposição de 

motivos para se introduzir os dispositivos sobre preços de transferência na Lei nº 9.430/96 

foi “evitar a prática, lesiva aos interesses nacionais, de transferências de resultados para o 

exterior”. Esta preocupação parece em sintonia com as razões que impulsionaram a 

organização da comissão, no âmbito da RFB, responsável pela elaboração do projeto. De 

acordo com Heleno Tôrres, havia uma percepção de que empresas estrangeiras situadas no 

Brasil não vinham oficialmente remetendo lucros para o exterior, o que levava a crer que a 

manipulação dos preços de transferência era a forma por elas adotada para remeter os 

resultados para suas matrizes370. Por conseguinte, fica clara a motivação antielisiva da 

introdução do controle de preços de transferência no País. Isto corrobora o entendimento 

que qualifica as regras consubstanciadas pela Lei nº 9.430/96 como cláusulas específicas 

antielisivas371.  

Percebe-se também a insinuação de que a legislação que acompanhava a exposição 

de motivos se apresentava “em conformidade com regras adotadas nos países integrantes 

                                                 

370 Cf. Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3), pp. 165 e 166. 
371 Cf. Paulo Ayres Barreto, “O Tratamento Transacional nos Preços de Transferência e seus Limites 

Constitucionais”. In: Luís Eduardo Schoueri (coord.). Tributos e Preços de Transferência. v. 3. São Paulo: 
Dialética, 2009, p. 138; e Ricardo Lobo Torres, “O Princípio Arm’s Length, os Preços de Transferência e a 
Teoria da Interpretação do Direito Tributário”. In: Revista Dialética de Direito Tributário nº 48. São Paulo: 
Dialética, 1999, p. 131. 
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da OCDE”. Apesar de o Brasil não ser um país integrante daquela organização 

internacional, há que se notar o paradigma utilizado como pretexto pelo legislador. Como 

noticiado, àquela época, os Guidelines haviam sido recentemente divulgados372. Eram, 

portanto, o instrumento mais autorizado para exprimir o pensamento dos países integrantes 

da OCDE em matéria de preços de transferência. Era de se esperar, então, que a lei 

brasileira seguisse de perto as recomendações contidas nos Guidelines. Isto, contudo, como 

se verá a seguir, não foi o que aconteceu. 

Importa, assim, apresentar os questionamentos principal e acessório, acerca do 

regime brasileiro de controle dos preços de transferência, os quais conduzirão as análises 

que serão desenvolvidas neste trabalho373. Questão Principal: apesar de não seguirem, 

como insinuado, as recomendações contidas nos Guidelines, são as regras brasileiras 

capazes de afastar a elisão provocada pela manipulação dos preços de transferência? 

Questão Acessória: em caso negativo, quais as providências que poderiam ser tomadas 

para se atingir este objetivo? 

Para iniciar a análise do regime brasileiro dos preços de transferência, cumpre 

investigar a técnica adotada pela Lei nº 9.430/96 para aferir o controle dos preços 

praticados nas transações controladas. Preliminarmente, é importante esclarecer que os 

dispositivos da lei que tratam dos preços de transferência foram sucessivamente 

regulamentados por alguns atos administrativos. Com algumas pequenas alterações em seu 

texto original, a regulamentação preponderante está atualmente prevista na Instrução 

Normativa SRF (IN/SRF) nº 243/02374. É nesta regulamentação que se encontram mais 

claramente algumas características particularmente desenvolvidas pelo regime brasileiro. 

Entre elas, destacam-se as ideias de “preço praticado” e “preço parâmetro”. Apesar de os 

textos normativos serem ambíguos e gerarem dúvidas, é possível dizer que a interpretação 

administrativa sustenta que “preço praticado” é a média aritmética ponderada dos preços 

                                                 

372 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.1. 
373 Os questionamentos principal e acessório serão respondidos no Capítulo 5, no item 5.3. 
374 A regulamentação preponderante esteve inicialmente a cargo da IN/SRF nº 38/97 e, depois, da IN/SRF nº 

32/01. Nada obstante, em função das alterações introduzidas na Lei nº 9.430/96 pelos artigos 9º e 10 da 
Medida Provisória nº 478/09, publicada em 30.12.09, poucos dias antes da conclusão deste trabalho, é 
provável que a RFB edite nova regulamentação para substituir a IN/SRF nº 243/02. 
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efetivamente praticados nas transações controladas no período de apuração do tributo375. 

Por sua vez, não há dúvidas de que “preços parâmetro” sejam aqueles calculados segundo 

um dos métodos previstos na legislação.  

Neste ponto, vale a pena resgatar a lição de Schoueri, o qual identifica na técnica 

criada pela lei brasileira a existência de uma ficção jurídica376. Este instituto, muito comum 

no direito tributário, nada mais faz do que atribuir a certo antecedente o consequente de 

norma diversa377. Assim, a legislação de preços de transferência instituiu a seguinte ficção: 

se o “preço praticado é superior, nas importações, ou inferior, nas exportações, ao preço 

parâmetro”, deve-se “tributar a renda auferida”. Em outras palavras, verificada uma 

hipótese normativa prevista na legislação de preços de transferência, deve-se dar 

consequência à prescrição normativa contida na norma de incidência da tributação sobre a 

renda. Trata-se do ajuste primário consagrado pela matéria em âmbito internacional378. O 

mecanismo utilizado para operacionalizar este ajuste é a figura da adição ao lucro real 

prevista na legislação do IR. 

Aqui, cabe chamar a atenção para três observações importantes. A uma, que nas 

operações de importação o impacto do ajuste primário recai sobre os itens de custos na 

apuração do lucro, enquanto que nas operações de exportação este impacto recai sobre os 

itens de receita. Por isso, diferentemente do regime de apuração do IR segundo o lucro 

real, no caso dos lucros presumido e arbitrado, o ajuste primário só faz sentido como 

decorrência de operações de exportação379. A dois, que o controle dos preços de 

transferência no Brasil deve ser aplicado indistintamente às bases de cálculo do IR e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). A três, que este controle não tem 

qualquer influência nas legislações dos tributos incidentes sobre o consumo, como o IPI, o 

                                                 

375 Seria possível também sustentar que o preço praticado devesse ser o verificado em cada transação 
controlada e, nesta condição, ser comparado com o preço parâmetro. Esta, contudo, não é a interpretação da 
Administração. Cf. Receita Federal do Brasil, Perguntas e Respostas – Pessoa Jurídica – PIR 2009, 
disponível em www.receita.fazenda.gov.br, acesso em 08.09.09, Capítulo XIX, Pergunta 016, p. 13. 

376 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 72 e 73. 
377 Cf. no Capítulo 4, o item 4.4. 
378 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.2. 
379 Apesar de os regimes de apuração do lucro presumido e do lucro arbitrado serem trimestrais, a 

regulamentação administrativa determina que se faça um controle anual dos preços de transferência cujo 
ajuste primário, se necessário, seja efetuado no final do ano-calendário. Cf. ob. cit. (nota nº 375), Capítulo 
XIX, Pergunta 017, p. 13. 
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ICMS, a Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS)380.  

Diante da constatação de que a técnica brasileira trabalha com a ideia de que o 

preço praticado deve ser ajustado para retratar o preço parâmetro e que estes preços 

representam valores fixos (o praticado apurado por média aritmética ponderada e o 

parâmetro calculado em conformidade com os métodos definidos na legislação), está 

correta a observação de Ricardo Mariz de Oliveira, o qual defende que a lei estabelece 

limites de preços máximos na importação e mínimos na exportação381. Não se trata, como 

explica o autor, de pautas fixas ou arbitramento de valores. A ideia de pautas fixas deve ser 

afastada porque os métodos previstos na legislação não trabalham com preços parâmetros 

fixos. Por sua vez, o arbitramento de valores é hipótese especialmente prevista na lei 

tributária para as situações em que a contabilidade é imprestável ou não mereçam fé os 

documentos ou informações que a sustentam. Estas limitações estabelecidas pela lei, 

prossegue Oliveira, resultam em um lucro tributável mínimo sempre favorável ao Fisco 

porque, se o preço praticado for inferior na importação e superior na exportação, o 

contribuinte não poderá deixar de oferecer a diferença à tributação.  

O regime brasileiro diferenciou-se da prática internacional na definição do aspecto 

subjetivo alcançado pelo controle. Neste particular, o artigo 23 da Lei nº 9.430/96 

estabeleceu o conceito de “pessoa vinculada”, o qual diverge bastante das noções mais 

flexíveis empregadas no aspecto subjetivo da disciplina no âmbito internacional382. Foram 

definidas na lei dez hipóteses de vinculação, as quais incluem até a possibilidade de que 

pessoas físicas sejam consideradas vinculadas a uma empresa e, por conseguinte, 

transações efetuadas entre estas pessoas e a empresa sejam também controladas pelas 

regras de preços de transferência. Além disso, o artigo 14 da Lei nº 11.281/06 incluiu uma 

nova hipótese ao prever que deve ser verificada a vinculação não só do importador, mas 

também do encomendante, em operações de importação sob encomenda. 

                                                 

380 Cf. Recurso CC/MF nº 140608. 
381 Cf. Ricardo Mariz de Oliveira, “Métodos de Apuração dos Preços Transferência no Brasil: Efeitos da 

Escolha de um Método e Possibilidade de Indicação de Métodos Diversos. Consequências da Falta de 
Indicação de Métodos”. In: Luís Eduardo Schoueri (coord.). Tributos e Preços de Transferência. v. 3. São 
Paulo: Dialética, 2009, pp. 156 a 159.  

382 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.2. 
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Uma peculiaridade do aspecto subjetivo da legislação brasileira é a previsão contida 

no artigo 24 da Lei nº 9.430/96. Segundo este dispositivo, as operações efetuadas pelo 

contribuinte (pessoa física ou jurídica) brasileiro com qualquer pessoa física ou jurídica, 

ainda que não vinculada, residente em paraísos fiscais (países com tributação favorecida, 

inicialmente definidos como os países que tributam a renda à alíquota máxima inferior a 

vinte por cento), sujeitam-se ao controle dos preços de transferência. Posteriormente, o 

artigo 4º da Lei nº 10.451/02 ampliou o escopo dos países com tributação favorecida para 

incluir aqueles cuja legislação interna oponha sigilo relativo à titularidade das empresas. 

As dificuldades que os contribuintes e a própria Administração poderiam ter para 

identificar os paraísos fiscais foram afastas pela enunciação taxativa destes países (ou 

dependências territoriais) em atos administrativos editados posteriormente às citadas 

leis383.  

Mais recentemente, o artigo 23 da Lei nº 11.727/08 inseriu o artigo 24-A na Lei nº 

9.430/96, o qual previu a aplicação do controle de preços de transferência também às 

operações realizadas em regime fiscal privilegiado. O parágrafo único deste artigo define, 

de forma alternativa384, as hipóteses em que se verifica a ocorrência deste regime. São 

situações que pretendem alcançar as operações realizadas com aquelas pessoas residentes 

ou domiciliadas no exterior beneficiadas por: (a) tributação favorecida dos rendimentos 

auferidos dentro ou fora de seu território, (b) vantagens de natureza fiscal independente da 

realização de atividade econômica substantiva ou (c) não divulgação de informações de 

natureza societária, comercial ou econômica. Diante da novidade, discute-se agora a 

necessidade de que um ato administrativo seja editado para também enunciar 

taxativamente as situações em que se verifica o regime privilegiado. 

Outra característica importante do regime brasileiro é o aspecto objetivo do 

controle. A Lei nº 9.430/96, em seus artigos 18 e 19, definiu que o controle se aplica aos 

“bens, serviços e direitos” importados ou exportados. Percebe-se, assim, a intenção de que 

por meio desta definição genérica seja atingido todo o conjunto de transações praticadas 

entre empresas relacionadas capaz de envolver o pagamento de um preço como 

compensação pela vantagem obtida com a aquisição da propriedade de um bem, a 

                                                 

383 O último ato editado com este objetivo é a IN/SRF nº 188/02. 
384 A natureza alternativa da definição foi esclarecida pela Lei nº 11.941/09. 
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prestação de um serviço ou a fruição de um direito.  Neste sentido amplo, entre os bens, 

incluem-se os tangíveis e intangíveis. Entre os serviços, incluem-se os prestados entre as 

partes relacionadas (intragrupo) e os estabelecidos em contratos de compartilhamento de 

custos. Entre os direitos, incluem-se os diferentes direitos de uso de propriedades alheias, 

os quais acarretam distintas formas de remuneração, como, por exemplo, os aluguéis, os 

juros e os prêmios.  

O aspecto objetivo do regime brasileiro, apesar de parecer semelhante à abordagem 

transacional prevista no âmbito internacional, difere numa questão bastante sensível. O §9º 

do artigo 18 da Lei nº 9.430/96 expressamente excluiu do controle dos preços de 

transferência as transações que envolvem os pagamentos de royalties e transferência de 

tecnologia para o exterior, remetendo o assunto às pré-existentes limitações de 

dedutibilidade previstas desde 1958, quando o artigo 74 da Lei nº 3.470 foi editado. Além 

disso, a doutrina entende que o Fisco não pode exercer este controle também quanto às 

transações que envolvem o recebimento de royalties e transferência de tecnologia porque 

todas as regulamentações administrativas até agora editadas implicitamente ampliaram 

para as exportações o escopo daquela exclusão385.  

1.4.2.1 – Os métodos desenvolvidos para a apuração do preço parâmetro 

Conforme mencionado, “preço parâmetro” é uma ideia criada pelas 

regulamentações administrativas para indicar o preço apurado a partir dos métodos 

previstos na Lei nº 9.430/96386, o qual deverá ser confrontado com o “preço praticado” 

calculado como a média aritmética ponderada dos preços efetivamente praticados nas 

transações controladas no período de apuração do tributo. Estes métodos foram 

pretensamente inspirados nos métodos tradicionais desenvolvidos para a apuração do 

arm’s length na disciplina internacional dos preços de transferência. Contudo, conquanto, 

no exterior, o enfoque dos métodos tradicionais resida na comparabilidade de preços 

                                                 

385 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 229; e Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3), 
p. 259. 

386 Entretanto, em diversos dispositivos, as alterações introduzidas na Lei nº 9.430/96 pelos artigos 9º e 10 da 
Medida Provisória nº 478/09, publicada em 30.12.09, poucos dias antes da conclusão deste trabalho, 
parecem pretender conferir status legal à ideia criada administrativamente. 
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(CUP) ou margens brutas (cost plus e resale price), no Brasil, o legislador preferiu manter 

a comparabilidade apenas para os métodos inspirados no CUP. Quanto aos métodos 

inspirados no cost plus e no resale price, o legislador inovou ao predeterminar as margens 

brutas que deverão ser aplicadas.  

A lei brasileira denominou de forma diferenciada os métodos caso eles se apliquem 

à importação ou à exportação. Diante desta particularidade, a relação a seguir transcreve, 

para cada correspondente internacional, a descrição legal dos respectivos métodos 

brasileiros.   

Com inspiração no CUP, para a importação, foi criado o método PIC (artigo 18, I, 

da Lei nº 9.430/96): 

I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido 

como a média aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou 

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

de compra e venda, em condições de pagamento semelhantes.
 387

 

Com inspiração no CUP, para a exportação, foi criado o método PVEx (artigo 19, 

§3º, I, da Lei nº 9.430/96): 

I - Método do Preço de Venda nas Exportações - PVEx: definido como 

a média aritmética dos preços de venda nas exportações efetuadas pela 

própria empresa, para outros clientes, ou por outra exportadora nacional de 

bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, durante o mesmo período de 

apuração da base de cálculo do imposto de renda e em condições de 

pagamento semelhantes. 

Com inspiração no resale price, para a importação, foi criado o método PRL (artigo 

18, II, da Lei nº 9.430/96): 

                                                 

387 O artigo 9º da Medida Provisória nº 478/09, publicada em 30.12.09, poucos dias antes da conclusão deste 
trabalho, pretende introduzir pequena alteração nesta redação para esclarecer o caráter ponderado da média 
aritmética e a impossibilidade de se utilizar preços praticados entre empresas vinculadas na amostra de 
comparáveis. 
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II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a 

média aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuídos:  

a) dos descontos incondicionais concedidos;  

b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas; 

c) das comissões e corretagens pagas; 

d) da margem de lucro de: (Redação dada pela Lei nº 9.959, de 2000)  

        1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após 

deduzidos os valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no 

País, na hipótese de bens importados aplicados à produção; (Incluído pela Lei 

nº 9.959, de 2000) 

        2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas 

demais hipóteses. (Incluído pela Lei nº 9.959, de 2000)
 388

 

Com inspiração no resale price, para a exportação, foram criados dois métodos, o 

PVA e o PVV (artigo 19, §3º, II e III, da Lei nº 9.430/96): 

II - Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, 

Diminuído do Lucro - PVA: definido como a média aritmética dos preços de 

venda de bens, idênticos ou similares, praticados no mercado atacadista do 

país de destino, em condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos 

tributos incluídos no preço, cobrados no referido país, e de margem de lucro 

de quinze por cento sobre o preço de venda no atacado. 

 III - Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, 

Diminuído do Lucro - PVV: definido como a média aritmética dos preços de 

venda de bens, idênticos ou similares, praticados no mercado varejista do país 

de destino, em condições de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos 

incluídos no preço, cobrados no referido país, e de margem de lucro de trinta 

por cento sobre o preço de venda no varejo. 

                                                 

388 O artigo 9º da Medida Provisória nº 478/09, publicada em 30.12.09, poucos dias antes da conclusão deste 
trabalho, pretende substituir o método PRL pelo Método do Preço de Venda menos Lucro (PVL). Trata-se 
de conferir status legal à sistemática introduzida pelos parágrafos 10 e 11 do artigo 12 da IN/SRF nº 243/02 
para a aplicação do método PRL na hipótese de bens importados aplicados à produção. A diferença é que, 
no PVL, esta sistemática deverá ser aplicada com margem de lucro única de 35%, indistintamente, nas 
hipóteses de bens importados aplicados à produção ou destinados à revenda. 
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Com inspiração no cost plus, para a importação, foi criado o método CPL (artigo 

18, III, da Lei nº 9.430/96): 

III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: definido como o 

custo médio de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, 

no país onde tiverem sido originariamente produzidos, acrescido dos impostos 

e taxas cobrados pelo referido país na exportação e de margem de lucro de 

vinte por cento, calculada sobre o custo apurado.
389

 

Com inspiração no cost plus, para a exportação, foi criado o método CAP (artigo 

19, §3º, IV, da Lei nº 9.430/96): 

IV - Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e 

Lucro - CAP: definido como a média aritmética dos custos de aquisição ou de 

produção dos bens, serviços ou direitos, exportados, acrescidos dos impostos 

e contribuições cobrados no Brasil e de margem de lucro de quinze por cento 

sobre a soma dos custos mais impostos e contribuições. 

Conforme acima mencionado, cumpre notar que a ideia do teste de 

comparabilidade, presente em todos os métodos desenvolvidos no âmbito internacional390, 

só foi mantida para os métodos PIC e PVEx. No PIC, os preços comparáveis devem ser 

buscados em transações que envolvem bens, serviços ou direitos, “idênticos ou similares”, 

realizadas no “mercado brasileiro ou de outros países” em “condições de pagamento 

semelhantes”. No PVEx, os preços comparáveis devem ser buscados em transações que 

envolvem bens, serviços ou direitos, “idênticos ou similares”, realizadas “pela própria 

empresa, para outros clientes, ou por outra exportadora nacional”, “durante o mesmo 

período de apuração da base de cálculo do imposto de renda” em “condições de pagamento 

semelhantes”. Como se pode observar, mesmo mantendo a comparabilidade para estes 

métodos, a lei brasileira a restringiu. No PVEx, só podem ser incluídas na amostra do teste 

as transações realizadas pela própria empresa e por exportadoras nacionais durante o 

mesmo período de apuração. Nos dois métodos, só podem ser incluídas na amostra as 

                                                 

389 O artigo 9º da Medida Provisória nº 478/09, publicada em 30.12.09, poucos dias antes da conclusão deste 
trabalho, pretende introduzir pequena alteração nesta redação para esclarecer o caráter ponderado da média 
aritmética. 

390 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.4. 
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transações realizadas em condições “de pagamento” semelhantes. Além disso, as 

regulamentações administrativas criaram uma série de outras restrições.  

No que concerne aos demais métodos, há que se perceber o afastamento do teste da 

comparabilidade como consequência da opção do legislador brasileiro pela 

predeterminação das margens brutas em valores percentuais fixos391. Na metodologia 

internacional, as margens que formam a amostra de transações não controladas em 

circunstâncias comparáveis comporão um intervalo de preços arm’s length que será 

cotejado com o preço praticado na transação controlada. Os métodos brasileiros que 

utilizam margens, por outro lado, determinam o cálculo de médias aritméticas ponderadas 

de preços de revenda (PRL, PVA e PVV) ou de custos (CPL e CAP) que constituirão bases 

a partir das quais devem ser aplicadas as respectivas margens brutas predeterminadas com 

o intuito de encontrar um valor único representativo do preço parâmetro. As referências a 

preços idênticos ou similares, no PVA e PVV, e a custos idênticos ou similares, no CPL, 

são meras concessões do legislador em virtude da eventual dificuldade de se encontrar, nas 

próprias empresas vinculadas situadas no exterior, os preços e custos que formarão as 

médias que servirão de base para a aplicação das margens brutas. 

Os métodos antes descritos aplicam-se a todas as transações abrangidas no aspecto 

objetivo do regime brasileiro, qual seja, bens, serviços e direitos. Contudo, o artigo 22 da 

Lei nº 9.430/96 preferiu dar um tratamento diferente para os juros. Neste caso, a lei 

brasileira também predeterminou uma margem bruta para a remuneração dos valores 

negociados a título de empréstimo. Não se trata de uma margem percentual fixa, como nos 

métodos inspirados no resale price e cost plus, mas de uma margem calculada em função 

da taxa de juros básica usada como referência no sistema financeiro internacional, 

acrescida de três pontos percentuais a título de spread. Neste sentido, assim dispuseram o 

mencionado artigo e seu §1º: 

Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando 

decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do Brasil, somente 

                                                 

391 Os artigos 20 e 21, §2º, da Lei nº 9.430/96, flexibilizaram a predeterminação das margens brutas mediante 
a previsão da possibilidade de que estas sejam alteradas. Entretanto, a regulamentação administrativa 
daqueles dispositivos criou um procedimento que praticamente inviabiliza a realização de testes de 
comparabilidade e a consequente alteração das margens predeterminadas. O assunto será apresentado no 
item a seguir e aprofundado no Capítulo 5, no item 5.2.2.4. 
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serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o montante que 

não exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, para depósitos em 

dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo de seis meses, acrescida 

de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizados em função do 

período a que se referirem os juros.  

§ 1º No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica 

mutuante, domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita financeira 

correspondente à operação, no mínimo o valor apurado segundo o disposto 

neste artigo. 

Apesar da pretensa inspiração em métodos internacionais, não foi estabelecido 

nenhum critério para a escolha dos métodos brasileiros392. Assim que, diferentemente do 

que acontece nos Guidelines, não há uma hierarquia que determine a prevalência dos 

métodos inspirados no CUP (PIC ou PVEx). Outrossim, diferentemente do que está 

previsto na regulamentação americana, não há a imposição de alguma regra semelhante ao 

best method rule. Há, na verdade, uma total liberdade de escolha do método a ser aplicado. 

Neste sentido, o artigo 18 da Lei nº 9.430/96, ao anunciar os métodos a serem aplicados na 

importação, dispõe que: 

Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e 

direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas 

operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na 

determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado 

por um dos seguintes métodos: (g.n.) 

Por sua vez, o artigo 19, §3º, da mesma lei, ao anunciar os métodos a serem 

aplicados na importação, estipula que: 

§ 3º Verificado que o preço de venda nas exportações é inferior ao 

limite de que trata este artigo, as receitas das vendas nas exportações serão 

determinadas tomando-se por base o valor apurado segundo um dos 

seguintes métodos: (g.n.) 

                                                 

392 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.5. 
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Esta liberdade de escolha foi confirmada pelas regulamentações administrativas, 

mas há na doutrina quem entenda que há na lei a exigência de que o método que traduza o 

resultado mais favorável ao contribuinte deva ser o adotado393. Segundo esta interpretação, 

o Fisco, por estar vinculado à lei nos lançamentos de ofício, deve perquirir todos os 

métodos para verificar qual deles chega a um resultado mais favorável ao contribuinte394. 

Independente de estar ou não correta esta interpretação, o fato é que há uma plena 

liberdade para o contribuinte escolher o método que lhe garanta o resultado mais favorável. 

A pretensa inspiração nos métodos tradicionais revela outra face da iniciativa 

brasileira. Não houve transigência para com os métodos baseados em lucros. Nem mesmo 

houve a abertura para um possível “quarto método”. Esta decisão foi, por um lado, 

conservadora e, por outro, perigosa. Isto porque, na época da edição da Lei nº 9.430/96, 

como se pôde notar no relato do contexto histórico da disciplina no âmbito internacional395, 

já havia um consenso de que os métodos tradicionais não eram suficientes para lidar com o 

controle dos preços de transferência. Por esta razão, tanto a regulamentação americana 

quanto os Guidelines já haviam superado a fase histórica em que isto foi contemplado com 

a incorporação dos métodos baseados em lucros.  

Há também na legislação brasileira alguns dispositivos que têm o objetivo de 

simplificar o controle dos preços de transferência. Schoueri, ao perceber a semelhança 

destes dispositivos com a conceituação internacional reservada à expressão safe harbour, 

assim os denominou. Trata-se de regras voltadas à simplificação das exigências tributárias, 

as quais, no controle dos preços de transferência, por constituírem exceção ao arm’s 

length, devem ser utilizadas de forma parcimoniosa396.  

No regime brasileiro, a própria Lei nº 9.430/96 criou alguns dispositivos desta 

natureza ao permitir que, no artigo 22, §4º, os juros dos contratos de mútuo registrados no 

Banco Central do Brasil (BACEN) e, no artigo 19, as transações de empresas que 

pratiquem um preço médio em suas exportações superior a 90% do preço médio praticado 

                                                 

393 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 98 e 99. 
394 O artigo 10 da Medida Provisória nº 478/09, publicada em 30.12.09, poucos dias antes da conclusão deste 

trabalho, pretende introduzir o artigo 19-B, §1º, na Lei nº 9.430/96, com a finalidade de afastar esta 
interpretação.  

395 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.1. 
396 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 233 a 236. 
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para as mesmas transações no mercado interno, sejam dispensados do controle. Outros safe 

harbours foram inicialmente criados pela regulamentação administrativa e depois 

ratificados pelo artigo 45 da Lei nº 10.833/03. É o que se verifica com a margem de 

divergência criada para dispensar o ajuste primário quando o preço parâmetro divergir em 

até 5% do preço praticado397 e com as hipóteses de dispensa do controle especialmente 

projetadas para as exportações de empresas que apresentem398: plano de exportação com o 

objetivo de conquista de novos mercados; lucro referente às exportações para empresas 

vinculadas superior a 5% da receita proveniente destas exportações; e receita líquida das 

exportações inferior a 5% da receita líquida total.  

1.4.3 – A mitigação do padrão arm’s length em favor da praticabilidade 

Como se pôde constatar, o controle dos preços de transferência no Brasil foi 

motivado pelo desejo de combater a elisão fiscal por meio de uma legislação interna que 

convergisse para o tratamento internacional da matéria. A intenção teria ainda o mérito de 

corresponder aos acordos de bitributação assinados pelo Brasil399. Do que se expôs, este 

tratamento internacional é ainda essencialmente focado no padrão arm’s length. É 

conveniente, então, investigar se houve uma fiel observância deste padrão e, em caso 

negativo, quais seriam suas possíveis razões. 

Desde 1979, na divulgação de seu primeiro relatório sobre o tema dos preços de 

transferência, a OCDE já reconhecia que, em virtude da complexidade das transações 

internacionais, o arm’s length não se coadunava com a propositura de regras estritas nas 

legislações internas dos diversos países400. No entanto, as regras positivadas no 

ordenamento brasileiro parecem não esconder o receio de se trabalhar com a flexibilização 

                                                 

397 Cf. Artigo 38 da IN/SRF nº 243/02. 
398 Cf. Artigo 30, 35 e 36 da IN/SRF nº 243/02. 
399 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 22. 
400 Cf. Hubert Hamaekers, ob. cit. (nota nº 48), p. 30. 
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exigida pelo arm’s length. Neste sentido, vale a pena reproduzir a opinião de Elen 

Orsini401: 

Percebemos que na legislação de preços de transferência o legislador 

optou por seguir conceitos tradicionalmente usuais e aceitos na legislação de 

imposto de renda das pessoas jurídicas, fixando limite máximo de 

dedutibilidade de custos ou despesas e valor mínimo de receita a ser 

reconhecida, para fins de apuração do lucro tributável. 

O legislador não quis, pois não haveria amparo legal, em relação às 

atribuições da atividade do auditor fiscal do tesouro nacional, ou em função 

das estruturas jurídico constitucional brasileira, permitir que o auditor tivesse o 

arbítrio de definir critérios de ajustes, margens aceitáveis de lucro, ou mesmo 

que o montante a ser autuado dependesse de interpretação, mesmo porque o 

Brasil difere e muito de países como os Estados Unidos, a França ou o Reino 

Unido, onde já existe essa tradição. 

Devemos ressaltar que o auditor fiscal do Tesouro Nacional, no 

exercício de suas funções, embora seja o representante da autoridade 

tributária junto ao contribuinte, tem atividade vinculada, a qual se restringe, 

quando na fiscalização externa, à ação fiscal direta, para orientar ou 

esclarecer o contribuinte no cumprimento de seus deveres fiscais, bem como 

para verificar a exatidão dos rendimentos sujeitos à incidência do imposto, 

lavrando, quando for o caso, termo ou auto de infração. 

Estas ideias parecem ter influenciado toda a formulação das regras brasileiras. Os 

conceitos tradicionalmente usuais e aceitos na legislação, os quais foram referidos pela 

autora, revelam que a preocupação do legislador ao positivar as regras de controle dos 

preços de transferência não se restringiu à convergência com o padrão internacional. 

Outras razões concorreram com o arm’s length durante a criação destas regras. Daí a 

proliferação de situações em que o legislador brasileiro se afastou do padrão. 

A enunciação taxativa de hipóteses que caracterizam a vinculação entre as partes de 

uma transação é claramente uma destas situações. Em vista das dificuldades que permeiam 

                                                 

401 Cf. Elen Peixoto Orsini, “O Princípio ‘Arm’s Length’ e a Legislação Interna Brasileira”. In: Luís Eduardo 
Schoueri e Valdir de Oliveira Rocha (coords.). Tributos e preços de transferência. v. 2. São Paulo: 
Dialética, 1999, p. 141. 
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as noções flexíveis do aspecto subjetivo da disciplina no âmbito internacional, o legislador 

pátrio preferiu a segurança de hipóteses marcadas pela subsunção. Por outro lado, diante 

das inúmeras possibilidades de planejamentos voltados para a elisão internacional com 

apoio em paraísos fiscais ou regimes fiscais privilegiados, escolheu-se submeter quaisquer 

transações realizadas nestas condições ao controle dos preços de transferência. Parece 

nítido que razões de ordem prática inspiraram o legislador nesta definição do aspecto 

subjetivo da matéria. 

Outra não pode ser a conclusão ao se deparar com a decisão de excluir os royalties 

e as transferências de tecnologia do âmbito do controle. Neste sentido, Heleno Tôrres 

defende esta iniciativa porque considera o mecanismo de limitação de dedutibilidade dos 

royalties e da assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada, presente na 

legislação brasileira um instrumento muito eficaz para o controle dos intangíveis402. 

Provavelmente, foi pensando no resultado prático que esta eficácia traduzia para os cofres 

públicos que o legislador renunciou ao controle genérico que estava implementando em 

favor do mecanismo pré-existente.  

Quanto às restrições impostas ao único vestígio de comparabilidade presente nos 

métodos desenvolvidos para a apuração dos preços parâmetros, qual seja, no PIC e no 

PVEx, não é de se estranhar. Afinal, conforme já constatado, a maioria dos problemas do 

arm’s length têm origem na difícil tarefa de encontrar transações não controladas que 

sejam aptas ao teste da comparabilidade403. É patente a preocupação do legislador 

brasileiro com esta realidade. Tanto é que preferiu afastar a comparabilidade de margens 

nos demais métodos. Se, em contrapartida, houve uma concessão para a comparabilidade 

de preços no PIC e no PVEx, ela não foi ampla. O legislador tolheu-a criando algumas 

restrições em busca de reduzir a sua complexidade. A regulamentação administrativa foi 

ainda mais longe criando várias outras restrições. Independentemente da legalidade destas 

últimas, o certo é que elas também foram motivadas pelo desejo de diminuir a incerteza da 

comparabilidade, tornando-a mais prática. 

                                                 

402 Cf. Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3), p. 259. 
403 Cf. neste Capítulo, o item 1.3.6. 
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O aspecto mais polêmico quando se compara a metodologia brasileira com o padrão 

internacional é, sem dúvida, a predeterminação de margens. Foi uma medida que sinalizou 

um claro distanciamento em relação ao arm’s length. E por que razão teria sido tomada tão 

drástica iniciativa? Provavelmente, porque o legislador sabia da complexidade econômica 

que envolve todo o procedimento de comparabilidade de margens. Como acima retratou 

Elen Orsini, uma abertura para este tipo de procedimento na auditoria tributária parece 

romper com todo o paradigma vinculatório que envolve a relação Fisco-contribuinte no 

Brasil. Por isso, a necessidade que moveu o legislador de criar métodos que eliminassem 

por completo a comparabilidade em sede de auditorias tributárias. Não há maior evidência 

de razão prática na legislação brasileira de preços de transferência. Entretanto, para não 

radicalizar a transgressão com o arm’s length, o legislador flexibilizou sua atitude criando 

o procedimento de mudança de margens previsto nos artigos 20 e 21, §2º, da Lei nº 

9.430/96. Leia-se: 

Art. 20. Em circunstâncias especiais, o Ministro de Estado da Fazenda 

poderá alterar os percentuais de que tratam os arts. 18 e 19, caput, e incisos 

II, III e IV de seu § 3º.
404

  

Art. 21. [...] 

§ 2º Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos 

arts. 18 e 19, desde que o contribuinte as comprove, com base em 

publicações, pesquisas ou relatórios elaborados de conformidade com o 

disposto neste artigo.  

Apesar dessa flexibilização, a regulamentação administrativa que se seguiu405 não 

parece ter incentivado os contribuintes a buscar a mudança de margens. Como relata 

                                                 

404 O artigo 10 da Medida Provisória nº 478/09, publicada em 30.12.09, poucos dias antes da conclusão deste 
trabalho, pretende flexibilizar um pouco mais a competência para a alteração das margens predeterminadas 
ao introduzir o artigo 19-A na Lei nº 9.430/96, criando a possibilidade de o Ministro da Fazenda fixar 
margens de lucro diferentes por setor ou ramo de atividade econômica. 

405 Cf. Portarias MF nº 95/97 e nº 222/08. 
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Schoueri, desde a edição da Lei, não se teve notícia de que alguma margem tenha sido 

alterada406.  

No que diz respeito à liberdade de escolha dos métodos, o legislador brasileiro 

desprezou completamente a fundamentação econômica que sustenta os métodos baseados 

em margens brutas. A utilização destes últimos só é recomendada nas situações em que a 

parte testada da transação controlada apresenta pouca complexidade devido à reduzida 

realização de funções, assunção de riscos e emprego de ativos. Entretanto, perante a 

predeterminação das margens, é provável que o legislador tenha inferido que estas 

recomendações não mais se aplicavam. Ora, se a ideia da predeterminação poderia ter 

alguma justificativa no fato de que margens arm’s length teriam sido eleitas a partir da 

observância de médias praticadas por empresas de baixa complexidade, esta justificativa 

desmoronou quando se permitiu que empresas nada comparáveis utilizem os métodos 

baseados nestas margens.  

Por outro lado, o legislador deixou de reconhecer que, quando a comparabilidade é 

confiável, os métodos inspirados no CUP devem ser preferidos porque traduzem o melhor 

resultado arm’s length. É certo que a aferição desta confiabilidade só recairia mesmo sobre 

o PIC e o PVEx, porque são os únicos que trabalham com a comparabilidade. Mas, ainda 

assim, esta preferência indicaria um maior empenho no sentido de fomentar o arm’s length 

quando fosse possível uma aproximação com este resultado.  

Diante destas evidências, não há como repreender o diagnóstico de Paulo Bento, 

segundo o qual “a liberdade na escolha dos métodos também contribui para o 

comprometimento da compatibilidade do princípio arm’s length”407. Nota-se uma 

mitigação deste compromisso com o objetivo de tornar mais prática a aplicação dos 

métodos no País. Para o legislador, pouco importou o conhecimento pré-existente de que 

alguns métodos não são recomendados para todas as situações e de que, quando houver 

confiabilidade, há métodos que melhor traduzem o resultado arm’s length.  

                                                 

406 Cf. Luís Eduardo Schoueri, “Margens Predeterminadas, Praticabilidade e Capacidade Contributiva”. In: 
Luís Eduardo Schoueri (coord.). Tributos e Preços de Transferência. v. 3. São Paulo: Dialética, 2009, p. 
123. 

407 Cf. Paulo Marcelo de Oliveira Bento, “As Regras Brasileiras de Preços de Transferência e o Princípio 
Arm’s Length – Uma Análise Multidisciplinar”. In: Revista de Direito Tributário Internacional n. 2. São 
Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 121. 
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Com relação à decisão de não se permitir a utilização dos métodos baseados em 

lucros ou quaisquer outros métodos, esta conclusão resulta da percepção de que o 

legislador enunciou de forma taxativa os métodos possíveis para o controle que se 

implementava. A RFB já manifestou categoricamente sua interpretação neste sentido, 

inclusive no caso de transações praticadas com empresas situadas em países com os quais o 

Brasil mantém acordo de bitributação408. Contudo, como já demonstrado, há situações em 

que não é possível contar com os métodos tradicionais. Novamente, as preciosas 

observações de Paulo Bento são ilustrativas: “ao adotar apenas os métodos tradicionais, as 

regras brasileiras de preços de transferência restringem a possibilidade de uma maior 

aproximação dos resultados de sua aplicação com o princípio arm’s length, nas situações 

em que, por falta de informações em domínio público sobre operações comparáveis, a 

utilização dos chamados métodos tradicionais é demasiadamente imprecisa ou até mesmo 

inviável”409. Outra vez mais, somente razões de ordem prática podem explicar mais este 

afastamento do padrão arm’s length. 

Do que se depreende da descrição dos safe harbours, a maioria foi instituída para 

beneficiar as empresas exportadoras. Por esta razão, a doutrina defende sua adoção por 

perceber em alguns destes dispositivos o objetivo paralelo de estímulo às exportações410. O 

fato é que qualquer safe harbour induz a uma maior praticidade no trato da matéria dos 

preços de transferência com evidente prejuízo ao resultado arm’s length. Não é por outro 

motivo que, reconhecendo um expressivo campo para o crescimento destes dispositivos no 

âmbito do controle dos preços de transferência, os Guidelines não recomendam sua 

utilização e propõem que as administrações tributárias ponderem os benefícios da 

simplificação com as desvantagens relacionadas aos riscos de bitributação, às 

possibilidades de criação de amplas avenidas para o planejamento tributário e às questões 

de discriminação na equidade e uniformidade dos contribuintes411. 

Na presença de tantas iniciativas que afastam o controle brasileiro de preços de 

transferência do padrão arm’s length, alguns autores levantaram severas críticas ao regime. 

                                                 

408 Cf. ob. cit. (nota nº 375), Capítulo XIX, Pergunta 024, p. 18. 
409 Cf. Paulo Marcelo de Oliveira Bento, ob. cit. (nota nº 407), p. 129. 
410 Cf. Gilberto de Castro Moreira Júnior, “Controle Fiscal dos Preços de Transferência na Exportação e 

Conquista de Novos Mercados”. In: Edison Carlos Fernandes (coord.). Preços de Transferência. São Paulo: 
Quartier Latin, 2007, p. 202; e Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 247. 

411 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 4.121. 
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Neste sentido, depois de criticar a utilização de médias ponderadas, as margens de lucro 

fixas, alguns aspectos da comparabilidade, a proibição do uso do “quarto método”, a falta 

de uma regulação específica para os intangíveis, a prefixação das taxas de juros e a 

ampliação do aspecto subjetivo, Paulo Ayres Barreto categoricamente afirma que “é 

abissal a distância entre a disciplina dos preços de transferência no Brasil e o regime 

adotado pelos países-membros da OCDE” e conclui que “não houve a positivação, em 

nosso ordenamento jurídico, do padrão arm’s length com o conteúdo a ele atribuído no 

Direito Comparado”412. Ricardo Mariz de Oliveira, por sua vez, sentencia que a Lei nº 

9.430/96 não adotou integralmente o princípio arm’ s length, o qual estaria muito melhor 

expresso nas regras que instituíram a DDL no País, e, não obstante saber disso, para os 

negócios internacionais, o legislador “quis introduzir e introduziu normas muito mais 

rigorosas, fechadas em critérios próprios”413. Do ponto de vista dos observadores externos, 

não é muito diferente a percepção que se tem das nossas regras. Messineo, tão logo foi 

editada a Lei nº 9.430/96, assim se manifestou: “A lei brasileira estipula limites de 

dedutibilidade na importação e de lucro bruto na exportação em transações praticadas entre 

partes relacionadas. Não há um princípio arm’s length geral em que as regras de preços de 

transferência sejam baseadas. Na verdade, as regras brasileiras mais parecem uma garantia 

mínima de receita. A aplicação destas regras devem, na verdade, resultar em conflitos com 

provisões sobre preços de transferência da OCDE e dos Estados Unidos.”414. 

Tais entendimentos são bastante incisivos ao sustentar que as regras brasileiras não 

fomentam o arm’s length. No entanto, esta posição não é totalmente aceita por alguns 

autores, os quais vêem na praticidade um importante elemento a ser considerado na 

disciplina dos preços de transferência. Alberto Xavier concorda que a metodologia 

brasileira pode conduzir à realidade distinta do arm’s length. Entretanto, o autor defende 

que suas características são capazes de trazer mais conforto ao contribuinte do que a 

insegurança jurídica provocada pela metodologia internacional415. Paulo Bento, por sua 

vez, reconhece que “há um claro prejuízo à consistência na determinação de preços com 

                                                 

412 Cf. Paulo Ayres Barreto, Imposto sobre a Renda e Preços de Transferência. São Paulo: Dialética, 2001, 
pp. 112 a 122, 153 e 154. 

413 Cf. Ricardo Mariz de Oliveira, ob. cit. (nota nº 368), p. 843. 
414 Cf. Alejandro E. Messineo, “Transfer Pricing in Latin America: New Rules in Mexico and Brazil“. In: 

International Transfer Pricing Journal, Mar/Apr, 1997. Amsterdam: IBFD, p. 47. 
415 Cf. Alberto Xavier, ob. cit. (nota nº 3), p. 390. 
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base no padrão arm’s length”. Apesar disso, a legislação brasileira possibilita “um maior 

grau de simplicidade e certeza em relação às regras da OCDE”. Ademais, acrescenta ele, 

“as dificuldades envolvidas na determinação de preços com base no padrão arm’s length, 

associadas à realidade brasileira de escassez de informações em domínio público e falta de 

aparelhamento das autoridades fiscais, nos levam a constatação de que um sistema nos 

moldes adotado pela OCDE, não parece factível no Brasil”416. 

Outros autores condicionam a compatibilidade entre as regras brasileira e o arm’s 

length à flexibilização dos métodos criados. Heleno Tôrres admite que os métodos 

brasileiros atendem ao arm’s length. Porém, ao se verificar a formação de preços que 

divergem da realidade pela inadequação das margens, o autor sustenta a necessidade de 

alterá-las, seja pela iniciativa do contribuinte, seja de ofício417. Para Jardim Neto, a 

subjetividade verificada na matéria dos preços de transferência no âmbito internacional 

gerou no Brasil “uma legislação que prima por linhas muito objetivas, cartesianas, que, 

embora permitam um elevado grau de segurança jurídica ao contribuinte, muitas vezes 

levam à fixação de um preço absolutamente incompatível com o arm’s length”. Contudo, 

na opinião do autor, uma interpretação segundo a qual os métodos sejam aceitos como 

presunções relativas de resultados arm’s length “levaria a uma saída honrada para a 

chamada versão brasileira, pois a fixação dos limites previstos nos métodos serviriam para 

conferir um alto grau de segurança jurídica para o contribuinte”418.  

A RFB não tem dúvidas em afirmar que existe compatibilidade entre as regras 

brasileiras e o arm’s length. Neste sentido, já até emitiu decisões em procedimentos de 

consulta provocados pelos contribuintes afirmando que “não há contradição entre o artigo 

9º do Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento e o Patrimônio da OCDE – que 

trata dos preços de transferência nas convenções –, e os artigos 18 a 24 da Lei nº 9.430/96, 

que inserem os preços de transferência na legislação fiscal brasileira”419. Um pouco mais 

cautelosa, a Primeira Câmara do CC/MF proferiu, em abril de 2008, um acórdão no qual 
                                                 

416 Cf. Paulo Marcelo de Oliveira Bento, “As Regras Brasileiras de Preços de Transferência e o Princípio —
Arm’s Length – Uma Análise Multidisciplinar”, ob. cit. (nota nº 407), p. 129. 

417 Cf. Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3), p. 291. 
418 Cf. José Gomes Jardim Neto, “Siscomex e Preços de Transferência – Limites e Obrigações do Fisco na 

Utilização da Valiosa Base de Dados”. In: Alexandre Siciliano Borges, Edison Carlos Fernandes e Marcelo 
Magalhães Peixoto (coords.). Manual dos Preços de Transferência no Brasil – Celebração dos 10 anos de 
vigência da lei. São Paulo: MP Editora, 2007, pp. 150 e 151. 

419 Cf. Decisões Cosit nº 12/2000, 19/2000, 20/2000 e 21/2000; e Solução de Consulta Cosit nº 6/2001. 
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reconheceu que “ainda que a opção da lei brasileira por métodos específicos fechados 

possibilite, em alguns casos, não alcançar, rigorosamente, o ‘preço de concorrência’, não 

há conflito entre o artigo 9º do acordo para evitar dupla-tributação celebrado com a 

Alemanha e a legislação interna”420. Por outro lado, em novembro de 2008, a Oitava 

Câmara daquele mesmo CC/MF proferiu acórdão em que emitiu posicionamento idêntico 

ao da RFB421. 

Além destes pronunciamentos, sobressai a opinião de Schoueri, o qual empreendeu 

uma formulação mais sofisticada para justificar a necessidade de que a legislação brasileira 

atenda ao arm’s length. Para o autor, este padrão foi admitido no sistema tributário 

nacional na condição de princípio jurídico e como decorrência imediata do conceito de 

renda e das ideias de igualdade e capacidade contributiva422. A afirmação de que o arm’s 

length possui a natureza de um princípio jurídico presente em nosso ordenamento é uma 

das premissas fundamentais deste trabalho. Por esta razão, o conteúdo da formulação 

empreendida por Schoueri será apresentado no Capítulo 3, o qual aprofundará a 

investigação desta premissa. 

Uma outra premissa fundamental deste trabalho é resultado de uma constatação: há 

uma motivação primordial que inspirou o legislador ao mitigar o arm’s length na 

implementação das regras brasileiras. Pelo que se relatou, as mais diversas razões práticas 

conduziram à elaboração de um sistema bastante divergente do padrão internacional. 

Alguns autores identificam a presença de um princípio jurídico no sistema tributário capaz 

de explicar este comportamento do legislador. A este princípio convencionou-se chamar de 

praticabilidade, a qual, segundo Regina Helena Costa, pode ser definida como “o conjunto 

de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”423. Não 

muito diferente é a lição de Misabel Derzi, para quem a praticabilidade “é o nome que se 

dá a todos os meios e técnicas utilizáveis com o objetivo de tornar simples e viável a 

execução das leis”424. Com o objetivo de também aprofundar a investigação desta outra 

                                                 

420 Cf. Recurso CC/MF nº 155121.  
421 Cf. Recurso CC/MF nº 155390. 
422 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 10 a 15. 
423 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), p. 53. 
424 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), pp. 138 e 139. 
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premissa fundamental do trabalho, a praticabilidade será apresentada no Capítulo 4, 

especialmente dedicado ao tema. 

Portanto, os diversos aspectos da matéria dos preços de transferência no Brasil têm 

uma origem bastante clara. Eles surgiram do interesse em conciliar os princípios arm’s 

length e da praticabilidade num mesmo cenário. Tal embate sugere a possibilidade de que 

ocorra a colisão entre estes princípios em diferentes situações concretas e hipotéticas que 

envolvem o tema. A colisão entre princípios jurídicos que se imbricam é uma consequência 

da ascensão dos princípios à categoria de normas jurídicas no pensamento contemporâneo 

da teoria geral do direito. Neste sentido, as festejadas contribuições efetuadas por 

Dworkin425 e Alexy426 se transformaram em paradigmas para os sistemas constitucionais 

dos Estados democráticos ocidentais. Daí a necessidade de, antes da investigação das 

premissas fundamentais, proceder a uma incursão na pressuposição da condição normativa 

dos princípios jurídicos e na consequente teoria dos conflitos normativos. É o que se 

passará a apresentar no Capítulo seguinte. 

                                                 

425 Cf. Ronald Dworkin, ob. cit. (nota nº 12 da Introdução). 
426 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução). 
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Capítulo 2 

A TEORIA DOS CONFLITOS NORMATIVOS 

2.1 – As espécies normativas 

Norberto Bobbio revela que a teoria das normas jurídicas foi produzida e 

amplamente elaborada pelo positivismo jurídico1. Este empreendimento foi conduzido 

principalmente a partir de uma concepção imperativista do direito que se formou desde a 

tradição filosófico-jurídica romana com Cícero e Modestino, transitou na teologia 

medieval de Santo Tomás2 e ingressou no pensamento pós-medieval com Hobbes3 e 

Thomasius4. Com Austin5, no mundo anglossaxão, e August Thon6, na Europa continental, 

                                                 

1 Cf. Norberto Bobbio, O Positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Comp. Nello Morra; trad. e not. 
Márcio Pugliese, Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995, pp. 181 a 186. 

2 A doutrina católica elaborou a distinção entre comando (praeceptum) e conselho (consilium) segundo seja 
necessário para a salvação eterna ou útil para se obter maior perfeição espiritual. Cf. Norberto Bobbio, ob. 
cit. (nota nº 1). 

3 O direito é definido como um conjunto de normas nas quais o soberano ordena ou proíbe comportamentos 
aos seus súditos. Cf. Norberto Bobbio, ob. cit. (nota nº 1), p. 37. 

4 O direito natural consiste em conselhos enquanto que o direito positivo, em comandos. Cf. Norberto 
Bobbio, ob. cit. (nota nº 1), p. 183. 

5 A norma jurídica tem a estrutura de um comando que constitui um dever passível de sanção. Cf. Norberto 
Bobbio, ob. cit. (nota nº 1), p. 105. 

6 Todo o direito de uma sociedade não é mais que um conjunto de imperativos. Preceitos de conteúdo ora 
positivo ora negativo impulsionam um determinado comportamento. Cf. Norberto Bobbio, ob. cit. (nota nº 
1), pp. 185 e 186. 
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as ideias do imperativismo foram mais bem teorizadas e as noções de comando, obrigação 

e sanção acabaram influenciando toda a obra dos positivistas. 

A concepção inicialmente adotada na teoria normativa foi elaborada a partir de uma 

visão legalista-estatal que considerava o Estado a única fonte do direito e a lei a única 

expressão de seu poder normativo. Neste sentido, não poderiam configurar como comando 

tanto as normas jurídicas emanadas dos costumes7 quanto as provenientes dos tratados 

internacionais8. O positivismo jurídico buscava importar para o direito os métodos 

objetivos das ciências naturais. A interpretação, subsunção e aplicação do direito eram 

ensinadas como dogmas mecanicistas. As lacunas, quando existissem, poderiam comportar 

a analogia9. Quaisquer especulações baseadas em juízos de valor deveriam ser afastadas 

porque poderiam ser representativas de alguma ideologia. Não obstante tamanha 

preocupação, o próprio atributo anti-ideológico do positivismo jurídico foi colocado em 

xeque quando se começou a reconhecer nele uma função política e ideológica. Ademais, os 

horrores nazi-fascistas foram convincentemente explicados dentro da legalidade vigente 

quando adotada a abordagem do positivismo jurídico10.    

Apesar de o reconhecimento da supremacia constitucional residir no âmago da 

teoria kelseniana da norma fundamental e ser a base juspositivista da unidade do 

ordenamento jurídico11, muitos dos enunciados constitucionais foram relegados a uma 

posição secundária pelo positivismo jurídico porque eram vistos como meros dispositivos 

extralegais, carentes de normatividade e, por isso, sem relevância jurídica. Tais enunciados 

                                                 

7 Observe-se que Austin, para legitimar sua teoria em face do direito consuetudinário inglês, recorre ao 
conceito de autoridade subordinada (os juízes) que põe o direito a partir do poder delegado pelo soberano. 
Mesmo assim, faz questão de sustentar que o direito legislativo é superior ao judiciário. Cf. Norberto 
Bobbio, ob. cit. (nota nº 1), pp. 109 e 110. 

8 Faltaria aos tratados uma relação de subordinação, já que as relações internacionais são estabelecidas em 
base paritária. Cf. Norberto Bobbio, ob. cit. (nota nº 1), p. 181. 

9 Entretanto, em algumas situações onde impera a legalidade estrita, como no direito penal e no direito 
tributário, a analogia não poderia ser aplicada para criminalizar condutas, criar tributos ou impor penas. 

10 Cf. Norberto Bobbio, ob. cit. (nota nº 1), pp. 223 e 224; e Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos, 
“O começo da história: a nova interpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro”. 
In: Virgílio Afonso da Silva (org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 277 e 
278. 

11 Cf. Norberto Bobbio, ob. cit. (nota nº 1), pp. 199 a 202. 
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já eram chamados de princípios12, mas, como estavam normalmente ligados a uma 

dimensão ético-valorativa característica do jusnaturalismo ou a pautas programáticas 

genéricas, tinham uma função subsidiária na interpretação do direito13. 

Os problemas do positivismo jurídico possibilitaram reflexões sobre a objetividade 

das normas jurídicas. O sentido único e válido para a interpretação de todas as situações 

começou a ser questionado. Abriu-se espaço, então, para o movimento que vem sendo 

denominado pós-positivismo14 e que envolve tanto as discussões jusfilosóficas de justiça15 

quanto as festejadas contribuições efetuadas por Dworkin16 e Alexy17 à teoria das normas 

jurídicas. Nessa esteira, surgiu a necessidade de se atribuir maior importância àqueles 

enunciados outrora estigmatizados pela carga axiológica que transmitiam: os princípios. 

Nas últimas décadas do século XX, eles ascenderam à condição de norma18 e passaram a 

exigir dos juristas a formulação de teorias que os distingam da espécie normativa que até 

então era objeto exclusivo da atenção da doutrina: as regras. As formulações elaboradas 

neste sentido vêm sendo tradicionalmente agrupadas como distinções fracas ou distinções 

fortes19. 

O grupo das chamadas distinções fracas reúne as ideias de autores que, de alguma 

forma, estabeleceram a diferenciação num nível quantitativo ou de grau. Surgiram, assim, 

                                                 

12 Na verdade, como se verá, os princípios existem mesmo nos enunciados infraconstitucionais. 
13 Cf. Paulo Bonavides, Curso de direito constitucional. 22. ed. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2008, 

pp. 259 a 263. 
14 Cf. Paulo Bonavides, ob. cit. (nota nº 13), pp. 264 a 266.; e Luís Roberto Barroso e Ana Paula de 

Barcellos, ob. cit. (nota nº 10), p. 278. 
15 Cf. Karl Larenz, Metodologia da ciência do direito. 4. ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2005, pp. 241 a 258. 
16 Cf. Ronald Dworkin, ob. cit. (nota nº 12 da Introdução). 
17 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução). 
18 Cf. J. J. Gomes Canotilho, Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Livraria Almedina, 

1998, p. 1034. O autor revela que a metodologia jurídica tradicional distinguia entre normas e princípios. 
Não considerava estes últimos como uma espécie do gênero norma, mas categorias distintas. 

19 Cf. Humberto Ávila, Teoria dos princípios. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 39; e Jane 
Reis Gonçalves Pereira, Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma contribuição ao estudo 
das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 99. 
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teorias que se basearam no grau de importância20, no grau hierárquico21 ou no grau de 

abstração22 (os princípios seriam mais importantes, teriam maior hierarquia ou seriam mais 

abstratos que as regras). Canotilho, ao tratar deste grupo de distinções, acentua a diferença 

do grau quanto à generalidade, ao conteúdo informativo, à hierarquia das fontes, à 

explicitação do conteúdo e ao conteúdo normativo23. Humberto Ávila situa entre as 

distinções fracas as teorias de autores como Josef Esser, Karl Larenz e Claus-Wilhelm 

Canaris24. E o faz de uma maneira tal que os pensamentos dos últimos vão se agregando 

aos dos primeiros. Assim, os princípios são o fundamento normativo para a tomada de 

decisões por meio de mandamentos (Esser). Este fundamento normativo indica uma 

direção para uma formulação hipotética de uma prescrição normativa (Larenz). E à 

fundamentação exercida pelos princípios devem ser agregados dois elementos que o 

caracterizam: o axiológico e o modo distintivo de interação dialética com outras normas do 

sistema (Canaris). Neste sentido, já que partem da visão de Esser, estes autores 

estabelecem a distinção, como ensina Eros Grau, no fato de que os princípios não 

constituem, em si mesmos, mandamentos (regras), mas sim a causa, critério e justificação 

deles25. 

                                                 

20 Cf. José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo. 28. ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 
92. O autor considera os princípios a base das normas jurídicas, que podem estar positivamente 
incorporados, transformando-se, então, em normas-princípio e constituindo preceitos básicos da 
organização constitucional. 

21 Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello, Elementos de direito administrativo. 1. ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1981, p. 230. O autor pressupôs a ideia de que o princípio seria um comando de maior grau de 
hierarquia que a norma (concebida em sua teoria no sentido de regra) em sua clássica afirmação: “Violar 
um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica em ofensa 
não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave 
forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa 
insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu 
arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofendê-lo, abatem-se as vigas que o 
sustém e alui-se a toda a estrutura esforçada.” 

22 Cf. Luís Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da Constituição. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 
147. O autor entende que as normas-princípio se diferenciam das normas-disposição porque, normalmente, 
têm maior teor de abstração e uma finalidade mais destacada dentro do sistema. 

23 Cf. J. J. Gomes Canotilho, ob. cit. (nota nº 18), pp. 1034 e 1035. 
24 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), pp. 35 e 36. 
25 Cf. Eros Roberto Grau, Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 169. 



 

 

137

 

 

 

O grupo das distinções fortes é principalmente representado pelas distinções 

elaboradas nas supramencionadas contribuições de Dworkin e Alexy. São as chamadas 

distinções qualitativas26. O trabalho do americano Ronald Dworkin teve como intuito 

promover uma crítica ao positivismo jurídico27. Para este autor, o problema dos positivistas 

é não perceber que uma teoria normativa apenas baseada em regras não é adequada para 

lidar com os casos difíceis28. Por isso, Dworkin incorpora o atributo normativo também aos 

princípios. Entretanto, ele impõe aos princípios uma aplicação diversa da que ocorre com 

as regras porque eles estariam fortemente relacionados com a justiça ou a equidade ou 

alguma outra dimensão da moral. Nesse ponto, importa registrar que Dworkin não inclui 

no seu conceito de princípio aquelas pautas programáticas, que ele denomina policies, as 

quais buscariam promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social 

considerada desejável29. 

Na teoria de Dworkin, a diferença entre regras e princípios tem natureza lógica. 

Enquanto as regras são aplicadas à maneira do “tudo-ou-nada”, os princípios o são numa 

dimensão de peso ou importância. Com isso, ele quis dizer que: ou uma regra é válida e 

deve ser aplicada em qualquer situação em que ocorram os fatos previstos em seu 

antecedente normativo, ou ela não é válida e deve ser rejeitada. Por sua vez, os princípios 

são sempre válidos. Daí resulta que podem acontecer situações em que não há regras 

válidas que possam ser aplicadas (que configurariam os casos difíceis), mas que os 

princípios aplicáveis se intercruzam de maneira conflituosa. Nestas situações é que se 

revela a dimensão de peso dos princípios porque o intérprete deverá atribuir maior peso a 

um princípio do que a outro na solução do caso. O princípio vencido, contudo, continua 

válido na ordem jurídica30. 

                                                 

26 Cf. Virgílio Afonso da Silva, “Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção”. In: Revista 
Latino-Americana de Estudos Constitucionais. n. 1. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 609. 

27 Cf. Ronald Dworkin, ob. cit. (nota nº 12 da Introdução), p. 35. 
28 Cf. Ronald Dworkin, ob. cit. (nota nº 12 da Introdução), p. 46. 
29 Cf. Ronald Dworkin, ob. cit. (nota nº 12 da Introdução), p. 36. 
30 Cf. Ronald Dworkin, ob. cit. (nota nº 12 da Introdução), pp. 39 a 43. 
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Aproveitando-se das contribuições engendradas por Dworkin, Robert Alexy 

aperfeiçoou a distinção lógica entre regras e princípios sem, entretanto, descuidar de incluir 

as duas noções no histórico conceito imperativista de norma, com sua marcante exigência 

do dever-ser, ao anotar que tanto as regras quanto os princípios podem ser formulados por 

meio de expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição31. Neste 

sentido, Alexy sustenta que os princípios são mandamentos de otimização, ou seja, “são 

normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 

possibilidades fáticas e jurídicas existentes” e as regras “são normas que são sempre ou 

satisfeitas ou não satisfeitas”32. Seu conceito de princípio é menos restrito porque nele se 

incluem os interesses coletivos (policies, na nomenclatura de Dworkin)33. Ademais, Alexy 

amplia as hipóteses de aplicação das regras na maneira “tudo-ou-nada”. Há casos em que, 

diante de um conflito entre regras, o intérprete pode incluir uma cláusula de exceção numa 

das regras e ambas continuarem válidas34. 

Uma definição fundamental na distinção proposta por Alexy é a que identifica as 

regras como mandamentos definitivos e os princípios como mandamentos prima facie35. 

Uma regra válida exige que seja realizado exatamente o que ela ordena. Seu grau de 

realização é único e sua aplicação decorre da subsunção, ou seja, preenchidas as 

possibilidades fáticas previstas no seu antecedente, o mandamento previsto no seu 

consequente é definitivo. Já o grau de realização de um princípio deve ser tanto maior 

quanto possível. Por isso podem ser chamados de mandamentos de otimização. Contudo, 

isto é uma previsão prima facie, ou seja, mesmo que as possibilidades fáticas previstas no 

antecedente do princípio sejam preenchidas, ainda assim poderá haver impossibilidades 

jurídicas que impeçam a sua consecução no grau máximo desejado.  

                                                 

31 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 87. 
32 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), pp. 90 e 91. 
33 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 116. 
34 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), pp. 92 e 104. 
35 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), pp. 103 e 104; e Virgílio Afonso da Silva, Direitos 

Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 45 e 46. Este 
último autor percebe o duplo sentido dos mandamentos propostos por Alexy ao tratá-los como direitos (ou 
deveres) definitivos e direitos (ou deveres) prima facie. 
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Para Alexy, portanto, a verificação das possibilidades fáticas sempre será necessária 

para a aplicação de uma norma. No caso das regras, esta condição será suficiente para a 

aplicação definitiva do consequente normativo. No caso dos princípios, entretanto, há que 

se verificar também em que grau as possibilidades jurídicas permitem a aplicação do 

consequente normativo. Será necessário confrontar o princípio em destaque com outros 

princípios colidentes para se definir o grau de aplicação do primeiro. É por isso que a 

aplicação do consequente normativo dos princípios é prima facie. 

A principal característica das distinções entre regras e princípios propostas por 

Dworkin e Alexy é o fato de o critério distintivo residir na estrutura do dever ser 

normativo. Enquanto as chamadas distinções fracas adotam um critério quantitativo ou de 

grau, as teorias de Dworkin e Alexy estabelecem um critério qualitativo ou estrutural. A 

estrutura das regras segue a lógica do dever ser definitivo e sua aplicação decorre da 

subsunção. A estrutura dos princípios segue a lógica do dever ser prima facie e sua 

aplicação decorre, como se verá adiante, de uma correta fundamentação argumentativa. 

A estrutura lógica das regras é a mesma que havia sido idealizada pela teoria 

imperativista. Não é para menos. Antes da ascensão dos princípios à categoria normativa, a 

norma tinha somente o sentido que agora é atribuído à espécie reservada para as regras. 

Portanto, as regras têm sua estrutura lógica marcada pela presença de um antecedente ou 

suporte fático, que descreve um fato de possível ocorrência no contexto social, ligado por 

meio de um operador deôntico a um consequente, que prescreve condutas que vinculam 

diferentes sujeitos numa relação obrigacional. O operador deôntico pode revelar uma 

obrigação, uma proibição ou uma permissão. 

Por seu turno, a estrutura lógica dos princípios, porque estes não estavam incluídos 

no conceito de norma concebido pelos imperativistas, precisou ser construída pela doutrina 

que elaborou a distinção estrutural das normas. Sua formulação, entretanto, só será 

apresentada ao final desta exposição sobre a teoria dos conflitos normativos porque seu 

entendimento exige o conhecimento de alguns conceitos que serão ainda desenvolvidos no 

decorrer da narrativa.  



 

 

140

 

 

 

2.2 – A proporcionalidade 

Antes de se estudar os conflitos normativos propriamente ditos, há que se abordar a 

construção jurisprudencial que a doutrina alemã passou a intitular como proporcionalidade. 

Existe uma grande discussão sobre a natureza jurídica dessa construção. A maioria da 

doutrina a define como princípio36. Alexy, no entanto, por entender que a 

proporcionalidade se distingue daquilo que conceituou como princípio, percebe que se trata 

de uma regra, mas adota como terminologia o que denomina de máxima da 

proporcionalidade37. Humberto Ávila, por sua vez, prefere classificar a proporcionalidade 

numa categoria distinta de espécie normativa que ele denomina postulado38.  

Para se firmar uma posição nesta polêmica, é essencial que as três etapas 

formuladas para o exame da proporcionalidade sejam antes apresentadas. Convém 

preliminarmente esclarecer que a proporcionalidade (em sentido lato) trata de examinar se 

uma determinada medida, que visa ao fomento de um ou mais objetivos, pode ser 

justificada em face da lógica e dos potenciais direitos colateralmente afetados. Para que se 

configure um exame de caráter jurídico, tanto os objetivos perseguidos quanto os direitos 

afetados devem estar fundamentados pelo ordenamento. Vale dizer, há que haver normas 

(regras ou princípios) no ordenamento jurídico que sustentem tanto os objetivos 

perseguidos quanto os direitos potencialmente afetados. 

O exame foi estruturado em três etapas: a adequação, a necessidade e o 

sopesamento (também conhecido como ponderação ou proporcionalidade em sentido 

estrito)39. Numa aproximação inicial, é possível dizer que estas etapas são sucessivas e 

                                                 

36 Willis Santiago Guerra Filho chega a se referir à proporcionalidade como o “princípio dos princípios”. Cf. 
Processo constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: Celso Bastos, 1999, p. 62. 

37 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 117, nota de rodapé 84. 
38 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), pp. 121 e ss.  
39 Sopesamento será o termo preferido neste trabalho porque melhor evidencia a ideia que, como se verá, 

constitui a essência da etapa, qual seja, a comparação entre pesos atribuídos a objetivos e direitos. A 
ponderação, que também poderia transmitir a mesma ideia, recebeu de Humberto Ávila [Cf. ob. cit. (nota nº 
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interruptivas. Ou seja, se a primeira etapa do exame for confirmada, deve-se proceder à 

segunda etapa. Se não for confirmada, o exame é interrompido e se impõe concluir que a 

medida examinada não pode ser justificada porque não é proporcional. O mesmo sucede 

com as segunda e terceira etapas. Se, ao final do exame, as três etapas forem confirmadas, 

deve-se concluir que a medida examinada pode ser justificada perante o ordenamento e 

pode ser, então, considerada proporcional. 

A complexidade do exame da proporcionalidade fica bastante acentuada quanto 

maior for o número de objetivos perseguidos e direitos colateralmente afetados pela 

medida examinada. Por isso, a apresentação das etapas da proporcionalidade neste tópico 

iniciará considerando a hipótese mais simples em que a medida examinada persegue 

apenas um objetivo e afeta apenas um direito colateral. Posteriormente, então, a hipótese 

será estendida para medidas que persigam mais objetivos e afetem mais direitos colaterais. 

A primeira etapa do exame da proporcionalidade é a adequação. Trata-se de 

investigar se a medida que está sendo examinada é adequada para fomentar a realização do 

objetivo desejado40. Não é necessário que se verifique se ela realiza plenamente este 

objetivo. Basta uma realização mínima, mesmo que esta não seja a mais intensa, a melhor, 

nem a mais segura41. Além disso, a adequação deve ser investigada em relação ao 

momento em que a medida foi escolhida para efetivar a realização do objetivo42. Isto é, o 

momento em que a medida está sendo submetida ao exame da proporcionalidade não 

importa. O fato de ela ter se tornado inadequada após sua escolha não permite recusar a 

confirmação da etapa.   

A segunda etapa do exame da proporcionalidade é a necessidade. Não se trata, 

como uma apressada ilação poderia concluir, de necessidade num sentido de “algo que 

                                                                                                                                                    

19), p. 131] um sentido genérico “despido de critérios formais ou materiais” que a distingue completamente 
da complexa racionalidade perpetrada na terceira etapa do exame da proporcionalidade. Por sua vez, a 
denominação proporcionalidade em sentido estrito cria uma enfadonha necessidade de reiteradamente se ter 
que diferenciar entre a etapa do exame e o próprio exame (proporcionalidade em sentido lato). 

40 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), pp. 169 e 170. 
41 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), p. 154. 
42 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), p. 155. 
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precisa ser necessariamente feito”. Mas, sim, de investigar se a medida que está sendo 

examinada poderia ser substituída por uma alternativa43 que fomente o objetivo perseguido 

com, pelo menos, a mesma intensidade e que restrinja em menor intensidade o direito 

colateral afetado. Em caso negativo, ou seja, se não houver medida alternativa que 

preencha tais condições, a etapa do exame será confirmada e a medida examinada será 

considerada necessária. É, então, uma etapa que exige duas comparações entre a medida 

examinada e as possíveis alternativas. Compara-se a eficiência na realização do objetivo 

perseguido e o grau de restrição em relação ao direito colateral afetado44.  

Para se proceder às comparações, é essencial investigar as medidas alternativas em 

separado. Assim, escolhe-se uma possível medida alternativa de cada vez para se efetuar as 

comparações com a medida examinada. A primeira comparação investiga a medida mais 

eficiente em relação ao objetivo perseguido e a segunda, a medida menos gravosa em 

relação ao direito afetado. Admitindo-se, então, em uma investigação, M1 como a medida 

examinada, M2 como a possível medida alternativa escolhida, O como o objetivo 

perseguido e D como o direito afetado, podem ocorrer nove combinações de resultado das 

duas comparações. Por ser bastante elucidativo, reproduz-se, aqui, ampliado pelas três 

últimas combinações, o quadro elaborado por Virgílio Afonso da Silva45: 

 Medida mais eficiente em 
relação ao objetivo O 

Medida menos gravosa em 
relação ao direito D 

A medida 
adotada (M1) 
é necessária? 

(1) M1 M1 sim 

                                                 

43 A ideia de “alternativa” pressupõe que ela seja viável do ponto de vista fático e jurídico e também que haja 
compatibilidade econômica com a medida examinada. Cf. Jane Reis Gonçalves Pereira, ob. cit. (nota nº 19), 
p. 341. Esta avaliação, como se verá, dependerá de uma correta fundamentação argumentativa. 

44 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), p. 171; e Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), pp. 158 e 
159. Este último autor trata a intensidade da eficiência como intensidade da adequação e ressalta a 
dificuldade dessa comparação porque os meios podem promover os fins em vários aspectos (qualitativo, 
quantitativo ou probabilístico). Por causa disso e para respeitar a escolha da autoridade competente pela 
medida examinada, conclui que esta só deve ser afastada se for manifestamente menos adequada que a 
alternativa. Nada obstante, o presente estudo, como se verá, prefere creditar ao intérprete toda decisão que 
envolva escolhas acerca do exame da proporcionalidade. Tudo dependerá de uma correta fundamentação 
argumentativa.  

45 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), p. 174. 
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(2) M1 M2 sim 

(3) M2 M1 sim 

(4) M2 M2 não 

(5) M1 = M2 M1 sim 

(6) M1 = M2 M2 não 

(7) M1 M1 = M2 sim 

(8) M2 M1 = M2    sim46 

(9) M1 = M2 M1 = M2 sim 

 

A análise das combinações resultantes revela exatamente o que foi enunciado para 

esta etapa do exame da proporcionalidade, ou seja, somente quando a medida alternativa 

(M2) for mais ou igualmente eficiente e, cumulativamente, for menos gravosa é que a etapa 

será rejeitada. Isso só ocorre nas combinações mencionadas nas linhas (4) e (6) do quadro 

acima. Nestas hipóteses, a medida examinada será considerada não necessária e, por 

conseguinte, não proporcional. Nas demais, a medida será considerada necessária em 

relação à medida alternativa escolhida e deve-se continuar com as comparações em relação 

às outras possíveis alternativas. Esgotadas as alternativas, sem que se rejeite a medida 

examinada, prossegue-se, então, para a etapa derradeira do exame. 

A terceira etapa do exame da proporcionalidade é o sopesamento. Trata-se de 

contrabalançar o objetivo perseguido e o direito colateral afetado pela medida examinada 

com a finalidade de verificar se a realização do objetivo justifica a restrição ao direito. O 

sopesamento exige uma comparação entre o grau de intensidade de realização do objetivo 

e o grau de intensidade de restrição do direito. Esta comparação é realizada no âmbito de 

                                                 

46 Depreende-se do próprio enunciado da etapa da necessidade a constatação de que uma medida alternativa 
mais eficiente em relação ao objetivo perseguido só será suficiente para declarar a não necessidade da 
medida examinada se for mais gravosa em relação ao direito afetado. Imagina-se que, havendo um 
equilíbrio na gravidade da afetação a este direito, não seria prudente rejeitar a medida examinada escolhida 
pela autoridade competente sem um posterior sopesamento dos princípios envolvidos na etapa seguinte. 
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uma argumentação que investiga onde a medida examinada atua mais intensamente: no 

objetivo perseguido ou no direito afetado47.  

Como já se noticiou, o exame da proporcionalidade torna-se bem mais complexo na 

medida em que cresce o número de objetivos perseguidos e de direitos colateralmente 

afetados pela medida examinada. Além disso, Alexy insinua que é possível que as 

comparações em jogo revelem a existência de diversos sujeitos de direito diferentemente 

beneficiados pelos objetivos perseguidos e/ou afetados pelos direitos colaterais48. No 

entanto, esta complicação pode ser superada se a identificação dos objetivos e dos direitos 

colaterais for individualizada por cada sujeito ou grupo de sujeitos respectivamente 

beneficiado e/ou afetado. Deste modo, se um dos objetivos perseguidos denunciar que há 

dois grupos de sujeitos diferentemente beneficiados pela medida examinada e isto for 

relevante para o exame da proporcionalidade, é possível desdobrar o objetivo em dois. 

Outrossim, se for relevante para o exame o fato de que existem diferenças substanciais na 

intensidade de afetação de um direito em relação a diferentes sujeitos, nada impede que se 

individualize o mesmo direito em tantos quantos forem os sujeitos diferentemente afetados. 

A constatação desta complexidade permite a seguinte indagação: como saber quais 

são os objetivos perseguidos e os direitos colaterais afetados? A solução deste problema 

depende da sede interpretativa que se depara com o conflito normativo que exige um 

desfecho por meio do exame da proporcionalidade. Se o conflito ocorre em sede litigiosa, é 

ônus das partes em confronto invocar nos autos os objetivos perseguidos e os direitos 

colaterais afetados. Por outro lado, se o conflito ocorre em sede interpretativa não litigiosa, 

como ocorre nas situações submetidas à apreciação doutrinária49, o intérprete terá que 

                                                 

47 Para estabelecer um padrão maior de racionalidade nas comparações, seria possível arquitetar um sistema 
de pesos capaz de expressar um denominador comum entre os graus de intensidade sob comparação. Neste 
sentido, para responder às críticas formuladas à discricionariedade do sopesamento previsto nas primeiras 
edições de sua obra, Alexy elaborou, no posfácio que foi incluído nas edições posteriores, um modelo de 
escalas em três níveis (leve, moderado e sério) para avaliar a intensidade de realização e restrição dos 
objetivos e direitos envolvidos no sopesamento. Cf. ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), pp. 593 a 611. 

48 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 118, nota de rodapé 86. 
49 Jane Reis Gonçalves Pereira identifica a interpretação efetivada nestas situações com a metodologia 

americana denominada definitional balancing. Esta última se trata de uma retórica ponderativa que visa a 
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tentar esgotar as possibilidades dentro do que sua própria sensibilidade possa eleger50. 

Nada obstante, é desnecessário, para o desenvolvimento dos propósitos deste trabalho, 

discutir as peculiaridades da complexa argumentação a ser empreendida nas etapas do 

exame de proporcionalidade quando se está diante de uma colisão que envolve mais de um 

objetivo perseguido e/ou mais de um direito afetado. 

Depois de apresentadas as três etapas que compõem o exame da proporcionalidade, 

cumpre agora se posicionar sobre a polêmica que inaugurou o tópico. Afinal, será a 

proporcionalidade um princípio, uma regra, um postulado ou algum outro instituto do 

direito? Como se demonstrou, os exames que estruturam a proporcionalidade foram 

concebidos para operar diante de objetivos perseguidos e direitos colateralmente afetados 

por uma medida. Deve-se anotar, contudo, que, uma vez presentes estes elementos na 

realidade fática, é obrigatório que o intérprete proceda ao exame. Ora, verifica-se 

claramente, aqui, a estrutura lógica da espécie normativa denominada regra. A 

proporcionalidade está, então, no consequente desta regra. É a prescrição da regra que deve 

ser aplicada pelo intérprete sempre que estiverem presentes os elementos fáticos previstos 

em seu antecedente. É um dever definitivo imposto ao intérprete51.  

É muito comum, no entanto, confundir-se a regra com o que, na verdade, é a 

prescrição da regra. Vejam, por exemplo, as regras que preveem as hipóteses em que um 

                                                                                                                                                    

uma solução abstrata que possa ser utilizada como critério orientador de decisões posteriores em casos 
concretos semelhantes. Cf. ob. cit. (nota nº 19), p. 268. 

50 Estas soluções podem também ser aplicadas ao problema de se escolher as possíveis medidas alternativas 
que devem ser confrontadas com a medida examinada na segunda etapa do exame. Assim, se o conflito 
normativo que origina o exame da proporcionalidade ocorre em sede litigiosa, é ônus das partes 
confrontantes invocar nos autos as medidas alternativas que podem revelar a não necessidade da medida 
examinada. Mas, se o conflito ocorre em sede interpretativa não litigiosa, será o intérprete quem terá que 
inferir as possíveis alternativas. Além disso, idênticas soluções poderão também ser aplicadas para se aferir 
a prevalência dos parâmetros em comparação na etapa da necessidade (eficiência x gravidade) e os 
parâmetros em comparação na etapa do sopesamento (intensidade de realização x intensidade de restrição). 
Neste sentido, será ônus das partes invocar nos autos estes parâmetros, se o conflito ocorre em sede 
litigiosa, ou será o intérprete quem terá que inferir estes parâmetros, se o conflito ocorre em sede 
interpretativa não litigiosa. 

51 É possível defender que a não observação do dever de proporcionalidade pelo intérprete, como todo dever 
prescrito por uma regra, acarreta também uma sanção: a desconstituição da medida desproporcional por 
uma superveniente interpretação promovida no âmbito de uma correta fundamentação argumentativa. 
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determinado direito pode ser extinto pela decadência. A decadência é definida como o 

perecimento de um direito potestativo em razão do seu não-exercício em um prazo 

predeterminado52.  Ela é, então, uma prescrição que está no consequente de uma regra cujo 

antecedente é a descrição de um fato constituído por um prazo temporal. Como se sabe, 

nestes casos, costuma se denominar toda a regra como regra de decadência. No entanto, a 

decadência propriamente dita é a prescrição da regra. Tais associações simplificativas já 

estão disseminadas na cultura jurídica. O discurso acadêmico, desde que ciente das devidas 

distinções, não chega a ficar prejudicado se aderir a estas simplificações.  

Por outro lado, já se esclareceu que os princípios são deveres prima facie. Não há 

nada no exame da proporcionalidade que permita afirmar que se trata de algo que deva ser 

realizado na maior medida possível. Uma vez ocorridos seus pressupostos fáticos, o dever 

de aplicação do exame da proporcionalidade não está sujeito a quaisquer possibilidades 

jurídicas. Pelo contrário, sua aplicação, tal qual estabelecida para as regras, deve ser 

definitiva.  

Não se vê também razão para concordar com Humberto Ávila e incluir o exame da 

proporcionalidade numa terceira categoria normativa a qual ele denomina postulados. Com 

efeito, o autor rechaça a identificação da proporcionalidade como uma regra porque ela não 

seria uma norma imediatamente descritiva de comportamentos devidos que exija do 

aplicador uma mera atividade subsuntiva, mas, sim, a ordenação e a relação entre diversos 

elementos (meio e fim, critério e medida, regra geral e caso individual)53. Ora, diversas 

regras do ordenamento jurídico trazem em seu consequente uma exigência que pode se 

traduzir na ordenação e na relação entre diversos elementos. O que dizer, por exemplo, da 

regra que determina que o crédito tributário deve ser constituído por intermédio do 

lançamento54? A regra poderia ser assim estruturada: verificada a ocorrência do fato 

                                                 

52 Cf. Caio Mário da Silva Pereira. Instituições de Direito Civil v. 1. Introdução ao direito civil; teoria geral 
de direito civil. 20. ed. rev. e atual. por Maria Celina Bodin de Moraes. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 
689. 

53 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), pp. 123 e 124. 
54 Artigo 42 do Código Tributário Nacional: “Compete privativamente à autoridade administrativa constituir 

o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 
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gerador pela autoridade administrativa (antecedente), deve-se promover a constituição do 

crédito tributário pelo lançamento (consequente). Independente da polêmica sobre a 

natureza do lançamento (ato ou procedimento), o fato é que para se atingir o resultado 

determinado pela regra são necessários a ordenação e o relacionamento de vários 

elementos como fato gerador, matéria tributável, montante do tributo, sujeito passivo e 

penalidade cabível. Nem por isso o lançamento deixa de ser uma prescrição da regra. 

Poder-se-ia adotar a associação simplificativa já mencionada e denominar a regra como 

regra do lançamento. O lançamento seria, neste sentido, uma regra. Isto, portanto, não é 

motivo para rechaçar a identificação da proporcionalidade como uma regra. 

Por tudo isso, respeitadas as opiniões contrárias, tratar-se-á, aqui, a 

proporcionalidade como uma regra55. 

O mesmo raciocínio se aplica às três etapas da regra da proporcionalidade. A 

adequação é o consequente de uma regra que tem como antecedente a descrição de um fato 

constituído pela decisão de se proceder ao exame da proporcionalidade. Ao se preencher 

este suporte fático surge a obrigação de se promover a primeira etapa do exame. A 

necessidade é o consequente de uma regra que tem como antecedente a descrição de um 

fato constituído pela decisão de se dar continuidade ao exame da proporcionalidade uma 

vez confirmada sua primeira etapa. Ao se preencher este suporte fático, surge a obrigação 

de se promover a segunda etapa do exame. Por fim, o sopesamento é o consequente de uma 

regra que tem como antecedente a descrição de um fato constituído pela decisão de se dar 

continuidade ao exame da proporcionalidade uma vez confirmada sua segunda etapa. Ao 

se preencher este suporte fático, surge a obrigação de se promover a terceira etapa do 

exame. Como se vê, as três etapas são também prescrições contidas nos consequentes de 

                                                                                                                                                    

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade 
cabível”. 

55 Esta preferência também foi adotada por Virgílio Afonso da Silva. Cf. “O proporcional e o razoável”. In: 
Revista dos Tribunais v. 798, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 26. 
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regras. Serão, portanto, também aqui tratadas como regras. Ou, na feliz particularização 

percebida por Virgílio Afonso da Silva, sub-regras56. 

Há que se perceber também que não há necessidade de que uma norma seja 

suportada por um enunciado explícito. Há normas que podem ser deduzidas do sistema57. 

Esse é o caso da regra da proporcionalidade no direito brasileiro. Ela não está textualmente 

escrita na Constituição, mas sua existência como norma decorre da própria lógica de um 

sistema normativo composto de regras e princípios que fundamentam os objetivos 

perseguidos e direitos afetados pelas medidas impostas na sociedade58. A 

proporcionalidade é o instrumento provido pelo sistema para solucionar os conflitos 

causados por estas medidas. Esta existência suportada por um enunciado implícito é 

reconhecida por grande parte da doutrina59 e pela própria corte suprema da Nação60. 

Mesmo em outros países, a proporcionalidade é reconhecida independentemente de sua 

enunciação explícita61.  

A questão a ser elucidada consiste no fato de que ordinariamente a 

proporcionalidade é apresentada como a ferramenta apropriada para solucionar as colisões 

entre princípios. Afinal, este estudo, até agora, procurou evitar esta associação. Falou-se 

em medidas (examinadas e alternativas), em objetivos perseguidos, em direitos colaterais 

afetados e até, indiretamente, em regras e princípios que fundamentam estes objetivos e 

direitos. Entretanto, nada foi dito propriamente sobre o tão comentado uso da 

proporcionalidade no equacionamento dos deveres prima facie veiculados pelos princípios. 

                                                 

56 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 55), p. 34. 
57 Cf. Paulo de Barros Carvalho, Curso de direito tributário. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 10. 
58 Alexy expressa semelhante opinião quando afirma que “a natureza dos princípios implica a máxima da 

proporcionalidade, e essa implica naquela”. Cf. ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 116. 
59 Cf. Paulo Bonavides, ob. cit. (nota nº 13), p. 436. 
60 Contudo, o recurso à proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal carece de melhor 

sistematização. Muitas vezes seu nome é invocado, em conjunto com o de outras pautas argumentativas, 
como a razoabilidade, unicamente para afastar condutas consideradas abusivas. Neste sentido, cf. Virgílio 
Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 55), p. 31. 

61 Cf. Paulo Bonavides, ob. cit. (nota nº 13), pp. 407 a 418. 
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Esta estratégia foi propositalmente traçada para que o próximo tópico revele uma certa 

impropriedade desta associação62. 

2.3 – Os conflitos normativos 

Apesar de espécies distintas, não se deve descuidar, o que é bastante comum, de 

que tanto regras quanto princípios são normas. Sendo assim, é bastante comum que a 

ocorrência simultânea das possibilidades fáticas previstas nos antecedentes de duas ou 

mais normas resulte na aplicação incompatível de suas consequências jurídicas. 

Configuram-se, assim, os chamados conflitos normativos. Em virtude da dupla natureza 

específica das normas, é intuitivo que os conflitos normativos possam se estabelecer entre 

regras, entre regras e princípios e entre princípios63. Na sequência, as três hipóteses serão 

examinadas. 

2.3.1 – Os conflitos entre regras 

Quando as circunstâncias fáticas preenchem os antecedentes normativos de duas 

regras, é possível que seus respectivos consequentes exijam aplicações incompatíveis entre 

si. Configura-se, então, um conflito entre estas regras. Em face da própria definição das 

regras como espécies normativas cujo mandamento é definitivo, o conflito precisará ser 

solucionado de modo tal que uma das regras seja declarada válida e deva ser aplicada. A 

ilação imediata que decorre disto é que a outra regra necessitará ser declarada inválida e 

expulsa do ordenamento.  

Com efeito, esta situação acontece quando não pode ser instituída uma cláusula de 

exceção em uma das regras. Alexy exemplifica a hipótese em que pode haver a instituição 

                                                 

62 Cf. neste Capítulo, o item 2.3.2. 
63 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), pp. 47 a 56. 
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de uma cláusula de exceção com o conflito de regras estabelecido entre a proibição de se 

sair de sala de aula antes que o sinal toque e o dever de deixar a sala se soar o alarme de 

incêndio64. O fato de soar o alarme de incêndio antes de tocar o sinal de saída configura o 

preenchimento do antecedente normativo das duas regras. É de se esperar que os alunos 

deverão aplicar a consequência da segunda delas. Entretanto, não é razoável exigir que a 

primeira regra, só porque vencida neste caso, deva ser declarada inválida e expulsa do 

ordenamento. Por isso, Alexy prevê que se insira no ordenamento uma cláusula de exceção 

à primeira regra. Pode-se pensar numa cláusula subentendida, mas, na verdade, trata-se de 

dar aplicação ao critério da especialidade, um dos formulados pela doutrina positivista para 

a solução de antinomias, segundo o qual lex specialis derogat legi generali65. As duas 

regras continuam válidas no ordenamento. Reconhece-se, contudo, que uma delas é mais 

específica e deve prevalecer quando confrontada com a outra. 

Por outro lado, se não for o caso de se instituir uma cláusula de exceção, aquela 

ilação imediata estará correta, ou seja, a regra vencida deverá realmente ser declarada 

inválida e expulsa do ordenamento. Os critérios cronológico (lex posterior derogat legi 

priori) e hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), igualmente formulados pelo 

positivismo para a solução das antinomias, aparecem, então, para promover esta tarefa66.  

É importante observar que num sistema de direito positivo os critérios acima 

referidos podem ou não estar enunciados como regras67. Entretanto, esta não é uma 

condição essencial para a sua utilização na solução dos conflitos entre regras. Na realidade, 

a formulação daqueles critérios na forma de regras é uma exigência decorrente da própria 

coerência de qualquer ordenamento jurídico68. Por isso, sempre que uma regra R1 colide 

                                                 

64 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 92. 
65 Cf. Norberto Bobbio, ob. cit. (nota nº 1), p. 205. 
66 Cf. Norberto Bobbio, ob. cit. (nota nº 1), pp. 204 e 205. 
67 No sistema brasileiro os critérios cronológico e da especialidade são previstos no artigo 2º do Decreto-Lei 

nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil). 
68 Cf. Norberto Bobbio, ob. cit. (nota nº 1), p. 203. 
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com uma regra R2, será necessário que um critério de solução de antinomias estabeleça 

uma relação de precedência P de uma das regras sobre a outra, de tal modo que, R1 P R2
69.  

Teoricamente, o conflito entre duas regras pode ser estendido quando a 

circunstância fática for preenchida pelos antecedentes normativos de mais de duas regras 

que exijam consequências incompatíveis. Neste caso, a solução do conflito deve ser 

organizada comparando-se as relações de precedência das regras duas a duas de modo que, 

ao final, prevaleça uma das regras. A solução pode, assim, ser formulada: 

 Se: 
 

R1    P   R2 
R2    P   R3 
(...) 
Rn-1   P   Rn 

R1  P   Rn 

 

Onde R1, R2, R3, (...), Rn-1, Rn são as regras conflitantes e P é a relação de 

precedência. A leitura da solução proposta deve ser tal que: se R1 é precedente em relação 

a R2; R2 é precedente em relação a R3; (...) e Rn-1 é precedente em relação a Rn; então R1 

tem precedência em relação a Rn. Ou seja, fechando-se o círculo, R1 é a regra que 

prevalece no conflito estabelecido entre as regras R1, R2, R3, (...), Rn-1, Rn.  

Cumpre esclarecer que a relação de precedência entre regras é estabelecida 

independentemente de qualquer condição fática. Assim, o fato de soar o alarme de 

incêndio, no exemplo de Alexy, não é uma condição para que a regra que determina a saída 

dos alunos prevaleça sobre a regra que determina a permanência dos alunos. É apenas uma 

condição para que a própria regra seja aplicável. Vale dizer, soar o alarme de incêndio é 

necessário para que ocorra a subsunção deste fato no antecedente normativo e não para que 

uma regra prevaleça sobre a outra. Isto porque sempre que os antecedentes das duas regras 

forem preenchidos a regra que determina saída dos alunos da sala de aula prevalecerá, 

                                                 

69 Adota-se aqui, para enfatizar o conflito entre regras, a mesma terminologia adotada por Alexy para 
expressar a sua, a seguir relatada, lei de colisão entre princípios. Cf. neste Capítulo, o item 2.3.3. 
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independentemente de qualquer outro fato. A relação de precedência no conflito entre 

regras é definitiva70. 

2.3.2 – As colisões entre regras e princípios  

Quando as circunstâncias fáticas preenchem o antecedente normativo de uma regra, 

a definição desta como mandamento definitivo exige que se aplique seu consequente 

jurídico. Todavia, há situações em que a aplicação do consequente jurídico de uma regra 

revela-se extremamente injusta. É o que Eros Grau identifica em Ética a Nicômaco, de 

Aristóteles, quando o filósofo grego demonstra que toda lei, porque é geral, não pode 

conter em si a realidade prática em toda a sua concreção71. Por causa disso, é possível que 

sua aplicação, num caso concreto, traduza consequências incompatíveis com o 

mandamento de algum princípio que também atue no caso. Essa incompatibilidade não 

seria previsível em abstrato quando o enunciado da regra foi positivado72. Somente quando 

reunidas todas as facetas do caso concreto é que o intérprete tem condição de perceber a 

gravidade da incompatibilidade. Configura-se, assim, uma colisão73 entre a regra e o 

princípio contraposto.  

Virgílio Afonso da Silva aponta que a colisão entre regras e princípios “é talvez o 

ponto mais complexo e menos explorado da teoria dos princípios”74. Nada obstante, 

pretende-se demonstrar que este é, na realidade, o tipo de conflito normativo por 

                                                 

70 Essa constatação é importante porque a seguir será demonstrado que na colisão entre princípios a relação 
de precedência depende da condição fática. 

71 Cf. Eros Roberto Grau, ob. cit. (nota nº 25)., p. 121. 
72 Poderia não ser previsível nem mesmo quando fosse averiguado, na via abstrata, o controle de 

constitucionalidade da regra em face de princípios constitucionais contrapostos. É que, ao realizar este 
controle, o tribunal constitucional, por se valer de situações hipotéticas, encontra as mesmas dificuldades 
encontradas pelo legislador quando tenta alcançar a realidade prática em toda a sua concreção.  

73 O termo colisão será aqui adotado para seguir a distinção proposta por Alexy que sugeriu a terminologia: 
conflito entre regras e colisão entre princípios. Cf. ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 91. Virgílio Afonso 
da Silva também denominou os confrontos entre regras e princípios como colisões. Cf. ob. cit. (nota nº 35), 
p. 51. 

74 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), p. 51. 
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excelência adequado para o tratamento pela regra da proporcionalidade no campo do 

direito público e, mais particularmente, no campo do direito tributário.  

Para que tal assertiva seja comprovada, é preciso primeiro recuperar a condição 

essencial que fundamentou a apresentação da proporcionalidade no tópico anterior, qual 

seja, a exigência de haver uma medida para ser examinada. O que seria esta medida? No 

campo do direito público, parece correto afirmar que a maioria das medidas que visam ao 

fomento de um ou mais objetivos são estruturadas por meio de regras. Mesmo quando a 

medida configura a ação de um determinado agente público no plano físico, esta deve ser 

executada dentro dos parâmetros previstos em regras75. Outrossim, quando os particulares 

relacionam-se com o Estado, suas ações são também reguladas por meio de regras 

preestabelecidas76. Então, a medida examinada pela proporcionalidade deve corresponder, 

das duas uma, ou às próprias regras ou às ações perpetradas pelos agentes públicos ou 

particulares.  

Por isso, na grande maioria das vezes, a interpretação efetuada pelo operador do 

direito no campo do direito público se resume a verificar a ocorrência do antecedente de 

uma regra e dar aplicação à prescrição do seu consequente. O agente público ou o 

particular perfazem a ação prescrita no consequente da regra. O juiz77 pode ser demandado 

                                                 

75 Também a ação discricionária dos agentes públicos é pautada por limites estabelecidos em normas (regras 
ou princípios). Caso contrário, o ato administrativo estaria num campo inaceitável no Estado democrático 
de direito: o arbítrio. Cf. Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro. 16. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1991, p. 144. A ação discricionária pautada por limites estabelecidos somente em 
princípios, ou seja, quando inexista regra em que o caso concreto possa ser enquadrado em seu antecedente, 
será objeto da análise seguinte referente às colisões entre princípios. 

76 É bastante conhecido o brocardo segundo o qual o agente público deve pautar sua ação exclusivamente 
pelo que determina a lei enquanto que o particular pode pautar sua ação por tudo aquilo que a lei não 
proíbe. Isto é uma decorrência das diferentes vertentes do princípio da legalidade enunciadas 
respectivamente no caput do artigo 37 e no inciso II do artigo 5º da Constituição. Entretanto, o que dizer 
das situações nas quais o particular se relaciona com a Administração Pública? Hely Lopes Meirelles 
leciona que “na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal”. Daí que todo 
relacionamento com a Administração Pública é obrigatoriamente regulado pelo direito em seus diversos 
campos do direito público. Por isso, é possível afirmar que nestas situações o particular não tem a mesma 
liberdade. Cf. ob. cit. (nota nº 75), p. 78. 

77 Em todas as situações que envolvem o direito público, as autoridades administrativas (inclusive os 
tribunais administrativos) com competência para revisar os atos administrativos poderão seguir o mesmo 
padrão atribuído à interpretação dos juízes. Só não será possível a superação de regras diretamente 
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a verificar a correta operação interpretativa efetuada por estes operadores. Em linguagem 

corriqueira, tudo não passa de subsunção. Entretanto, há casos extremos que podem 

configurar uma colisão entre a regra e os princípios que fundamentam direitos 

colateralmente afetados. No campo do direito público, onde a legalidade impera, não será o 

agente público nem o particular quem poderá superar a regra aparentemente injusta. Só o 

juiz, ente público que detém a função jurisdicional do poder do Estado, poderá superá-la e 

deixar de aplicar o seu consequente normativo. E a ferramenta para isto será a aplicação do 

exame da proporcionalidade promovido no âmbito de uma correta fundamentação 

argumentativa. Em consequência, quem vê seus direitos indevidamente afetados pela exata 

aplicação de uma regra só resta recorrer ao Judiciário. A Administração Pública só pode 

corrigir suas ações perpetradas com base em regras legais quando verifica que houve erro 

de subsunção do fato no antecedente da regra78.  

Virgílio Afonso da Silva concorda também que a maioria dos casos em que a regra 

da proporcionalidade deve ser aplicada revela a existência de uma regra infraconstitucional 

no papel de medida examinada79. Por isso, há que se reconhecer que a colisão entre regras 

e princípios é muito mais frequente no trabalho jurisprudencial do que a colisão entre 

princípios. Esta constatação poderia trazer dificuldades teóricas já que, como se 

mencionou, a colisão entre regras e princípios é pouco explorada na teoria dos princípios. 

Nada obstante, não há motivo para tal preocupação. A colisão entre regras e princípios 

pode ser transfigurada numa colisão entre princípios. Esta, sim, explorada na teoria dos 

princípios. Alexy admite isso quando converte a colisão de uma regra R com um princípio 

P numa colisão entre o princípio PR que sustenta a regra e o princípio P80. Assim sendo, o 

que acontece numa colisão entre uma regra R e um princípio P é, na verdade, a 

incompatibilidade entre a consequência da prescrição de R, que traduz um objetivo 

sustentado pelo princípio PR, e o direito sustentado por P. Pela nomenclatura utilizada, é 

                                                                                                                                                    

estabelecidas a partir de lei em face da ausência de suficiente atributo de autoridade. Portanto, estas 
reflexões serão verdadeiras em todas as referências que aqui se faça à interpretação dos juízes. 

78 Há que se considerar também a possibilidade de a regra legal conceder discricionariedade à ação do agente 
público.  

79 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), pp. 178 e 179. 
80 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), pp. 90 e 91, nota de rodapé 24. 
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fácil perceber que a solução deste conflito exige do intérprete a consecução da regra da 

proporcionalidade. Isto porque se está diante de uma medida (que é a determinada pela 

prescrição contida no consequente de R) que fomenta um objetivo (que é sustentado por 

PR) e que afeta um direito (que é sustentado por P). 

Convém deixar claro que a superação das regras é uma atitude excepcional. Como 

já se disse, o comportamento habitual esperado do agente público ou do particular é agir 

conforme determinam as prescrições das regras. Sejam elas legais ou administrativas. Só 

em circunstâncias excepcionais os juízes poderão superá-las. São circunstâncias que 

configuram colisões entre regras e princípios. A ausência de proporcionalidade justificada 

no âmbito de uma correta fundamentação argumentativa poderá indicar a não 

aplicabilidade da regra e sua consequente superação. É justamente nestas 

excepcionalidades que se verifica a maior aplicabilidade da regra da proporcionalidade no 

trabalho jurisprudencial. Portanto, a colisão entre regras e princípios capaz de revelar pela 

proporcionalidade uma superação das regras é exceção. Contudo, é nesta exceção que mais 

se aplica a proporcionalidade. 

A dificuldade para a superação das regras se justifica. O legislador ou a autoridade 

administrativa, quando elaboram enunciados prescritivos de regras, atuam em função de 

uma competência constitucionalmente estabelecida. Aliás, a independência e harmonia das 

funções representativas do poder estatal são exigências teóricas que devem ser impostas 

em todos os Estados democráticos de direito81. Disso decorre uma previsão de certeza 

segundo a qual as regras devem ser cumpridas. Por isso, Humberto Ávila lembra que a 

consideração a aspectos concretos e individuais para a superação das regras “só pode ser 

feita com uma fundamentação capaz de ultrapassar a trincheira decorrente da concepção de 

que as regras devem ser obedecidas”82. 

Por outro lado, a excepcional superação das regras conta também com suas razões. 

O legislador e o administrador público quando enunciam prescrições características de 
                                                 

81 Isso é expressamente fixado no artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil. 
82 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), pp. 123 e 124. 
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regras descrevem situações hipotéticas que, infelizmente, não conseguem prever todos os 

elementos que possuem probabilidade de ocorrer na realidade. Por sua vez, as regras e 

princípios que também inspiraram a formulação normativa podem ter sido 

inadequadamente ou insuficientemente colhidos do ordenamento jurídico83. Essas 

incertezas podem acarretar situações extremamente injustas. Por isso, apesar da proteção 

de trincheira inerente às regras regularmente positivadas no ordenamento, é possível a sua 

superação se for caracterizada a não proporcionalidade de suas prescrições no âmbito de 

uma correta fundamentação argumentativa perpetrada pelo Poder Judiciário.  

Nestas condições, o exame da proporcionalidade deverá sempre agregar um 

objetivo independente dos que são fomentados pela medida (regra) examinada. Trata-se do 

objetivo de trincheira sustentado pelo princípio da segurança jurídica. Esse objetivo traduz 

o papel essencial das regras no ordenamento jurídico, que é justamente o de aumentar o 

grau de segurança na aplicação do direito84. Então, na aplicação da regra da 

proporcionalidade, durante a etapa do sopesamento85, o intérprete deverá agregar a 

segurança jurídica como mais um objetivo perseguido pela medida (regra) examinada. Este 

objetivo deve estar presente em toda argumentação que fundamentará o exame. 

A colisão entre regras e princípios pode ser arguida independentemente de que um 

caso concreto seja apresentado. Com efeito, pode haver dúvidas sobre a proporcionalidade 

de uma regra sem mesmo que um caso concreto revele a ofensa ao direito subjetivo de 

alguma pessoa. A própria situação hipotética descrita na regra pode ser questionada se 

                                                 

83 Neste ponto da narrativa, cumpre esclarecer que tanto as regras quanto os princípios podem servir de fonte 
para a elaboração de outras regras. Diante da possibilidade de ocorrerem colisões entre regras e princípios 
ou entre princípios, é possível conceber que o legislador e o administrador público deveriam, então, efetuar 
as etapas do exame da proporcionalidade antes de sua formulação normativa. Naturalmente, em razão da 
natureza política de suas funções, esta exigência é atenuada. Tudo é feito como se as regras e princípios já 
presentes no ordenamento fossem balanceados e disso resultasse uma nova regra. Virgílio Afonso da Silva 
fala em regra infraconstitucional resultante de um sopesamento efetuado pelo legislador [Cf. ob. cit. (nota nº 
35), p. 179]. A fundamentação das etapas do exame da proporcionalidade normalmente fica implícita. Daí a 
necessidade de eventual correção pelo Judiciário. 

84 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), p. 52. 
85 É possível demonstrar que é dispensável examinar a adequação e a necessidade de uma regra em face da 

segurança jurídica invocada na colisão na condição de objetivo de trincheira. Esta demonstração, contudo, 
foge ao escopo do presente trabalho. 
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desvelar por si só que prescreve medidas potencialmente desproporcionais. É o que 

acontece, por exemplo, no controle de constitucionalidade exercido na via abstrata pelos 

tribunais constitucionais. Inúmeros são os exemplos nos quais estes tribunais se socorrem 

da proporcionalidade para declarar a inconstitucionalidade de uma regra (enunciada em lei 

ou ato administrativo) e afastá-la do ordenamento86. Portanto, o exame da 

proporcionalidade não se aplica somente em casos concretos.  

Ricardo Krakowiak, no mesmo sentido, entende que a conformidade de uma 

medida restritiva de direitos ao exame da proporcionalidade deve ser “testada” tanto em 

termos abstratos como nos casos concretos, considerando todas as peculiaridades da 

hipótese em que o exame será aplicado. Assim, por focar sua análise no âmbito tributário, 

o autor defende que a proporcionalidade constitui uma verdadeira limitação constitucional 

ao poder de tributar, a qual pode atuar na verificação da constitucionalidade das normas 

jurídicas quando abstratamente consideradas e quando aplicadas em cada caso concreto87.  

Há, ainda, situações em que os tribunais constitucionais não declaram a 

inconstitucionalidade da regra, mas só admitem sua constitucionalidade segundo a 

chamada “interpretação conforme a Constituição”, e situações em que eles declaram a 

“inconstitucionalidade parcial sem redução de texto”88. Nestes casos, o tribunal não declara 

a invalidade do enunciado positivado, mas enuncia um outro que o complementa. Trata-se 

de uma nova regra que figurará no ordenamento.  

Mais facilmente, a falta de proporcionalidade de uma regra pode ser aferida diante 

de casos concretos. A realidade fática apresenta um sem número de situações capazes de 

evidenciar a gravidade de direitos colateralmente afetados pela regra. Esta gravidade não 

poderia ser pressuposta pelo legislador ou pelo administrador público que positivou a regra 

porque aquelas possibilidades fáticas não haviam sido percebidas. É neste contexto que o 

                                                 

86 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), pp. 52, 53 e 179. 
87 Cf. Ricardo Krakowiak, O Princípio da Proporcionalidade como Limitação Constitucional ao Poder de 

Tributar. São Paulo: Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Direito da USP, 2005, pp. 124 e 128. 
88 Cf. Gilmar Ferreira Mendes, Moreira Alves e o controle de constitucionalidade no Brasil. São Paulo: 

Saraiva, 2004, pp. 341 a 431. 
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trabalho do Judiciário se torna mais sensível. A decisão de superar uma regra apenas num 

caso concreto, sobretudo quando isto é feito por um juiz singular, parece ofender os pilares 

da separação dos poderes. Este é o ponto mais polêmico da teoria dos conflitos normativos 

porque coloca em xeque uma das premissas fundamentais da teoria. A polêmica pode ser 

resumida pela seguinte pergunta: se a distinção entre regras e princípios é baseada no fato 

de que as regras são deveres definitivos enquanto que os princípios são deveres prima 

facie, como explicar a possibilidade de uma regra não ser aplicada num caso concreto se o 

seu antecedente normativo foi devidamente preenchido? Para elucidar a questão, abre-se 

espaço para uma pequena incursão na discussão que norteia o assunto. 

2.3.2.1 – A problemática superação das regras  

Humberto Ávila é o mais conhecido autor, pelo menos na doutrina nacional, que 

consistentemente questionou a definição das regras como espécies normativas 

caracterizadas por enunciarem deveres definitivos89. Seu questionamento foi amparado por 

cinco exemplos que vale a pena serem, aqui, reproduzidos para melhor situar a discussão. 

Nos três primeiros exemplos, o ilustre jurista gaúcho tenta demonstrar que as regras podem 

ser superadas e, por causa disso, suas prescrições não traduzem deveres definitivos. Nos 

dois últimos, Ávila quer ressaltar que as regras também colidem e que a solução deste 

conflito exige, tal qual a colisão entre princípios, uma “ponderação de razões”90. Para 

avaliar a intenção perpetrada por Ávila em cada conjunto dos exemplos mencionados, 

agrupam-se também, a seguir, os exemplos reproduzidos.  

O primeiro exemplo trata de um julgamento efetuado pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) em face da regra contida no artigo 224 do Código Penal brasileiro, qual seja, 

a presunção de que há violência se a vítima for menor de 14 anos91. O relato do caso 

efetuado por Humberto Ávila revela que, numa situação em que o denunciado havia 

                                                 

89 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), pp. 40 a 64. 
90 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), p. 48. 
91 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), p. 45. 
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praticado relação sexual com uma menor de 14 anos, o tribunal entendeu que as 

circunstâncias do caso concreto foram tais que restou “não configurado o tipo penal”. Isto 

porque ficaram evidenciados nos autos a aquiescência da vítima e sua aparência física e 

mental de pessoa mais velha.  

Este primeiro exemplo merece uma crítica. Afinal, o tribunal superou a regra 

porque o tipo penal não ficou configurado. Conforme os ensinamentos de Damásio de 

Jesus92, o artigo 224 do Código Penal se aplica, dentre outros, ao crime de estupro previsto 

em seu artigo 213. Entretanto, prossegue este autor, “a presunção de violência, no caso de 

a vítima não ser maior de catorze anos, é relativa, cedendo na hipótese de o agente incidir 

em erro quanto à idade desta, erro plenamente justificado pelas circunstâncias”. Com isso, 

fica evidente que, se a presunção estabelecida pelo artigo 224 não se confirmou, não há 

mesmo que se caracterizar a ocorrência do tipo penal do artigo 213. Em ambos os artigos, 

não se confirmaram os enquadramentos do acontecimento fático nos antecedentes 

normativos. No artigo 224, além de a vítima ser menor de 14 anos, o tratamento como 

presunção relativa exige também que nenhuma circunstância do caso permita a incidência 

de erro quanto à idade da vítima por parte do agente. Pelo artigo 213, para que se 

confirmasse naquele caso a ocorrência do antecedente normativo, estupro, seria necessária 

a confirmação da presunção prevista no artigo 224. Portanto, o tribunal agiu corretamente 

em sua decisão. Mas não foi uma decisão que superou uma regra, foi apenas uma decisão 

que interpretou o caso de maneira tal que não se verificou a subsunção da situação fática às 

regras93. 

Esta, aliás, é uma característica da ponderação de razões concebida por Humberto 

Ávila. Nela, insere-se a argumentação efetuada pelo intérprete quando este promove as 

atividades intelectuais constitutivas da subsunção. Essa constatação fica evidente quando o 

autor afirma que “o livro eletrônico é um bom exemplo de que somente um complexo 

                                                 

92 Cf. Damásio E. de Jesus, Direito penal. v. 3. Parte especial: Dos crimes contra a propriedade imaterial a 
Dos crimes contra a paz pública. 15. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 153.  

93 No mesmo sentido, mas sem concluir pelo acerto ou erro da decisão do tribunal. Cf. Virgílio Afonso da 
Silva, ob. cit. (nota nº 35), pp. 58 e 59. 
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processo de ponderação de argumentos a favor e contra sua inclusão no âmbito da regra de 

imunidade permite decidir pela imunidade relativa a impostos”94. Ora, o termo “livros” na 

regra constitucional da imunidade95 é um tipo. Os tipos e os conceitos estão presentes em 

diversos enunciados normativos e a precisão de seus domínios é tarefa de todo intérprete 

quando formula a norma correspondente a tais enunciados96. É uma atividade preparatória 

para a subsunção. Mas isto não quer dizer que, muitas vezes, esta interpretação não 

demande muita argumentação. Também neste sentido, Virgílio Afonso da Silva ressalta 

que “em nenhum momento se defendeu que a diferença entre regras e princípios está na 

dificuldade de interpretação ou na vagueza de seus termos”97. 

O segundo exemplo trata também de um julgamento efetuado pelo STF em face de 

uma regra que prevê que a contratação de servidor público sem aprovação em concurso 

público deveria ensejar a declaração de que o ato foi praticado com improbidade 

administrativa98. Desta vez, o relato de Ávila sobre o caso concreto revela que o tribunal 

deixou de aplicar a regra porque a contratação se referia a um único gari e por um período 

de apenas nove meses e, por isso, a aplicação da prescrição contida na regra seria 

“atentatória à ordem natural das coisas e, por conseguinte, à razoabilidade”. Além disso, o 

autor conclui que a falta de adoção do comportamento previsto pela regra “não 

comprometia a promoção do fim que a justificava (proteção do patrimônio público)”. 

O terceiro exemplo trata de um julgamento de um tribunal administrativo – o 

Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. A regra superada determinava que, 

se uma empresa realizasse uma importação, esta empresa deveria ser excluída do programa 

de pagamentos simplificados de tributos federais99. Neste caso, o relato de Ávila revela que 

o tribunal deixou de aplicar a regra porque a empresa efetuou uma única importação, de 

quatro pés de sofás, para um só sofá. O entendimento do tribunal foi no sentido de que 

                                                 

94 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), p. 47. 
95 Cf. Artigo 150, inciso VI, alínea “d” da Constituição da República Federativa do Brasil. 
96 A noção de tipos e conceitos será apresentada no Capítulo 4, que se referirá à praticabilidade. 
97 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), pp. 59 e 60. 
98 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), pp. 45 e 46. 
99 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), pp. 46 e 47. 
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“uma interpretação dentro do razoável indica que a interpretação deve ser feita em 

consonância com aquilo que, para o senso comum, seria aceitável perante a lei”. Além do 

mais, o autor conclui que a falta de adoção do comportamento previsto pela regra “não 

comprometia a promoção do fim que a justificava (estímulo da produção nacional por 

pequenas empresas)”.  

Com relação a estes dois exemplos, realmente tratam de situações em que houve 

superação das regras pelos tribunais. Primeiramente, convém desde já anotar a incorreta 

fundamentação argumentativa levada a efeito pelos tribunais que julgaram os respectivos 

casos. Fundamentar a superação de regras diante de casos concretos por intermédio de uma 

pauta argumentativa tão pouco controlável como a razoabilidade é algo em desacordo com 

a teoria defendida neste trabalho. Este tema, contudo, será mais bem explorado adiante100.  

Aqui, importa perceber que os casos dos dois exemplos poderiam ser configurados 

na perspectiva apropriada para que o controle da superação da regra fosse aferido pelo 

exame da proporcionalidade. No caso do gari, poderia ser estabelecida a seguinte 

configuração: o objetivo perseguido pela regra que prescreve a declaração de improbidade 

administrativa quando acontece uma contratação sem concurso público é sustentado, como 

quer Ávila, pelo princípio da proteção ao patrimônio público, mas esta regra pode, 

também, afetar direitos sustentados pelo princípio da eficiência administrativa101. No caso 

da importação de pés de sofás, a configuração seria: o objetivo perseguido pela regra que 

prescreve a exclusão do programa simplificado quando a empresa promove uma 

importação é sustentado, como quer Ávila, pelo princípio do estímulo à produção nacional, 

mas esta regra pode também afetar direitos sustentados pelo princípio da praticabilidade da 

tributação102. Como já ressaltado, a estas configurações deve ser agregado o objetivo 

sustentado pelo princípio da segurança jurídica que é inerente a todas as regras positivadas 

no ordenamento. Ainda quando assim configurados os dois exemplos, a superação das 

regras é, numa perspectiva mais controlável, bastante provável também pelo exame da 

                                                 

100 Cf. neste Capítulo, o item 2.4. 
101 O princípio da eficiência administrativa está previsto no artigo 37 da Constituição brasileira. 
102 A fundamentação deste princípio será desenvolvida no Capítulo 4.  
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proporcionalidade. Uma correta fundamentação argumentativa poderá demonstrar que as 

prescrições determinadas nos consequentes de ambas as regras são desproporcionais 

quando se delineiam situações fáticas em que, respectivamente, um só gari foi contratado 

por um curto período de nove meses e uma só importação de apenas quatro pés de sofás foi 

efetuada pela empresa.  

Então, se as regras podem, de fato, ser superadas, haverá que se reconhecer que 

seus consequentes não prescrevem deveres definitivos? Estaria, realmente, abalada uma 

premissa básica da teoria dos princípios? Humberto Ávila crê que sim103. Nada obstante, 

não se pode concordar com esta conclusão. Primeiramente, como já se propugnou, a 

grande maioria das manifestações interpretativas deve efetivamente aplicar a consequência 

prescrita na regra. Só os juízes, em situações muito excepcionais, estarão autorizados a 

empreender uma correta fundamentação argumentativa para declarar a não 

proporcionalidade de uma regra diante de um caso concreto. Depois, porque mesmo nas 

situações em que os juízes superam uma regra, haverá a necessidade de se enunciar, em 

sede jurisprudencial, uma nova regra. Esta última, como uma exceção à regra original104, 

consolida o entendimento firmado na fundamentação argumentativa. Então, a prescrição da 

regra original não será obedecida porque o fato concreto se subsume numa outra regra mais 

especial criada para excepcionar a regra mais geral. Em outras palavras, a regra enunciada 

como consequência de ter que se superar a regra original, porque esta foi declarada não 

proporcional no caso concreto, ingressou no ordenamento. A partir da colisão entre regra e 

princípio que foi solucionada pela proporcionalidade, estabeleceu-se um conflito entre 

regras que foi solucionado pela prevalência da regra mais especial sobre a mais geral. 

O quarto exemplo trata de uma hipótese levantada por Ávila com a finalidade de 

demonstrar que é possível a colisão entre regras e que estas devem ser solucionadas pela 

ponderação de razões105. Indaga o autor: se o Código de Ética Médica determina que o 

médico deve dizer para o paciente toda a verdade sobre sua doença e, ao mesmo tempo, 

                                                 

103 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), p. 47. 
104 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), p. 55. 
105 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), p. 53. 
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estabelece que o médico deve utilizar todos os meios disponíveis para curar o paciente, o 

que fazer quando dizer a verdade ao paciente diminui as chances de cura da doença? Casos 

como esses, responde Ávila, “indicam que a decisão envolve uma atividade de 

sopesamento entre razões”. 

O quinto exemplo trata de um julgamento efetuado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul em que o caso concreto se subsumia no antecedente de duas 

regras106. A primeira, enunciada por lei federal, que proíbe a concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública. A segunda, enunciada por lei estadual, que determina que o Estado deve 

fornecer, de forma gratuita, medicamentos para pessoas necessitadas. De acordo com 

Ávila, esta última regra obriga o juiz a determinar, inclusive por medida liminar, o 

fornecimento dos remédios. Para o autor, estas regras estabelecem “um conflito concreto 

entre regras, cuja solução, sobre não estar no nível de validade, e sim no plano da 

aplicação, depende de uma ponderação entre as finalidades que estão em jogo”. 

Como já demonstrou Virgílio Afonso da Silva107, estes exemplos não são felizes. 

Tudo indica que as normas do Código de Ética Médica, tal como enunciadas no quarto 

exemplo, não configuram regras, mas, sim, princípios. São deveres prima facie. Por sua 

vez, no quinto exemplo, parece bastante claro que a regra enunciada na lei estadual 

constitui uma exceção à regra enunciada na lei federal. É uma relação de regra mais 

especial que prevalece sobre uma regra mais geral.  

O que importa registrar é o fato de que Humberto Ávila admite a existência da 

colisão entre regras e que sua solução se dá por intermédio de uma ponderação de razões. 

Como a regra vencida nesta ponderação não perde sua validade no ordenamento, o autor 

encontra mais um motivo para rejeitar a distinção entre regras e princípios fundada no 

caráter definitivo das prescrições estatuídas pelas regras. Nada obstante, como já revelado, 

a ponderação de razões concebida por Ávila é algo muito mais amplo do que o 

                                                 

106 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), pp. 53 e 54. 
107 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), pp. 60 a 62. 
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sopesamento estruturado na terceira etapa do exame da proporcionalidade108. Além de 

incluir a argumentação característica da subsunção, é possível desvelar em sua obra a ideia 

de que a “ponderação, como mero método ou ideia geral despida de critérios formais ou 

materiais, é muito mais ampla que os postulados da proporcionalidade e da 

razoabilidade”109. Por conseguinte, quando o autor pronuncia uma colisão como aquela do 

quinto exemplo, em que segundo a presente teoria não há dúvidas sobre se tratar de uma 

relação de especialidade e generalidade, sua teoria o levará à ponderação de razões. É um 

problema de diferença de premissas. Portanto, suas críticas não podem justificar a rejeição 

pretendida na base da teoria que ora se apresenta. 

2.3.3 – As colisões entre princípios 

Quando as circunstâncias fáticas são tais que sobre elas atuam princípios cujos 

mandamentos de otimização revelam aplicações incompatíveis entre si, configura-se uma 

colisão entre estes princípios. Não há que se falar neste caso em declaração de invalidade 

ou em instituição de uma cláusula de exceção. Não há também que se cogitar qualquer 

preocupação por causa da superação de um dos princípios. A própria definição dos 

princípios como mandamentos prima facie, que devem ser realizados na maior medida 

possível diante das possibilidades fáticas e jurídicas existentes, sugere que haverá a 

prevalência de um deles. A validade e a formulação original dos princípios vencidos, 

contudo, não sofrerão qualquer alteração.  

Para que se determine a solução mais apropriada para as colisões entre princípios, 

preliminarmente, deve-se recuperar o motivo que permitiu a conclusão de que a regra da 

proporcionalidade é o método adequado para a solução do tipo de conflito normativo que 

se estabelece entre regras e princípios. Neste sentido, vale lembrar que a condição 

                                                 

108 Jane Reis Gonçalves Pereira afirma que as teses defendidas por Ávila “partem de um conceito 
excessivamente amplo de ponderação, inserindo nessa metodologia os processos hermenêuticos voltados 
para a elaboração de exceções e as técnicas ligadas ao controle de validade das normas 
infraconstitucionais”. Cf. ob. cit. (nota nº 19), pp. 110 e 111. 

109 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), p. 131. 
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essencial que fundamentou o exame da proporcionalidade era a exigência de haver uma 

medida para ser examinada. Portanto, para que a proporcionalidade possa também ser 

empregada na solução dos conflitos entre princípios é necessário que uma medida se 

apresente no caso concreto ou na situação hipotética. Entretanto, é importante ressaltar que 

esta deve ser uma medida provocada sem o impulso prescritivo determinado pelo 

consequente de uma regra positivada no ordenamento. Isto porque, se há uma regra que 

determina uma ação e a medida foi implementada justamente para atender a esta 

prescrição, na hipótese de haver conflito com algum princípio do ordenamento, este 

conflito se estabelecerá entre a regra e o princípio. Tratar-se-á, então, da colisão que foi 

apresentada no tópico anterior.  

Portanto, o campo de aplicação da regra da proporcionalidade na colisão entre 

princípios é muito estreito. Resume-se às situações em que uma ação (representativa de 

uma medida) é colhida pelo intérprete no plano físico e, cumulativamente, este não 

identifica regra cujo consequente a tenha prescrito (porque neste caso a ação só poderia ser 

questionada se afetasse desproporcionalmente o direito sustentado por algum princípio do 

ordenamento, o que caracterizaria uma colisão entre a regra e o princípio) nem identifica 

regra em cujo antecedente a ação se enquadre (porque neste caso já existiria uma regra 

positivada no ordenamento que determinaria a consequência a ser tomada em razão da 

implementação da ação). Estas são situações próximas do livre arbítrio. Contudo, não 

totalmente, porque podem incidir princípios que indiquem objetivos a serem perseguidos 

pela ação e/ou direitos colateralmente afetados. Em tal contexto, a proporcionalidade se faz 

necessária. 

Neste ponto, é importante observar que num ordenamento jurídico recheado de 

princípios, se este ordenamento reconhece, em consonância com a presente teoria, tais 

princípios como mandamentos de otimização, praticamente desaparece uma contradição 

ideológica que atormentou a doutrina positivista. Como ensina Norberto Bobbio110, a 

completude do ordenamento teve que ser arduamente sustentada pelo positivismo para não 

                                                 

110 Cf. Norberto Bobbio, ob. cit. (nota nº 1), pp. 207 a 210. 
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se reconhecer a existência de lacunas nas leis. Segundo seus defensores, não haveria 

lacunas, mas, sim, a esfera do juridicamente irrelevante (portanto, juridicamente lícito). 

Paradoxalmente, a mesma doutrina positivista admitia a existência de situações em que se 

verificava um desajuste entre a letra e o espírito da lei. Não admitia, entretanto, que estas 

situações se tratavam de lacunas porque estas normas poderiam se completar a partir do 

interior do sistema mediante o recurso à analogia e aos princípios gerais do direito111. Seria 

este um recurso não criativo, mas puramente integrativo do direito. Não obstante esta 

concepção, quando se aceita a incidência de princípios sobre situações fáticas não 

apreendidas por antecedentes normativos de regras, não há que se preocupar com lacunas. 

É sempre possível se proceder à proporcionalidade para aferir a validade da ação 

perpetrada. 

Há, também, situações que demandam uma operação mais simplificada do que o 

exame da proporcionalidade para lidar com este tipo de conflito normativo. Cuida-se, aqui, 

de hipóteses em que não há ações a serem colhidas no plano físico (que seriam 

representativas de uma medida). Há somente princípios incidentes sobre uma situação 

fática que determinam deveres prima facie incompatíveis entre si. Nestes contextos, a 

solução para a colisão entre os princípios demanda tão somente um sopesamento entre os 

objetivos e direitos sustentados por estes princípios. Trata-se rigorosamente do mesmo 

balanceamento de pesos revelado por ocasião da apresentação da terceira etapa do exame 

da proporcionalidade112. Este é, por exemplo, o trabalho do legislador quando promove a 

elaboração legislativa livre de regras pré-positivadas113.  

                                                 

111 Com essa finalidade, o Código Tributário Nacional estatuiu em seu artigo 108 uma ordem hierárquica de 
desnecessários critérios integrativos de lacunas. No mesmo sentido crítico, Ricardo Lobo Torres pronunciou 
a seguinte afirmativa: “Esse artigo é ambíguo, confuso e contraditório. Não faria a menor falta, se extirpado 
do CTN. Não define convenientemente as lacunas, cria uma ordem hierárquica entre grandezas equivalentes 
e repete proibições constitucionais.”. Cf. Normas de interpretação e integração do direito tributário. 4. ed. 
rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 94. 

112 Cf. neste Capítulo, o item 2.2. 
113 Também no sentido de que o sopesamento entre princípios fundamenta a elaboração legislativa, cf. 

Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), pp. 52 e 179.  



 

 

167

 

 

 

No que concerne à colisão entre princípios solucionada pelo sopesamento, Alexy 

engenhosamente formula a seguinte lei de colisão114: 

Se o princípio P1 tem precedência em face do princípio P2 sob as condições 

C: (P1 P P2) C, e se do princípio P1, sob as condições C, decorre a 

consequência jurídica R, então, vale uma regra que tem C como suporte fático 

e R como consequência jurídica: C � R. 

Então, sempre que os fatos que orientaram o sopesamento se verificarem, estarão 

preenchidas as condições fáticas previstas no antecedente da regra R. Por conseguinte, a 

prescrição estabelecida em seu consequente deverá ser implementada. Com isso, evita-se a 

necessidade de um novo sopesamento a cada repetição dos fatos. Essa, na verdade, é a 

essência da produção normativa no que diz respeito às regras. 

Assim, conclui-se a exposição dos conflitos normativos. Os próximos tópicos 

relatarão as premissas que permitem o seu seguro enfrentamento em conformidade com as 

proposições apresentadas. Neste contexto, será enfim revelada a já anunciada correta 

fundamentação argumentativa e, posteriormente, serão divulgados alguns pressupostos da 

teoria que serve de base para esta que ora se expõe, a teoria dos princípios. 

2.4 – A correta fundamentação argumentativa115 

A busca pela certeza no discurso prático geral encontra problemas que remontam ao 

clássico enfrentamento ideológico travado entre os adeptos, de um lado, dos discursos 

objetivo-racionais, e do outro, dos discursos subjetivo-morais. No entanto, no âmbito do 

direito, o controle das incertezas pôde ser sensivelmente aprimorado com a estruturação 

dos Estados democráticos constitucionais fundados sob as premissas do processo 

legislativo, do discurso jurídico e do processo judicial. 
                                                 

114 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 99.  
115 A base da fundamentação argumentativa aqui apresentada foi adaptada da base elaborada por Alexy para 

o âmbito da argumentação dos direitos fundamentais. Cf. ob. cit. (nota nº da Introdução), pp. 548 a 574. 
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Pelo processo legislativo, define-se um sistema normativo de possibilidades fáticas 

que garante um geralmente satisfatório grau de racionalidade ao discurso prático geral. 

Com o discurso jurídico, as situações cotidianas são apreendidas por formulações que 

exigem vinculações à lei, ao precedente e à dogmática. A incerteza quanto ao resultado não 

é eliminada, contudo, sem a presença de um processo judicial institucionalizado que 

produza resultados racionalmente confiáveis. Diante da abertura de questões valorativas 

contidas no material normativo, a racionalidade do sistema depende de uma correta 

fundamentação argumentativa, cuja base é colhida no próprio discurso jurídico: lei, 

precedente e dogmática116. Os elementos desta base, nesta ordem, obedecem a uma clara 

linha decrescente de força dotada de autoridade117.  

A vinculação da fundamentação argumentativa à lei quer dizer que a argumentação 

empreendida pelos operadores do direito está vinculada ao texto e à “vontade” da lei. 

Cuida-se, aqui, da argumentação a ser perpetrada na subsunção. Com este intuito, os 

conhecidos métodos hermenêuticos, qual seja, o literal, o sistemático, o histórico e o 

teleológico, têm participação decisiva no sentido que o intérprete extrai dos enunciados 

normativos. É necessária boa dose de ônus argumentativo para serem refutados os 

conteúdos semânticos derivados destes métodos118. Além disso, muitas expressões contidas 

nos enunciados normativos são caracterizadas como tipos ou conceitos indeterminados. 

Como será visto119, estes são modelos de abstrações generalizantes que exigem também 

um grande esforço argumentativo para que se estabeleçam os conteúdos semânticos 

desejados pela formulação normativa. 

Provavelmente, a maior parte do trabalho argumentativo produzido pelos 

operadores do direito está na subsunção. O enquadramento do fato no conteúdo descrito no 

                                                 

116 É possível conferir ainda mais racionalidade à base da fundamentação argumentativa se forem agregadas 
regras e fórmulas da argumentação prática geral e da argumentação jurídica. Para aprofundamento no 
assunto, cf. Robert Alexy, Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da 
fundamentação jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva. Rev. Téc. Cláudia Toledo. 2. ed. São Paulo: 
Landy Editora, 2005. 

117 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 560. 
118 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), pp. 553 e 554. 
119 A noção de tipos e conceitos será apresentada no Capítulo 4, que se referirá à praticabilidade. 
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antecedente normativo nem sempre é tarefa simples. Por constatar isso, Humberto Ávila 

chegou a incluí-la numa pauta argumentativa, denominada ponderação de razões, 

suficientemente ampla para questionar o caráter definitivo da aplicabilidade das regras120. 

Não obstante as diferentes premissas adotadas no presente trabalho, há que se reconhecer o 

esforço argumentativo que a subsunção pode demandar. A “vontade” da lei atua para que, 

presentes os requisitos do suporte fático, declare-se a subsunção e, consequentemente, 

aplique-se a prescrição. Por isso, quando os contornos de uma situação fática aparentam se 

enquadrar no antecedente de uma regra, o ônus argumentativo de quem pretende refutar a 

subsunção cresce numa proporção inversa à intensidade daquela aparência.  

A vinculação da fundamentação argumentativa com os precedentes quer dizer que a 

argumentação empreendida pelos operadores do direito deve se inspirar nas decisões 

proferidas em interpretações anteriores. Neste sentido, as decisões jurisprudenciais, 

sobretudo quando expedidas pelos tribunais constitucionais121, são as fontes que 

prevalecem em virtude do argumento de autoridade interpretativa que representam. 

Contudo, decisões administrativas podem também ser valiosa fonte de interpretação para 

os diferentes campos do direito público122.  

Alexy menciona a existência de duas regras principais para a utilização de 

precedentes: (1) se é possível utilizar um precedente favorável ou contrário a uma decisão, 

ele deverá ser utilizado; (2) aquele que pretende afastar o precedente tem o ônus 

argumentativo para tanto123. Estas regras conferem um caráter prima facie à força 

vinculante dos precedentes. Para o autor, nos casos mais simples, isso contribui para que se 

forme uma densa e bem estabelecida rede de regras de decisão que torne supérfluo um 

                                                 

120 Cf. neste Capítulo, o item 2.3.2.1. 
121 No Brasil, desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, o Supremo Tribunal Federal pode 

enunciar súmulas vinculantes. Nestes casos, o precedente adquire status de norma interpretativa e a 
fundamentação argumentativa da norma interpretada se vincula à norma interpretativa que adquire 
autoridade de lei.  

122 No direito tributário brasileiro, é amplamente reconhecido que as decisões dos Conselhos de Contribuintes 
do Ministério da Fazenda exercem marcante influência sobre a interpretação da legislação tributária federal. 

123 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 556. 
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amplo sopesamento de princípios. Isso explica o motivo pelo qual, com o envelhecimento 

da jurisprudência, o recurso à ordem de valores fique cada vez mais raro124.  

A vinculação da fundamentação argumentativa com a dogmática quer dizer que a 

argumentação empreendida pelos operadores do direito deve ser influenciada por teorias 

normativas dogmáticas. Alexy ensina que a dogmática jurídica é desenvolvida em três 

dimensões: analítica, empírica e normativa125. As teorias inseridas na dimensão analítica 

tratam de dissecar aspectos sistemático-conceituais do direito vigente. As teorias inseridas 

na dimensão empírica dizem respeito à cognição do direito positivo válido. Por sua vez, as 

teorias inseridas na dimensão normativa têm por objetivo determinar a decisão correta para 

questões axiológicas que foram deixadas em aberto pelo material normativo previamente 

determinado. Quaisquer delas podem apresentar níveis de abstração muito distintos, sendo 

mais gerais à medida que aumenta o grau de abstração126. Neste sentido, a teoria dos 

conflitos normativos pode ser classificada como uma teoria normativa geral. Está 

igualmente apta, portanto, para vincular a fundamentação argumentativa dos intérpretes do 

direito. 

Como base para a argumentação, a teoria dos conflitos normativos, como qualquer 

teoria da dogmática jurídica, tem também natureza argumentativa, mas não há nada de 

circular nesta concepção. No processo argumentativo, se há proposições verdadeiras, 

mesmo que sejam estabelecidas de forma argumentativa, elas servem de base para a 

argumentação subsequente127. Por isso, é de se esperar que a teoria permita a estruturação 

da argumentação de forma substancialmente aceitável no maior grau de racionalidade 

                                                 

124 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 558.  
125 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), pp. 33 a 36. 
126 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 560. 
127 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 560. 
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possível128. Com esta finalidade, podem ser desenvolvidos alguns recursos 

argumentativos129 para o exame da proporcionalidade130.  

Não obstante o amparo destes recursos, em alguns momentos o intérprete terá que 

fazer escolhas no exame da proporcionalidade. É o que ocorre131: (1) na própria decisão 

sobre proceder ou não ao exame para aferir a proporcionalidade de uma regra (com o 

possível efeito de superá-la); (2) na avaliação sobre a viabilidade e a compatibilidade 

econômica da medida alternativa na etapa da necessidade; (3) quando em sede 

interpretativa não litigiosa, (a) na eleição dos objetivos perseguidos e direitos colaterais 

afetados, (b) na eleição das medidas alternativas na etapa da necessidade, (c) na decisão 

sobre a prevalência dos parâmetros em comparação nas etapas da necessidade (eficiência x 

gravidade) e do sopesamento (intensidade de realização x intensidade de restrição); e (4) 

na decisão de declarar ou não a proporcionalidade de uma medida em face de uma 

intensidade equivalente na etapa do sopesamento. 

Estas escolhas são um ponto sensível da teoria dos conflitos normativos. Com 

efeito, é aqui que a subjetividade mais se acentua e pode propiciar maior espaço para 

críticas. Apesar disso, há que se reconhecer que as escolhas são exercidas no âmbito de 

decisões proferidas com um atributo de autoridade conferido pela estrutura 

institucionalizada dos Estados democráticos constitucionais132. O processo judicial nestes 

Estados é dotado de princípios133, tais como o contraditório, a ampla defesa, a 

imparcialidade do juiz, a motivação das decisões e o duplo grau de jurisdição, que são 
                                                 

128 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 573. 
129 Neste sentido, é inegável a utilidade destes recursos, no sentido empregado por Jane Reis Gonçalves 

Pereira, como critérios que estabelecem “pautas objetivas que visam a nortear o trabalho interpretativo, 
restringindo o subjetivismo e ampliando a previsibilidade das decisões judiciais”. Cf. ob. cit. (nota nº 19), p. 
345.  

130 Um exemplo de recurso argumentativo é o quadro de combinações das comparações apresentado na etapa 
da necessidade. Cf. neste Capítulo, o item 2.2. 

131 Cf. neste Capítulo, o item 2.2. 
132 Há que se reconhecer também que as decisões administrativas são igualmente proferidas com um atributo 

de autoridade e que, no sistema constitucional brasileiro, elas podem sempre ser revistas pela autoridade 
judiciária. 

133 No Brasil, estes princípios têm sede constitucional e fazem parte do que a doutrina denomina “princípios 
gerais do direito processual”. Cf. Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cláudio 
Rangel Dinamarco. Teoria geral do processo. 18. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002, pp. 50 a 77. 



 

 

172

 

 

 

suficientes para assegurar o máximo controle possível sobre todas as escolhas efetuadas. 

Ademais, nunca é excessivo reafirmar que o recurso ao exame da proporcionalidade se 

insere no contexto de uma teoria dogmática que é o último degrau da escala da base da 

fundamentação argumentativa. Daí a pretensão de correção inerente a estas escolhas. 

Como já ressaltado, a certeza dos resultados produzidos pelo sistema estruturado 

pelos Estados democráticos constitucionais depende da correta fundamentação 

argumentativa. Esse requisito é essencial no processo judicial porque é nele que fica 

depositada a última oportunidade de garantir a certeza no sistema. Isso exige dos 

operadores do direito que atuam nesta atividade estatal (os juízes) a mais correta postura 

argumentativa possível. Quanto mais suas decisões são fundamentadas nos últimos degraus 

da escala vinculante (primeiro, as leis, depois, os precedentes, por último, a dogmática), 

maior o ônus argumentativo.  

Para concluir este tópico sobre a correta fundamentação argumentativa, convém 

esclarecer que a teoria dos conflitos normativos, na forma aqui apresentada, não convive 

com algumas pautas argumentativas recorrentemente encontradas na doutrina e na 

jurisprudência. Dentre todas, talvez a mais conhecida seja a razoabilidade. Humberto Ávila 

a coloca ao lado da proporcionalidade na espécie normativa que ele denomina postulados 

normativos aplicativos específicos e destaca três de suas tantas acepções: a razoabilidade 

como equidade, a razoabilidade como congruência e a razoabilidade como equivalência134. 

Depois disso, Ávila distingue as aplicações da razoabilidade e da proporcionalidade porque 

esta última exigiria a relação de causalidade entre meio e fim, enquanto que a primeira não 

faz referência a tal relação135. O que ele chama de meio e fim, aqui se denominou medida e 

                                                 

134 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), pp. 138 a 146. Na verdade, este autor inclui também entre os 
postulados normativos aplicativos específicos a igualdade no sentido de estruturar a aplicação do direito em 
função de elementos (critério de diferenciação e finalidade de distinção) e da relação entre eles 
(congruência do critério em razão do fim). Cf. ob. cit. (nota nº 19), pp. 137 e 138. Nada obstante, acredita-
se, aqui, que o fomento do critério diferenciador e da finalidade da distinção são deveres prima facie, o que 
caracterizam princípios. Neste sentido, no Capítulo 3, será visto que o critério diferenciador e a finalidade 
da distinção na matéria dos preços de transferência caracterizam o principio arm’s length e o princípio da 
igualdade particular. 

135 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), p. 146. 
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objetivo. Contudo, uma leitura atenta dos exemplos relatados por Ávila para justificar a 

aplicação das três acepções da razoabilidade revela que em todos eles, das duas uma, ou há 

uma regra, que promove um objetivo, mas que é questionada porque afeta um direito 

colateral, ou há uma medida que é implementada em conformidade com uma regra que 

acarreta os mesmos efeitos. Como já se disse, na perspectiva ora exposta, estas são 

situações típicas em que se deve aplicar o exame da proporcionalidade para aferir a 

possibilidade de superação da regra. Portanto, não há razão para se recorrer a uma pauta 

argumentativa menos controlável como a razoabilidade. 

Outras pautas argumentativas menos conhecidas, entretanto, são também 

pronunciadas na doutrina e na jurisprudência. A ponderação, no amplo sentido empregado 

por Humberto Ávila136, e a concordância prática apontam para uma ideia genérica de 

balanceamento de elementos que se entrecruzam. No entanto, nenhuma delas indica 

critérios formais ou materiais por meio dos quais deve ser feita a promoção das finalidades 

entrelaçadas137. A ideia de limites imanentes ao direito é incompatível com o pressuposto 

teórico de que a teoria dos princípios é uma teoria externa138. A proibição de excesso139, o 

abuso de direito e o núcleo ou conteúdo essencial dos direitos140 são concepções 

incompatíveis com o pressuposto teórico de que o âmbito de proteção dos princípios deve 

ser amplo141. A concessão de primazia na ponderação para os princípios relacionados com 

a dignidade humana142 configura desnecessária atribuição prévia de pesos a uma categoria 

                                                 

136 Cf. neste Capítulo, o item 2.3.2.1. 
137 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 19), p. 133. 
138 Cf. neste Capítulo, o item 2.5. 
139 A proibição de excesso, no âmbito do direito tributário, poderia remeter à noção de proibição do confisco. 
140 A ideia de núcleo ou conteúdo essencial dos direitos é concebida pela doutrina nas formas absoluta ou 

relativa. Neste último caso, Virgilio Afonso da Silva demonstra que o conteúdo essencial, ideia que, 
segundo o autor, também remete à noção de mínimo existencial no âmbito dos direitos sociais, seria 
compatível com a teoria dos princípios porque sua definição estaria intimamente associada com o exame da 
proporcionalidade. Neste sentido, as restrições a princípios que passam no teste da proporcionalidade não 
afetam o conteúdo essencial relativo destes princípios. Cf. ob. cit. (nota nº 35), pp. 183 a 207. A noção de 
que o conteúdo essencial só é possível na ótica relativa também foi explorada por Jane Reis Gonçalves 
Pereira. Cf. ob. cit. (nota nº 19), p. 379. Nada obstante, prefere-se, aqui, não recorrer a uma pauta 
argumentativa que, por redundante, parece desnecessária.  

141 Cf. neste Capítulo, o item seguinte. 
142 Cf. Ana Paula Barcellos, Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005, pp. 235 a 274. 
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de princípios. Como já acentuado, todas estas pautas não convivem com a abordagem 

teórica aqui desenvolvida. Por isso, sua utilização não é recomendada para uma correta 

fundamentação argumentativa. 

2.5 – Os pressupostos da teoria dos princípios 

Na jurisprudência e na doutrina, é comum que se encontrem termos como 

sopesamento (ou ponderação) e proporcionalidade como se eles estivessem destacados de 

qualquer pressuposto teórico. Contudo, como já visto, proporcionalidade e sopesamento 

são consequências da evolução de uma teoria que ascendeu os princípios à categoria de 

norma e os definiu como deveres (ou direitos) prima facie. Essa definição exige o 

conhecimento de alguns pressupostos fundamentais da teoria dos princípios. É o que, 

sucintamente, pretende-se apresentar neste último tópico da teoria dos conflitos 

normativos143. 

A função primordial de se inserir no ordenamento a espécie normativa dos 

princípios é a de conferir o caráter jurídico a valores, tais como os associados à dignidade 

humana, à moral social e aos interesses coletivos. Com os princípios é possível dar 

proteção a estes atributos ideológicos por meio da institucionalização de direitos 

subjetivos. Mais frequentemente essa proteção se materializa quando ocorre uma 

intervenção indevida no âmbito de proteção dos direitos sustentados pelos princípios. 

Diante disso, impõe-se discutir a amplitude tanto do âmbito de proteção do princípio 

quanto da intervenção. 

                                                 

143 Para maior aprofundamento, cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), pp. 65 a 182. Ressalva-se 
que o autor concentrou sua narrativa ao âmbito dos direitos fundamentais. Entretanto, no que aqui será 
apresentado, não há prejuízo da ampliação dos pressupostos teóricos para quaisquer princípios. Neste 
sentido, mesmo os interesses coletivos (policies) foram incluídos por Alexy no conceito de princípios. Cf. 
neste Capítulo, o item 2.1. 
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O âmbito de proteção de um princípio pode incluir uma variedade de atos, fatos, 

estados ou posições jurídicas. Diante de uma situação fática, o intérprete pode assumir uma 

concepção mais restrita para o âmbito de proteção e, antecipadamente, excluir de sua 

análise alguns princípios que aparentemente menos intensamente incidam sobre a situação 

ou assumir uma concepção mais ampla e incluir todos os princípios que minimamente 

atuem. Igualmente, a intervenção pode assumir diferentes conotações. Pode ser uma ação 

(medida) estatal ou privada e pode ou não estar amparada pelo consequente normativo de 

uma regra prescrita no ordenamento. Neste sentido, o intérprete pode assumir uma 

concepção mais restrita e entender que ações amparadas por regras nunca intervêm no 

âmbito de proteção de qualquer princípio. Por outro lado, ele pode também assumir uma 

concepção mais ampla e incluir em sua análise todas as ações que minimamente possam 

intervir no âmbito de proteção de algum princípio, mesmo que amparadas por regras. 

Para se saber se uma intervenção é indevida há que se verificar se a ação pode ser 

justificada. De tudo o que até agora se expôs, é possível inferir que se a intervenção 

constitui uma ação (medida) e que se ela afeta o âmbito de proteção (direito) outorgado por 

um princípio, o exame da proporcionalidade se faz necessário. Mais do que isso, a ação só 

será indevida se for declarada não proporcional por uma decisão proferida no âmbito de 

uma correta fundamentação argumentativa.  

Neste momento, é oportuno recuperar um ponto que foi adiado após a apresentação 

da estrutura lógica das regras144. Naquela ocasião, foi prometido que a estrutura lógica dos 

princípios seria apresentada após o desenvolvimento de alguns conceitos. Estes diziam 

respeito, principalmente, à proporcionalidade e à correta fundamentação argumentativa, os 

quais, com efeito, já foram apresentados. Portanto, cumpre-se, agora, a promessa. Os 

princípios têm sua estrutura lógica marcada por uma formulação segundo a qual, se ocorrer 

                                                 

144 Cf. neste Capítulo, o final do item 2.1. 
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uma intervenção sem correta fundamentação argumentativa em seu âmbito de proteção 

(suporte fático ou antecedente), deve-se afastar esta intervenção (consequente)145.  

Entretanto, há princípios em que a caracterização da proteção ocorre quando há 

uma indevida ausência de intervenção. São, normalmente, princípios que institucionalizam 

direitos subjetivos que exigem uma intervenção estatal (direitos sociais e interesses 

coletivos, por exemplo). Para estes princípios, a estrutura lógica necessita ser reformulada. 

A intervenção é substituída pela omissão ou pela insuficiente intervenção estatal não 

justificada por uma correta fundamentação argumentativa. O âmbito de proteção é 

substituído pelo âmbito de realização do princípio. Por sua vez, o consequente passa a ser a 

exigência de uma ação estatal que realize o princípio146. 

É importante perceber, aqui, que o suporte fático pode ser caracterizado como um 

suporte fático amplo ou um suporte fático restrito. Tudo depende da amplitude da 

concepção que o intérprete faz de seus elementos. Assim, se ele amplia sua concepção de 

intervenção (ou ausência de intervenção), mais componentes da situação fática poderão ser 

subsumidos no suporte fático do princípio. Igualmente, se ele amplia sua concepção de 

âmbito de proteção (ou de âmbito de realização), mais componentes da situação fática 

poderão ser subsumidos no suporte fático do princípio. Por outro lado, se restringe sua 

concepção sobre qualquer daqueles dois elementos do suporte fático, menos componentes 

poderão ser subsumidos no suporte fático do princípio. Portanto, a concepção da amplitude 

que o intérprete faz sobre os elementos do suporte fático implica na amplitude do próprio 

suporte fático. Deste modo, é lícito se falar também em concepções de suporte fático mais 

amplo e de suporte fático mais restrito. 

                                                 

145 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), pp. 74 a 75. 
146 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), pp. 76 a 79. É possível argumentar que a exigência de 

ação estatal declarada no âmbito do Poder Judiciário afronta o principio constitucional da separação dos 
poderes. Contudo, esta é uma discussão que foge ao escopo deste trabalho. Basta, para os propósitos aqui 
empreendidos, reconhecer a viabilidade teórica de se exigir a promoção de prestações estatais sustentadas 
no âmbito de realizações de princípios.  
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Deve-se anotar que a característica principal da concepção de suporte fático restrito 

é que ela exclui antecipadamente certos componentes da situação fática de uma eventual 

subsunção nos elementos do suporte fático. Isto restringe o que poderia fazer parte do 

escopo do princípio. Num outro sentido, com a concepção de suporte fático amplo, a 

decisão sobre quais componentes da situação fática devem ser subsumidos nos elementos 

do suporte fático desloca-se para o momento da fundamentação argumentativa da 

intervenção (ou ausência de intervenção)147. Se o princípio sustenta direitos (ou deveres) 

prima facie, é de se esperar que, de antemão, seu escopo reflita o maior número de 

componentes da situação fática possível. Por conseguinte, o suporte fático restrito 

representa uma garantia menos eficaz da proteção (realização) dos princípios inseridos no 

ordenamento porque exclui antecipadamente uma variedade de atos, situações, estados e 

posições que poderiam, numa correta fundamentação argumentativa, contribuir para o 

fomento destes princípios148.  

Uma outra noção muito difundida e muitas vezes despercebida é a que defende que 

existem limites imanentes aos princípios. Neste sentido, ao se definir um direito (conferido 

por um princípio) já se inserem nesta definição os limites pelos quais se admite o exercício 

do direito. A limitação é interna ao direito. Por isso, no estudo que trata da relação entre os 

direitos e seus limites ou restrições, esta concepção ganhou a denominação de teoria 

interna. Sua ideia central pode ser resumida na conhecida máxima “o direito termina onde 

começa o abuso”. Essa teoria, ao se basear em limites como algo interno ao direito, rejeita 

qualquer forma externa de restrição. A ideia é que a restrição diminui aquilo que já foi 

maior, enquanto que o limite define o conteúdo de um direito. O que estiver fora dos 

limites é abuso. A teoria interna não se preocupa com as colisões. Há, nela, uma 

pressuposição de que a interpretação seja uma tarefa cognitiva, ou seja, o intérprete, diante 

dos fatos reais, consegue definir os limites do direito de modo tal que nunca haverá 

colisões. Por este motivo, para a teoria interna, todas as normas de direito têm a estrutura 

de regras. 

                                                 

147 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), p. 94. 
148 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), p. 125. 
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Em contraposição, existe a teoria externa, segundo a qual o objeto de estudo se 

divide em dois: o direito e sua restrição. Os direitos existem prima facie e se irradiam por 

todas as situações fáticas, por isso surgem as colisões. O sopesamento impõe uma restrição 

externa ao direito. Ele passa a ser definitivo em relação à situação fática que orientou o 

sopesamento. Do ponto de vista teórico, todos os direitos podem ser concebidos prima 

facie, mesmo os direitos grotescos149.  O que acontece é que normalmente já há regras 

positivadas no sistema que restringem completamente estes direitos. Cite-se, como 

exemplo, o direito de roubar. Assim, para a teoria externa, as regras são normas que 

conferem direitos definitivos porque nascem de restrições externas aos princípios que 

conferem direitos prima facie. 

Como ensina Virgílio Afonso da Silva, tanto a teoria do suporte fático restrito 

quanto a teoria interna encontram dificuldades semelhantes150. A primeira tem que 

demonstrar que é possível excluir antecipadamente determinados componentes da situação 

fática dos elementos do suporte fático de alguns princípios. A segunda tem que demonstrar 

que é possível justificar internamente a limitação dos direitos sustentados pelos princípios 

para que não sejam necessárias quaisquer restrições externas. Estas dificuldades foram 

detalhadamente explicadas pelo autor151 e, considerando o contexto deste trabalho, não 

seria o caso de repeti-las. Importa, aqui, somente registrar que ambas não são compatíveis 

com a teoria dos princípios enquanto deveres (ou direitos) prima facie.  Por conseguinte, 

deve-se concluir que a teoria dos princípios, que fundamenta a teoria dos conflitos 

normativos, pressupõe uma abordagem amparada pela teoria do suporte fático amplo e pela 

teoria externa.  

                                                 

149 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), p. 154. 
150 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), pp. 82 e 130. 
151 Cf. Virgílio Afonso da Silva, ob. cit. (nota nº 35), pp. 82 a 108 e 133. 
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Capítulo 3 

O PRINCÍPIO ARM´S LENGTH 

3.1 – O arm’s length no contexto constitucional-tributário 

Depois de compreendida a natureza normativa dos princípios e como é 

operacionalizada a solução de suas colisões, há que se retornar ao estudo do arm’s length. 

O presente trabalho parte da premissa de que este padrão, instituído no âmbito histórico da 

disciplina internacional dos preços de transferência, é um princípio jurídico e está inserido 

no contexto constitucional-tributário brasileiro porque é uma decorrência imediata do 

conceito de renda e das ideias de igualdade e capacidade contributiva. Daí a necessidade de 

se aprofundar a investigação desta premissa. 

Antes, porém, é importante lembrar que, afora as previsões contidas nos acordos de 

bitributação assinados pelo País, não há nenhuma indicação aparente de que o arm’s length 

tenha sido expressamente positivado no direito brasileiro. Diante desta realidade, poder-se-

ia argumentar que a única possibilidade de se invocar este padrão ocorreria nas situações 

em que a transação internacional praticada pela empresa brasileira, objeto de um 

questionamento acerca do preço de transferência, desenvolve-se com empresas 

jurisdicionadas em países signatários daqueles acordos. Esta argumentação é sustentada 

pela correta percepção segundo a qual a lei interna não pode contrariar os acordos de 
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bitributação porque estes são normas de direito internacional que impõem limites à 

jurisdição estatal1. Nesta esteira, diversos autores têm defendido a existência do arm’s 

length no direito brasileiro nas situações em que há acordos de bitributação2. Não obstante 

a autoridade desta, que é a doutrina majoritária, pretende-se propor outra constatação.  

A presença do dispositivo previsto nos parágrafos 1º dos artigos 9º das convenções-

modelo não tem o condão de, por si só, inserir o padrão arm’s length em nosso 

ordenamento. O tratamento dedicado a este dispositivo é diferente das demais categorias 

de renda previstas nas convenções-modelo. Nestas, os países signatários do acordo 

repartem entre si a competência que possuem para tributar a renda de uma mesma pessoa. 

Cada país assume um compromisso que autolimita sua competência com o objetivo de 

evitar a bitributação jurídica. A autolimitação é exercida nos artigos distributivos de 

competência das diferentes categorias de renda ou no artigo que cuida dos métodos de 

eliminação da bitributação (artigos 23 das convenções-modelo).  

A situação do parágrafo 1º do artigo 9º é diferente. Nesta hipótese, cada país exerce 

pretensão tributária sobre uma empresa residente em seu território. O acordo não reparte 

competências. Os países apenas aludem à possibilidade de que venham a instituir regras 

internas que promoverão o ajuste primário em condições arm’s length. Não há um 

compromisso nem autolimitação de competências, mas, somente, uma cláusula que indica 

a possibilidade de que os lucros “podem ser” (may be) assim tributados. Nem há que se 

contra-argumentar com a ideia de que, uma vez que o País resolveu instituir uma legislação 
                                                 

1 Cf. Luís Eduardo Schoueri, “Relação entre Tratados Internacionais e a Lei Tributária Interna”. In: Paulo 
Borba Casella, Umberto Celli Junior, Elizabeth de Almeida Meirelles e Fabrício Bertini Pasquot Polido 
(orgs.). Direito Internacional, Humanismo e Globalidade: Guido Fernando Silva Soares. v. 1. São Paulo: 
Atlas, 2008, p. 586. 

2 Entre outros, cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 286 a 292; Paulo Ayres 
Barreto, ob. cit. (nota nº 412 do Capítulo 2), p. 172; Ricardo Lobo Torres, Tratado de Direito 
Constitucional Financeiro e Tributário – Valores e Princípios Constitucionais Tributários. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 360; Alberto Xavier, “Pressupostos e Limites de Aplicação dos Métodos de Apuração 
dos Preços de Transferência da Lei nº 9.430/96 face ao art. 9º dos Tratados contra a Dupla Tributação”. In: 
Revista de Direito Tributário Internacional n. 1. São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 30 a 35; e Roberto 
França de Vasconcellos. “Preços de Transferência e Acordos de Bitributação”. In: Alexandre Siciliano 
Borges, Edison Carlos Fernandes e Marcelo Magalhães Peixoto (coords.). Manual dos Preços de 
Transferência no Brasil – Celebração dos 10 anos de vigência da lei. São Paulo: MP Editora, 2007, pp. 179 
e 180. 
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interna que prevê o ajuste primário em condições conexas com os preços de transferência, 

havia um compromisso de limitar o ajuste à tributação que seria imposta segundo o padrão 

arm’s length. Se fosse este o objetivo do parágrafo 1º do artigo 9º, a cláusula prevista nas 

convenções-modelo teria que estatuir, não uma possibilidade de haver tributação segundo o 

arm’s length, mas, sim, um dever de que não houvesse tributação acima deste padrão.  

O item 2 dos Comentários ao parágrafo 1º do artigo 9º da Convenção-Modelo da 

OCDE, no entanto, sugere que esta organização rechaça este entendimento ao prever que 

“não é autorizado qualquer ajuste nas contas das empresas associadas se as transações 

entre as empresas se efetuaram em condições de um mercado aberto normal (em bases 

arm’s length)”. Ora, se é este o objetivo, por que não se propõe uma alteração no texto da 

própria Convenção-Modelo que diretamente afirme o dever ao invés de simplesmente 

acenar com uma possibilidade? Provavelmente, por causa do motivo exposto por Heleno 

Tôrres, o qual entende que “não se poderia tratar os preços de transferência, como se faz 

com as demais categorias redituais, sem implicar uma abusiva interferência no campo de 

soberania de um dos Estados”3. O entendimento aqui proposto parece ter se disseminado 

em algumas jurisdições4. Por esta razão, o item 4 dos mesmos Comentários estatui que 

“um considerável número de países interpreta o artigo no sentido de que ele não impede o 

ajuste de lucros por uma legislação nacional em condições que difiram daquelas previstas 

pelo artigo e de que ele tem a função de elevar o princípio arm’s length ao nível do 

tratado”. Portanto, a OCDE admite que há países que inserem o parágrafo 1º do artigo 9º 

em seus acordos sem a obrigação de instituir legislações internas que promovam o ajuste 

primário em absoluta conformidade com o arm’s length. Para estes países, a função desta 

                                                 

3 Cf. Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3 do Capítulo 1), p. 305. 
4 Neste sentido, Phillip Baker relata que, pelo fato de o propósito exato do parágrafo 1º do artigo 9º não estar 

claro, há países que sustentam que este dispositivo meramente permite aos Estados Contratantes editar e 
aplicar suas legislações domésticas em conformidade com o arm’s length. Cf. Double taxation conventions: 
a manual on the OECD model tax convention on income and on capital. 3. ed. London: Sweet & Maxwell, 
2001, 9B.05, p. 9-2/1. 
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iniciativa é meramente intencional, em consonância com a possibilidade expressa na 

cláusula “podem ser”, sem uma vinculação efetiva para as partes5.  

Por outro lado, há, de fato, um compromisso quando os países signatários incluem 

também no acordo o parágrafo 2º do mesmo artigo. Neste caso, fica estatuído que o país 

signatário “procederá” (shall make) ao ajuste correlativo desde que o ajuste primário tenha 

seguido ao padrão arm’s length. Este compromisso está logicamente vinculado ao fato de 

que o outro país signatário exerceu sua faculdade de tributar segundo o arm’s length. 

Então, o exercício da faculdade prevista no parágrafo 1º, por um dos países signatários, é 

uma condição para que se exija do outro país signatário o cumprimento do compromisso 

acordado. O objetivo do artigo 9º é evitar a bitributação econômica. Mas, para assegurar 

este objetivo, é recomendado que os países signatários insiram também o parágrafo 2º da 

convenção-modelo. Se um país não exerce a faculdade do parágrafo 1º, não há porque se 

comprometer com o parágrafo 2º porque esta atitude vincularia a si próprio sem a 

contrapartida do outro país signatário. 

Conforme já relatado, o Brasil inseriu, em sua rede de acordos, artigos idênticos aos 

previstos nos parágrafos 1º dos artigos 9º das convenções-modelo. Entretanto, não inseriu 

os parágrafos 2º destes mesmos artigos. Além disso, o País fez incluir uma ressalva nos 

Comentários da OCDE sobre o artigo 9º, na condição de observador dos trabalhos daquela 

organização, no sentido de que se reserva ao direito de não incluir o parágrafo 2º em seus 

acordos. Por conseguinte, há uma clara sinalização de que o País não pretendeu, em seus 

acordos de bitributação, comprometer-se com a obrigação de implementar uma legislação 

de controle dos preços de transferência que atendesse ao padrão arm’s length e, muito 

menos, com os objetivos de evitar a bitributação econômica. Com linha semelhante de 

raciocínio, em abril de 2008, a eminente conselheira do CC/MF, Sandra Maria Faroni, 

proferiu voto nos seguintes termos: “o fato de o Brasil jamais ter adotado o parágrafo 2º do 

art. 9º, tendo inclusive, quando das reuniões da OCDE com países não membros, reservado 

                                                 

5 Em sentido contrário, de que há uma efetiva vinculação para as partes, cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. 
(nota nº 1 da Introdução), pp. 288 e 289; e Klaus Vogel, Klaus..., ob. cit., m.no. 16, pp. 521 e 522. 
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o direito de sua não inclusão em tratados, confirma a reserva de aplicação da legislação 

nacional ao tema dos preços de transferência”6.  

De tudo o que se expôs, há que se concluir que a rede de acordos de bitributação 

incorporada pelo Brasil efetivamente não positivou o arm’s length em seu ordenamento. 

Apesar disso, como já anotado, este trabalho parte da premissa de que este padrão está 

inserido em nosso sistema na condição de princípio jurídico que decorre do conceito de 

renda e das ideias de igualdade e capacidade contributiva. Ante a isto, cumpre agora 

investigar esta premissa. Primeiramente, a afirmativa de que o arm’s length decorre do 

conceito de renda. 

3.1.1 – O arm’s length como parâmetro para a aferição da renda tributável 

Como alerta Schoueri, o controle dos preços de transferência, por ser uma 

disciplina que se insere na legislação do IR, encontra como limite a efetiva existência de 

renda7. De fato, quando se impõe um ajuste primário a um contribuinte, esta iniciativa é 

amparada na certeza de que a renda tributável por ele apurada não atende ao conceito de 

renda expresso na regra instituidora do imposto por causa de sua proximidade com outras 

empresas relacionadas. Daí a necessidade de se aprofundar o conteúdo deste conceito. 

O conceito de renda tem raízes profundamente marcadas na teoria econômica. Com 

efeito, desde os fisiocratas, praticamente todos os grandes economistas da história se 

ocuparam do assunto, passando por Adam Smith, David Ricardo, Jean B. Say, Thomas 

Robert Malthus, John Stuart Mill, Alfred Marshall, Irving Fisher, Giuseppe Ugo Papi, 

entre outros. No entanto, o conceito concebido no âmbito da ciência econômica ganhou 

outros ingredientes quando, no decorrer do século XIX, a renda começou a se firmar como 

forma preferida de cobrança de impostos por sua aptidão para a exteriorização da 

                                                 

6 Cf. Recurso CC/MF nº 155121. 
7 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 10. 
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capacidade contributiva e para a eficiência da arrecadação8. Foram os estudiosos da ciência 

das finanças que, ao perceberem a insuficiência ou limitação dos conceitos econômicos 

para os fins práticos da imposição tributária, desenvolveram novas formulações para o 

conceito de renda.  

Uma primeira corrente deu origem, a partir das lições dos economistas, à teoria da 

renda-produto, considerando a renda como um produto derivado do capital, com distintas 

nuanças e particularidades. Esse conceito é comumente rotulado na literatura como teoria 

da fonte e tem como definição sintética mais conhecida a que trata a renda como o produto 

periódico de uma fonte permanente. Outros financistas, porém, independentes das ideias 

iniciais da economia, desenvolveram a teoria do incremento ou acréscimo patrimonial, 

procurando dar ao conceito maior amplitude em sua base, para incluir nele hipóteses que 

de outra maneira escapariam ao estreito critério da teoria da renda-produto9. 

Diante da complexidade do tema, muitos autores se eximem de tentar identificar no 

conceito positivado no artigo 43 do Código Tributário Nacional (CTN) a adesão a qualquer 

dessas teorias. Mas, se existiu pretensão de adesão a alguma daquelas teorias, ela não foi 

suficientemente explícita de tal sorte que se possa sem uma interpretação histórica chegar a 

uma conclusão sobre qual a teoria eleita pelo CTN. É necessário, portanto, uma regressão 

aos textos mais conceituados sobre as verdadeiras intenções perpetradas nos dispositivos 

do CTN. Para isso, o melhor caminho é procurá-las nas palavras do relator das comissões 

responsáveis pela própria elaboração do CTN, o ilustre Rubens Gomes de Sousa.  

                                                 

8 Com base nos relatos históricos e assumindo que a criação do imposto de renda só ocorreu de fato quando 
se buscou atingir a totalidade da renda, em sua dimensão horizontal, podemos afirmar que o imposto foi 
criado no Reino Unido em 1799, na Itália em 1864, na Prússia em 1851, nos Estados Unidos em 1913, na 
França em 1914 e no Brasil em 1922. Cf. Bernhard Grossfeld e James D. Bryce, “A Brief Comparative 
History of the Origins of the Income Tax in Great Britain, Germany and the United States”. In: The 
American Journal of Tax Policy. v. 2., 1983, pp. 214, 233 e 250; Gabriel Ardant, Histoire de l’impôt. Livre 
II: du XVIIIe au XIXe siècle. Paris: Fayard, 1972, pp. 406 e 415; e Walter Barbosa Correa, “Subsídios para 
o Estudo da História Legislativa do Imposto de Renda no Brasil”. In: Ives Gandra da Silva Martins (coord.). 
Estudos sobre o Imposto de Renda (em memória de Henry Tilbery). São Paulo: Resenha Tributária, 1994, p. 
259. 

9 Cf. García Belsunce, El concepto de rédito en la doctrina y en el derecho tributario. Buenos Aires: 
Depalma, 1967, pp. 132 e 186. 



 

 

185

 

 

 

Efetivamente, já em 195010, Gomes de Sousa demonstrava uma certa rejeição à 

teoria da fonte ao reconhecer que esse critério teria perdido terreno nas legislações e que o 

abandono da investigação da fonte em favor da tributação de todo o acréscimo patrimonial 

num período determinado podia ser coadunado, em doutrina, com a superação da “teoria 

das fontes” (Quellentheorie) pela “teoria das faculdades” (Vermögenstheorie)11. 

Posteriormente, ao discorrer sobre o tema do conceito de renda num parecer de 197012, o 

autor divulgou detalhes sobre a elaboração do artigo 43 que se revelaram de suma 

importância para esta investigação. Neste parecer, ele afirma que, em estudos precedentes 

ao início de seus trabalhos nas comissões de elaboração do CTN, havia sustentado a 

conclusão de que “‘renda’ (na acepção fiscal do termo) é a soma algébrica de todos os 

rendimentos tributáveis e de todas as despesas dedutíveis, respectivamente realizadas e 

incorridas no espaço de tempo fixado pela lei para sua apuração periódica” e que “‘renda’ 

é, para efeitos fiscais, o acréscimo patrimonial líquido verificado entre duas datas 

predeterminadas”. Para ele, nesta última frase, a palavra chave é “acréscimo” e a 

característica fundamental da renda seria a de “configurar uma aquisição de riqueza nova 

que vem aumentar o patrimônio que a produziu e que pode ser consumida ou reinvestida 

sem o reduzir”13. 

Percebe-se, assim, que o saudoso autor, antes mesmo de ser nomeado, em 195314, 

como relator da comissão encarregada de redigir o primeiro Projeto do CTN, já defendia, 

para efeitos fiscais, o conceito de renda segundo a teoria do acréscimo patrimonial. 

Afirma-se isto a despeito de García Belsunce tê-lo incluído como entre os adeptos do 

conceito legalista da renda, o que, segundo este autor, retrataria a preferência de alguns 

justributaristas latino-americanos pela conceituação da renda segundo as necessidades 

                                                 

10 Cf. Rubens Gomes de Sousa, Estudos de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1950, pp 175 e 176. 
11 A tradução para o vernáculo é do próprio Rubens Gomes de Sousa. Cf. ob. cit. (nota 10), nota de rodapé 

(38), p. 176. 
12 Cf. Rubens Gomes de Sousa, “Imposto de Renda: Despesas não dedutíveis pelas pessoas jurídicas. Seu 

tratamento fiscal como lucros distribuídos no que se refere à própria sociedade e a seus sócios ou 
acionistas”. In: Rubens Gomes de Sousa. Pareceres-1: Imposto de Renda. Ed. Póstuma. São Paulo: IBET e 
Resenha Tributária, 1975, pp. 59 a 95. 

13 Cf. Rubens Gomes de Sousa, ob. cit. (nota nº 12), pp. 66 e 67. 
14 Cf. Rubens Gomes de Sousa, ob. cit. (nota nº 12), p. 67. 
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fiscais e as normas legislativas que devem servi-las de instrumento, aceitando a autonomia 

mais ampla do direito tributário, para consagrar o conceito mais adequado ao 

funcionamento enconômico-social do imposto15. De fato, ainda que as opiniões de Gomes 

de Sousa possam por alguns ser mais bem classificadas como legalistas, não resta dúvida 

de que as revelações transcritas do mencionado parecer, fundadas na teoria do acréscimo 

patrimonial, como se verá, inspiraram o CTN. 

Ainda naquele parecer, Gomes de Sousa relata que no texto fixado no primeiro 

Projeto o imposto teria como fato gerador “a aquisição de riqueza nova produzida pelo 

capital, pelo trabalho ou pela combinação de ambos”. E que a comissão elaboradora, ao 

justificar o dispositivo, ateve-se especialmente no elemento da definição que falava em 

“riqueza nova”, cuja qualificativa “produzida” proporcionava uma ligação entre a 

percepção do ganho e a exploração do patrimônio. Nisso, estariam implícitos os três 

fundamentos do conceito de renda: a proveniência de uma fonte patrimonial permanente, o 

caráter periódico ou regular do ganho e a aplicação da atividade do titular na exploração da 

fonte16. Assim, o entendimento dessa comissão era o de que a produção de riqueza nova 

deveria estar associada aos fundamentos da teoria da fonte, o que, em princípio, parece ser 

uma contradição com a premissa de que os estudos precedentes do autor, que haviam 

enunciado afirmativas muito mais próximas à teoria do acréscimo patrimonial, teriam sido 

os inspiradores do primeiro Projeto.  

Essa aparente contradição fica esclarecida quando, na sequência do parecer, Gomes 

de Sousa relata que a outra comissão, para a qual também foi nomeado relator e que 

finalmente teve por resultado a elaboração do CTN, voltou a acentuar, como “elemento 

essencial à conceituação fiscal de renda, o fato de se tratar de um ganho representativo de 

um acréscimo patrimonial, ainda que não necessariamente periódico, mas desde que 

destacável do capital produtor sem redução ou consumo deste”17. Assim, ao admitir 

acréscimos patrimoniais não necessariamente periódicos, a comissão estaria confirmando a 

                                                 

15 Cf. García Belsunce, ob. cit. (nota nº 9), pp. 193 e 194. 
16 Cf. Rubens Gomes de Sousa, ob. cit. (nota nº 12), pp. 67 e 68. 
17 Cf. Rubens Gomes de Sousa, ob. cit. (nota nº 12), pp. 68 e 69. 
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conceituação da renda numa plataforma mais ampla do que a teoria da fonte permite. E, 

continua o autor, “embora não tenham sido publicados os trabalhos da comissão no tocante 

ao CTN (...) posso, como relator que fui da comissão, dar testemunho de que o art. 43 (...) 

inspirou-se nos meus trabalhos citados (...) no sentido de que o elemento definidor da 

renda é a sua disponibilidade pelo respectivo titular”. Para o autor, “a comissão considerou 

dispensável a menção expressa de tratar-se de riqueza nova”. O “requisito de tratar-se de 

riqueza nova está implícito” no conceito de disponibilidade porque por este conceito 

entende-se que “a renda só pode ser consumida sem redução do capital produtor”18.  

Ora, então Gomes de Sousa identificou entre a riqueza nova produzida e a 

disponibilidade uma relação do tipo conteúdo-continente. Ou seja, se há uma riqueza nova 

produzida é porque existe disponibilidade. Mas a riqueza nova com a qualificativa 

produzida era justamente a sustentação que se fazia para uma eventual adesão à teoria da 

fonte. Por isso, só se pode concluir que, para os integrantes da comissão elaboradora do 

código, a teoria da fonte também estava incluída no seu conceito de renda que, em 

conformidade com a premissa dos estudos precedentes de Gomes de Sousa, aderia à teoria 

do acréscimo patrimonial. Isto fica mais evidente quando, na sequência do parecer, Gomes 

de Sousa relata que a comissão “julgou mais adequado (...) dar ênfase ao requisito da 

aquisição da disponibilidade”. E fez questão deixar claro que “nem por isso, repito, o 

requisito da riqueza nova foi repudiado; não só está implícito no conceito da 

disponibilidade, como já disse, como está também expresso no art. 43 n. I, onde se diz que 

a renda é um produto do capital, trabalho ou da combinação de ambos, e no art. 43 n. II, 

onde se diz que os proventos de qualquer natureza são os acréscimos patrimoniais não 

compreendidos no inciso anterior”19.  

Portanto, por ter como premissa os estudos de Gomes de Sousa que, como se viu, 

privilegiam as ideias da teoria do acréscimo patrimonial, esta teoria é a mais adequada para 

explicar o conceito de renda positivado no CTN. Ela está permeada em ambos os incisos 

                                                 

18 Cf. Rubens Gomes de Sousa, ob. cit. (nota nº 12), pp. 69 e 70. 
19 Cf. Rubens Gomes de Sousa, ob. cit. (nota nº 12), p. 70. 
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do artigo 43. De fato, ainda no mesmo parecer, o autor afirma que “vale sublinhar que essa 

redação do inciso II implica que também a renda, de que trata o inciso I, é um acréscimo 

patrimonial, como já está dito pela palavra produto constante desse inciso”20. Destarte, se o 

conceito de renda que prevalece no direito brasileiro tem por fundamento a teoria do 

acréscimo patrimonial, cumpre agora entender um pouco melhor suas proposições. Porém, 

considerando os objetivos deste trabalho, far-se-á aqui apenas uma breve incursão nesta 

teoria21. 

O conceito de renda elaborado pela teoria do acréscimo patrimonial tem origem nas 

ideias de renda psíquica, sensações, satisfações ou utilidades. Estas ideias, as quais podem 

ser agregadas no termo “satisfações”22, significam que o financiamento do Estado deve ser 

suportado segundo um critério pessoal que a elas se refira. Em outras palavras, as 

satisfações pessoais devem constituir um critério justo para a tributação. Esta afirmação 

tem como pressuposto uma busca pela máxima eficiência econômica. Com efeito, quem 

tem satisfação pode ter habilidade para a produção, mas já não tem mais estímulo. A 

tributação atuaria, então, para corrigir essa deficiência. Trata-se de tributar o bem 

satisfação, cujo valor individual é inexorável, mas que no plano sócio-econômico provoca 

uma perda, o desestímulo à produção, que deve moralmente ser reparada.  

Essas satisfações podem ser definidas como sensações de prazer que uma pessoa 

obtém com o consumo de bens e serviços ou com a acumulação de riquezas23. É o fluxo de 

consciência ativado nessa pessoa ao concretizar o consumo ou a acumulação. Mas, a 

valoração desse fluxo é uma questão subjetiva e abstrata. Portanto, é necessário o recurso a 

uma grandeza mensurável. Em virtude dessa busca por objetividade, escolheu-se, desta 

forma, para essa medida, a renda monetária. Há nessa escolha, contudo, algumas perdas 

porque a mesma pessoa pode ter níveis de satisfação diferentes se consumir o mesmo bem 

em circunstâncias diferentes ou porque pessoas diferentes podem ter níveis de satisfação 
                                                 

20 Cf. Rubens Gomes de Sousa, ob. cit. (nota nº 12), p. 70. 
21 Para uma visão aprofundada recomenda-se a excelente obra de Kevin Holmes, The concept of income. A 

multi-disciplinary analysis. The Netherlands: IBFD, 2000. 
22 Kevin Holmes também trata esses termos como genéricos e sinônimos. Cf. ob. cit. (nota nº 21), p. 35. 
23 Cf. Kevin Holmes, ob. cit. (nota nº 21), p. 54. 
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diferentes se consumirem o mesmo bem nas mesmas circunstâncias. Ainda assim, a 

inexatidão da grandeza monetária é aceita em nome de uma medida administrativamente 

viável da renda24. 

Por conseguinte, a renda num determinado período é medida como a soma, em 

valor monetário, entre o consumo de bens e serviços e o acréscimo de patrimônio 

verificados nesse mesmo período. Para consecução dessa renda, contribuem todos os 

fluxos monetários e demais benefícios (que possam também ser avaliados em termos 

monetários) que ingressem na esfera patrimonial da pessoa durante o período considerado. 

Desse modo, concorrem para a realização da renda as remunerações recebidas em troca dos 

fatores de produção, as doações e ganhos eventuais, os acréscimos nos valores dos ativos e 

a renda imputada25. A conceituação da renda nesses termos foi historicamente elaborada a 

partir da colaboração dos estudos dos financistas Georg Schanz, Robert Haig e Henry 

Simons, por isso ela é conhecida na literatura como modelo Schanz-Haig-Simons – SHS – 

de renda26. 

É importante notar os dois momentos de medição da renda. No primeiro momento, 

ocorrem os fluxos monetários e demais benefícios que ingressam na esfera patrimonial da 

pessoa e que depois concorrerão para o segundo momento. Kevin Holmes trata o primeiro 

momento como acréscimo de poder econômico e o identifica com o ponto de medição da 

renda nas teorias de Schanz e Haig27. No segundo momento, ocorre a satisfação na forma 

de consumo ou de acréscimo patrimonial. Para Holmes, este momento é o ponto de 

medição da renda na teoria de Simons28. É legítima a aferição da renda em qualquer dos 

dois momentos. Entretanto, deve-se tomar cuidado para corretamente situar o momento 

                                                 

24 Cf. Kevin Holmes, ob. cit. (nota nº 21), pp. 46 e 47. 
25 Considera-se renda imputada todos os benefícios (satisfações), que possam ser monetariamente avaliados, 

auferidos por uma pessoa em consequência do uso de seus próprios bens e serviços. Cf. Kevin Holmes, ob. 
cit. (nota nº 21), p. 522. Assim, por exemplo, é renda imputada o correspondente em aluguel do valor do 
uso do imóvel próprio, o correspondente em preço do valor do uso dos benefícios gerados pelas criações 
animais e cultivos vegetais na própria residência e o correspondente em preço do valor do uso dos serviços 
prestados pelo próprio automóvel.  

26 Cf. Kevin Holmes, ob. cit. (nota nº 21), p. 57. 
27 Cf. Kevin Holmes, ob. cit. (nota nº 21), p. 69. 
28 Cf. Kevin Holmes, ob. cit. (nota nº 21), p. 69. 
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dessa aferição. É comum a prática de equívocos terminológicos que acabam por confundir 

a leitura que identifica corretamente a natureza stricto sensu e o momento de medição da 

renda que se está tratando.  

A renda conceituada segundo o modelo SHS é assim o parâmetro ideal de renda a 

quem nosso CTN escolheu aderir. Em virtude da remissão à lei complementar estabelecida 

no artigo 146, III, “a”, da Constituição, este parâmetro pode também ser entendido como o 

conceito constitucional de renda. Entretanto, a amplitude deste conceito revela que a 

tributação sobre a renda expressa no modelo SHS é praticamente inviável e politicamente 

não desejada29. Opera-se, então, um sopesamento de princípios na elaboração da lei 

tributária30. Em virtude deste sopesamento, a renda a ser tributada sofre uma significativa 

redução em relação à renda idealmente conceituada. 

No âmbito das empresas, o modelo SHS deve ser aplicado considerando o consumo 

como os lucros distribuídos e o acréscimo de patrimônio como o lucro mantido na empresa 

depois da distribuição dos lucros aos sócios. A contabilidade, ao apurar o lucro antes da 

distribuição, estará, na verdade, apenas antecipando o momento da apuração da renda31. 

Entretanto, esta antecipação não tem o condão de transportar a medição para aquele 

primeiro momento acima referido. É uma simples antecipação no momento contábil. Como 

se sabe, a contabilidade reúne, no momento da apuração, todos os fatos contábeis que se 

combinaram para a obtenção do lucro. Portanto, a apuração do lucro feita pela 

contabilidade atua num momento posterior àquele primeiro momento em que os fluxos 

monetários e demais benefícios ingressaram na esfera patrimonial da empresa. É 

conveniente manter o sentido mais comumente encontrado de que o lucro apurado pela 

contabilidade representa o acréscimo patrimonial, ou seja, a renda medida no segundo 

momento. Contudo, fica, aqui, a ressalva de que este segundo momento, que corresponde à 

                                                 

29 Tal é o caso de se tentar tributar a renda imputada nos exemplos mencionados na nota acima. A tributação 
seria de praticabilidade absolutamente inviável e não necessariamente desejada.  

30 Cf. no Capítulo 2, o item 2.3.3. 
31 Cf. Kevin Holmes, ob. cit. (nota nº 21), pp. 117 e 118. 
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satisfação com o consumo dos lucros distribuídos e com o acréscimo do patrimônio da 

empresa, em tese, só ocorrerá após a distribuição de lucros. 

Por outro lado, os ajustes efetuados pela lei tributária, para do lucro contábil se 

chegar ao lucro tributável, são outras manifestações do mencionado sopesamento de 

princípios que normalmente afastam o lucro tributável do conceito ideal de renda. A bem 

da verdade, a própria definição contábil de lucro já assume algumas premissas que afastam 

o lucro contábil do conceito de renda segundo o modelo SHS32. Por isso, há também 

ajustes que atuam no sentido contrário, ou seja, para aproximar o lucro tributável do 

conceito ideal de renda. 

Apesar desses desvios, o conceito ideal formulado no modelo SHS, o qual, repete-

se, tem aceitação constitucional, é essencial para que se conheçam os limites do legislador 

ordinário e dos aplicadores da legislação tributária na laboração dos diversos aspectos da 

tributação sobre a renda. Sua atuação deverá ter por pressuposto a ideia de que o 

mandamento constitucional estará sempre por exigir a tributação da renda conforme o 

desenho daquele modelo. Qualquer desvio terá que estar amparado por uma correta 

fundamentação argumentativa que demonstre a prevalência de outros princípios 

constitucionalmente justificados.  

Não é outra a situação quando o legislador impõe o ajuste primário como 

decorrência do controle dos preços de transferência. Quando se exige que ajustes sejam 

efetuados no lucro líquido definido pela contabilidade, está se promovendo alterações no 

conceito contábil de renda para conformar a base de cálculo do tributo. Como se disse, é 

comum que o legislador afaste o lucro tributável do lucro contábil. A constitucionalidade 

desta iniciativa estará sujeita à verificação da correta fundamentação argumentativa. 

Normalmente, estes ajustes afastarão o lucro tributável também do conceito ideal de renda 

porque, em regra, o lucro contábil é quem mais se aproxima deste conceito. Todavia, 

haverá situações em que os ajustes a serem efetuados no lucro contábil atuarão no sentido 

                                                 

32 Cf. Kevin Holmes, ob. cit. (nota nº 21), pp. 146 e 147. 
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inverso, para aproximar este do conceito ideal de renda. É o que o ocorre no ajuste 

primário determinado pelo controle dos preços de transferência.  

Se os ajustes provocados pelas regras dos preços de transferência tratam dessa 

aproximação com a renda ideal e se eles atuam na forma de adições, é porque devem, de 

fato, tratar-se de renda, no sentido de satisfação, da empresa (pessoa jurídica). Como visto, 

a renda da empresa se mede pelo lucro contábil antes da distribuição de lucros. O lucro 

contábil representa o acréscimo de patrimônio, a distribuição de lucro, o consumo. Cabe 

indagar, então, que satisfação é aquela que ainda resta ser incluída? Defende-se, aqui, que, 

quando uma empresa transfere o lucro para uma empresa relacionada no exterior mediante 

a prática dos preços de transferência, mesmo que involuntariamente, ela terá usufruído 

satisfação na forma de consumo. E trata-se de uma forma implícita de consumo, 

diferentemente daquela que ocorre quando a empresa distribui os lucros por meio dos 

dividendos, que o modelo SHS trata explicitamente como consumo. Aquele poderá não 

estar refletido na contabilidade, mas, mesmo assim, terá provocado a satisfação. 

Por isso, é necessária a correção do lucro contábil que não foi apropriadamente 

aferido porque as empresas relacionadas, ao transferirem lucro por meio da prática dos 

preços de transferência, distorcem a apuração contábil33. Em tais situações, estas empresas 

promovem uma distribuição implícita dos lucros mediante a manipulação dos preços de 

transferência de uma ou várias transações. Neste sentido, ocorre a satisfação na forma de 

um consumo implícito em cada uma destas transações. Este consumo precisa ser 

mensurado e refletido na contabilidade para que esta reproduza mais corretamente a renda 

constitucionalmente definida segundo o modelo SHS. Neste contexto, aparece o arm’s 

length como o padrão capaz de aferir o valor representativo daquele consumo porque 

dimensiona adequadamente o lucro transferido em cada transação. Com isso, fica 

demonstrado que este padrão decorre do conceito de renda adotado constitucionalmente no 

Brasil. Em outras palavras, o arm’s length está presente no contexto constitucional-

                                                 

33 Cf. Luis Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 11. 
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tributário brasileiro como o parâmetro escolhido para a aferição da renda tributável nas 

situações em que ocorrem transações praticadas entre empresas relacionadas. 

Portanto, há que se concordar com Schoueri, quando o autor afirma que o ajuste 

primário não só deve ser aceito, mas também exigido, porque busca aferir com maior 

exatidão a riqueza gerada pela empresa. Outrossim, quando ele reformula a questão para 

também lembrar que apenas se tolera tal ajuste se, com maior exatidão, este registrar 

valores que representem os preços de mercado34. Há, então, duas faces da mesma 

realidade. O Fisco deve exigir o ajuste para refletir o conceito de renda e, por outro lado, 

não se deve esperar que os contribuintes tolerem ajustes aquém deste conceito. 

3.1.2 – O arm’s length como critério para o discrímen da igualdade particular 

A percepção de que o arm’s length é o parâmetro escolhido para a aferição da renda 

tributável induz a outra constatação. Com apoio na feliz representação concebida por 

Schoueri, é possível imaginar que empresas relacionadas têm seus resultados calculados 

em uma moeda expressa em unidades “reais de grupo”. Por isso, ao converter os preços 

praticados entre estas empresas em preços que empresas independentes praticariam, no 

intuito de aferir a renda tributável, o controle dos preços de transferência nada mais faz do 

que converter aqueles resultados expressos em “reais de grupo” para “reais de mercado”, 

possibilitando uma efetiva comparação entre contribuintes com igual capacidade 

contributiva e em benefício da igualdade35. Nasce, portanto, a necessidade de se 

aprofundar estas ideias de igualdade e capacidade contributiva. 

A ideia de igualdade traz, de imediato, à tona a noção de justiça. Para Zilveti, a 

justiça é um ideal apaixonante, do qual muitos falaram e quase todos evitaram definir por 

                                                 

34 Cf. Luis Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 12. 
35 Cf. Luis Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 15. 
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causa da sua imprecisão de significados36. Sem embargo, Klaus Tipke, o maior defensor do 

tema da igualdade no âmbito da tributação, não hesita em revelar que, nos Estados sociais 

de direito, a justiça apoia-se nas ideias de liberdade, igualdade e solidariedade37. Na mesma 

linha, a Constituição brasileira declara no Preâmbulo e nos artigos 1º e 3º, I, que o País se 

constitui em um Estado democrático de direito destinado a assegurar, entre outros, a 

liberdade, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna e, de 

forma até redundante, tem como objetivos fundamentais construir uma sociedade livre, 

justa e solidária. Por conseguinte, exsurge a igualdade com um valor fundamental no 

sistema constitucional brasileiro. 

Como explica Ricardo Lobo Torres, a presença do valor igualdade na Constituição 

faz com que ela se positive também como princípio constitucional. Enquanto valor, a 

igualdade deve ser apreciada com os instrumentos da filosofia, mas, como princípio, torna-

se operacional para o direito. A igualdade legitima outros princípios constitucionais e é o 

princípio jurídico que oferece a maior dificuldade de compreensão ao jurista e ao filósofo 

do direito38.  

Não sem razão, Alexy empreende uma sofisticada argumentação para justificar a 

natureza de princípio constante no enunciado de igualdade ao qual o Tribunal 

Constitucional Federal Alemão (Bundesverfassungsgericht) declarou uma “evidente 

vinculação do legislador”39. Ele constata que, para evitar a arbitrariedade quanto ao 

enunciado geral de igualdade, é necessário que seja mantida a restrição de sua 

aplicabilidade a pares de comparação. A partir daí, seguem-se fórmulas desenvolvidas por 

aquele Tribunal, as quais o autor resume na seguinte fórmula sintética: (i) “tratamentos 

arbitrariamente desiguais são proibidos”. Esta, por sua vez, pode ser dividida em duas 

outras fórmulas. A primeira exprime um dever de tratamento igual: (ii) “se não houver uma 

                                                 

36 Cf. Fernando Aurélio Zilveti, Princípios de Direito Tributário e a Capacidade Contributiva. São Paulo: 
Quartier Latin, 2004, p. 65. 

37 Cf. Klaus Tipke e Douglas Yamashita, Justiça Fiscal e Princípio da Capacidade Contributiva. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 17. 

38 Cf. Ricardo Lobo Torres, ob. cit. (nota nº 2), pp. 143, 222 e 233. 
39 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), pp. 393 a 411. 
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razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento desigual, então, o tratamento 

igual é obrigatório”. A segunda, por outro lado, exprime um dever de tratamento desigual: 

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

tratamento desigual é obrigatório”. A fórmula (iii) exige uma correta fundamentação 

argumentativa para afastar um dever enquanto que a fórmula (ii) exige uma correta 

fundamentação argumentativa para afastar uma permissão.  É nesta assimetria que reside o 

menor ônus argumentativo em favor do tratamento igual. A consequência disto, na visão 

de Alexy, é “a possibilidade de compreender o enunciado geral da igualdade como um 

princípio da igualdade, que prima facie exige um tratamento igual e que permite um 

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

Humberto Ávila também reconhece a natureza de princípio para o ideal de 

igualdade40. No entanto, este autor sustenta que a igualdade tem primazia na colisão com 

outros princípios porque: “Mesmo quando há fundadas justificativas para seu afastamento, 

a igualdade continua lá como contraponto para a verificação da validade desse 

distanciamento. A igualdade mantém seu peso constante, mesmo diante de razões 

contrárias. Não é, pois, um princípio prima facie, mas pro tanto.”41.  Neste sentido, na 

visão de Ávila, se alguma padronização for desenvolvida pelo legislador para discriminar a 

igualdade em favor da praticabilidade, não haveria um afastamento da igualdade porque 

ela poderia ser invocada como “contraponto” para superar a regra diante de uma situação 

individual num caso concreto. Não obstante concordar com a possibilidade de superação 

de uma regra diante de um caso concreto, este trabalho parte da perspectiva de que isto 

ocorre no âmbito de uma correta fundamentação argumentativa realizada pelo competente 

operador do direito (juiz), o qual formulará uma nova regra (individual e concreta) no 

ordenamento42. A igualdade terá seu peso atribuído em face dos casos concretos. Como 

                                                 

40 Contudo, Humberto Ávila defende que a igualdade seria uma espécie de supernorma que subsume várias 
dentro dela: igualdade-postulado, igualdade-princípio e igualdade-regra. Cf. Teoria da igualdade tributária. 
São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 133 a 139. Foge ao âmbito deste trabalho tecer considerações a respeito 
desta trilogia. Fica-se, aqui, apenas com a constatação de que a igualdade é uma espécie normativa da 
categoria dos princípios. 

41 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40), p. 150. 
42 Cf. no Capitulo 2, o item 2.3.2. 
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qualquer princípio, nunca deixará de possuir seu caráter prima facie pronto para a colisão 

com outros princípios do ordenamento. 

Ávila formula, ainda, uma definição genérica para a igualdade. Consoante o autor, 

“a igualdade pode ser definida como sendo a relação entre dois ou mais sujeitos, com base 

em medida(s) ou critério(s) de comparação, aferido(s) por meio de elemento(s) 

indicativo(s), que serve(m) de instrumento para a realização de uma determinada 

finalidade”43. Portanto, a igualdade possui quatro elementos estruturais: os sujeitos da 

relação, o critério de comparação, o elemento indicativo e a finalidade da diferenciação. Os 

sujeitos, objeto de comparação, devem ser comparados com referência a um critério 

comum de comparação conjugado à finalidade da diferenciação. Assim, por exemplo, com 

a finalidade de promover uma participação democrática, os cidadãos (sujeitos) podem ser 

diferenciados com base na sua capacidade de discernimento ou julgamento de 

determinadas situações da vida. O problema é que esta capacidade pode ser verificada de 

vários modos: pela idade, pela educação, etc. Surge, então, a necessidade de um elemento 

indicativo do critério de comparação. Ávila impõe também algumas exigências a estes 

elementos estruturais e seus inter-relacionamentos. Dentre elas, destacam-se as exigências 

de compatibilidade constitucional dos elementos estruturais e de relacionamentos fundados 

e conjugados de pertinência entre a finalidade da diferenciação e o critério de comparação 

e entre este e o seu elemento indicativo44. 

Outra contribuição de suma importância revelada por Ávila para a compreensão da 

igualdade é a proposta de categorizações dicotômicas das dimensões deste princípio. Para 

os objetivos deste estudo, especial atenção deve ser prestada às categorias “igualdade na lei 

x igualdade diante da lei” e “igualdade geral x igualdade particular”45.  

A distinção entre “igualdade na lei” e “igualdade diante da lei” pode ser 

estabelecida no próprio enunciado geral de igualdade presente no artigo 5º da Constituição 

                                                 

43 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40), p. 42. 
44 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40), pp. 42 a 73. 
45 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40), pp. 73 a 85. 



 

 

197

 

 

 

brasileira: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito (...) à 

igualdade”. A primeira parte deste dispositivo estipula a igualdade formal ou “igualdade 

diante da lei”. A determinação de igualdade perante a lei é um mandamento destinado aos 

intérpretes dos enunciados normativos que exige um dever de igualdade na aplicação do 

direito. Decorre da própria estrutura das normas no sentido de que as leis devem ser 

executadas sem considerações pessoais46. Exige-se, portanto, uma uniformidade ou 

isonomia na aplicação da lei47. Entretanto, se a igualdade se resumisse a isto, o legislador 

poderia arbitrariamente discriminar o conteúdo da lei. Para não restar dúvidas quanto à 

vedação (prima facie) à discriminação arbitrária, enfatizando o princípio da igualdade 

material ou “igualdade na lei”, a segunda parte do dispositivo constitucional determina que 

os cidadãos devam ser tratados “sem distinção de qualquer natureza”, garantindo-se a eles 

“a inviolabilidade do direito à igualdade”. Exige-se, pois, que a própria lei seja isonômica 

no seu conteúdo. 

A distinção entre “igualdade geral” e “igualdade particular” é uma noção 

fundamental para os objetivos deste trabalho. Isto porque o princípio da praticabilidade, a 

ser investigado no Capítulo seguinte, é justificado pela igualdade geral, enquanto que o 

princípio arm’s length, como se verificará a seguir, é o elemento indicativo da capacidade 

contributiva em matéria de preços de transferência, a qual constitui o critério para o 

discrímen da igualdade particular no âmbito da tributação. Conforme explica Ávila, a 

igualdade particular ou igualdade individual “exige uma relação estabelecida entre dois 

sujeitos, mediante a consideração de todas as propriedades particulares que os diferenciam 

dos demais”48. É uma expressão da justiça do indivíduo em face da existência de 

particularidades que o diferencia dos demais. A igualdade particular poderia ser 

casuisticamente apurada sem a existência formal de regras gerais se não fosse o risco do 

                                                 

46 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), pp. 393 e 394; e Misabel de Abreu Machado Derzi, 
ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), p. 131. 

47 Klaus Tipke também defende a necessidade de se cuidar da igualdade formal. Cf. “A Necessidade de 
Igualdade na Execução das Leis Tributárias”. Trad. Luís Eduardo Schoueri. In: Luís Eduardo Schoueri 
(coord.). Direito Tributário, v. I. São Paulo: Quartier Latin, 2003, pp. 362 a 373. 

48 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40), p. 78. 
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arbítrio. Por outro lado, seria impossível criar regras que pudessem prever todas as 

particularidades dos indivíduos e situações que se apresentam nos casos concretos. Daí a 

necessidade de uma concepção generalista de justiça que fundamente a criação de regras 

gerais que mantenham a essência de sua função primordial: eliminar ou reduzir as 

arbitrariedades na aplicação do direito. Surge, então, a igualdade geral como justificativa 

inspiradora do princípio da praticabilidade49. 

Para uma compreensão imediata das peculiaridades do princípio da igualdade 

particular no âmbito tributário, as palavras de Tipke são elucidativas50: 

A igualdade, que se distingue da identidade, é sempre relativa. O que 

é completamente igual é idêntico. O princípio de que o igual deve ser tratado 

igualmente não quer dizer idêntico, mas relativamente igual. Quando se 

pretende aplicar corretamente o princípio da igualdade, deve-se apurar a exata 

relação, perguntando-se: igual em relação a quê (em que relação)? Quais 

diferenças podem, pois, não justificar o tratamento desigual. Para a 

comparação relativa torna-se necessário um critério de comparação. Logra-se 

extrair um critério concreto de comparação do princípio de sistematização, isto 

é, do motivo ou da valoração que constitui o fundamento da lei. O princípio é o 

critério de comparação do legislador ou de justiça estabelecido 

compulsoriamente pelo legislador para determinados assuntos legalmente 

disciplinados. (...) O princípio da igualdade (...) exige que os princípios 

estabelecidos sejam aplicados coerentemente, isto é, que os valores sejam 

racionalmente atendidos. Este é um princípio formal de justiça. Se um princípio 

não é aplicado coerentemente, fica afetada a sua logicidade. Ocorre então 

uma ruptura do sistema e indiciariamente uma violação do princípio de 

igualdade. Como a aplicação do princípio depende de argumentos de um 

sistema, isto é, de um conjunto de princípios ou valores de um ramo concreto 

do direito, é necessário que se conheça o sistema desse ramo, por exemplo, o 

direito tributário, se se pretende aplicar corretamente o princípio da igualdade. 

(...) No direito tributário a capacidade de contribuição fiscal e econômica 

                                                 

49 Cf. no Capítulo 4, o item 4.1.1. 
50 Cf. Klaus Tipke, “Princípio de Igualdade e Idéia de Sistema no Direito Tributário”. Trad. Brandão 

Machado. In: Brandão Machado (coord.). Direito Tributário: Estudos em Homenagem ao Prof. Ruy 
Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984, pp. 519 e 520. 
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desempenha um papel especial. Quem não tem essa capacidade deve ser 

tratado de modo diverso de como se trata o que a tem. 

O legislador tributário encontra diferentes realidades econômicas quando elabora as 

leis que conformarão os tributos necessários ao financiamento dos entes estatais. O 

princípio da igualdade particular exige que a carga tributária seja distribuída coerentemente 

entre os cidadãos e as empresas. Esta coerência, como aponta Tipke, exige um critério 

lógico, o qual é encontrado na capacidade contributiva. No direito tributário, a capacidade 

contributiva é o princípio geral capaz de fomentar o ideal de uma unidade para o 

ordenamento jurídico-tributário51. Segundo Ricardo Lobo Torres, a aceitação da 

capacidade contributiva como princípio legitimador do ordenamento jurídico-tributário 

depende de vinculações filosóficas às teorias que investigam o fundamento (sacrifício e 

benefício utilitarista) ou a causa da imposição fiscal, bem como, a partir de uma 

perspectiva inspirada na virada kantiana, às ideias de solidariedade ou fraternidade e 

benefício pela totalidade das contraprestações estatais52. 

Na opinião de Zilveti53, a concretização da igualdade (valor) depende de algo além 

do que simples artigos em uma Constituição positivando o mandamento da igualdade 

(princípio). É necessária a mediação do Estado, a partir de bases constitucionais, expressas 

na forma de princípios, normas, programas e direitos. Esta atuação estatal, na tributação, 

revela-se pela capacidade contributiva, que é o “princípio segundo o qual cada cidadão 

deve contribuir para as despesas públicas na exata proporção de sua capacidade 

econômica”. É, pois, um corolário da igualdade.  

Para realçar o ideal de igualdade no âmbito da tributação, o constituinte brasileiro 

contemplou, no artigo 150, II, o princípio da igualdade particular especialmente destinado 

para o contexto tributário ao estatuir que “é vedado (...) instituir tratamento desigual entre 

                                                 

51 Cf. Klaus Tipke, “Sobre a Unidade da Ordem Jurídica Tributária”. Trad. Luís Eduardo Schoueri.  In: Luís 
Eduardo Schoueri e Fernando Aurélio Zilveti (coords.). Direito Tributário: Estudos em Homenagem a 
Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998, pp. 60 a 70. 

52 Cf. Ricardo Lobo Torres, ob. cit. (nota nº 2), pp. 293 a 302. 
53 Cf. Fernando Aurélio Zilveti, ob. cit. (nota nº 36), pp. 79, 80, 127 e 134. 
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contribuintes que se encontrem em situações equivalentes”. E, com a perspectiva de que é 

necessário um critério coerente para discriminar os contribuintes que se encontrem em 

situações equivalentes, positivou, no artigo 145, § 1º, da Constituição, o mandamento que 

determina que, “sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica dos contribuintes”.  

Há que se diferenciar, entretanto, a capacidade contributiva da capacidade 

econômica. A primeira pressupõe a existência da segunda, mas a recíproca não é 

verdadeira. Neste sentido, Schoueri ensina que não basta, por exemplo, investigar os 

rendimentos de uma pessoa para aferir que esta possui capacidade contributiva. Se uma 

pessoa recebe uma razoável quantia a título de aluguéis, a princípio, possui capacidades 

econômica e contributiva. Mas, se ela for afetada por uma saúde precária a ponto de 

precisar arcar com altos custos de medicamentos e contratação de enfermeiros, perde-se a 

capacidade contributiva, apesar de permanecer a capacidade econômica54. Portanto, a 

capacidade contributiva possui um componente subjetivo que deve ser refinado desde a 

previsão normativa geral e abstrata empreendida pelo legislador até a aplicação individual 

e concreta dos diversos operadores do direito tributário. Daí a percepção de que a 

positivação do princípio da capacidade contributiva deve ser complementada com a 

sequência do dispositivo previsto no artigo 145, § 1º, da Constituição, que faculta “à 

administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 

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

rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes”. Em face daquele componente 

subjetivo, a capacidade contributiva pode colidir com outros princípios do ordenamento, 

como o mínimo existencial e o não-confisco55.  

É necessário também se atentar para a distinção entre a capacidade contributiva 

efetiva de uma pessoa ou de uma situação e o princípio da capacidade contributiva. O nível 
                                                 

54 Cf. Luís Eduardo Schoueri, Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro. 
Forense: 2005, p. 283. 

55 Neste ponto, cumpre alertar que, em face dos pressupostos da teoria dos princípios adotados neste trabalho, 
se a capacidade contributiva é um princípio, não se pode tratar o mínimo existencial e o não-confisco como 
seus limites imanentes. Cf. no Capítulo 2, o item 2.5. 
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de capacidade contributiva de uma pessoa é um atributo particular de uma pessoa. É um 

dado da realidade fática. Outrossim, a capacidade contributiva de uma situação, por 

exemplo, a manutenção ou a alienação da propriedade de um bem, é um atributo particular 

desta situação presente no plano fático. Entretanto, a dimensão precisa destes atributos nem 

sempre pode ser apreendida pelo intérprete. Mas, mesmo assim, a busca, tanto mais precisa 

quanto possível, do nível de capacidade contributiva de uma determinada pessoa ou 

situação é um mandamento imposto pelo ordenamento tributário para a consecução da 

igualdade particular. É um dever/direito prima facie, uma vez que haverá impossibilidades 

fáticas e jurídicas (princípios colidentes) que não permitirão sua realização na máxima 

intensidade desejada. Neste sentido, trata-se, pois, de um verdadeiro princípio jurídico. 

Tipke reforça este entendimento quando afirma que: “O princípio da capacidade 

contributiva é um princípio real, ou um princípio ‘daquilo que é’. Prende-se à capacidade 

contributiva efetiva ou à capacidade contributiva existente, não à capacidade contributiva 

presumida. Por conseguinte, pergunta-se pela renda efetivamente auferida, não pela renda 

que o contribuinte poderia auferir pelo emprego médio de suas forças físicas e 

intelectuais.”56. Além disso, o autor sugere a natureza de princípio no sentido aqui 

preconizado ao estatuir que: “É possível que o princípio da capacidade contributiva 

concorra ou colida com outros princípios. Então, deve ser decidido como solucionar as 

concorrências ou colisões.”57.  

Em consonância com a formulação genérica anunciada por Ávila para o princípio 

da igualdade, a capacidade contributiva seria o critério de comparação que serve de 

instrumento para a realização da distribuição igualitária da carga tributária58. No caso do 

imposto sobre a renda, o elemento indicativo da capacidade contributiva é a renda auferida 

pelo contribuinte. Mais especificamente, em se tratando da renda auferida em transações 

efetuadas com empresas relacionadas no exterior, surge também o arm’s length como 

elemento indicativo do lucro tributável que representa a capacidade contributiva da 

                                                 

56 Cf. Klaus Tipke e Douglas Yamashita, ob. cit. (nota nº 37), p. 33. 
57 Cf. Klaus Tipke e Douglas Yamashita, ob. cit. (nota nº 37), p. 28. 
58 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40), p. 160. 



 

 

202

 

 

 

empresa residente no País. Em outras palavras, o arm’s length é o elemento indicativo da 

capacidade contributiva em matéria de preços de transferência, a qual constitui o critério 

para o discrímen da igualdade particular no âmbito da tributação.  

Diante desta constatação, Schoueri revela que se a conversão dos “reais de grupo” 

para os “reais de mercado”, prevista na lei ou na regulamentação administrativa, extrapolar 

os limites impostos pelos princípios constitucionais da igualdade e da capacidade 

contributiva, a sua aplicação deverá ser corrigida ou até mesmo desconsiderada59. Mas há 

também aqui que se reformular a questão porque existem duas faces sobre a mesma 

realidade. Da mesma forma que o conceito constitucional de renda exige o ajuste primário, 

é possível afirmar que a mencionada conversão é um mandamento constitucional imposto 

ao legislador pelos princípios da igualdade e da capacidade contributiva. 

3.1.3 – A livre-concorrência como consequência do arm’s length 

Heleno Tôrres defende que o arm’s length decorre também do princípio da livre-

concorrência. Neste sentido, afirma que “não é correto dizer que as normas tributárias que 

disciplinam o controle fiscal sobre os preços de transferência são normas de natureza 

simplesmente fiscal”, mas seriam também “normas de natureza extrafiscal, que operam o 

controle da livre concorrência no mercado, à medida que garantem um controle sobre o 

‘preço médio’”60. Sem embargo, esta relação com a livre-concorrência deve ser 

adequadamente compreendida. O controle dos preços de transferência apenas obriga a 

empresa controlada a pagar os tributos que seriam devidos caso ela operasse nas mesmas 

condições que as empresas independentes. Não há a exigência de que efetivamente se 

pratique o preço que as empresas independentes praticariam em circunstâncias 

comparáveis.  

                                                 

59 Cf. Luis Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 15. 
60 Cf. Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3 do Capítulo 1), p. 170. 
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Schoueri, com apoio nas lições de Celso Bastos, explica que a livre-concorrência 

pressupõe a livre-iniciativa, mas com esta não se confunde, uma vez que, enquanto a 

primeira inexiste sem a segunda, a recíproca não é verdadeira61. A livre-concorrência visa 

a preservar o mercado interno, o qual possui a livre-iniciativa com uma mola propulsora 

para “viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e 

a autonomia tecnológica do País”62. As regras de controle dos preços de transferência dão 

sua parcela de contribuição para a preservação deste mercado, mas não podem ser 

caracterizadas como normas tributárias indutoras porque seu objetivo precípuo é a 

arrecadação de recursos para a União. Neste sentido, Schoueri esclarece que a 

extrafiscalidade deve ter uma concepção estrita orientada para uma finalidade distinta da 

mera arrecadação de recursos pecuniários para o ente público. Sua finalidade precípua 

deve ser a de induzir o comportamento das pessoas em matéria econômica, social ou 

política63. Daí a preferência do autor por adotar a expressão “normas tributárias indutoras” 

para enfatizar este caráter distintivo da função extrafiscal.  

A livre-concorrência é realmente um princípio da ordem econômica consagrado 

pelo artigo 174 da Constituição brasileira. Por esta razão, deve ser fomentada por 

intermédio das mais diversas ações estatais. Contudo, quando a União atua no sentido de 

promover a igualdade particular entre os contribuintes, evitando que empresas que 

praticam transações com empresas relacionadas sejam privilegiadas em relação às 

empresas que transacionam com empresas independentes no dever de pagar tributos, como 

consequência, acaba fomentando em alguma medida a livre-concorrência. É o que 

Humberto Ávila identifica como neutralidade. Para o autor, “a neutralidade não é diferente 

da igualdade, mas apenas um aspecto dela”64. O Estado tem o dever de tratar os 

contribuintes com igualdade, isto é, ser neutro. Com isto, ele acaba fomentando a livre-

concorrência. A capacidade contributiva e seu elemento indicativo, o arm’s length, visam a 

fomentar a igualdade particular. Apesar de desejada, a livre-concorrência é uma 

                                                 

61 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 54), p. 94. 
62 Cf. Artigo 219 da Constituição brasileira. 
63 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 54), p. 32 e 33. 
64 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40), p. 99. 
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consequência do arm’s length e não sua finalidade precípua. Não há, portanto, que ser 

incluída como objetivo a ser perseguido na etapa do sopesamento do exame da 

proporcionalidade65 porque a qualquer fomento do princípio da igualdade particular estar-

se-á, também, reforçando o aspecto da neutralidade e, por consequência meramente lógica, 

fomentando o princípio da livre-concorrência.  

Este entendimento pode também ser reforçado pelo pronunciamento dos 

Guidelines66, os quais declaram que “o arm’s length fornece a paridade geral do tratamento 

tributário entre empresas multinacionais e empresas independentes”. Estabelece, portanto, 

a neutralidade. E continuam: “Pelo fato de o princípio arm’s length situar as empresas 

associadas e independentes em uma posição relativa de igualdade para fins tributários, ele 

evita a criação de vantagens ou desvantagens fiscais que poderiam distorcer as posições 

competitivas relativas de cada tipo de empresa. Ao remover estas considerações das 

decisões econômicas, o princípio arm’s length promove o crescimento do comércio e do 

investimento internacionais”. 

3.2 – A caracterização do arm’s length como princípio tributário 

Tão logo foi introduzido o controle dos preços de transferência no País, a doutrina 

brasileira começou a se manifestar sobre a presença e a possível caracterização do arm’s 

length no direito tributário brasileiro. Antes ainda deste contexto, Brandão Machado, ao 

traduzir artigo de Richard Hammer que relatava a temática dos preços de transferência no 

cenário americano, tratava-o como “princípio do não-favoritismo”67. Heleno Tôrres, já 

depois de editada a Lei nº 9.430/96, assim listou as definições que havia encontrado para 

nominar o princípio aplicável ao resultado do controle sobre os preços de transferência68: 

princípio da plena concorrência, princípio de preço sem interferência, princípio de preço de 

                                                 

65 Cf. no Capítulo 2, o item 2.2. 
66 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.7. 
67 Cf. Richard M. Hammer, “Fixação ..., ob. cit. (nota nº 4 do Capítulo 1), p. 103. 
68 Cf. Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3 do Capítulo 1), p. 190. 
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mercado, preço de mercado aberto, preço independente, regra do operador independente, 

regra do justo alcance, princípio do preço parâmetro, princípio do preço imparcial, 

princípio do preço justo, princípio do preço independente, princípio do preço livre, 

princípio do preço descontaminado, etc. 

Tamanha diversidade de opiniões reflete a falta de positivação expressa do arm’s 

length no ordenamento tributário. Não obstante esta ausência, já se pôde constatar que este 

padrão está, de fato, inserido em nosso sistema constitucional-tributário como uma 

decorrência direta do conceito de renda e dos princípios da igualdade particular e da 

capacidade contributiva. É preciso, agora, firmar-se uma posição definitiva sobre a 

natureza específica do arm’s length. Afinal, terá mesmo este padrão, como tanto se 

apregoa, a natureza de um princípio?  

Os Guidelines da OCDE não hesitam em chamá-lo de “princípio” (principle)69. 

Contudo, em nenhum momento, aquele relatório enfrentou a caracterização teórica desta 

espécie normativa. A regulamentação americana prefere o termo “padrão” (standard)70, 

mas também não levanta considerações sobre esta escolha. A doutrina nacional, em sua 

grande maioria71, elege o termo “princípio” para qualificar o arm’s length sem também 

enfrentar a discussão sobre a adequação desta escolha em face de uma teoria dos 

princípios. Ricardo Lobo Torres parece ser o mais contundente defensor da natureza de 

princípio que deve ser atribuída ao arm’s length. Neste sentido, o autor recorre ao fato de 

ele se consubstanciar como uma cláusula geral e exibir “características próprias dos 

princípios, como sejam a generalidade, a abertura, a abstração, a analogia, a vinculação a 

valores, as múltiplas possibilidades de concretização e a permanente ponderação com 

outros princípios”72. 

                                                 

69 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.6. 
70 Cf. US Regs. (nota nº 76 do Capítulo 1), § 1.482-1 (b). 
71 Ressalva-se a opinião de Paulo Ayres Barreto, para quem o arm’s length constitui uma “regra do não-

favoritismo”. Cf. ob. cit. (nota nº 371 do Capítulo 1), p. 140. 
72 Cf. Ricardo Lobo Torres, ob. cit. (nota nº 2), p. 362. 
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Apesar de corretos, tais argumentos situam a análise no campo das ideias que 

estabeleciam as distinções fracas entre as espécies normativas73. Para situar a análise no 

campo das distinções fortes, é necessário empreender uma argumentação que recorra à 

caracterização dos princípios como mandamentos de otimização. Para isto, deve-se 

recordar que o arm’s length é o parâmetro escolhido para a aferição da renda tributável74 e 

o elemento indicativo da capacidade contributiva75 em matéria de preços de transferência. 

São duas faces do mesmo fenômeno, ou seja, a renda aferida pelo arm’s length é o 

elemento indicativo da capacidade contributiva.  

Há que se considerar a existência, no plano fático, de preços arm’s length 

efetivamente praticados entre empresas independentes. Estes preços são atributos 

particulares das transações realizadas entre estas empresas. São dados da realidade. 

Contudo, a dimensão precisa destes atributos nem sempre pode ser apreendida pelo 

intérprete. Ainda assim, a busca, tanto mais precisa quanto possível, dos efetivos preços 

arm’s length é um mandamento imposto pelo ordenamento para a aferição da renda que 

será o elemento indicativo da capacidade contributiva em matéria de preços de 

transferência.  É um dever/direito prima facie, uma vez que haverá impossibilidades fáticas 

e jurídicas (princípios colidentes) que não permitirão sua realização na máxima intensidade 

desejada. Neste sentido, também em consonância com a análise situada no campo das 

distinções fortes, a natureza do padrão arm’s length revela-se como normativa e específica 

de um princípio jurídico. 

Por outro lado, a possibilidade de que o padrão seja caracterizado como uma regra 

jurídica pode também ser aventada. Neste caso, há que se considerar o padrão não como a 

busca do preço arm’s length, mas como toda a formulação segundo a qual as diferenças 

entre o preço praticado entre empresas relacionadas e o preço arm’s length devem implicar 

                                                 

73 Cf. no Capítulo 2, o item 2.1. 
74 Cf. neste Capítulo, o item 3.1.1. 
75 Cf. neste Capítulo, o item 3.1.2. 
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no mandamento que determina a tributação da renda transferida (o ajuste primário)76. É um 

dever/direito definitivo porque, sempre que forem preenchidas as possibilidades fáticas do 

antecedente, deve-se dar aplicação definitiva ao consequente normativo. O preço arm’s 

length, neste caso, constitui um elemento presente no antecedente da norma tributária. 

Neste sentido, trata-se de um conceito indeterminado com todas as dificuldades inerentes a 

sua interpretação no âmbito da subsunção77.   

Apesar de esta última caracterização do arm’s length ser teoricamente sustentável e 

poder até ser conduzida no ordenamento jurídico de outros países, o fato é que, no Brasil, a 

formulação da regra legal que introduziu o regime de controle dos preços de transferência 

não adotou o preço arm’s length. Ao revés, utilizou uma técnica que compara o preço 

praticado com um “preço parâmetro” calculado segundo um dos métodos previstos na 

legislação78. Diante disso, a possibilidade de que o arm’s length seja caracterizado como 

uma regra não se sustenta no Brasil. Portanto, há que se concordar que a única forma de 

admitir a presença do arm’s length no sistema constitucional-tributário brasileiro é na 

condição de norma jurídica da espécie princípio positivada implicitamente como 

decorrência direta do conceito de renda e dos princípios da igualdade particular e da 

capacidade contributiva.  

O arm’s length é, então, o dever/direito prima facie de se buscar a aferição da renda 

que será o elemento indicativo da capacidade contributiva em matéria de preços de 

transferência. O objetivo perseguido pelo princípio é a realização da igualdade particular 

dos contribuintes. Contudo, em situações concretas ou abstratas, quando houver princípios 

colidentes, é possível que uma correta fundamentação argumentativa demonstre a 

necessidade de o princípio arm’s length ceder para a realização de outros objetivos 

                                                 

76 É curioso notar que, enquanto o standard arm’s length previsto no § 1.482-1 (b) da regulamentação 
americana parece sugerir a imposição de um mandamento prima facie (princípio), a formulação do arm’s 
length principle prevista no parágrafo 1º do artigo 9º da Convenção-Modelo da OCDE mais se aproxima de 
uma recomendação para a criação de mandamentos definitivos de ajustes primários (regras).  

77 Cf. no Capítulo 4, o item 4.3. 
78 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.2. 
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previstos no ordenamento. É o que se pretende investigar em relação ao princípio da 

praticabilidade a ser estudado no próximo Capítulo. 
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Capítulo 4 

O PRINCÍPIO DA PRATICABILIDADE 

4.1 – A praticabilidade no contexto constitucional-tributário 

Uma vez sedimentados os alicerces do princípio arm’s length, cumpre agora 

aprofundar a investigação da outra premissa fundamental deste trabalho, a motivação 

primordial que mitigou o fomento do arm’s length na elaboração das regras brasileiras de 

controle dos preços de transferência, o princípio da praticabilidade1.  

A necessidade financeira dos Estados contemporâneos cresce diante de uma 

complexidade econômica sem precedentes na história da humanidade. A proliferação da 

ocorrência dos fatos econômicos previstos nos antecedentes das normas impositivas de 

tributos torna impossível a atuação individualizada da administração tributária. Neste 

cenário, surge a incontestável necessidade de se promover a praticabilidade da tributação. 

A ideia de que a tributação deve ser prática já estava presente nas clássicas quatro 

máximas sugeridas por Adam Smith para a imposição dos impostos: a capacidade 

contributiva dos cidadãos, a criação de regras na fixação dos impostos para evitar 

arbitrariedades, a comodidade para os contribuintes e o baixo custo do sistema 

                                                 

1 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.3. 



 

 

210

 

 

arrecadador2. Com efeito, as três últimas máximas revelam a preocupação do célebre 

precursor da teoria econômica com a praticabilidade de um sistema que exigia dos súditos 

os recursos necessários para a manutenção do arcabouço institucional indispensável ao 

desenvolvimento das nações. Contudo, no âmbito jurídico, foi por influência dos 

pandecistas que o tema ingressou no século XX no direito tributário alemão3. Na 

Alemanha, a praticabilidade ganhou desenvoltura com os trabalhos de Eberhard Wennrich 

(Die Typisierende Betrachtungsweise im Steuerrecht, 1ª ed., Dusseldorf, Institut der 

Wirtschaftsprufer, 1963), Josef Insensee (Die Typisierende Verwaltung, 1ª ed., Berlim, 

Duncker Humboldt, 1976), Hans Arndt (Praktikabilität und Effizienz, 1ª ed., Köln, Peter 

Deubner Verlag, 1983) e Klaus Tipke (Steurrecht, Köln, Otto Schimidt KG, 1983). 

Propagou-se, depois, para a Espanha, com Pedro Manuel Herrera Molina (Capacidad 

Económica y Sistema Fiscal – Análisis del Ordenamiento Español a Luz del Derecho 

Alemán, Madri, Marcial Pons, 1998), e Portugal, com José Casalta Nabais (O Dever 

Fundamental de Pagar Impostos, Coimbra, Livraria Almedina, 1998)4.  

No Brasil, a matéria ganhou notoriedade com o valioso trabalho de Misabel Derzi 

(Direito Tributário, Direito Penal e Tipo, 1ª ed., São Paulo, RT, 1988). Ao esmiuçar o 

estudo dos tipos na doutrina alemã, a tributarista mineira deparou-se com uma acepção 

desta palavra utilizada exclusivamente no direito tributário, a qual denominou “modo de 

pensar tipificante”, para designar as técnicas desenvolvidas pelas administrações tributárias 

com a finalidade de facilitar a execução das leis fiscais5. Depois dela, Regina Helena Costa 

publicou também um estudo de escol sobre o tema da praticabilidade, o qual merece ser 

reverenciado (Praticabilidade e Justiça Tributária, São Paulo, Malheiros, 2007). Na 

opinião desta autora, os ensinamentos da doutrina estrangeira, os quais sustentam a 

necessidade de buscar a manifestação de riqueza relevante, desprezando descrições 

detalhadas dos fatos econômicos que podem ser facilmente elididas ou que podem gerar 

                                                 

2 Cf. Adam Smith, A Riqueza das Nações: Investigação sobre sua Natureza e suas Causas. v. II. Trad. Luiz 
João Baraúna. São Paulo: Nova Cultural, 1996, pp. 282 a 284. 

3 Cf. Fernando Aurélio Zilveti, “Simplicius Simplicissimus – os Limites da Praticabilidade diante do Princípio 
da Capacidade Contributiva”. In: Revista Direito Tributário Atual n. 22. São Paulo: IBDT – Dialética, 
2008, p. 180. 

4 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), p. 20. 
5 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), p. 66. 
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custos de fiscalização excessivos, são perfeitamente aplicáveis ao direito brasileiro e 

capazes de revelar a estatura constitucional do princípio da praticabilidade tributária6. 

Misabel Derzi define a praticabilidade como “o nome que se dá a todos os meios e 

técnicas utilizáveis com o objetivo de tornar simples e viável a execução das leis” e, com 

apoio nos autores alemães, relaciona as principais justificativas para sua implementação: a 

defesa da esfera privada, a uniformidade da tributação e o estado de necessidade da 

administração. Esta última se evidencia pela existência de supercomplexidade ou ausência 

de sistema no direito tributário; falta de praticidade e não adaptabilidade da lei tributária às 

mutações sociais e econômicas; inadequação da concepção legal de processo e 

procedimento, tradicionalmente voltados para a aplicação individual do direito, à aplicação 

em massa; e ausência de pessoal. No relato de Derzi, a doutrina alemã exige uma aplicação 

limitada da praticabilidade, a qual não está isenta de objeções e críticas por muitas vezes se 

valer de mecanismos que ofendem a lei, a indelegabilidade de funções, a uniformidade de 

encargos fiscais e a igualdade7.   

Humberto Ávila, em seu estudo sobre a igualdade tributária8, também aponta 

alguns pressupostos para a implementação da praticabilidade, a quem chama de 

“padronização” porque se baseia em normas com finalidade simplificadora que utilizam 

padrões fiscais (tabelas, pautas, plantas, presunções). São eles: a necessidade, a 

generalidade, a compatibilidade, a neutralidade, a não-excessividade e a ajustabilidade. A 

necessidade exige que a padronização somente seja adotada quando for impossível ou 

extremamente onerosa a fiscalização de tributos. A generalidade sugere que a padronização 

seja adequada para a maior parte dos contribuintes e que eventuais discrepâncias do padrão 

em relação à média da ocorrência dos fatos não podem ser excessivas. A compatibilidade 

impõe que o padrão deve ser compatível com os fatos ocorridos antes e depois da 

padronização. A neutralidade obriga que o ente estatal não ofenda a igualdade particular a 

ponto de afetar a livre-concorrência. A não-excessividade está relacionada com a ideia de 

que o padrão não pode resultar numa tributação confiscatória. Por fim, a ajustabilidade 

                                                 

6 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), p. 92. 
7 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), p. 138, 139 e 336 a 344. 
8 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40 do Capítulo 3), pp. 88 a 110. 



 

 

212

 

 

requer que a implementação do padrão seja contemplada por cláusulas de equidade capazes 

de superar os eventuais rigores da padronização em situações concretas.  

Para Regina Helena Costa, a praticabilidade é “o conjunto de técnicas que visam a 

viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. Trata-se de uma categoria 

lógico-jurídica porque, na opinião da autora, a noção de praticabilidade antecede o próprio 

direito posto e corresponde à exigência do senso comum9. Neste sentido, a praticabilidade 

seria uma espécie de desdobramento do método teleológico da hermenêutica jurídica 

segundo o qual se deve colher a interpretação que acarrete a aplicação mais cômoda, 

simples, econômica e funcional10. Mais do que a efetiva subsunção do fato no antecedente 

da norma ou a correta aplicação da prescrição contida no seu consequente, os mecanismos 

que viabilizam a praticabilidade visam a facilitar esta operação e garantir a aplicação da 

norma11.  

A praticabilidade não se confunde com a função regulamentar das atividades 

administrativas do Estado. Ela, de fato, manifesta-se nas regulamentações administrativas 

dos comandos legais, mas é inerente a todas as atividades estatais12. Assim, a 

praticabilidade está presente na função legislativa quando o legislador utiliza mecanismos 

que têm por objetivo tornar exequível a própria vontade abstrata e genericamente declarada 

nas normas jurídicas. Na função administrativa, por sua vez, busca-se a praticabilidade 

quando são conferidos os atributos de legitimidade, veracidade, imperatividade, 

autoexecutoriedade e discricionariedade dos atos administrativos. Outrossim, na função 

jurisdicional, a praticabilidade revela-se em alguns princípios processuais, como o da 

instrumentalidade das formas; o non liquet, segundo o qual o magistrado não pode eximir-

se de decidir; a uniformização da jurisprudência e a coisa julgada13.  

A praticabilidade não se confunde também com o fenômeno da extrafiscalidade. 

Como esclarece Schoueri, este possui uma concepção estrita orientada para uma finalidade 

distinta da mera arrecadação de recursos pecuniários para o ente público. A intenção de 
                                                 

9 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), p. 53. 
10 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), p. 139. 
11 Cf. Fernando Aurélio Zilveti, ob. cit. (nota nº 3), p. 185. 
12 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), p. 139. 
13 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 54 a 74. 
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simplificar o sistema tributário presente na criação dos mecanismos da praticabilidade não 

afasta o caráter precípuo da finalidade arrecadadora da norma tributária. Distingue-se, 

portanto, da finalidade preponderantemente indutora de comportamentos econômicos, 

sociais e políticos, exigida das normas tributárias qualificadas pela função extrafiscal14.  

Conforme anunciado por Misabel Derzi, a noção mais corrente de praticabilidade 

no direito tributário está relacionada com a necessidade de que as leis devam ser 

executadas num cenário de administração em massa. Trata-se da criação de mecanismos 

baseados em padrões médios de comportamento dos fatos previstos nas normas de 

incidência tributária. Adota-se como padrão o caso médio ou típico, desprezando-se as 

diferenças individuais que, a rigor, seriam relevantes para a aplicação do comando legal. A 

reunião destes padrões na ideia de “tipos” (Typisierung) pela doutrina alemã fizeram a 

autora erigir a expressão “modo de pensar tipificante” para designar as técnicas que têm 

como objetivo evitar a investigação exaustiva dos casos isolados e dispensar a colheita de 

provas difíceis, impossíveis ou que representam ingerência indevida na esfera privada dos 

cidadãos15.  

Como explica Derzi, o “modo de pensar tipificante” não cria tipos propriamente 

ditos, os quais, com se verá16, caracterizam-se como padrões racionais de natureza aberta. 

Ao contrário, o “modo de pensar tipificante”, ao valer-se dos mecanismos da 

praticabilidade, fecha os tipos e conceitos indeterminados presentes nas normas legais 

instituidoras dos tributos. Neste sentido, o termo “tipificante” é impropriamente usado. 

Além disso, o “modo de pensar tipificante” não se confunde com a interpretação do 

comando legal que serviu de base para a implementação dos mecanismos de 

praticabilidade. Na verdade, este “modo de pensar” cria uma abstração bem mais próxima 

da concretude dos fatos do que a abstração do comando legal17. 

O “modo de pensar tipificante”, apesar de voltado para a viabilidade da tarefa da 

Administração, é muito utilizado nas leis quando estas adotam técnicas (mecanismos) de 

                                                 

14 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 54 do Capítulo 3), pp. 32 e 33. 
15 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), 139 e 141. 
16 Cf. neste Capítulo, item 4.3. 
17 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), pp. 141, 332 e 336. 
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praticabilidade que se destinam a facilitar a execução de normas gerais superiores (regras e 

princípios constitucionais)18. Ademais, o “modo de pensar tipificante” também pode ser 

manifestado nas regulamentações administrativas. O problema, como adverte Derzi, é que, 

na maioria das vezes, as técnicas (mecanismos) da praticabilidade extrapolam a formulação 

legal no fechamento dos tipos e conceitos indeterminados presentes nas leis19. 

Regina Helena Costa lembra que, enquanto na Alemanha se trava uma batalha 

ideológica sobre a possibilidade de a Administração inovar a ordem jurídica mediante seus 

regulamentos, instruções e pareceres normativos, no Brasil, a exigência da legalidade 

tributária não admite esta inovação. Às administrações tributárias, só se defere o poder de 

inovar fora do âmbito vinculado dos tributos. Neste contexto, pode-se, até, conceder 

discricionariedade à Administração, que poderá manifestar técnicas de praticabilidade por 

meio de regulamentações, mas, jamais, quando o assunto é inovar os aspectos das normas 

de incidência tributária. Com isto, explica a autora, nem o Executivo nem o Judiciário 

estão autorizados, no direito brasileiro, a utilizar o “modo de pensar tipificante”. Isto é 

facultado apenas à função legislativa. As manifestações de praticabilidade presentes 

naquelas funções estatais, fique bem claro, não se confundem com este “modo de 

pensar”20. 

Todavia, mesmo quando implementada no seio da função legislativa, há 

dificuldades que devem ser superadas para o estabelecimento dos mecanismos da 

praticabilidade, uma vez que a Constituição cerceia substancialmente a atividade do 

legislador na matéria tributária. A questão é saber se o legislador empreendeu uma correta 

fundamentação argumentativa que possa justificar o fomento da praticabilidade em face da 

eventual colisão com outros princípios constitucionais. Não obstante, o direito tributário 

brasileiro tem presenciado uma grande variedade de técnicas de simplificações, 

presunções, antecipações, retenções, substituições, não-cumulações e outros tantos regimes 

voltados para o fomento da praticabilidade. Não raramente estes expedientes provocaram 

acalorados debates doutrinários e jurisprudenciais. Ao que tudo indica, outro não parece 

                                                 

18 Na verdade, a própria Constituição brasileira prevê a adoção destas técnicas quando, por exemplo, estipula 
em seu artigo 150, § 7º, a possibilidade de criação de fatos geradores presumidos.   

19 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), pp. 320 e 321. 
20 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 74, 75 e 98 a 106. 
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ser o destino dos mecanismos de praticabilidade implementados na legislação brasileira de 

controle dos preços de transferência.  

Regina Helena Costa, em seu valoroso trabalho, procurou sistematizar e classificar 

os mecanismos de praticabilidade normalmente veiculados no direito tributário21. Neste 

sentido, designou como abstrações generalizantes os instrumentos de viabilização da 

praticabilidade que constam da lei tributária. Entre elas, identificou as presunções, as 

ficções, os indícios, as normas de simplificação, os conceitos jurídicos indeterminados, as 

cláusulas gerais e as normas em branco. Além destes, destacou outros recursos cuja adoção 

também propicia a praticabilidade tributária: o emprego da analogia, de expedientes 

denotadores de privatização da gestão tributária e dos mecanismos alternativos para a 

solução de conflitos fiscais. Para os propósitos deste trabalho, os conceitos indeterminados, 

as ficções e as presunções serão a seguir mais detidamente investigados22.  

Antes, porém, convém estabelecer com maior profundidade o nexo de ligação da 

praticabilidade com o contexto constitucional-tributário. Afinal, até agora apenas divulgou-

se opiniões doutrinárias segundo as quais a praticabilidade decorre dos ensinamentos da 

doutrina estrangeira e do desdobramento teleológico do próprio direito posto, bem como 

tratou-se de apresentar seus pressupostos de validade. Contudo, ainda não se firmou uma 

justificação mais sólida para a presença da praticabilidade como princípio constitucional 

no ordenamento brasileiro. É o que passa, então, a ser feito. 

4.1.1 – A praticabilidade justificada pela igualdade geral 

Conforme já apresentado23, a igualdade geral justifica-se numa concepção 

generalista de justiça que fundamenta a criação de regras gerais que mantenham a essência 

de sua função primordial: eliminar ou reduzir as arbitrariedades na aplicação do direito. 

Com efeito, é impossível a criação de regras capazes de prever todas as particularidades 

dos indivíduos e situações que se apresentam nos casos concretos. Se fosse atribuída 

                                                 

21 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 158 a 210. 
22 Cf. neste Capítulo, itens 4.3. e 4.4. 
23 Cf. no Capítulo 3, o item 3.1.2. 
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discricionariedade irrestrita ao aplicador do direito para a aferição casuística da igualdade 

particular, correr-se-ia o risco de provocar um alto grau de arbitrariedade. Como alertado 

por Humberto Ávila, surgiriam problemas de coordenação, porque cada destinatário 

demandaria um tratamento diferenciado; deliberação, porque cada caso demandaria uma 

decisão específica; custo, em face da necessidade de ampliação das estruturas humana e 

física para atender ao aumento das demandas; e conhecimento, porque as nuanças de cada 

caso mereceriam uma apreciação técnica mais apurada24.  

Para afastar ou reduzir o risco da arbitrariedade na aplicação do direito, o legislador 

busca socorro, então, nos mecanismos da praticabilidade. Atenua-se o fomento à igualdade 

particular para garantir uma aplicação menos arbitrária da lei em benefício da igualdade 

geral. Esta noção de isonomia na aplicação da lei se alinha com o mandamento da 

“igualdade diante da lei” ou igualdade formal prescrito na primeira parte do artigo 5º da 

Constituição brasileira25. A igualdade geral fomenta a igualdade formal. É o dever (geral) 

de a própria lei facilitar o dever (formal) de igualdade na sua aplicação. É, pois, um 

mandamento prima facie, presente também na primeira parte do artigo 5º, na medida em 

que o dispositivo “todos são iguais perante a lei” é direcionado tanto para o aplicador da lei 

(dever formal) quanto para o legislador (dever geral)26. Impõe-se, portanto, reconhecer 

também a igualdade geral como um princípio de estatura constitucional. 

A concepção generalista da justiça se apoia na ideia de que justa é a decisão que 

considera as características médias dos destinatários levando em conta apenas eventuais 

diferenças que sejam absolutamente relevantes. Em consonância com o posicionamento de 

Ávila, o direito tributário brasileiro adota um sistema misto de justiça particular e justiça 

geral. Neste sentido, a igualdade particular colide com a igualdade geral enquanto 

princípios independentes amparados por valores que representam concepções distintas do 

ideal de justiça. A concepção particularista sugere a consideração de elementos particulares 

mediante o afastamento de mecanismos de praticabilidade. A concepção generalista propõe 

a desconsideração de elementos particulares em favor da avaliação das propriedades 

                                                 

24 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40 do Capítulo 3), pp. 81 e 82. 
25 Cf. no Capítulo 3, o item 3.1.2. 
26 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), p. 110. 
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existentes na maioria dos casos27. Nas palavras de Misabel Derzi, “a praticabilidade opõe-

se à justiça no caso ou à igualdade individual, embora sirva à uniformidade geral”28. 

Regina Helena Costa também identifica a existência de uma colisão entre 

princípios29. A autora não chega a dedicar importância ao discernimento dos diferentes 

aspectos da igualdade, apenas reconhecendo a existência de múltiplas manifestações da 

isonomia no direito tributário. Ainda assim, percebe que a praticabilidade repercute das 

próprias exigências da isonomia. A complexidade gerada pela busca da realização da 

capacidade contributiva acaba resultando na exigência de praticabilidade. Esta, por sua 

vez, acaba por atenuar a realização daquela. Nesta colisão, a autora declara haver 

prevalência da capacidade contributiva. Sem embargo, como já anunciado, a concessão 

antecipada de primazia a um dos princípios na colisão configura desnecessária atribuição 

prévia de pesos que não convive com a abordagem teórica que se baseia na correta 

fundamentação argumentativa30. 

Fernando Zilveti é outro autor que defende a conexão entre a praticabilidade e a 

igualdade sem, contudo, descer aos pormenores da diferenciação entre igualdade particular 

e igualdade geral. Para ele, “a lei impraticável atenta contra o princípio da igualdade na 

tributação, de modo que deve ser afastada do ordenamento” e “a praticabilidade está 

intimamente ligada ao princípio da igualdade”. Acrescenta, ainda, que “a praticabilidade 

serve a igualdade, mesmo que de forma indireta, pois a generalidade torna mais exeqüível 

a norma fiscal, ainda que não possa, numa primeira análise, ser totalmente igualitária”. 

Além destas afirmações, Zilveti corrobora a necessidade de que os mecanismos de 

praticabilidade sejam acompanhados por cláusulas de equidade capazes de superar os 

eventuais rigores da padronização quando declara que “o segredo está em permitir que a 

igualdade se dê, mesmo posteriormente à aplicação da praticabilidade, por meio de 

aferição adequada da capacidade contributiva do cidadão”31. 

                                                 

27 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40 do Capítulo 3), pp. 21, 82 e 84. 
28 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), p. 142. 
29 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 113 e 119 a 124. 
30 Cf. no Capítulo 2, o item 2.4. 
31 Cf. Fernando Aurélio Zilveti, ob. cit. (nota nº 3), pp. 184, 185 e 189. 
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A necessidade de cláusulas de equidade que garantam o retorno à capacidade 

contributiva é um importante pressuposto de ajustabilidade da praticabilidade apontado na 

obra de Humberto Ávila. Na opinião deste autor, os padrões (mecanismos da 

praticabilidade) devem ter vinculação anterior e posterior com a realidade. A vinculação 

anterior com a realidade exige que a padronização seja fundamentada em um suporte 

empírico (modelos econométricos, por exemplo) que permita comprovar a correspondência 

do padrão com o valor médio efetivo da maioria dos casos. Esta fundamentação deve 

atender aos princípios da publicidade e do devido processo legal. A vinculação posterior 

com a realidade exige que, se houver discrepâncias não meramente marginais entre o 

padrão e o valor efetivo dos fatos ocorridos, haja a possibilidade de questionamento do 

próprio padrão por não mais corresponder à realidade. Além disso, mesmo que o padrão 

seja consistente para a maioria dos casos, a vinculação posterior com a realidade exige que 

haja a previsão de cláusulas de retorno à capacidade contributiva na própria padronização 

para garantir a equidade nos casos individuais em que a discrepância for excessiva32. 

Ávila sustenta que a previsão de cláusulas de equidade não anula as vantagens da 

padronização se dentro do universo dos contribuintes apenas os casos marginais, que não 

sejam facilmente reproduzíveis ou alegáveis, puderem ser desviados do padrão legal33. No 

entanto, há que se ponderar sobre a real necessidade destas cláusulas. Quem iria aferir o 

enquadramento dos casos concretos nas hipóteses de incidência destas cláusulas? O mesmo 

aplicador do direito a quem se pretendeu afastar a possibilidade de arbítrio com a criação 

da padronização? Não parece fazer sentido devolver-lhe outra decisão arbitrária. Por isso, 

defende-se, aqui, que os casos marginais sejam examinados no âmbito de uma correta 

fundamentação argumentativa capaz de superar a regra que instituiu a padronização 

(mecanismo da praticabilidade) nas situações em que ela colide com o princípio da 

capacidade contributiva. Conforme já se pronunciou, o único operador do direito 

competente para este empreendimento é o juiz, ente público que detém a função 

jurisdicional do poder do Estado34. 

                                                 

32 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40 do Capítulo 3), pp. 88 a 90. 
33 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40 do Capítulo 3), pp. 106 a 108. 
34 Cf. no Capítulo 2, o item 2.3.2. 
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Misabel Derzi também entende que o Poder Judiciário, no cumprimento de seu 

papel institucional, não pode se omitir de promover a justiça individual, caso a caso, em 

face dos mecanismos instituídos pela lei para garantir sua aplicação em massa. Analisando 

o mecanismo da substituição tributária progressiva para os tributos incidentes sobre o 

consumo, a autora ratifica que “em face de um contribuinte que demonstre ter arcado com 

tributo a maior, seja porque não se realizou o fato gerador futuro, seja porque a base de 

cálculo foi superestimada pela Administração Tributária, o juiz deve fazer justiça no caso 

concreto, admitindo sempre tratar dos casos marginais, para colher o direito fundamental à 

tributação de acordo com a capacidade contributiva”35. 

A praticabilidade pode também ser justificada por outros princípios constitucionais. 

Neste sentido, entre outros36, Regina Helena Costa destaca a segurança jurídica e a 

legalidade37. Quanto à segurança jurídica, a autora registra que sua conexão com a 

praticabilidade é de essência porque os mecanismos implementadores desta última 

reforçam aquela. Quanto à legalidade, a conexão reside nas atenuações à determinabilidade 

exigida pela especificidade conceitual presente na função material do princípio da 

legalidade, afastando, em consequência, o excesso de pormenorização e complexidade.  

Apesar de procedentes as conexões alegadas pela autora, há que se ressaltar a 

íntima relação dos ideais sustentados por esses princípios com a igualdade geral. Como 

lembra Ricardo Lobo Torres: “segurança jurídica é certeza”. Com apoio nos ensinamentos 

de Klaus Tipke, o autor carioca assenta também que “o importante é que exista segurança 

diante da arbitrariedade da falta de regras, pois a segurança jurídica é segurança da 

regra”38. Ora, os mecanismos da praticabilidade quando fomentam a igualdade geral têm a 

                                                 

35 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), p. 359. 
36 Regina Helena Costa menciona também uma conexão entre a praticabilidade e a razoabilidade, a qual ela 

entende ser um termo fungível com a proporcionalidade, porque os mecanismos da praticabilidade devem 
expressar sua adequação com os meios e fins prestigiados na Constituição, traduzindo, assim, uma 
necessária ponderação. Cf. ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 128 e 130. Como mencionado no item 2.4, 
este trabalho considera a razoabilidade uma pauta argumentativa inapropriada para a solução dos conflitos 
normativos. Além disso, a julgar pela motivação exposta pela autora, qualquer princípio constitucional teria 
conexão com a razoabilidade (ou proporcionalidade). 

37 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 133 a 153. A autora inclui, ainda, a 
eficiência e a moralidade, que serão discutidas no item seguinte, o princípio republicano, a função social da 
propriedade e a não-obstância do exercício de direitos fundamentais por via da tributação.  

38 Cf. Ricardo Lobo Torres, ob. cit. (nota 2 do Capítulo 3), pp. 168 e 173. 
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função de afastar a incerteza na aplicação do direito. De que adianta a segurança conferida 

por uma regra se não há segurança na sua aplicação. A igualdade geral é, portanto, um 

aspecto da segurança jurídica. Fomentando-se a igualdade geral, fomenta-se a segurança 

jurídica. A segurança jurídica relaciona-se intensamente com a igualdade geral. Não por 

outro motivo, o direito à segurança foi inserido no próprio contexto do dispositivo 

constitucional que impõe a igualdade geral ao estatuir, em seu artigo 5º, que “todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito (...) à segurança”. 

A própria Regina Helena Costa recorda que o princípio da legalidade decorre da 

noção de certeza. No âmbito tributário, a função material da legalidade exige que a lei 

especifique todos os aspectos do fato jurídico-tributário e da respectiva obrigação39. Em 

outras palavras, a regra-matriz de incidência tributária deve conter na plenitude os critérios 

material, pessoal, temporal, espacial e quantitativo que definirão as situações fáticas 

atingidas e as correspondentes relações jurídico-tributárias a serem formadas. Esta 

determinabilidade plena atua para garantir a certeza na aplicação do direito. Contudo, o 

excesso de pormenorização e complexidade porventura consequente da especificidade 

conceitual presente na função material da legalidade, ao qual se refere a autora, constitui 

justamente a fonte normativa capaz de promover o arbítrio na aplicação do direito que os 

mecanismos da praticabilidade procuram afastar. A conexão entre a praticabilidade e a 

função material da legalidade se apresenta, então, como uma garantia de fomento à 

segurança jurídica. Isto é, quando a exigência decorrente da função material da legalidade 

é excessiva a ponto de não mais garantir a certeza na aplicação do direito, a praticabilidade 

deve ser invocada para restabelecer esta garantia. Trata-se, portanto, de perceber que a 

igualdade geral perseguida pela praticabilidade está intimamente relacionada tanto com a 

segurança jurídica quanto com a função material da legalidade. 

Em suma, igualdade geral, segurança jurídica e função material da legalidade 

constituem olhares diferenciados sobre o mesmo fenômeno. A praticabilidade, 

implementada por diversos dos seus mecanismos, atuará sempre com a intenção de 

                                                 

39 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 140 e 142. 
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promover o desenvolvimento destes ideais. Todos, por conseguinte, justificam a 

implementação dos mecanismos da praticabilidade. 

4.1.2 – A “boa administração” como consequência da praticabilidade 

A eficiência é um dos princípios norteadores da Administração Pública previstos no 

artigo 37 da Constituição brasileira. Foi erigida ao plano constitucional pela Emenda 

Constitucional nº 19/98 num contexto em que se discutia a necessidade de reformas 

administrativas do Estado para aproximar sua gestão dos padrões exercidos na iniciativa 

privada. A eficiência é o dever que se impõe aos agentes públicos de buscar resultados 

positivos e satisfatórios para o serviço público. Está intimamente relacionada com os 

aspectos quantitativos e qualitativos dos resultados para os quais a ação administrativa foi 

projetada40.  

Regina Helena Costa também relaciona a eficiência administrativa como princípio 

conexo com a praticabilidade41. Para ela, “o dever de eficiência constitui exigência do 

princípio da finalidade pública ou da supremacia do interesse público sobre o particular, 

segundo o qual a atuação da Administração Pública somente está legitimada a perseguir 

interesses coletivos”. E, ainda, “praticabilidade rima com eficiência, na medida em que a 

massificação das relações tributárias, expressa em milhões de contribuintes, há de se 

coadunar com as exigências de justiça na tributação, que reclama a atenção às condições 

pessoais e à capacidade contributiva daqueles”.  

Num prisma não muito diferente, a autora aponta também a conexão da 

praticabilidade com o princípio da moralidade administrativa. Este princípio, que já 

constava no artigo 37 da Constituição brasileira em sua redação original de 1988, 

representa um mandamento segundo o qual o agente público deve basear sua conduta pelo 

elemento ético. Não terá que decidir apenas consoante a forma vinculada ou discricionária 

prevista pela lei jurídica, mas também conforme a lei ética da própria instituição42. Na 

                                                 

40 Cf. Hely Lopes Meirelles, ob. cit. (nota nº 75 do Capítulo 2), p. 86. 
41 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 147 e 148. 
42 Cf. Hely Lopes Meirelles, ob. cit. (nota nº 75 do Capítulo 2), p. 79. 
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opinião de Regina Helena Costa, a moralidade opera no plano legislativo, orientando o 

legislador na busca de uma tributação justa e equilibrada, e no plano administrativo, 

norteando os agentes públicos para que procedam de modo ético no exercício de suas 

atribuições. Segundo a autora, os mecanismos da praticabilidade induzem à moralidade na 

medida em que contribuem para a criação de critérios técnicos e objetivos para as 

atividades de arrecadação e fiscalização tributárias43. 

Com apoio no magistério de Hely Lopes Meirelles, é possível defender que as 

ideias de eficiência e moralidade se aglutinam num mesmo princípio mais amplo, o da 

“boa administração”. Segundo o saudoso autor, o dever de eficiência corresponde ao 

“dever de boa administração” da doutrina italiana, o qual já se achava consagrado no Brasil 

desde a reforma administrativa efetivada pelo Decreto-Lei nº 200/6744. Por sua vez, a 

moralidade administrativa está intimamente ligada ao conceito do “bom administrador”, o 

qual, usando de sua competência legal, determina-se não só pelos preceitos vigentes, mas 

também pela moral comum45. Na mesma esteira, Bandeira de Mello revela que o 

“princípio da eficiência é uma faceta de um princípio mais amplo já superiormente tratado, 

de há muito, no Direito Italiano: o princípio da ‘boa administração’”46. E, ainda, 

comentando os princípios fundamentais da Administração Pública consagrados na 

Constituição portuguesa, Canotilho e Vital Moreira destacam que estes princípios “devem 

ser conjugados com o princípio da boa administração (ou princípio do bom andamento da 

administração), que exige o exercício da função administrativa de forma eficiente e 

congruente”47. 

Apesar de procedentes as conexões da praticabilidade com a eficiência e a 

moralidade, há que se constatar que quando a União atua no sentido de promover a 

igualdade geral buscando afastar a arbitrariedade na aplicação do direito, como 

consequência, acaba fomentando em alguma medida a boa administração. Humberto Ávila 

                                                 

43 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 152 e 153. 
44 Cf. Hely Lopes Meirelles, ob. cit. (nota nº 75 do Capítulo 2), p. 80. 
45 Cf. Hely Lopes Meirelles, ob. cit. (nota nº 75 do Capítulo 2), p. 86. 
46 Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 

2002, p. 104. 
47 Cf. J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da república portuguesa anotada. 3. ed. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1993, pp. 925 a 928. 
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é contundente ao estatuir que a praticabilidade visa à igualdade geral e não à eficiência. 

Apesar de desejada, a eficiência (e toda a ideia de boa administração) é uma consequência 

da praticabilidade e não a sua finalidade precípua48. Não há, portanto, que se incluir a 

eficiência ou a moralidade como objetivos a serem perseguidos na etapa do sopesamento 

do exame da proporcionalidade49 porque a qualquer fomento do princípio da igualdade 

geral estar-se-á, também, fomentando os princípios da boa administração. 

Ávila tem uma visão bastante particular sobre a ideia de eficiência. Para ele, a 

eficiência administrativa não pode ser considerada propriamente um princípio jurídico, 

mas, sim, uma metanorma ou norma de segundo grau porque ela depende de outro objeto 

para sua aplicação. Além disso, segundo o autor, por não ser um princípio substancial 

autônomo, a eficiência não cria poder tributário, apenas calibra o exercício da competência 

constitucional previamente concedida50. Independente de os argumentos levantados para 

sustentar estas afirmativas serem dissonantes da teoria dos princípios aqui apresentada51, 

para os propósitos deste trabalho, o importante é constatar que a abordagem de Ávila 

corrobora os seguintes entendimentos já anunciados: a praticabilidade visa à igualdade 

geral, a igualdade geral conflita com a igualdade particular e a eficiência é apenas uma 

consequência da igualdade geral52. Cumpre, então, aferir a natureza normativa da 

praticabilidade para que se possa confrontá-la com outros princípios no âmbito da teoria 

dos conflitos normativos.  

                                                 

48 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40 do Capítulo 3), p. 91. 
49 Cf. no Capítulo 2, o item 2.2. 
50 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40 do Capítulo 3), p. 92. 
51 Considerando que os princípios são deveres prima facie, não se vê motivos para recusar a natureza da 

eficiência administrativa também como um princípio. Neste sentido, a busca da eficiência é um objetivo 
perseguido em qualquer atuação administrativa. Isto não é diferente na atuação administrativa tributária. O 
legislador, quando recorre a um mecanismo de praticabilidade, estará fomentando a igualdade geral e, como 
consequência, a eficiência administrativa. Se esta medida afeta uma regra de competência 
constitucionalmente estabelecida, há que se lembrar que estas regras foram criadas para fomentar o 
princípio federativo. Portanto, o objetivo perseguido de fomentar a igualdade geral/eficiência deve ser 
sopesado com o direito afetado sustentado pelo princípio federativo. Tudo ocorre, como já explicado, no 
âmbito de uma correta fundamentação argumentativa. 

52 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40 do Capítulo 3), pp. 84 e 91. 
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4.2 – A caracterização da praticabilidade como princípio tributário 

A doutrina brasileira vem reconhecendo a natureza de princípio à praticabilidade. 

Neste sentido, Misabel Derzi53 declara que: “a praticabilidade é um princípio jurídico que 

não encontra formulação escrita, mas se acha difuso no ordenamento”; “como princípio 

jurídico, a praticidade tem relevância constitucional”; “além de informar as normas de 

modo amplo, assume significação especial”; e “se apresenta profundamente marcante”.  

Fernando Zilveti54 também enuncia a praticabilidade como “um princípio sem 

formulação escrita em norma, não obstante presente de forma esparsa no ordenamento 

jurídico”. O autor, em seguida, reforça sua natureza de princípio ao declarar que os 

princípios da praticabilidade e da capacidade contributiva “entram em colisão, a demandar 

ponderação do princípio maior, da igualdade na tributação”. 

Regina Helena Costa55 é quem mais aprofunda a investigação ao afirmar que a 

praticabilidade “trata-se de autêntico princípio, e não simples regra jurídica, porque 

apresenta traços característicos daquela espécie normativa: (i) contém elevado grau de 

generalidade e abstração, irradiando seus efeitos sobre múltiplas normas; e (ii) contempla 

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

execução do ordenamento jurídico, no campo tributário”. Assim, continua a autora, 

“laborará na delimitação do âmbito de atuação do legislador infraconstitucional, bem com 

na orientação dos agentes públicos acerca da interpretação e da aplicação a serem dadas a 

outras normas jurídico-tributárias”. E, acrescenta, “representa limite objetivo destinado à 

realização de diversos valores”.  

Tal qual ocorreu com o arm’s length, os argumentos apresentados para declarar a 

praticabilidade como um princípio parecem situar a análise no campo das ideias que 

                                                 

53 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), pp. 138 , 319 e 320. 
54 Cf. Fernando Aurélio Zilveti, ob. cit. (nota nº 3), pp. 185 e 191. 
55 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 92 e 93. 
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estabeleciam as distinções fracas entre as espécies normativas56. Para situar a análise no 

campo das distinções fortes, é necessário empreender uma argumentação que recorra à 

caracterização dos princípios como mandamentos de otimização. Para isto, deve-se 

recordar que a praticabilidade é justificada pela igualdade geral. Esta, por si só, já se 

constitui em um princípio porque representa o dever (geral) de a própria lei facilitar o 

dever (formal) de igualdade na sua aplicação.  

A utilização dos mecanismos da praticabilidade é a forma pela qual a igualdade 

geral pode ser fomentada. Neste prisma, a ideia de praticabilidade ganha um dos sentidos 

atribuídos por Misabel Derzi, qual seja, “os meios e técnicas utilizáveis com o objetivo de 

tornar simples e viável a execução das leis”57. Contudo, a praticabilidade pode também 

ganhar a conotação de um mandamento segundo o qual a utilização daqueles mecanismos 

deve ser estimulada na maior medida possível. Trata-se, portanto, de um mandamento de 

otimização. É um dever/direito prima facie, uma vez que haverá impossibilidades fáticas e 

jurídicas (princípios colidentes) que não permitirão sua realização na máxima intensidade 

desejada. Portanto, a praticabilidade como princípio deve transmitir a ideia de fomento à 

utilização de mecanismos que tornem mais simples e viável a execução das leis. Ou, em 

outras palavras, mecanismos que tornem menos arbitrária a aplicação das leis. Conclui-se, 

assim, que também em consonância com a análise situada no campo das distinções fortes, a 

natureza da praticabilidade revela-se como normativa e específica de um princípio jurídico. 

Uma outra questão é a caracterização dos veículos normativos nos quais os 

mecanismos da praticabilidade são implementados. Aqueles, normalmente, serão regras 

gerais e abstratas cujos enunciados normativos são inseridos no ordenamento com o 

objetivo de fomentar outros princípios58. Nada impede, como se verá no item a seguir, que 

regras menos gerais e abstratas sejam prescritas especialmente para acomodar mecanismos 

de praticabilidade que visam a facilitar a aplicação daquelas regras anteriormente 

positivadas. Então, o princípio da praticabilidade concretiza-se por intermédio da utilização 

                                                 

56 Cf. no Capítulo 2, o item 2.1. 
57 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), pp. 138 e 139. 
58 A noção de princípio neste trabalho, como já exposto, inclui a ideia de interesses coletivos (policies). Cf. 

no Capítulo 2, o item 2.5. 
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de mecanismos introduzidos nos enunciados normativos de regras gerais e abstratas que 

têm o objetivo primário de fomentar outros princípios. 

Em suma, a praticabilidade é o dever/direito prima facie de fomento à utilização de 

mecanismos que tornem mais simples e viável a execução das leis. O objetivo perseguido 

pelo princípio é a realização da igualdade geral entre os contribuintes. Contudo, em 

situações concretas ou abstratas, quando houver princípios colidentes, é possível que uma 

correta fundamentação argumentativa demonstre a necessidade de o princípio da 

praticabilidade ceder para a realização de outros objetivos previstos no ordenamento. É o 

que se pretende investigar em relação ao princípio arm’s length estudado no Capítulo 

precedente. 

Antes, porém, convém aprofundar o estudo dos tipos e conceitos com a finalidade 

de se perquirir a função destas figuras do pensamento e até que ponto elas podem constituir 

autênticos mecanismos de praticabilidade.  

4.3 – A função dos tipos e conceitos na praticabilidade 

Em seu trabalho sobre o estudo dos “tipos”, Misabel Derzi revelou que este 

vocábulo pode assumir três significados no direito: como “conceito de ordem”, como 

antecedente normativo (fato gerador, Tatbestand) e como modo de pensar tipificante no 

direito tributário (praticabilidade)59.  

O primeiro significado constitui a acepção adequada do uso do vocábulo, isto é, 

“tipo” como um modelo ou padrão de fenômenos semelhantes que se repetem na realidade. 

É a ideia de “tipo” com o mesmo sentido que foi originalmente concebido nas ciências 

naturais e, posteriormente, transplantado para o âmbito das ciências sociais. Trata-se de 

expressar algum aspecto da realidade como um “conceito de ordem”, aberto, flexível, 

contendo notas características não rígidas, ilimitadas e renunciáveis, cuja investigação 

                                                 

59 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), pp. 48 a 71. 
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jurídica consuma-se pela ordenação, comparação e analogia. Neste sentido, o “tipo” é um 

recurso que pode ser utilizado para a formulação das normas60. 

O segundo significado, “tipo” como antecedente normativo, decorre de uma 

acepção equivocada do uso deste vocábulo nos campos do direito penal e do direito 

tributário. É que o “tipo” passou a ter a pretensão de ser um “conceito classificatório”, 

seguro, preciso e reforçador da segurança jurídica. Justamente, como se verá a seguir, o 

sentido que se opõe ao verdadeiro “tipo”. Derzi relata que houve inicialmente uma 

desconexão entre a doutrina alemã penalista e a teoria geral, a lógica e a dogmática 

específica. Depois, principalmente com a obra de Karl Larenz61, este entendimento migrou 

para a doutrina civilista, no âmbito dos direitos reais62. Daí a ideia de “tipos fechados” 

desaguou no direito tributário brasileiro como sinônimo de tipicidade cerrada dos fatos 

geradores63. Tal significado não trata mais da descrição de um aspecto da realidade, a qual 

compõe, como um elemento, o antecedente ou o consequente da norma, mas, sim, da 

descrição do próprio antecedente da norma. 

O terceiro significado, “tipo” como modo de pensar tipificante no direito tributário, 

já foi apresentado quando se investigou a praticabilidade no contexto constitucional-

tributário64. Não é também o significado que se abordará na presente análise. 

Interessa, pois, a acepção adequada do vocábulo “tipo” como um “conceito de 

ordem”. Opõe-se a ele o “conceito classificatório”, que é determinado, fechado, inflexível, 

contendo notas características rígidas, limitadas e irrenunciáveis, cuja investigação jurídica 

consuma-se pela subsunção (daí a semelhança com o próprio antecedente normativo no 

segundo significado, a acepção imprópria do “tipo”)65. Portanto, tanto a acepção adequada, 

“conceito de ordem”, quanto a imprópria, “conceito classificatório”, do “tipo” pertencem a 

                                                 

60 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), pp. 46, 47, 56 a 58, 70, 79, 81 e 
100. 

61 Cf. Karl Larenz, ob. cit. (nota nº 15 do Capítulo 2). 
62 A autora, entretanto, revela que o próprio Larenz, nas últimas edições (3ª e 4ª) de sua obra, já passou a 

entender que os “tipos” são sempre abertos. Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da 
Introdução), p. 87. 

63 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), pp. 64 a 66. 
64 Cf. neste Capítulo, o item 4.1. 
65 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), pp. 51 a 56, 70 e 87. 
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uma categoria genérica designada “conceito”. Com apoio nos ensinamentos de Regina 

Helena Costa, é possível afirmar que “conceito” é o significado de um termo que reúne em 

um signo breve as propriedades selecionadas por um pensamento sobre a realidade. A 

utilidade dos conceitos para o direito está na sua referibilidade pelas normas jurídicas66. 

Com isso, verifica-se que os conceitos residem nas normas tanto na forma de 

“conceitos de ordem” (tipos ou conceitos abertos) como na forma de “conceitos 

classificatórios” (conceitos determinados ou fechados). São, então, modos distintos de 

pensar e organizar que o raciocínio humano tem para se apropriar da realidade. A 

interpretação destas figuras do pensamento (tipos e conceitos determinados) está no campo 

da subsunção, sejam elas positivadas como elementos componentes da descrição do 

antecedente ou do consequente da norma, sejam elas positivadas como a própria descrição 

do antecedente ou consequente da norma (como no segundo significado acima 

enunciado)67. Como explica Misabel Derzi, o direito possui uma maior tendência para a 

utilização dos conceitos determinados porque estes ressaltam a segurança jurídica, mas há 

também espaço para os tipos. Na interpretação destes, contudo, é mais intenso o chamado 

círculo hermenêutico, segundo o qual os fatos, aos quais se aplica o direito, reagem sobre a 

própria norma68. 

Misabel Derzi relata a posição de Detlef Leenen (Typus und Rechtsfindung, Berlin, 

Duncker & Humboldt, 1971), para quem o conceito, mesmo indeterminado, não se 

confunde com o tipo porque a imprecisão e a obscuridade na definição dos limites 

classificatórios de algum aspecto da realidade é diferente da sua caracterização ilimitada69. 

Neste sentido, Schoueri percebe que o artigo 97, III, do CTN exige a “definição” dos 

aspectos do fato gerador da obrigação tributária pela lei. Esta sutileza inviabiliza a adoção 

dos tipos, os quais apenas “descreveriam” estes aspectos, nas normas brasileiras 

instituidoras de tributos. Por outro lado, a utilização de conceitos indeterminados não 

                                                 

66 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 31 e 32. 
67 Misabel Derzi avança nesta abstração a ponto de considerar que é possível denominar toda a unidade 

integradora de certas normas como tipos e certos princípios como conceitos indeterminados. Cf. ob. cit. 
(nota nº 8 da Introdução), pp. 102 e 107. Não obstante, estas figuras do pensamento, isoladamente, parecem 
carecer da necessária formulação mandamental das normas jurídicas. 

68 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), pp. 58, 62, 75 e 79. 
69 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), p. 88. 
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sofreria esta mesma objeção e é assim que devem ser entendidos certos termos, tais como 

“empresa”, “empresário” ou “indústria”, empregados pela lei tributária, os quais 

necessitarão ser “definidos” em cada caso concreto70. Para Misabel Derzi, contudo, é 

difícil o empreendimento tentado por Leenen e não há maior utilidade em estabelecer a 

distinção entre tipos e conceitos indeterminados. Por isso, a autora prefere assinalar que há, 

de fato, uma tendência classificatória no direito tributário, mas isto não impede a existência 

de resíduos tipológicos neste ramo do direito71.  

Regina Helena Costa reconhece que os conceitos determinados devem prevalecer, 

mas, em razão das peculiaridades de que se reveste a linguagem jurídica, não há como se 

afastar a adoção de outras categorias, como os tipos, os conceitos indeterminados, as 

cláusulas gerais e as normas em branco do direito tributário72. Ademais, lembra a 

redundante, já que poderia ser extraída do critério hierárquico da hermenêutica, regra 

interpretativa do artigo 110 do CTN, a partir da qual a lei tributária estaria bastante 

limitada no manejo dos conceitos em virtude da impossibilidade de alteração do alcance, 

definição e conteúdo dos conceitos utilizados pela Constituição brasileira na definição das 

competências e imunidades tributárias73. Sem embargo, há vários tributos em que a 

Constituição e as leis que a complementam não esgotam a definição de todos aspectos da 

regra-matriz de incidência tributária. Além disso, há diversos outros aspectos, os quais têm 

implicação direta na obrigação tributária, que são definidos pela utilização de conceitos 

(determinados ou não) nas normas gerais e abstratas que compõem a legislação tributária74. 

As cláusulas gerais não devem ser confundidas com os conceitos indeterminados. 

As cláusulas gerais tornam possível sujeitar um vasto grupo de situações a uma 

consequência jurídica75. Com apoio nas lições de Karl Engisch (Einfuhrung in das 

                                                 

70 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 54 do Capítulo 3), pp. 256 e 257. 
71 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), p. 92, 96, 104 e 105. 
72 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 48 e 182. 
73 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 48 a 51. De fato, foi com base neste 

entendimento que se sustentou a impossibilidade de o controle dos preços de transferência exigir um ajuste 
primário que extrapole o conceito constitucional de renda definido no artigo 43 do CTN. Cf. no Capítulo 3, 
o item 3.1.1. 

74 É o que se verá, por exemplo, na definição do aspecto subjetivo do controle dos preços de transferência no 
Brasil. Cf. no Capítulo 5, o item 5.2.2.1. 

75 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), p. 184. 
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juristische Denken, 8ª ed., Stuttgart, Berlin & Köln, Kohlhammer, 1983), Schoueri revela 

que geralmente as cláusulas gerais e os conceitos indeterminados andam lado a lado, 

admitindo-se raciocínio equivalente para ambos, e defende que, conquanto deva se esperar 

uma definição do fato gerador da obrigação tributária, não há como se afastar o emprego 

de ambos no direito tributário. Todavia, o autor alerta que a indeterminação não se traduz 

em uma indeterminação da aplicação porque só se permite “uma solução justa em cada 

caso”. A Administração deve simplesmente determinar, adaptando ao caso, o significado 

concreto dos conceitos indeterminados. Não se trata de uma escolha discricionária76.  

Quanto às normas em branco, Regina Helena Costa esclarece que se trata de figuras 

conceituais em que há um preceito primário indeterminado cuja determinação é deixada 

para outra fonte legislativa. Apesar de não serem usuais no direito tributário, a autora não 

afasta deste campo a aplicação das normas em branco pelo reconhecimento de que certas 

situações fáticas são frequentemente mutáveis. Por esta razão, demandam uma revisão 

periódica de sua disciplina para não comprometer a justa aplicação do direito77. 

A exposição acima permite ser sumarizada nas seguintes constatações: é difícil o 

empreendimento e não há maior utilidade em estabelecer a distinção entre tipos e conceitos 

indeterminados; as cláusulas gerais e os conceitos indeterminados andam lado a lado, 

admitindo-se raciocínio equivalente para ambos; as normas em branco são figuras 

conceituais em que há um preceito primário indeterminado; todas estas figuras de 

pensamentos sobre a realidade pertencem à categoria genérica dos “conceitos” e são 

admitidas de forma parcimoniosa no direito tributário. Diante destas constatações, para os 

propósitos deste trabalho, não há prejuízo em reunir sob a mesma categoria dos “conceitos 

indeterminados” todas estas figuras do pensamento para dicotomizar com a categoria dos 

“conceitos determinados”.  

Em face da dicotomia estabelecida, é possível afirmar que os conceitos 

determinados, que prevalecem no direito tributário, reforçam a igualdade geral e a 

segurança jurídica, enquanto que os conceitos indeterminados servem mais de perto à 

                                                 

76 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 54 do Capítulo 3), pp. 250, 259 e 260. 
77 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 186 e 188. 
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igualdade particular e à capacidade contributiva78. Os conceitos indeterminados, contudo, 

são abstrações generalizantes, por isso só aparecem nas normas gerais e abstratas. À 

medida que a aplicação do direito vai se aproximando dos casos concretos, há a 

necessidade de enunciação de normas cada vez menos gerais e abstratas até que, por fim, 

chegue-se às normas individuais e concretas, como nos atos administrativos de 

lançamentos tributários ou nas sentenças individuais, os quais fecham e determinam o 

conceito79.  

Portanto, o legislador, em sua formulação normativa, utiliza os conceitos 

indeterminados quando quer viabilizar uma aplicação equitativa do direito, possibilitando 

ao aplicador o fomento da igualdade particular. Quanto mais o legislador fecha o conceito, 

mais prática fica a aplicação do direito em detrimento da igualdade particular. No entanto, 

neste nível de abstração, é extremamente difícil o legislador fechar o conceito sem a 

utilização de algum mecanismo capaz de apreender a realidade em seus padrões médios de 

manifestação. Em outras palavras, se quiser fomentar uma aplicação mais prática do direito 

(igualdade geral), o legislador terá que utilizar mecanismos de praticabilidade na 

formulação normativa da regra legal, os quais acabarão por fechar (determinar) o conceito 

em detrimento da igualdade particular que seria fomentada se acaso a escolha recaísse 

sobre a conceituação indeterminada. Defende-se, portanto, que, ao contrário do que se 

poderia a princípio extrair da classificação proposta por Regina Helena Costa80, os 

conceitos indeterminados (e todas aquelas figuras que acima foram reunidas nesta 

categoria) não são mecanismos que diretamente viabilizam a praticabilidade. Pelo 

contrário, sua presença nas normas gerais e abstratas reforça o ideal de igualdade 

particular. Só indiretamente seria possível dizer que os conceitos indeterminados 

viabilizam a praticabilidade à medida que esta ideia se relacionasse com a facilitação da 

formulação normativa pelo legislador. Esta, contudo, não é a ideia de praticabilidade aqui 

exposta, a qual se relaciona com a facilitação da aplicação do direito e não com a sua 

positivação. Por tais razões, para os propósitos deste trabalho, os conceitos indeterminados 

                                                 

78 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), pp. 114 e 115; e Regina Helena 
Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), p. 37. 

79 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), pp. 82, 83 e 126. 
80 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 175 a 188. 
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(e todas as demais figuras reunidas nesta categoria) não serão considerados como 

mecanismos de praticabilidade. 

Cumpre registrar que a posição de Misabel Derzi, apesar de um pouco obscura, 

parece se inclinar para as mesmas conclusões81. A autora afirma que a norma legal “usa 

tipos e conceitos não só por razões de segurança, mas, em muitos casos, para viabilizar a 

execução de seus comandos”. E prossegue aduzindo que “a tipificação e a conceitualização 

abstrata estão, portanto, relacionadas com o princípio da praticabilidade, o qual se 

manifesta pela necessidade de utilização de técnicas simplificadoras da execução das 

normas jurídicas”. Depois, exemplificando a utilização destas técnicas simplificadoras por 

meio das presunções legais, declara que: “Atrás das presunções legais pode haver, e via de 

regra há, uma anterior tipificação. A lei acolhe o tipo, ou o caso padrão, médio ou 

frequente no estabelecimento da presunção. Mas se o direito quer reforçar a segurança ou a 

praticabilidade fecha o tipo, através da conceitualização abstrata e determinada (iuris et de 

iure), ou o quantifica em número fixo.”.  

A dificuldade em perceber que estas afirmativas conduzem às conclusões acima 

enunciadas reside na utilização indistinta nas duas primeiras afirmativas dos termos “tipos” 

e “conceitos” bem como “tipificação” e “conceitualização”. Entretanto, na terceira 

afirmativa, a autora acaba revelando o que quer dizer com estes termos. Quando declara 

que pode haver uma anterior “tipificação” ela está se referindo a uma operação pré-

legislativa que resultará na escolha de um “tipo” (no sentido de caso padrão, médio ou 

frequente) que será acolhido pela lei no estabelecimento da presunção. Ora, então se trata 

de uma padronização e a autora está se referindo à terceira acepção do vocábulo “tipo”, 

qual seja, o modo de pensar tipificante ou, em outras palavras, à praticabilidade que visa a 

facilitar a aplicação do direito (e não a positivação do direito)82. Da mesma forma, quando 

Derzi declara que, mediante a “conceitualização” abstrata e determinada, o legislador pode 

ainda fechar o “tipo” para reforçar a segurança e a praticabilidade, isto significa que o 

mecanismo de praticabilidade (padronização) preliminarmente inserido na formulação 

legal pode ainda ser complementada por outro mecanismo (presunção iuris et de iure ou 

                                                 

81 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), pp. 139 e 140. 
82 Cf. neste Capítulo, o item 4.1. 
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quantificação) que intensificará ainda mais o fomento da praticabilidade. Ainda nesta 

terceira afirmativa, nota-se que as ideias de “segurança” e “praticabilidade” andam juntas 

no pensamento da autora, ao contrário do que poderia sugerir uma leitura menos cuidadosa 

da primeira afirmativa. 

Portanto, os mecanismos de praticabilidade são aqueles recursos utilizados pelo 

legislador para determinar (fechar) o conceito. Possuem uma tendência classificatória que 

caracteriza a definição de algum aspecto da realidade de forma rígida, exaustiva e 

irrenunciável. Sua investigação jurídica se consuma pela subsunção de uma alternativa 

excludente (ou se está diante de uma situação fática com as características do conceito 

abstrato ou não)83.  

Os mecanismos de praticabilidade, como já anunciado, são também retratados 

como padronizações84. Até aqui estas ideias foram utilizadas como sinônimos. Entretanto, 

para diferenciar os mecanismos de praticabilidade, parece conveniente propor uma 

classificação em que as ficções e presunções apareçam como categorias destacadas e as 

padronizações stricto sensu agreguem todos os demais mecanismos que possam ser 

utilizados pelo legislador na formulação normativa85. Neste sentido, incluem-se na 

categoria das padronizações quaisquer quantificações, somatórios, esquemas, enumerações 

taxativas ou outros recursos porventura identificados com a ideia da praticabilidade. Em 

face da importância que revelarão para os propósitos do presente trabalho, dedica-se o item 

a seguir à investigação um pouco mais aprofundada dos mecanismos das ficções e 

presunções. 

4.4 – As ficções e presunções como mecanismos de praticabilidade 

Consoante as lições de Schoueri, a ficção jurídica possui uma origem histórica no 

direito romano por meio da qual os novos fatos sociais eram adaptados às normas pré-

                                                 

83 Cf. Misabel de Abreu Machado Derzi, ob. cit. (nota nº 8 da Introdução), p. 144. 
84 Cf. neste Capítulo, o item 4.1. 
85 Com o mesmo o objetivo, poder-se-ia ter adotado a designação “normas de simplificação” utilizada por 

Regina Helena Costa. Cf. ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 170 a 175. 
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existentes sem que fosse necessário revogá-las. Assim, por exemplo, os territórios 

ocupados passaram a ser considerados solos romanos para que, conforme exigia a lei, os 

senhores dos territórios pudessem ser nomeados em solo romano. Com isto, garantia-se o 

respeito às normas antigas, as quais eram consideradas essencialmente inderrogáveis e 

eternas, e permitia-se o avanço do progresso jurídico86.  

Apesar desta verdade histórica, prossegue Schoueri, prosperaram defensores de 

uma tese segundo a qual as ficções jurídicas seriam uma negação intencional da realidade, 

uma verdade artificial ou uma “mentira”. O jurista partiria de uma afirmação que ele 

mesmo saberia não corresponder à verdade. Transcrevendo os ensinamentos de Pontes de 

Miranda, o autor explica esta tese com o seguinte trecho: “a ficção enche de artificial o 

suporte fático (...) A ficção abstrai de toda consideração de probabilidade: o legislador 

mesmo prescindiu de toda exploração do real; pareceu-lhe melhor criar o elemento ou os 

elementos do suporte fático e impô-los, como se fossem reais ao mundo jurídico”. 

Contrariando tais ideias, seguiram-se autores que consideravam o pressuposto da 

existência de uma realidade natural, anterior à elaboração jurídica, uma concepção 

jusnaturalista que passava a se tornar uma “realidade jurídica” quando consagrada pelo 

legislador; e autores mais positivistas, para quem a ficção não cria uma “mentira”, mas, 

sim, uma “verdade jurídica” distinta da realidade, a qual é um elemento estranho ao 

sistema jurídico87.  

Neste sentido, Maria Rita Ferragut declara que “a ficção jurídica não encerra 

mentira alguma, nem oculta a verdade real; apenas cria uma verdade jurídica distinta da 

real”. Para a autora, as ficções criadas pela lei são normas gerais e abstratas que 

apresentam a seguinte estrutura lógica: ocorrido um fato conhecido (Fc), deve ser um fato 

fictício (Ff), que provavelmente ou sabidamente não ocorreu. A relação de implicação 

entre o antecedente e o consequente não se funde em regras da experiência que 

                                                 

86 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 362 do Capítulo 1), pp. 97 e 98. 
87 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 362 do Capítulo 1), pp. 98 a 102. 
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ordinariamente acontecem no mundo empírico, mas é apenas uma verdade criada pelo 

direito88. 

Amparado na doutrina alemã, Schoueri sustenta, entretanto, que o conceito 

moderno de ficção jurídica superou o vínculo com as noções de “mentira” e “realidade ou 

verdade jurídica”. Segundo o autor: “ficção jurídica é uma norma, através da qual o 

legislador determina que se aplique, a dada hipótese de incidência determinadas sanções 

previamente definidas para outra situação”; “a ficção nunca significou uma afronta à 

realidade, representando apenas uma remissão normativa, distinguindo-se de outras normas 

legais exclusivamente por sua forma, nunca por seu conteúdo”; e “o exame da história 

revela que o conceito de ficção nunca esteve ligado à ideia de mentira, revelando-se, antes, 

a partir de sua origem histórica, como um meio de técnica jurídica pelo qual os fins 

almejados são alcançados através da equiparação de desiguais, ou da desequiparação de 

iguais”. Schoueri conclui, então, que a ficção é um instrumento do legislador que, por 

razões de simplicidade e comodidade, atribui para uma hipótese ficta (o fato conhecido – 

Fc) todas as sanções previstas para a base da ficção (o fato fictício – Ff). É mera técnica de 

remissão legislativa: o legislador parte de um fato existente para ligá-lo às consequências 

de outro fato previsto em lei. Trata-se, pois, de um instrumento de direito material89.  

As presunções, por sua vez, são técnicas que possibilitam o conhecimento indireto 

de fatos cuja comprovação, por diversas razões, é impossível ou extremamente difícil. Há 

uma hipótese presuntiva (o fato conhecido – Fc) que indiretamente infere, com grande 

probabilidade, a ocorrência de uma base da presunção (o fato presumido – Fp). Sua 

enunciação apresenta, então, a seguinte estrutura lógica: ocorrido um fato conhecido (Fc), 

pode ser um fato fictício (Ff), que provavelmente ocorreu. As presunções possuem também 

origem no direito da Antiguidade, mas foi a introdução de sua definição no artigo 1.349 do 

Código de Napoleão (“as presunções são as consequências que a lei ou o magistrado tira de 

                                                 

88 Cf. Maria Rita Ferragut, Presunções no Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 156 
e 157. 

89 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 362 do Capítulo 1), pp. 104 a 107. 
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um fato conhecido para um desconhecido”) que inspirou a propagação das presunções para 

o direito moderno90. 

Conforme percebe Schoueri, desta definição já se pode extrair a primeira 

classificação das presunções em razão de sua origem: as presunções simples ou do homem 

(hominis), de um lado, e as presunções legais (juris), de outro. As presunções simples são 

as que decorrem do raciocínio do aplicador do direito. Este, “a partir da ocorrência de 

certos fatos, presume que outros devem também ser verdadeiros, já que, em geral, de 

acordo com sua experiência e num raciocínio de probabilidade, há uma relação entre 

ambas as verdades”. As presunções legais, por seu turno, são previstas em lei, a qual 

determina que o aplicador pode inferir de um fato conhecido outro fato cuja ocorrência não 

é certa. Diferem-se, portanto, das presunções simples pelo critério da liberdade de 

pensamento do aplicador da lei. As presunções legais comportam, ainda, uma 

subclassificação: absolutas (juris et de jure), que não admitem prova contrária à presunção; 

relativas (juris tantum), que admitem prova contrária sem restrição dos meios de prova; e 

mistas, que admitem prova contrária, mas restringem os meios de prova91.  

Schoueri sustenta que as presunções relativas e mistas seriam técnicas que cuidam 

da fixação do ônus da prova. Não se trata de inverter o ônus da prova, já que a parte a favor 

de quem corre a presunção não fica dispensada de uma prova, mas, sim, de fixar o ônus 

probatório das partes: a parte a favor de quem a presunção aproveita deve provar a 

ocorrência da hipótese presuntiva (Fc) e a outra parte, se quiser desqualificar a presunção, 

deverá fazer prova da ocorrência da base da presunção (Fp). O autor revela, ainda, que as 

presunções absolutas não se confundem com as ficções jurídicas. A presunção absoluta, 

como quaisquer presunções, está ligada à teoria das provas, enquanto que a ficção é uma 

técnica utilizada pelo legislador. A presunção absoluta é um instrumento de direito 

processual, por isso sua utilização é facultada à parte a quem ela favorece quando ocorre a 

                                                 

90 Cf. Maria Rita Ferragut, ob. cit. (nota nº 88), pp. 96 a 104. 
91 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 362 do Capítulo 1), pp. 108 a 113. 
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hipótese presuntiva (Fc), enquanto que a ficção é um instrumento de direito material de 

aplicação obrigatória pelo operador do direito sempre que ocorre a hipótese ficta (Fc)92. 

Maria Rita Ferragut, contudo, critica a ideia de que as presunções absolutas 

poderiam se tratar de regras de direito processual. Para ela, o raciocínio presuntivo e 

probabilístico ocorre em fase pré-legislativa. Uma vez introduzida a norma geral e abstrata 

característica da presunção no sistema, como não se admite a produção de provas em 

contrário à existência do fato que se quer provar, ter-se-á uma regra de direito material. 

Daí, prossegue a autora, apesar de ter sua origem em um raciocínio presuntivo e 

probabilístico, o que a diferencia das ficções jurídicas, não há maior utilidade nesta 

diferenciação93. 

Paulo Ayres Barreto avança ainda mais a crítica ao propor que também as 

presunções relativas não devam ser consideradas como normas de direito processual. Isto 

porque, segundo o autor, a inexistência de prova em contrário é um elemento constitutivo 

do enunciado normativo que se forma com a presunção. Assim, a formulação lógica deste 

enunciado se caracterizaria por: dado o fato presumido (Fp) e inexistindo prova em 

contrário de sua ocorrência, deve ser a consequência94. A relativização da presunção 

estaria, portanto, contida na regra de direito material sobre a qual a presunção atua. 

Sem embargo, as respeitáveis críticas merecem reconsideração. A afirmação de que 

presunções são normas não se coaduna com a premissa de que o raciocínio presuntivo 

induz uma probabilidade. Conforme já exposto, normas são regras ou princípios95. 

Afastados estes últimos, os quais nem são cogitados, as normas enquanto regras consistem 

em deveres definitivos. Sua estrutura segue a lógica do “dever ser”. A presunção, contudo, 

não consubstancia uma regra porque a probabilidade presente no raciocínio presuntivo 

segue a lógica do “poder ser”. Ocorrido o fato conhecido (Fc), apenas “pode ser” a 

                                                 

92 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 362 do Capítulo 1), pp. 113 a 121. 
93 Cf. Maria Rita Ferragut, ob. cit. (nota nº 88), pp. 116 a 118. No mesmo sentido, cf. José Artur Lima 

Gonçalves, “Certos Aspectos da Disciplina dos Preços de Transferência em face do Ordenamento 
Constitucional Brasileiro”. In: Luís Eduardo Schoueri e Valdir de Oliveira Rocha (coords.). Tributos e 
Preços de Transferência. v. 2. São Paulo: Dialética, 1999, p. 235. 

94 Cf. Paulo Ayres Barreto, ob. cit. (nota nº 412 do Capítulo 2), pp. 145 a 147. 
95 Cf. no Capítulo 2, o item 2.1. 
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ocorrência do fato presuntivo (Fp). Não há uma relação de implicação obrigacional. 

Mesmo diante de uma presunção legal, o aplicador do direito não está obrigado a dar 

consequência ao fato presuntivo (Fp) porque outras provas (presuntivas ou não) podem ser 

mais convincentes para infirmar a ocorrência do fato. O legislador pode positivar uma 

gama de hipóteses presuntivas para inferir a mesma base de presunção. Em cada caso, o 

aplicador apreciará as diferentes provas (presuntivas ou não) para firmar sua convicção. 

Trata-se, como disse Schoueri, de uma utilização facultativa. 

A maior dificuldade em se aceitar estes argumentos reside nas presunções legais 

absolutas. O fato de a recusa da prova em contrário fazer parte da sua própria essência 

pode parecer que a utilização facultativa tornou-se uma utilização obrigatória. Entretanto, o 

atributo da recusa da prova em contrário não tem o condão de transformar o “poder ser” da 

relação presuntiva em um “dever ser”. O aplicador do direito continua com a faculdade de 

utilizar ou não a presunção para formar a sua convicção. Unicamente, se utilizá-la, não será 

admitida prova contrária para infirmá-la. Para o Brasil, contudo, as presunções legais 

absolutas, assim como as mistas, não passam de construções teóricas. Isto porque o 

mandamento previsto no artigo 5º, LV, da Constituição, o qual impõe o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, tanto em processos judiciais como administrativos, afasta 

peremptoriamente do nosso sistema jurídico estes instrumentos probatórios do direito 

processual96. O caráter “absoluto” da presunção absoluta e o caráter “restritivo” da 

presunção mista não se coadunam com a possibilidade de que uma regra aplicada em 

consonância com estas técnicas probatórias possa ser superada pelo juiz por ofender de 

forma desproporcional os princípios estatuídos por aquele mandamento constitucional97. 

Quanto às presunções legais relativas, não há o que reparar na crítica de Barreto 

sobre a natureza normativa material da regra sobre a qual a presunção atua. Apenas que a 

presunção propriamente dita não é uma norma, mas uma técnica probabilística de direito 

processual. Esta técnica e sua relativização realmente atuam numa regra de direito 

                                                 

96 No mesmo sentido, cf. Maria Rita Ferragut, ob. cit. (nota nº 88), pp. 148 a 153.  
97 Cf. no Capítulo 2, o item 2.3.2.1. Não obstante, partindo de outras premissas, Luís Eduardo Schoueri 

entende que as presunções absolutas podem ser admitidas no direito tributário caso não tributem fato 
gerador não ocorrido e não ofendam a ampla defesa, a capacidade contributiva e a repartição constitucional 
de competências. Cf. ob. cit. (nota nº 362 do Capítulo 1), pp. 125 a 128. 
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material, porém com ela não se confundem. Diferentemente das presunções legais 

absolutas e mistas, a aceitação da presunção legal relativa não encontra resistência no 

direito brasileiro98.  

Do exposto, há que se reconhecer a existência das duas espécies de mecanismos de 

praticabilidade no direito brasileiro: as ficções jurídicas e as presunções legais relativas99. 

As ficções atuam sobre um elemento componente do antecedente ou do consequente 

normativo100. No campo tributário, por exemplo, pode haver uma ficção sobre um 

elemento do antecedente da regra-matriz de incidência tributária, como uma equiparação 

de uma pessoa física com uma pessoa jurídica para fins de apuração da existência de renda 

(lucro) tributável; ou pode haver uma ficção sobre um elemento do consequente da regra-

matriz de incidência tributária, como uma planta de valores para a apuração da base 

cálculo (valor venal) de um tributo. Outrossim, Maria Rita Ferragut entende que as 

presunções podem também se referir a um conteúdo que tanto pode estar no fato jurídico 

ensejador do nascimento da obrigação tributária quanto na base de cálculo dessa 

obrigação101. Além disso, teoricamente, nada impede que todo o antecedente ou o 

consequente normativo seja alcançado pelos mecanismos da ficção e da presunção. 

Especificamente, em matéria tributária, o uso das presunções legais relativas é bem 

aceito pela doutrina102. Paulo Ayres Barreto declara que “quadra admitir possam ser 

erigidas presunções legais relativas, para definir critério de regra-matriz de incidência 

tributária unicamente nos casos em que o acurado exercício do dever de fiscalização, pela 

autoridade administrativa, não permita o efetivo controle das práticas evasivas pelo 

contribuinte, colocando-o em posição privilegiada em face do ente tributante e dos demais 

contribuintes”103. Para Maria Rita Ferragut, as presunções legais relativas realizam o 

princípio da praticabilidade não no sentido comum de visar a suprir deficiências 

probatórias decorrentes de propositada ocultação da verdade pelo contribuinte ou terceiro 
                                                 

98 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 362 do Capítulo 1), p. 122. 
99 As presunções simples poderiam ser entendidas como mecanismos de praticabilidade atinentes às funções 

administrativa e jurisdicional. Contudo, a praticabilidade que interessa a este trabalho é aquela fomentada 
pela função legislativa. Cf. neste Capítulo, o item 4.1. 

100 Cf. no mesmo sentido, Paulo Ayres Barreto, ob. cit. (nota nº 412 do Capítulo 2), p. 142. 
101 Cf. Maria Rita Ferragut, ob. cit. (nota nº 88), p. 121. 
102 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), pp. 164 a 167. 
103 Cf. Paulo Ayres Barreto, ob. cit. (nota nº 412 do Capítulo 2), pp. 148 e 149. 
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obrigado, mas, sim, no sentido de facilitar o trabalho da Administração diante da 

impossibilidade ou elevada dificuldade de se comprovar todos os elementos nas mais 

diversas situações fáticas104. 

Muitos autores, todavia, rejeitam a utilização de ficções jurídicas para erigir a 

regra-matriz de incidência tributária por entenderem-nas vinculadas com a noção de 

“realidade ou verdade jurídica”105. Neste sentido, elas criariam estas “realidades ou 

verdades jurídicas” em dissonância com os princípios da legalidade, tipicidade, capacidade 

contributiva e com a rígida discriminação constitucional de competências tributárias. 

Quanto à possível ofensa aos princípios da legalidade e da tipicidade106, argumenta-se que 

os cidadãos não podem ser obrigados a pagar tributos sobre fatos fictícios (Ff) que 

provavelmente ou sabidamente não ocorreram. Entretanto, desde que dentro do campo de 

competência constitucionalmente previsto, não há nada de extraordinário em o legislador 

escolher outros fatos (Fc) para compor a hipótese de incidência tributária. Conforme já se 

disse, seria mera técnica de remissão legislativa. Quanto à possível ofensa ao princípio da 

capacidade contributiva, não se pode esquecer que a ficção é um mecanismo de 

praticabilidade que induz à igualdade geral e que deve mesmo colidir com a igualdade 

particular representada pela capacidade contributiva. Tudo se resolve com uma correta 

fundamentação argumentativa. Quanto à possível ofensa à discriminação constitucional de 

competências, de fato, como acima alertado, os fatos (Fc) escolhidos para a hipótese ficta 

só serão legítimos se não extrapolarem a competência de outro ente tributante. Entretanto, 

há uma variedade de conceitos indeterminados nas regras que configuram esta 

discriminação. Neste contexto, as ficções aparecem como legítimas técnicas legislativas 

que atuam no sentido de conferir maior fechamento e determinação destes conceitos. 

                                                 

104 Cf. Maria Rita Ferragut, ob. cit. (nota nº 88), p. 147. 
105 Cf. Regina Helena Costa, ob. cit. (nota nº 9 da Introdução), p. 169; Maria Rita Ferragut, ob. cit. (nota nº 

88), pp. 160 e 161; Paulo Ayres Barreto, ob. cit. (nota nº 412 do Capítulo 2), pp. 142 a 145; e José Artur 
Lima Gonçalves, ob. cit. (nota nº 93), pp. 238 e 239. Em sentido favorável à possibilidade de utilização das 
ficções jurídicas como fato gerador dos tributos, cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 362 do Capítulo 
1), p. 130. 

106 A ideia de tipicidade aqui empregada refere-se ao segundo significado do vocábulo “tipo” identificado por 
Misabel Derzi. Trata-se de exigir que o antecedente das regras-matrizes de incidência tributária apresentem 
um conteúdo conceitual fechado. Sem embargo, como já anunciado, este trabalho adota o entendimento 
segundo o qual, em muitas circunstâncias, é inevitável a positivação de conceitos indeterminados (abertos) 
nos enunciados normativos destas regras. Cf. neste Capítulo, o item 4.3. 
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Portanto, mantém-se, aqui, a possibilidade de que as ficções jurídicas, assim como 

as presunções legais relativas, sejam utilizadas pelo legislador tributário como mecanismos 

de praticabilidade mesmo na constituição das regras-matrizes de incidência tributária. 

Recuperando a lição de Misabel Derzi, o legislador insere estes mecanismos no 

ordenamento para fechar os conceitos indeterminados já presentes em normas positivadas 

ou, ainda, implícitos na operação pré-legislativa que resultará na escolha de um “tipo” (no 

sentido de caso padrão, médio ou frequente) que será acolhido pela lei107. Cumpre também 

não olvidar que estas medidas fomentam o princípio da praticabilidade tributária (e a 

igualdade geral) em detrimento da capacidade contributiva (e a igualdade particular). Para 

aferir o equilíbrio da colisão, há que se submetê-la ao controle de uma correta 

fundamentação argumentativa. 

                                                 

107 Cf. neste Capítulo, o item 4.3. 
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Capítulo 5 

AVALIAÇÃO DO REGIME BRASILEIRO DE CONTROLE DOS 

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA A PARTIR DA COLISÃO ENTRE O 

ARM’S LENGTH E A PRATICABILIDADE 

5.1 – A colisão entre o arm’s length e a praticabilidade 

Depois de apresentada a teoria dos conflitos normativos e de investigada a natureza 

do arm’s length e da praticabilidade, impõe-se, agora, construir o cenário da colisão entre 

estes princípios jurídicos no contexto da legislação brasileira sobre o controle dos preços 

de transferência. Preliminarmente, deve-se chamar a atenção para o fato de que as colisões 

entre estes princípios mais comumente irão se revelar no âmbito operacional dos 

operadores do direito. Assim, quando os juízes examinarem os casos concretos submetidos 

para sua apreciação, configurar-se-á uma colisão de princípios na sua vertente operacional. 

Entretanto, pode-se, também, empreender uma discussão teórica que analise a colisão entre 

tais princípios nos contornos de um trabalho acadêmico. Trata-se, então, da colisão entre o 

arm’s length e a praticabilidade na sua vertente teórica. É o que se pretenderá desenvolver 

no presente Capítulo.   

Para tamanho desiderato, há que se retomar os ensinamentos que sustentaram a 

necessidade de uma correta fundamentação argumentativa para lidar com os conflitos 

normativos que se apresentem diante dos operadores do direito. Como já esclarecido, a 

correta fundamentação argumentativa deve ser procedida no âmbito do discurso jurídico, o 
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qual se baseia na seguinte escala: primeiro, a vinculação à lei; segundo, a vinculação ao 

precedente, e terceiro, a vinculação à dogmática1. No primeiro degrau da escala, todos os 

operadores do direito estão vinculados à lei. Trata-se de vinculação à subsunção dos fatos 

nos antecedentes das regras positivadas emanadas de leis. Em sede administrativa, isto se 

aplica também às regras veiculadas por regulamentações administrativas2. No segundo 

degrau da escala, todos os operadores do direito estão vinculados aos precedentes judiciais. 

A vinculação de que trata este degrau da escala é diferente da subsunção mencionada no 

primeiro degrau. Aqui, não há que se falar em obrigatoriedade de se seguir o mandamento 

da regra, mas, sim, em necessidade de maior ônus argumentativo para refutar uma 

interpretação já anunciada pelos tribunais3. No terceiro degrau da escala, todos os 

operadores do direito estão vinculados à dogmática. Esta vinculação denota que os 

enunciados descritivos pronunciados pelas teorias normativas dogmáticas, tais como a já 

apresentada teoria dos conflitos normativos, devem também servir como orientação para o 

intérprete4.  

Quando um caso concreto envolvendo um mecanismo de praticabilidade na matéria 

dos preços de transferência for levado à apreciação judicial, excepcionalmente, ao invés de 

determinar a consequência da prescrição estabelecida pela regra que contém o mecanismo 

de praticabilidade, o juiz poderá afastá-la se corretamente fundamentar sua decisão num 

exame de proporcionalidade que demonstre a supremacia dos direitos afetados sobre os 

objetivos perseguidos. Nos casos concretos atingidos pelos mecanismos de praticabilidade, 

a colisão que se delineará perante o juiz revelará o princípio da praticabilidade na condição 

de objetivo perseguido e o arm’s length na condição de direito afetado. Além destes, como 

                                                 

1 Cf. no Capítulo 2, o item 2.4. 
2 O CC/MF, entretanto, não está vinculado às regras emanadas das IN (não há, portanto, que se falar em 

superação destas regras por este tribunal administrativo) porque não é hierarquicamente subordinado ao 
órgão emissor destas IN, qual seja, a RFB. Por outro lado, apesar das discussões que se travam neste 
tribunal administrativo, defende-se, aqui, que o CC/MF está vinculado à lei e não tem autoridade para 
superá-las. Cf. no Capítulo 2, no item 2.3.2., a nota nº 77. 

3 Não há notícias, por enquanto, de precedentes judiciais de conteúdo substancial em matéria de preços de 
transferência no Brasil. Há decisões emanadas das Soluções de Consulta e de julgamentos administrativos 
(DRJ e CC/MF). Estes precedentes vinculam a atuação administrativa e poderão orientar as futuras decisões 
que serão emanadas pelo Judiciário. 

4 É por isso que, em consonância com os ensinamentos anteriormente revelados, o Poder Judiciário, e 
somente ele, amparado por um forte ônus argumentativo, poderá superar os mandamentos definitivos 
emanados das regras legais. Esta possibilidade se apresenta diante de casos concretos ou situações 
hipotéticas levadas à apreciação judicial. Cf. no Capítulo 2, o item 2.3.2. 
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consequência da proteção de trincheira inerente à superação de regras regularmente 

positivadas no ordenamento5, o juiz haverá também que incluir o princípio da segurança 

jurídica na condição de objetivo perseguido. Ademais, outros objetivos perseguidos e 

direitos afetados poderão ser invocados pelas partes nos autos do processo e terão também 

que compor a colisão examinada pelo juiz6. Por outro lado, há que se registrar ainda que, 

na eventualidade de situações hipotéticas serem levadas à apreciação judicial, o cenário da 

colisão não será diferente da delineada para os casos concretos. Este é, portanto, o cenário 

da colisão que deve ser enfrentada em sua vertente operacional. 

Em que pese ser importante apontar o cenário da colisão na vertente operacional, 

como acima se anunciou, o propósito deste estudo é empreender uma discussão teórica 

sobre a colisão de princípios deflagrada pela opção legislativa brasileira que adotou uma 

variedade de mecanismos que fomentam a praticabilidade em detrimento do arm’s length. 

Por se tratar de uma colisão submetida à apreciação doutrinária em sede interpretativa não 

litigiosa7, o seu cenário pode ser desde já antecipado: nas análises a seguir efetuadas, para 

todos os mecanismos selecionados, o princípio da praticabilidade será o objetivo 

perseguido e o princípio arm’s length será o direito afetado. É claro que outros objetivos e 

direitos podem também ser arguidos. Entretanto, vale repetir, a principal intenção deste 

trabalho é confrontar o arm’s length e a praticabilidade no regime brasileiro de controle 

dos preços de transferência. Por isso, a menos que seja muito evidente a participação de 

algum outro princípio nos argumentos suscitados, as análises que serão a seguir realizadas 

se limitarão a este confronto. 

Além disso, os mecanismos de praticabilidade positivados possuem a natureza de 

elementos que compõem a estrutura de regras. Tais mecanismos configuram a resultante 

do sopesamento efetuado pelo legislador quando este positivou um conjunto de regras que, 

ao mesmo tempo, busca a realização do arm’s length e da praticabilidade. Como já 

                                                 

5 Cf. no Capítulo 2, o item 2.3.2. 
6 Cf. no Capítulo 2, o item 2.2. 
7 Jane Reis Gonçalves Pereira identifica a interpretação efetivada nestas situações com a metodologia 

americana denominada definitional balancing. Esta última se trata de uma retórica ponderativa que visa a 
uma solução abstrata que possa ser utilizada como critério orientador de decisões posteriores em casos 
concretos semelhantes. Cf. ob. cit. (nota nº 19 do Capítulo 2), p. 268. 
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anunciado, tratou-se de mitigar o arm’s length em favor da praticabilidade8. Portanto, os 

conflitos normativos que serão apresentados constituem genuinamente colisões entre 

regras e princípios9. Contudo, a discussão aqui travada, por ser um empreendimento 

teórico, não pretende superar o mandamento definitivo de nenhuma regra. Não há a 

intenção de se declarar a inaplicabilidade de quaisquer das regras em um caso concreto ou 

uma situação hipotética. Por isso, diferentemente do que ocorre na vertente operacional, 

não há que se preocupar, neste cenário, com a inclusão do princípio da segurança jurídica 

entre os objetivos perseguidos em razão da proteção de trincheira inerente à superação de 

regras.  

Consoante os estudos anteriormente apresentados, a correta fundamentação 

argumentativa exige que a solução da colisão seja tratada pelo exame da 

proporcionalidade. Sua condução envolve a análise de três etapas sucessivas e 

interruptivas: a adequação, a necessidade e o sopesamento10.  Todavia, os mecanismos de 

praticabilidade que serão submetidos ao empreendimento teórico a que se propõe este 

estudo revelam semelhanças que possibilitam a dispensa antecipada das duas primeiras 

etapas e a simplificação de alguns procedimentos da terceira etapa.  

A etapa da adequação deve investigar se a medida que está sendo examinada é 

adequada para fomentar a realização dos objetivos perseguidos. Neste trabalho, 

principalmente, trata-se de investigar se os mecanismos inseridos na legislação brasileira 

são adequados para fomentar a praticabilidade. Ora, em todos os casos da discussão teórica 

que se seguirá, a medida examinada corresponderá a um dos mecanismos de 

praticabilidade que serão selecionados. Portanto, a natural seleção do mecanismo para a 

análise já permitirá concluir que a medida examinada sempre fomentará o objetivo 

perseguido, qual seja, a própria praticabilidade. O raciocínio não será diferente na 

eventualidade de algum outro princípio ser invocado na condição de mais um objetivo 
                                                 

8 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.3. 
9 Tais colisões, por se referirem às regras que contêm mecanismos de praticabilidade, normalmente são 

configuradas entre uma regra positivada com o objetivo de fomentar o princípio da praticabilidade e um 
direito afetado consubstanciado no princípio arm’s length. Entretanto, teoricamente, seria possível conceber 
também uma colisão entre uma regra positivada com o objetivo de fomentar o princípio arm’s length e um 
direito afetado consubstanciado no princípio da praticabilidade. Nada obstante, esta última hipótese foge ao 
escopo do presente trabalho.  

10 Sobre o conteúdo destas etapas, cf. no Capítulo 2, o item 2.2. 



 

 

246

 

 

perseguido. Afinal, se um princípio é conduzido ao exame porque o mecanismo de 

praticabilidade fomenta um outro objetivo, é óbvio que o mecanismo é adequado para 

realizar também este objetivo. Portanto, a fundamentação argumentativa que será realizada 

no decorrer da discussão teórica dispensará a referência à etapa da adequação. Mesmo que 

seja invocada a presença de outros princípios na colisão, os mecanismos de praticabilidade 

selecionados serão sempre considerados adequados em relação a todos os objetivos 

perseguidos e aptos para as etapas seguintes. 

A etapa da necessidade prevê que alternativas sejam comparadas à medida 

examinada para verificar se esta pode ser substituída por alguma outra medida que fomente 

os objetivos perseguidos com pelo menos a mesma intensidade e que restrinja em menor 

intensidade os direitos colateralmente afetados. Neste trabalho, principalmente, trata-se de 

verificar se os mecanismos inseridos na legislação brasileira podem ser substituídos por 

alguma medida alternativa que fomente a praticabilidade com pelo menos a mesma 

intensidade e que restrinja em menor intensidade o arm’s length. Em consonância com o 

previsto nas linhas (4) e (6) do quadro de combinações das comparações11, os mecanismos 

de praticabilidade brasileiros (M1) somente não serão necessários se alguma medida 

alternativa (M2) puder pelo menos igualar a eficiência em relação à praticabilidade (O) 

realizada por aqueles mecanismos e, ainda assim, caso se apresente menos gravosa em 

relação ao arm’s length (D).  

Em tese, uma quantidade infinita de medidas alternativas poderia ser avocada. Por 

esta razão, já se afirmou que, em sede interpretativa litigiosa, como é o caso das 

apreciações judiciais da colisão configurada na vertente operacional, é ônus das partes 

confrontantes invocar nos autos as medidas alternativas que podem revelar a não 

necessidade da medida examinada. Por outro lado, em sede interpretativa não litigiosa, 

como é o caso deste empreendimento teórico, é o intérprete quem tem que inferir as 

possíveis medidas alternativas. Contudo, o estudo do desenvolvimento da disciplina no 

âmbito internacional parece não ter revelado nenhuma medida alternativa capaz de, pelo 

menos, igualar a eficiência, obtida com os mecanismos que serão examinados, no fomento 

                                                 

11 Cf. no Capítulo 2, o item 2.2. 
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da praticabilidade. É claro que uma pesquisa mais aprofundada da disciplina no contexto 

dos diversos países poderia revelar um ou outro mecanismo de praticabilidade que 

preenchesse tal requisito. Entretanto, isto aumentaria por demasiado a amplitude deste 

trabalho. Para os objetivos que aqui se propõe, é suficiente perceber que os mecanismos 

inseridos na legislação brasileira não encontram alternativas mais eficientes para o fomento 

da praticabilidade nas recomendações internacionais que são paradigmáticas para a 

disciplina, quais sejam, as diretrizes da OCDE e a regulamentação americana. 

Uma vez que não se identificou nenhuma medida alternativa (M2) capaz de, pelo 

menos, igualar a eficiência em relação à praticabilidade (O), não há nem que se cogitar a 

investigação da gravidade da restrição ao arm’s length (D). Pela mesma razão, não há que 

se cogitar desta investigação nem mesmo em relação a qualquer outro princípio que 

eventualmente venha a ser invocado na condição de mais um direito afetado. Por outro 

lado, se este outro princípio for invocado na condição de mais um objetivo perseguido, 

basta a constatação de que o mecanismo examinado (M1) é necessário em relação à 

praticabilidade para que o exame deva prosseguir para a etapa seguinte. Isto porque não se 

pode afastar do sopesamento uma medida que já se mostrou necessária para, pelo menos, 

um dos objetivos perseguidos. Afinal, esta atitude poderia rejeitar o mecanismo só porque 

foi encontrada uma alternativa melhor em relação a um objetivo de pouca realização 

relativa no sopesamento.  

Então, a fundamentação argumentativa que será realizada no decorrer da discussão 

teórica dispensará também a referência à etapa da necessidade. Mesmo que seja 

eventualmente invocada a presença de outros princípios na colisão, seja na condição de 

objetivo perseguido, seja na condição de direito afetado, os mecanismos de praticabilidade 

a seguir selecionados serão sempre considerados necessários em relação a todos os 

princípios participantes na colisão e aptos para a análise da etapa do sopesamento. 

A etapa do sopesamento trata de contrabalançar os objetivos perseguidos e os 

direitos colateralmente afetados pela medida examinada com a finalidade de verificar se a 

realização dos objetivos justifica a restrição aos direitos. Neste trabalho, principalmente, 

para cada mecanismo inserido na legislação brasileira, deve-se contrabalançar a 

praticabilidade e o arm’s length com a finalidade de verificar se a realização da primeira 
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justifica a restrição a este último. De acordo com os ensinamentos relatados, o 

sopesamento exige uma comparação entre o grau de intensidade de realização dos 

objetivos e o grau de intensidade de restrição dos direitos.  

Portanto, a discussão a ser apresentada realizará uma argumentação marcadamente 

apoiada na comparação entre a intensidade de realização da praticabilidade e a intensidade 

de restrição ao arm’s length. Nada obstante, durante a argumentação de alguns dos 

mecanismos selecionados, como acima cogitado, poderá ser evidente a participação de 

outros princípios, os quais poderão ser invocados na condição de objetivo perseguido ou de 

direito afetado. O sopesamento haverá, então, de considerar a intensidade de realização do 

princípio, se este for invocado na condição de objetivo perseguido, ou a intensidade de sua 

restrição, se ele for invocado na condição de direito afetado.  

Os estudos do desenvolvimento da disciplina, nos âmbitos internacional e 

brasileiro, realizados no primeiro Capítulo desta obra, acrescidos das diversas opiniões 

doutrinárias e manifestações administrativas sobre os mecanismos de praticabilidade 

inseridos na legislação, constituirão as principais fontes de referência para a elaboração da 

argumentação que envolve o sopesamento.  

Como algumas vezes repisado, a correta fundamentação argumentativa exige que a 

solução da colisão seja tratada pelo exame da proporcionalidade. Em face dos estudos 

preliminares, não restam dúvidas quanto ao valor da proporcionalidade no tratamento das 

colisões observadas entre regras e princípios e entre princípios em sua vertente 

operacional. Contudo, o objetivo deste trabalho é verificar se, quando este tratamento é 

aplicado à colisão configurada entre o arm’s length e a praticabilidade em sua vertente 

teórica, algum proveito pode ser logrado quanto à avaliação da eficácia do controle dos 

preços de transferência no Brasil. Em outras palavras, considerando que tal controle foi 

implementado com a intenção declarada de “evitar a prática, lesiva aos interesses 

nacionais, de transferências de resultados para o exterior”12, a qual pode ser associada à 

realização do arm’s length, o presente trabalho visa a verificar a eficácia da legislação 

                                                 

12 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.2. 
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brasileira em satisfazer este propósito mediante a avaliação teórica da proporcionalidade 

dos mecanismos de praticabilidade criados. 

Para se atingir este objetivo, será necessário seguir uma estratégia. Primeiramente, 

serão selecionados os principais mecanismos introduzidos na legislação brasileira com a 

finalidade de induzir a praticabilidade no tratamento da matéria. Entretanto, se é verdade 

que tais mecanismos alcançam este objetivo, é verdade também que, ao mesmo tempo, eles 

arrefecem a realização do arm’s length, a qual é o principal objetivo de todo o controle. 

Daí a necessidade de se prosseguir com uma fundamentação argumentativa capaz de 

analisar a proporcionalidade de cada um dos mecanismos selecionados em face das 

colisões por eles provocadas. Por fim, será preciso examinar os resultados destas análises 

individualizadas e empreender uma avaliação final sobre a eficácia do controle dos preços 

de transferência no Brasil.  

Além disso, naquela avaliação, o trabalho se propõe também a sugerir uma solução 

geral que contemple o vazio de praticabilidade que seria deixado com a mera revogação 

dos mecanismos considerados desproporcionais. Reconhece-se, contudo, que as medidas 

alternativas propostas na solução geral não serão suficientes para superar, na etapa da 

necessidade, a intensidade da praticabilidade realizada pelos mecanismos criados pelo 

legislador. Apesar disso, espera-se que tais medidas, ao menos, não afetem tão 

desproporcionalmente o arm’s length. Serão, então, um meio termo entre a 

desproporcional praticabilidade obtida com os mecanismos da legislação e a diminuta 

praticabilidade da disciplina internacional. 

Portanto, a estratégia que conduzirá esta fase final do trabalho exigirá a utilização 

individualizada da correta fundamentação argumentativa proposta pela teoria dos conflitos 

normativos para o tratamento da colisão teórica provocada entre o arm’s length e a 

praticabilidade por alguns mecanismos previamente selecionados. A partir dos resultados 

observados, será possível empreender uma avaliação final sobre a eficácia do controle dos 

preços de transferência no Brasil e propor uma solução geral que promova uma relação 

mais equilibrada entre os objetivos dos mecanismos (praticabilidade) e o objetivo do 

controle (arm’s length).  
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5.2 – Análise da proporcionalidade dos mecanismos de praticabilidade 

5.2.1 – Apresentação dos mecanismos selecionados 

Quando os contornos iniciais da disciplina dos preços de transferência foram 

apresentados, estabeleceu-se a distinção entre “preços de transferência” e “controle dos 

preços de transferência”. A expressão “preços de transferência” foi definida como os 

valores monetários atribuídos, por empresas relacionadas, às transações internacionais de 

transferências de propriedade ou de direito de uso de bens, tangíveis ou intangíveis, e de 

prestações de serviços. O “controle dos preços de transferência”, por sua vez, foi definido 

como a disciplina jurídica que visa a contornar os efeitos na tributação da renda causados 

pela prática dos preços de transferência mediante o reajustamento da base de cálculo dos 

tributos incidentes sobre os lucros da empresa relacionada submetida a uma determinada 

jurisdição fiscal. O procedimento que envolve este controle ganha, então, uma formulação 

segundo a qual uma vez verificada a ocorrência dos pressupostos subjetivo (empresas 

relacionadas) e objetivo (prática de preços de transferência) deve-se promover o controle 

dos preços de transferência13.  

Em seguida, quando o regime brasileiro criado para exercer este controle foi 

apresentado, revelaram-se os pressupostos (ou aspectos) subjetivo e objetivo pertinentes. O 

atendimento ao pressuposto subjetivo ocorre quando uma empresa efetua uma transação 

internacional com uma pessoa vinculada, residente em paraíso fiscal ou beneficiada por 

regime fiscal privilegiado. Já o pressuposto objetivo ganhou uma conotação bastante ampla 

porque contemplou como prática de preços de transferência, passível de controle, as 

valorações monetárias atribuídas a quaisquer transações internacionais que se enquadrem 

na definição de bens, serviços ou direitos14. 

                                                 

13 Cf. no Capítulo 1, o item 1.1. 
14 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.2. 
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Por seu turno, foi revelado também que o controle dos preços de transferência opera 

segundo a seguinte ficção jurídica: se o “preço praticado é superior, nas importações, ou 

inferior, nas exportações, ao preço parâmetro”, deve-se “tributar a renda auferida”. Em 

outras palavras, verificada uma hipótese normativa prevista na legislação de preços de 

transferência, deve-se dar consequência à prescrição normativa contida na norma de 

incidência da tributação sobre a renda. Trata-se do ajuste primário consagrado pela matéria 

em âmbito internacional15. O mecanismo utilizado para operacionalizar este ajuste é a 

figura da adição ao lucro real prevista na legislação do IR16. 

Com auxílio dos conhecimentos que foram depois introduzidos, é possível, agora, 

elaborar um pouco mais sobre esta formulação do controle dos preços de transferência no 

Brasil. Neste sentido, deve-se perceber que a renda auferida, a qual deve ser tributada, não 

passa da adição ao lucro real identificada pela diferença observada entre o preço praticado 

e o preço parâmetro, nas importações, ou o preço parâmetro e o preço praticado, nas 

exportações. Como já sustentado, esta adição ao lucro real tem natureza de renda 

implicitamente consumida na forma de lucros distribuídos e sua tributação decorre das 

exigências constitucionais estabelecidas no próprio conceito de renda e no princípio da 

igualdade17. Então, o controle dos preços de transferência nada mais é do que uma ficção 

jurídica que remete a ocorrência da hipótese ficta (renda implicitamente consumida na 

forma de lucros distribuídos) à base da ficção consubstanciada pelo elemento quantitativo 

(base de cálculo) presente na consequência da regra-matriz de incidência do IR18.  

Apesar de os textos normativos serem ambíguos e gerarem dúvidas, é possível 

aderir à interpretação administrativa que define “preço praticado” como a média aritmética 

ponderada dos preços efetivamente praticados nas transações controladas no período de 

apuração do tributo19. Por sua vez, não há dúvidas de que “preços parâmetro” sejam 

aqueles calculados segundo um dos métodos previstos na legislação. Trata-se, portanto, de 
                                                 

15 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.2. 
16 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.2. 
17 Cf. no Capítulo 3, os itens 3.1.1. e 3.1.2. 
18 Cf. no Capítulo 4, o item 4.4. 
19 Pelo que se depreende tão somente da leitura dos dispositivos incluídos na Lei nº 9.430/96, seria possível 

também sustentar que o preço praticado devesse ser o verificado em cada transação controlada e, nesta 
condição, ser comparado com o preço parâmetro. Esta, contudo, não é a interpretação da Administração. Cf. 
ob. cit. (nota nº 375 do Capítulo 1), Capítulo XIX, Pergunta 016, p. 13. 
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comparar valores fixos (o praticado apurado por média aritmética ponderada e o parâmetro 

calculado em conformidade com os métodos definidos na legislação). Neste ponto, 

percebe-se uma aparente diferença em relação à abordagem anunciada para a disciplina 

internacional. É que, como os métodos internacionais trabalham com amostras de 

transações não controladas em circunstâncias comparáveis, os resultados arm’s length 

constituem intervalos de resultados com amplitudes de valores variáveis de acordo com o 

tamanho das amostras. Neste sentido, por exigir um resultado mais confiável, a 

regulamentação americana trabalha com a amplitude interquartil (interquartile range), 

enquanto que os Guidelines contentam-se, por enquanto, com a amplitude total (range)20.  

O fato é que a legislação brasileira criou métodos distintos dos previstos na 

disciplina internacional. Enquanto estes, com base nos subjetivos testes de 

comparabilidade perpetrados pelo agente comparador21, atingem intervalos de resultados, 

aqueles, por pretenderem afastar a subjetividade decisória do aplicador do direito, atingem 

resultados fixos. Todavia, há que se notar que a diferença de abordagens na comparação 

com o preço praticado é meramente aparente. Afinal, na disciplina internacional, o preço 

praticado na transação controlada é comparado com o preço calculado a partir do 

parâmetro (preço, margem ou indicador de nível de lucro) máximo ou mínimo do intervalo 

adotado (amplitude interquartil ou total). Trata-se, portanto, também de uma comparação 

com um valor fixo22.   

A partir desta formulação teórica e dos aspectos relatados sobre o regime de 

controle dos preços de transferência instituído no Brasil23, é conveniente selecionar sete 

mecanismos de praticabilidade positivados na legislação brasileira. Em seguida, um 

conjunto de fundamentações argumentativas aplicadas às colisões ocasionadas pelos 

                                                 

20 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.3.1.1. 
21 Cf. no Capítulo 1, os itens 1.4.2. e 1.4.2.1. 
22 Seria possível levantar uma outra diferença alegando que a renda implicitamente consumida na forma de 

lucros distribuídos que consubstancia o ajuste primário, na disciplina internacional, é calculada a partir da 
mediana da distribuição (Estados Unidos) ou do valor que melhor reflita os fatos e circunstâncias da 
transação controlada (OCDE). Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.3.1.1. Contudo, esta alegação é atenuada 
quando se constata que a legislação brasileira também introduziu uma margem de divergência de cinco por 
cento dentro da qual se dispensa o ajuste. Cf. neste Capítulo, o item 5.2.2.7. Portanto, tal qual na disciplina 
internacional, a comparação é feita com o limite máximo ou mínimo de um intervalo, mas quando há um 
ajuste, este se calcula a partir de um ponto interior ao intervalo.  

23 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.3. 
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mecanismos selecionados objetivará responder a questionamentos secundários 

propositalmente idealizados para atestar a proporcionalidade destes mecanismos. As 

respostas destes questionamentos secundários servirão como subsídios para a investigação 

dos questionamentos principal e acessório deste trabalho. Estes últimos, como antes 

anunciado24, constituem as seguintes indagações: Questão Principal: apesar de não 

seguirem, como insinuado, as recomendações contidas nos Guidelines, são as regras 

brasileiras capazes de afastar a elisão provocada pela manipulação dos preços de 

transferência? Questão Acessória: em caso negativo, quais as providências que poderiam 

ser tomadas para se atingir este objetivo? Assim, na avaliação final, pretende-se reunir as 

respostas dos questionamentos secundários e responder a estes questionamentos principal e 

acessório25. 

O primeiro mecanismo selecionado é a definição do aspecto subjetivo. Trata-se da 

própria definição legislativa que alargou o pressuposto subjetivo da disciplina no Brasil, 

incluindo o fato de uma empresa brasileira efetuar uma transação internacional com uma 

pessoa vinculada, residente em paraíso fiscal ou beneficiada por regime fiscal privilegiado. 

Com base no sopesamento entre os objetivos perseguidos e os direitos colaterais afetados 

pelo mecanismo, será possível responder ao seguinte questionamento: (i) a definição do 

aspecto subjetivo do controle dos preços de transferência, mediante a utilização da 

enunciação taxativa das hipóteses de vinculação e da ampliação do escopo para os paraísos 

fiscais e regimes fiscais privilegiados, é uma medida constitucionalmente proporcional?26  

O segundo mecanismo selecionado é a exclusão dos royalties e da transferência de 

tecnologia. Com este mecanismo, o legislador extirpou da amplitude do pressuposto 

objetivo a definição genérica que havia sido atribuída para todas as transações que 

envolvessem bens, serviços ou direitos. Novamente, com base no sopesamento 

empreendido na fundamentação argumentativa aplicada às colisões provocadas pelo 

mecanismo, será possível responder a um questionamento: (ii) a exclusão dos royalties e 

                                                 

24 Cf. no Capítulo 1, os itens 1.3.4. 
25 As respostas aos questionamentos principal e acessório serão apresentadas neste Capítulo, no item 5.3. 
26 A resposta a este questionamento secundário será apresentada neste Capítulo, no final do item 5.2.2.1. 
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transferência de tecnologia do controle dos preços de transferência é uma medida 

constitucionalmente proporcional?27 

O terceiro mecanismo selecionado reúne as restrições da comparabilidade. Com 

este mecanismo, o legislador e a regulamentação administrativa impuseram um conjunto 

de restrições à comparabilidade que deveria ser observada na apuração do preço parâmetro 

calculado por intermédio dos métodos PIC e PVEx. Mais uma vez, a partir do sopesamento 

dos objetivos perseguidos e direitos colaterais afetados pelo mecanismo, pretende-se, 

então, responder a um questionamento: (iii) as restrições à comparabilidade impostas aos 

métodos inspirados no CUP são medidas constitucionalmente proporcionais?28 

O quarto mecanismo selecionado trata das margens de lucros predeterminadas. 

Com este mecanismo, o legislador predeterminou as margens brutas de lucro que devem 

ser observadas na apuração do preço parâmetro calculado por intermédio dos métodos 

PRL, CPL, PVA, PVV, CAP e na hipótese dos juros negociados sobre operações de 

empréstimo. Outrossim, espera-se com o sopesamento empreendido na fundamentação 

argumentativa aplicada às colisões provocadas pelo mecanismo poder responder a um 

questionamento: (iv) o afastamento da comparabilidade por meio da predeterminação de 

margens nos métodos desenvolvidos para a apuração de preços parâmetros é uma medida 

constitucionalmente proporcional?29 

O quinto mecanismo selecionado trata da liberdade da escolha de métodos. Com 

este mecanismo, o legislador facultou ao contribuinte uma plena liberdade de escolha 

dentre os métodos criados de modo que se lhe garanta o resultado mais favorável na 

apuração do preço parâmetro. Também aqui, a partir do sopesamento entre os objetivos 

perseguidos e os direitos colaterais afetados pelo mecanismo, espera-se poder responder ao 

seguinte questionamento: (v) a liberdade de escolha dos métodos brasileiros é uma medida 

constitucionalmente proporcional?30 

                                                 

27 A resposta a este questionamento secundário será apresentada neste Capítulo, no final do item 5.2.2.2. 
28 A resposta a este questionamento secundário será apresentada neste Capítulo, no final do item 5.2.2.3. 
29 A resposta a este questionamento secundário será apresentada neste Capítulo, no final do item 5.2.2.4. 
30 A resposta a este questionamento secundário será apresentada neste Capítulo, no final do item 5.2.2.5. 
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O sexto mecanismo selecionado é a vedação de métodos. Com este mecanismo, o 

legislador proibiu a apuração do preço parâmetro tanto por intermédio de métodos 

baseados em lucros como por intermédio de qualquer outro método diferente dos que 

foram estipulados pela lei. Como ocorreu com os outros mecanismos, o sopesamento 

empreendido na fundamentação argumentativa aplicada às colisões provocadas pelo 

mecanismo permitirá que se responda a mais um questionamento: (vi) a decisão de não se 

incluir no regime brasileiro os métodos baseados em lucros ou a abertura para possíveis 

“quarto método” é uma medida constitucionalmente proporcional?31 

Por fim, o sétimo mecanismo selecionado trata da utilização de safe harbours. Sob 

este rótulo, a doutrina nominou um conjunto de regras voltadas à simplificação das 

exigências tributárias no controle dos preços de transferência. O sopesamento simultâneo 

empreendido na fundamentação argumentativa aplicada às colisões percebidas com a 

introdução destes mecanismos de simplificação proporcionará o conhecimento necessário 

para responder ao seguinte questionamento: (vii) a utilização dos safe harbours pela 

legislação brasileira é uma medida constitucionalmente proporcional?32   

5.2.2 – Fundamentação argumentativa aplicada às colisões ocasionadas pelos 

mecanismos selecionados 

5.2.2.1 – 1º mecanismo: definição do aspecto subjetivo  

A definição do aspecto subjetivo do controle dos preços de transferência no Brasil 

parece ter sido desenvolvida para evitar a incerteza que o aplicador do direito enfrentaria 

caso o antecedente normativo da disciplina fosse simplesmente inspirado no pressuposto 

subjetivo teórico do controle: “empresas relacionadas”33. Com efeito, a ideia de fechar este 

conceito indeterminado implícito na própria concepção teórica da matéria traduz a 

preocupação do legislador brasileiro com o aspecto prático de sua aplicação. Neste sentido, 

                                                 

31 A resposta a este questionamento secundário será apresentada neste Capítulo, no final do item 5.2.2.6. 
32 A resposta a este questionamento secundário será apresentada neste Capítulo, no final do item 5.2.2.7. 
33 Cf. no Capítulo 1, o item 1.1. 
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foram criadas três situações para indicar o relacionamento de uma empresa brasileira34 com 

uma pessoa (física ou jurídica) residente no exterior. Cumpre, então, examinar a natureza 

dos mecanismos que proporcionaram o fechamento do conceito “empresas relacionadas”.  

Na primeira situação, o legislador se socorreu preliminarmente de outro conceito, 

em tese indeterminado, para indicar quando a pessoa residente no exterior será relacionada 

com a empresa brasileira. Positivou assim, no artigo 23 da Lei nº 9.430/96, o conceito de 

“pessoa vinculada”. Esta denominação, inclusive indicando que se trata de um conceito, foi 

registrada no próprio título do artigo. O fechamento do conceito foi depois promovido pela 

enunciação taxativa dos dez incisos do artigo, os quais definiram as hipóteses de “pessoas 

vinculadas” essencialmente caracterizadas por pessoas residentes ou domiciliadas no 

exterior que possuem algum tipo de relacionamento com a empresa brasileira. Além destas, 

o artigo 14 da Lei nº 11.281/06 incluiu uma nova hipótese ao prever que deve ser 

verificada a vinculação não só do importador, mas também do encomendante, em 

operações de importação sob encomenda. 

Na segunda situação, o legislador utilizou um conceito menos indeterminado para 

indicar quando a pessoa residente no exterior será relacionada com a empresa brasileira. 

Inicialmente, no título do artigo 24 da mesma Lei, previu a denominação “países com 

tributação favorecida” para designar o conceito popularmente conhecido como “paraísos 

fiscais”. A conceituação utilizada é menos indeterminada porque o legislador definiu que 

se trata de país que “não tribute a renda ou a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por 

cento”. Além disso, no §1º deste artigo, ficou definido que, para efeito da conceituação 

estabelecida, “será considerada a legislação tributária do referido país, aplicável às pessoas 

físicas ou às pessoas jurídicas, conforme a natureza do ente com o qual houver sido 

praticada a operação”. Posteriormente, o artigo 4º da Lei nº 10.451/02 ampliou o escopo do 

conceito para incluir a definição segundo a qual “considera-se também país ou 

dependência com tributação favorecida aquele cuja legislação não permita o acesso a 

informações relativas à composição societária de pessoas jurídicas, à sua titularidade ou à 

                                                 

34 A rigor, a lei brasileira impõe o controle dos preços de transferência até mesmo para as pessoas físicas 
residentes e domiciliadas no País que efetuarem transações com pessoas residentes ou domiciliadas em 
paraísos fiscais ou em operações realizadas em regime fiscal privilegiado. Não obstante, o tratamento do 
controle dos preços de transferência no âmbito de pessoas físicas foge ao escopo deste trabalho. 
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identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes”. Esta 

conceituação, apesar de razoavelmente delimitada, não esconde a dificuldade prática da 

aplicação das regras positivadas. Por isso, após a introdução do conceito no ordenamento, a 

RFB editou sucessivos atos administrativos que fecharam ainda mais o conceito com a 

enunciação taxativa dos países (ou dependências territoriais) que devem ser considerados 

“paraísos fiscais”35. 

Na terceira situação, o legislador seguiu utilizando um conceito que apresenta 

algum grau de indeterminação para indicar quando a pessoa residente no exterior será 

relacionada com a empresa brasileira. Neste sentido, o artigo 23 da Lei nº 11.727/08 

inseriu o artigo 24-A, na Lei nº 9.430/96, o qual introduziu o conceito de “regime fiscal 

privilegiado”. O parágrafo único deste artigo define, de forma alternativa36, as hipóteses 

em que se verifica a ocorrência deste regime. Por isso, a conceituação não é totalmente 

indeterminada. São circunstâncias que pretendem alcançar as operações realizadas com 

aquelas pessoas residentes ou domiciliadas no exterior beneficiadas por: (a) tributação 

favorecida dos rendimentos auferidos dentro ou fora de seu território, (b) vantagens de 

natureza fiscal independente da realização de atividade econômica substantiva ou (c) não 

divulgação de informações de natureza societária, comercial ou econômica. Diante da 

novidade, discute-se, agora, a necessidade de que um ato administrativo seja editado para 

também enunciar taxativamente as circunstâncias em que se verifica o regime privilegiado. 

As enunciações taxativas constituem mecanismos de praticabilidade cuja natureza 

se insere na categoria das padronizações stricto sensu. Neste sentido, fomentam a 

praticabilidade fechando o conceito indeterminado “empresas relacionadas” implícito no 

aspecto subjetivo da formulação teórica do controle dos preços de transferência. Acaso o 

legislador mantivesse esta indeterminação, possibilitaria ao aplicador do direito uma maior 

propensão ao fomento do arm’s length, em prol da capacidade contributiva e da igualdade 

particular. Porém, ao utilizar as enunciações taxativas na formulação legal, acaba por 

                                                 

35 O último ato editado com este objetivo é a IN/SRF nº 188/02. 
36 A natureza alternativa da definição foi esclarecida pela Lei nº 11.941/09. 
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fechar (determinar) o conceito, mitigando aqueles ideais e demonstrando sua preocupação 

com a igualdade geral37.  

Antes de se iniciar a argumentação, cumpre alertar que as inclusões das operações 

realizadas com pessoas situadas em paraísos fiscais ou beneficiadas por regime fiscal 

privilegiado no escopo do aspecto subjetivo poderiam ser consideradas como medidas que 

têm por objetivo fomentar o combate à elisão fiscal. Entretanto, deve-se perceber que este 

objetivo não é independente do próprio objetivo de realizar o arm’s length e a consequente 

capacidade contributiva. O fomento a estes últimos em qualquer contexto do controle dos 

preços de transferência implica, necessariamente, no combate à elisão fiscal. Não há, 

portanto, que se cogitar o interesse coletivo consubstanciado por este combate como um 

objetivo independente. 

Um primeiro argumento deve consolidar a razão que inspirou o legislador a inserir 

um mecanismo de praticabilidade na definição do aspecto subjetivo da matéria. Vale 

repisar38 que o tratamento americano prevê que devem se submeter ao controle dos preços 

de transferência as transações praticadas entre duas ou mais “organizações, ofícios ou 

negócios [...] controlados direta ou indiretamente pelos mesmos interesses”. A 

subjetividade atribuída ao termo “controlados” é elucidada na regulamentação americana 

da seguinte forma: “É a realidade do controle que é decisiva, não a sua forma ou modo de 

exercício. Uma presunção de controle é a transferência da renda ou deduções.”39. Fica, 

portanto, clara a necessidade de que o intérprete empreenda uma análise de caráter 

subjetivo que verifique a possibilidade de a relação entre as organizações, ofícios ou 

negócios ser suficientemente capaz de afetar o comportamento arm’s length. 

Por sua vez, no contexto da OCDE, as instruções previstas no parágrafo 1º do artigo 

9º de sua Convenção-Modelo e respectivos comentários estabelecem a exigência do 

controle de preços para as transações praticadas entre “empresas associadas”. Há 

associação quando “uma empresa de um Estado Contratante participa direta ou 

indiretamente da direção, controle ou capital de uma empresa do outro Estado Contratante” 

                                                 

37 Cf. no Capítulo 4, o item 4.3. 
38 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.2. 
39 Cf. US Regs. (nota nº 76 do Capítulo 1), § 1.482-1 (i)(4). 
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ou “as mesmas pessoas participarem direta ou indiretamente da direção, controle ou capital 

de uma empresa de um Estado Contratante e de uma empresa do outro Estado 

Contratante”. Conforme demonstrado por Schoueri, não há um critério seguro para definir 

a partir de que grau de “participação” haverá associação40. Este critério deve ser buscado 

na própria declaração do arm’s length expressa no mesmo dispositivo da Convenção-

Modelo, ou seja, haverá participação quando as empresas “estiverem ligadas por condições 

aceitas ou impostas que difiram das que seriam estabelecidas entre empresas 

independentes”. Novamente, sobressai a necessidade de uma interpretação subjetiva para 

aferir se as “condições aceitas ou impostas” são suficientemente capazes de afetar o 

comportamento arm’s length. 

Em relação ao tratamento dispensado pela OCDE, Baker critica a indeterminação 

do conceito “empresas associadas” a ponto de constatar que as condições que ligam estas 

empresas raramente se equipararão às que seriam estabelecidas entre empresas 

independentes41. Isto é, o critério estabelecido para o aspecto subjetivo da matéria na 

OCDE invariavelmente conduzirá a que se determine a realização do controle dos preços 

de transferência. A subjetividade exigida do intérprete torna o critério inútil. Tal raciocínio 

pode também ser estendido para o critério estabelecido na legislação americana. Portanto, 

o tratamento do aspecto subjetivo do controle dos preços de transferência tanto pela 

legislação americana quanto pelas recomendações da OCDE impõe ao intérprete uma 

subjetividade tão excessiva que não é possível deixar de reconhecer o mérito das 

enunciações taxativas criadas pela legislação brasileira.  

Um ponto argumentativo contrário ao mecanismo examinado sustenta-se no fato de 

que alguns autores rejeitam as padronizações do aspecto subjetivo por entenderem que elas 

impõem um preço dissonante do efetivamente praticado sem que o contribuinte tenha 

qualquer relação com a outra parte com quem transaciona. Neste sentido, Alberto Xavier 

critica a extensão do conceito de pessoa vinculada porque ela gera uma automaticidade de 

efeitos que produz “a prevalência sobre o preço efetivo de um preço legalmente 

predeterminado, independentemente de uma averiguação das características do caso 

                                                 

40 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 47 e 48. 
41 Cf. Phillip Baker, ob. cit. (nota nº 4 do Capítulo 3), 9B.17, p. 9-2/5. 
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concreto”42. À mesma consequência conduz o raciocínio de Paulo Ayres Barreto quando 

este autor rejeita o aspecto subjetivo da legislação brasileira por ter criado ficções legais de 

vínculo, as quais não seriam admitidas para conformar quaisquer dos critérios da regra-

matriz de incidência tributária43. Estas ideias parecem convergir para a repulsa do aspecto 

subjetivo da disciplina porque este coloca o contribuinte na posição de ser compelido à 

tributação de uma renda efetivamente não auferida. Em dissonância, portanto, com a 

conceituação constitucional de renda, a qual, segundo Barreto, somente a regra-matriz de 

incidência estritamente comprometida com aquela conceituação, sem os vícios impostos 

por uma ficção jurídica, poderia alcançar44. A mencionada repulsa está assim relacionada 

com o direito de que cada contribuinte seja tributado à medida de sua efetiva capacidade 

contributiva. Para estes autores, há, então, uma excessiva restrição ao princípio arm’s 

length. 

Sem embargo, as padronizações estabelecidas para o aspecto subjetivo não parecem 

diretamente responsáveis pelo comprometimento da efetiva capacidade contributiva 

buscada pelo princípio arm’s length. O fato de um contribuinte ser obrigado a proceder ao 

controle de seus preços de transferência não afeta o direito de ele ser tributado segundo os 

mandamentos deste princípio. Há, apenas, um prévio reconhecimento legal de que as 

transações praticadas por este contribuinte podem ter sido alvo de preços manipulados. Se 

os preços que serão fixados para corrigir eventuais distorções não correspondem ao padrão 

arm’s length, isto é consequência de outro problema da legislação, mas não da definição do 

aspecto subjetivo.  

Não procede também uma eventual argumentação no sentido de que a lei impõe um 

ônus excessivo a contribuintes sem relação com as pessoas que transacionam no exterior 

porque aqueles são obrigados a provar que seus preços foram praticados dentro dos 

parâmetros legais. Ora, esta alegação não parece suficiente para superar os benefícios em 

                                                 

42 Cf. Alberto Xavier, ob. cit. (nota nº 3 do Capítulo 1), p. 374. 
43 Cf. Paulo Ayres Barreto, ob. cit. (nota nº 412 do Capítulo 2), p. 161. As diversas “padronizações” 

estabelecidas por lei e consideradas neste trabalho têm, de fato, a natureza de ficções legais. Sua 
categorização, em separado, tem finalidade meramente didática. 

44 A possibilidade de que as ficções jurídicas, assim como as presunções legais relativas, sejam utilizadas 
pelo legislador tributário como mecanismos de praticabilidade, mesmo na constituição das regras-matrizes 
de incidência tributária, já foi defendida neste trabalho. Cf. no Capítulo 4, o item 4.4. 
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prol da praticabilidade obtidos com a padronização. Não se deve olvidar que o principal 

objetivo do controle dos preços de transferência é evitar que lucros deixem de ser 

tributados no País por causa da manipulação da política de preços. É evidente que tal 

manipulação pode ser planejada por intermédio de complexas estruturas que se apoiam em 

pessoas (físicas ou jurídicas) situadas ou não em paraísos fiscais e beneficiadas ou não por 

regimes fiscais privilegiados. A limitada capacidade operacional do Fisco para alcançar 

estas estruturas parece ter sido adequadamente levada em consideração quando o 

legislador, em prol da praticabilidade de se atingir estas situações, impôs o ônus de que as 

empresas que transacionem com determinadas pessoas (vinculadas, situadas em paraísos 

fiscais ou beneficiadas por regimes fiscais privilegiados) se submetam ao controle dos 

preços de transferência. 

Outra polêmica acerca do aspecto subjetivo formulado pela legislação brasileira diz 

respeito à incompatibilidade, nos casos amparados pela rede de acordos de bitributação 

assinados pelo País, desta formulação com o aspecto subjetivo “empresas associadas” 

previsto nos dispositivos positivados em consonância com os parágrafos 1º dos artigos 9º 

das convenções-modelo. A doutrina majoritária se posiciona no sentido de declarar a 

inaplicabilidade da padronização brasileira nas situações alcançadas por estes acordos45. 

Como acima demonstrado, o critério das “empresas associadas” está intimamente 

relacionado com a própria declaração do arm’s length expressa no mesmo dispositivo das 

convenções-modelo. Por isso, poder-se-ia defender que a imposição de um aspecto 

subjetivo diverso do critério das “empresas associadas” nestas situações acarretaria uma 

séria restrição ao princípio arm’s length. 

Nada obstante, conforme já sustentado46, defende-se neste trabalho que a rede de 

acordos de bitributação incorporada pelo Brasil efetivamente não positivou o arm’s length 

em seu ordenamento. Este princípio só tem estatura constitucional implícita por obra de 

uma construção formulada com apoio no conceito constitucional de renda e no princípio da 

igualdade particular. Portanto, o princípio está implicitamente positivado, mas não pelos 

acordos. Isto, contudo, não se estende ao critério das “empresas associadas”. Neste sentido, 

                                                 

45 Cf., por todos, Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 46 a 52. 
46 Cf. no Capítulo 3, o item 3.1. 
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não há como se alegar qualquer ofensa ao arm’s length com base em divergências entre a 

legislação brasileira e a rede de acordos firmada pelo País.  

Assim, diante dos argumentos até aqui apresentados, é possível sintetizar que: as 

enunciações taxativas fomentam a praticabilidade na medida em que diminuem a 

subjetividade imposta ao intérprete para definir o aspecto subjetivo na disciplina 

internacional (ARG1); o excessivo ônus atribuído a contribuintes sem relação com pessoas 

vinculadas não é suficiente para superar os benefícios em prol da praticabilidade de se 

atingir complexas estruturas de planejamento tributário (ARG2); e devem ser rejeitados os 

argumentos que sustentam uma restrição excessiva ao arm’s length, quais sejam, a 

alegação de que os contribuintes são compelidos à tributação de uma renda efetivamente 

não auferida e a incompatibilidade do aspecto subjetivo com a rede de acordos de 

bitributação assinados pelo País (ARG3).  

Constata-se, então, que: ARG1 e ARG2 são favoráveis ao mecanismo porque 

sustentam que ele realiza a praticabilidade; e ARG3 rejeita os argumentos que poderiam 

ser contrários ao mecanismo porque ele afeta o arm’s length. Portanto, em face da 

argumentação até aqui apresentada, há que se constatar que o sopesamento entre a 

praticabilidade e o arm’s length na colisão gerada pela introdução de enunciações taxativas 

no aspecto subjetivo da legislação brasileira inclina-se para o primeiro destes princípios.  

Não obstante, a enunciação taxativa dos “paraísos fiscais” foi veiculada por ato 

administrativo e a propugnada enunciação taxativa dos “regimes fiscais privilegiados” 

provavelmente também o será. Como a formulação efetiva do controle dos preços de 

transferência no Brasil impõe consequência direta na regra-matriz de incidência do IR47, a 

veiculação destes mecanismos de praticabilidade por meio de ato administrativo afeta o 

direito consubstanciado pelo princípio da legalidade tributária. Invoca-se, assim, mais este 

princípio na condição de direito colateralmente afetado, o qual deve ser agregado à 

argumentação do sopesamento para as situações em que as enunciações taxativas são 

veiculadas por atos administrativos. Se as padronizações se mostraram proporcionais 

                                                 

47 Cf. neste Capítulo, o item 5.2.1. 



 

 

263

 

 

somente quando sopesadas com o arm’s length, cumpre agora verificar se esta constatação 

se mantém inabalada diante da legalidade tributária. 

Não restam dúvidas de que, em se tratando de atos administrativos editados pelo 

próprio órgão que é sujeito ativo das relações tributárias, o princípio da legalidade 

tributária beneficia o contribuinte. Qualquer excesso da regulamentação administrativa em 

comparação ao que está positivado na lei sempre poderá ser questionado pelo contribuinte. 

Portanto, parece coerente concluir que as enunciações taxativas serão aceitas na medida em 

que possam ser questionadas diante de casos concretos que revelem haver excesso da 

regulamentação em relação aos conceitos previstos em lei. Como se disse, os conceitos de 

“paraísos fiscais” e “regimes fiscais privilegiados” foram razoavelmente definidos pela lei. 

É certo que permanece uma certa insegurança quanto à aplicação prática. Neste sentido, as 

enunciações taxativas atenuam esta incerteza ao declararem expressamente a interpretação 

administrativa que será aplicada. Isto, contudo, não invalida a possibilidade de o 

contribuinte contestar esta interpretação quando comprovar que o seu caso concreto afasta 

o enquadramento naqueles conceitos tal como previstos em lei. Diante de um indevido 

entendimento contrário, há sempre o recurso aos processos administrativo e judicial. 

Percebe-se, assim, um grande proveito na praticabilidade quanto à definição dos conceitos 

de “paraísos fiscais” e “regimes fiscais privilegiados” para o contribuinte com pouco 

prejuízo na legalidade tributária. Por isso, não há como rejeitar a proporcionalidade 

também destas padronizações. 

Consequentemente, o sopesamento é favorável ao objetivo perseguido com todas as 

padronizações do aspecto subjetivo. A intensidade de realização da praticabilidade é mais 

efetiva do que a intensidade de restrição ao arm’s length e à legalidade tributária. Portanto, 

respondendo ao questionamento (i), conclui-se que a definição do aspecto subjetivo do 

controle dos preços de transferência, mediante a utilização da enunciação taxativa das 

hipóteses de vinculação e da ampliação do escopo para os paraísos fiscais e regimes fiscais 

privilegiados, é uma medida constitucionalmente proporcional. 

5.2.2.2 – 2º mecanismo: exclusão dos royalties e da transferência de tecnologia 
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A exclusão dos royalties e da transferência de tecnologia do âmbito do controle dos 

preços de transferência no Brasil afigura-se como um fechamento específico sobre a 

conceituação ampla e indeterminada do aspecto objetivo deste controle. Neste sentido, 

enquanto a Lei nº 9.430/96, em seus artigos 18 e 19, definiu que o controle se aplica aos 

“bens, serviços e direitos” importados ou exportados, o §9º do artigo 18 desta mesma Lei 

expressamente excluiu do controle as transações que envolvem os pagamentos de 

“royalties e assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada” para o exterior. 

O assunto foi remetido às pré-existentes limitações de dedutibilidade previstas desde 1958, 

quando o artigo 74 da Lei nº 3.470 foi editado. Além disso, a doutrina entende que o Fisco 

não pode exercer este controle também quanto às transações que envolvem o recebimento 

pelas empresas brasileiras de valores pagos sob as mesmas rubricas porque todas as 

regulamentações administrativas até agora editadas implicitamente ampliaram para as 

exportações o escopo daquela exclusão48.  

A definição da amplitude da exclusão exige uma prévia investigação sobre a 

delimitação dos conceitos indeterminados mencionados pela lei: “royalties e assistência 

técnica, científica, administrativa ou assemelhada”. Apesar de o artigo 22 da Lei nº 

4.506/64 enumerar as hipóteses de rendimentos, decorrentes do uso, fruição e exploração 

de direitos, que devem ser classificados como “royalties”, entende-se que esta previsão se 

trata de enumeração exemplificativa e não taxativa deste conceito porque a legislação 

tributária usa a mesma expressão para designar a remuneração pela exploração de qualquer 

outro direito49. Contudo, o §9º do artigo 18 da Lei nº 9.430/96 tratou dos “royalties” e da 

“assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada” que estão “subordinados às 

condições de dedutibilidade constantes da legislação vigente”. Portanto, a amplitude da 

exclusão deve observar a mesma extensão atribuída a estes conceitos pela legislação que 

cuida dos limites de dedutibilidade dos pagamentos efetuados sob estas rubricas. 

                                                 

48 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 229; e Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3 do 
Capítulo 1), p. 259. 

49 Cf. Ricardo Pereira Ribeiro e Roberto França de Vasconcellos, “A Transferência Internacional de 
Tecnologia e sua Tributação”. In: Revista de Direito Tributário Internacional nº 6. São Paulo: Quartier 
Latin, 2007, p. 140; e Maurício Braga Chapinoti, “Preços de Transferência: o Princípio Arm’s Length 
Aplicado a Bens Intangíveis”. In: Revista de Direito Tributário Internacional n. 3. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006, p. 143. 
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A discussão sobre a extensão dos conceitos de “royalties” e “assistência técnica, 

científica, administrativa ou assemelhada” aplicáveis à legislação acima mencionada tem 

sido objeto de aprofundados estudos doutrinários50. De forma resumida, para os propósitos 

deste trabalho, é possível afirmar que os casos de “royalties” sujeitos aos limites de 

dedutibilidade se tratam das importâncias fixas ou variáveis pagas a título de remuneração 

prevista em contratos de licenciamento do direito de uso de bens intangíveis. Por sua vez, 

os casos de “assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada” sujeitos aos 

limites de dedutibilidade se tratam das importâncias fixas ou variáveis pagas a título de 

remuneração pela “transferência de tecnologia” prevista em contratos de assistência técnica 

(lato sensu) ou de know-how. Os limites de dedutibilidade são estabelecidos em atos 

administrativos editados pelo Ministro da Fazenda51. Mas, mesmo limitada, a 

dedutibilidade está condicionada à exigência de que os contratos geradores dos 

pagamentos tenham sido registrados no BACEN e averbados no Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI). 

Ainda que os royalties e a transferência de tecnologia representem parcela 

significativa das transações efetuadas por empresas brasileiras envolvendo intangíveis, isto 

não esgota o disciplinamento da matéria quando o assunto é o controle dos preços de 

transferência dos intangíveis no Brasil. Por isso, ao contrário do comumente aceito, há que 

se submeter as demais transações envolvendo intangíveis ao regramento geral da disciplina 

porque elas não deixam de se enquadrar no aspecto objetivo do controle, qual seja, 

transações que envolvem “bens, serviços ou direitos”52. Não se pode concordar, por 

exemplo, que os pagamentos a título de royalties para pessoas vinculadas, que não se 

subsumam no conceito de royalties estabelecido pela legislação que estabelece os limites 

de dedutibilidade, sejam meramente dispensados do controle53. Isto não impede, contudo, 

                                                 

50 Cf. Gabriel Francisco Leonardos, Tributação da Transferência de Tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 
1997. 

51 Ainda estão em vigor os limites fixados pela Portaria MF nº 436/58, com alterações introduzidas pelas 
Portarias MF nº 113/59, 314/70 e 60/94. 

52 Cf. Maurício Braga Chapinoti, ob. cit. (nota nº 49), p. 137. 
53 No mesmo sentido, cf. Victor Borges Polizelli, “Tratamento dos Serviços na Legislação Brasileira de 

Preços de Transferência”. In: Luís Eduardo Schoueri (coord.). Tributos e Preços de Transferência. v. 3. São 
Paulo: Dialética, 2009, p. 250; e Maurício Braga Chapinoti, ob. cit. (nota nº 49), pp. 143 e 144. Em sentido 
contrário, cf. Elídie Palma Bifano, “Apuração de Preços de Transferência em Intangíveis, Contratos de 
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que certos pagamentos, uma vez alcançados pela legislação que limita a dedutibilidade e 

afastados do controle dos preços de transferência, sejam considerados totalmente 

indedutíveis54. 

Quanto à natureza do mecanismo de praticabilidade, há que se perceber que a 

exclusão dos royalties e da transferência de tecnologia constitui uma ficção jurídica. Não 

se trata, contudo, de uma ficção que exige a aplicação do consequente de uma base ficta 

(fato fictício) diretamente prevista no ordenamento55. Neste caso, a ficção afasta a 

aplicação deste consequente. Ou seja, a verificação da hipótese ficta “os casos de royalties 

e assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada” afasta a aplicação do 

consequente da formulação geral do controle dos preços de transferência, cujo antecedente 

prevê que o controle deveria ser aplicado para todos os “bens, serviços e direitos”56. É, 

portanto, um mecanismo que fomenta a praticabilidade fechando um domínio específico do 

conceito indeterminado “bens, serviços e direitos” característico do aspecto objetivo da 

formulação teórica do controle dos preços de transferência. 

A argumentação deve começar lembrando que foi pensando na praticabilidade que 

o legislador renunciou ao controle genérico dos intangíveis em favor do mecanismo pré-

existente. Neste sentido, Heleno Tôrres defende esta iniciativa porque considera o 

mecanismo de limitação de dedutibilidade dos royalties e da assistência técnica, científica, 

administrativa ou assemelhada, presente na legislação brasileira um instrumento muito 

eficaz para o controle dos intangíveis57. A excessiva complexidade do controle dos preços 

de transferência dos intangíveis no âmbito internacional é tão marcante que o assunto 

mereceu recomendações exclusivas e foi tratado em separado nos Guidelines e na 

regulamentação americana58. A ideia de intangíveis na disciplina internacional é um 

                                                                                                                                                    

Prestação de Serviços, Intragrupo e Cost Sharing Agreements”. In: Luís Eduardo Schoueri (coord.). 
Tributos e Preços de Transferência. v. 3. São Paulo: Dialética, 2009, p. 38. 

54 É o que acontece com alguns contratos de assistência técnica que sejam elegíveis à averbação no INPI 
quando sua averbação for recusada. Neste caso, os pagamentos efetuados não serão dedutíveis. Cf. Eliete de 
Lima Ribeiro Malheiro, ob. cit. (nota nº 188 do Capítulo 1), p. 61. 

55 Cf. no Capítulo 4, o item 4.4. 
56 Cf. neste Capítulo, o item 5.2.1. 
57 Cf. Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3 do Capítulo 1), p. 259. 
58 Cf. OCDE, OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), Chapter VI; e US Regs. (nota nº 76 

do Capítulo 1), § 1.482-4. 
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conceito indeterminado a ser delimitado pelo intérprete da norma tributária diante dos 

casos concretos. Não há mecanismos de praticabilidade afastando algum domínio 

específico do conceito do tratamento que normalmente é indicado para o caso. Em face 

desta realidade, a exclusão dos royalties e da transferência de tecnologia imposta pela 

legislação brasileira afasta o alto grau de complexidade verificado na aplicação da matéria 

para, pelo menos, uma parcela substancial das transações que envolvem os intangíveis. 

Neste sentido, é intensa a realização da praticabilidade. 

Outra argumentação favorável ao mecanismo da exclusão reside na constatação de 

que o tratamento dos intangíveis na disciplina internacional exige o estabelecimento de 

critérios que permitam reconhecer a propriedade do bem intangível e sejam capazes de 

identificar a quem caberá atribuir os rendimentos de sua transferência ou exploração59. 

Contudo, a crescente utilização de contratos de compartilhamento de custos para o 

desenvolvimento de atividades de P&D torna bastante complexa a definição da 

propriedade dos intangíveis desenvolvidos. Há que se cuidar para que os conglomerados 

multinacionais promovam uma correta alocação dos benefícios resultantes de royalties dos 

intangíveis desenvolvidos a custos compartilhados60. Não é de se estranhar que a legislação 

brasileira não possua critérios claros para o reconhecimento da propriedade econômica dos 

intangíveis. Neste sentido, poderia se justificar a exclusão dos royalties e da transferência 

de tecnologia do âmbito do controle dos preços de transferência porque promove a 

praticabilidade na medida em que não se exige a criação de tais critérios. 

Além disso, toda a discussão internacional que norteia a escolha do método mais 

adequado para se obter um resultado arm’s length é afetada quando há intensa utilização de 

intangíveis pelas partes controladas61. A presença do intangível exige maior apropriação do 

lucro do empreendimento na empresa que detém sua propriedade. Por isso, há métodos que 

são especialmente indicados para a avaliação dos preços de transferência dos intangíveis. 

Entretanto, não sem razão, a doutrina sustenta que é praticamente impossível a utilização 

dos métodos brasileiros para a apuração do preço parâmetro no caso de transferência de 

                                                 

59 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.3.3. 
60 Cf. Eliete de Lima Ribeiro Malheiro, ob. cit. (nota nº 188 do Capítulo 1), p. 54. 
61 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.3.3. 
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intangíveis62. Portanto, diante desta constatação, ao não enfrentar este problema, o 

mecanismo da exclusão poderia tornar mais prático o controle dos preços de transferência. 

Apesar dos argumentos acima serem favoráveis à realização da praticabilidade para 

a parcela dos intangíveis atingida pelo mecanismo, há que se contra-argumentar com a 

conclusão de que a intensidade desta realização não parece suficiente para restringir de 

forma tão gravosa qualquer possibilidade de fomento ao arm’s length. É o que se fez com 

o mecanismo que exclui completamente a abordagem do controle dos preços de 

transferência sobre o domínio mais significativo da matéria dos intangíveis no País, qual 

seja, o que envolve os royalties e a transferência de tecnologia.  

De fato, o controle dos preços de transferência dos intangíveis é um tema 

complexo. Mas, o estudo do desenvolvimento da disciplina no âmbito internacional 

também demonstrou a importância dos intangíveis no contexto econômico-tributário 

contemporâneo63. A alta lucratividade associada à propriedade econômica dos intangíveis 

desencadeia uma agressiva competitividade entre as administrações tributárias dos países 

desenvolvidos. Porém, esta competitividade é teoricamente mediada pela tributação 

segundo o padrão arm’s length. Em face deste cenário, não se afigura prudente que o 

Brasil utilize sua soberania para se apoderar de parcelas do lucro dos grupos 

multinacionais sem conexão com o padrão internacionalmente aceito. Esta atitude 

unilateral, além de afetar diretamente o direito consubstanciado no princípio arm’s length, 

pode, ainda, abalar o comprometimento com a ordem internacional previsto no Preâmbulo 

da Constituição brasileira. Por esta razão, acrescenta-se, também, este princípio na 

condição de direito colateralmente afetado.  

Além do mais, se não há critérios claros para o reconhecimento da propriedade 

econômica dos intangíveis e os métodos brasileiros também não são apropriados para o seu 

tratamento, estes problemas parecem consequências de outras falhas legislativas, mas não 

                                                 

62 Cf. Maurício Braga Chapinoti, ob. cit. (nota nº 49), pp. 144 a 146; Elídie Palma Bifano, ob. cit. (nota nº 53) 
pp. 36 a 38; Eliete de Lima Ribeiro Malheiro, ob. cit. (nota nº 188 do Capítulo 1), pp. 62 e 63; e Gabriel 
Lacerda Troianelli, “Preço de Transferência: Intangíveis, Acordos de Repartição de Custos e Serviços de 
Grupo”. In: Luís Eduardo Schoueri (coord.). Tributos e Preços de Transferência. v. 3. São Paulo: Dialética, 
2009, pp. 84 e 85. 

63 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.3.3. 
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da definição do aspecto objetivo da disciplina do controle dos preços de transferência. A 

verdade é que tanto a ausência de critérios claros para o reconhecimento da propriedade 

econômica dos intangíveis quanto a inadequabilidade dos métodos brasileiros para o 

tratamento dos intangíveis são argumentos que muito mais restringem a realização do 

arm’s length do que propriamente fomentam a praticabilidade. Aliás, a inadequabilidade 

dos métodos tradicionais para os intangíveis é algo que a experiência internacional há 

muito tempo já constatou. Para resolver este problema, é que o profit split foi 

desenvolvido. O fato de o legislador ter decidido não incluí-lo no regime brasileiro pode 

até ter sido uma medida de praticabilidade (e sua proporcionalidade será oportunamente 

avaliada64). Contudo, isto não justifica tamanho afastamento do arm’s length. 

Um olhar mais atento para o mecanismo da exclusão permitiria também alegar que 

o legislador brasileiro, quando introduziu o controle dos preços de transferência no País, 

julgava-se satisfeito com os níveis de arrecadação alcançados com a limitação da 

dedutibilidade dos pagamentos efetuados a título de royalties e transferência de tecnologia. 

Além da intenção de promover a praticabilidade, parece ter havido um receio segundo o 

qual a nova sistemática poderia reduzir a arrecadação. Neste sentido, poderia se tentar 

invocar o princípio do equilíbrio orçamentário65 na condição de objetivo perseguido com o 

mecanismo que excluiu aqueles pagamentos do controle dos preços de transferência. 

Há, contudo, sérios problemas neste argumento. Primeiro, e mais evidente, não é 

legítima a exclusiva preocupação com os níveis de arrecadação num sistema tributário 

marcadamente fundado pela capacidade contributiva. Segundo, se os preços arm’s length 

das transações excluídas forem superiores aos limites de dedutibilidade, é bem possível 

que, ou o conglomerado multinacional desista de direcionar o investimento para o País, ou 

a remuneração dos intangíveis seja conjugada nos preços de transferência de bens tangíveis 

ou serviços fornecidos à subsidiária brasileira, constituindo os chamados embedded 

intangibles, de difícil caracterização pelo Fisco66. Terceiro, se os preços arm’s length das 

transações excluídas forem inferiores aos limites de dedutibilidade, é bem possível que os 

                                                 

64 Cf. neste Capítulo, o item 5.2.2.6. 
65 Cf. Ricardo Lobo Torres, Curso de Direito Financeiro e Tributário. 11. ed. Rio de Janeiro, Renovar, 2004, 

pp. 121 e 122. 
66 Cf. Eliete de Lima Ribeiro Malheiro, ob. cit. (nota nº 188 do Capítulo 1), pp. 58 e 60. 
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preços praticados sejam manipulados para que a subsidiária brasileira ofereça somente o 

padrão de lucro que represente a mínima tributação exigida no País. Portanto, o argumento 

deve ser rejeitado porque, mesmo que a exclusiva preocupação com os níveis de 

arrecadação fosse legítima, não há garantias de que o mecanismo introduzido produza tais 

efeitos. 

Seria possível argumentar por último que os limites de dedutibilidade foram 

inseridos no ordenamento brasileiro com o intuito de afastar o planejamento tributário dos 

contribuintes que visavam a não incorrer em bitributação econômica. Neste sentido, 

Schoueri explica que, até 1995, o Brasil mantinha o sistema de tributação da mesma renda 

auferida tanto na empresa brasileira (na forma de lucros) quanto na pessoa do sócio (na 

forma de dividendos). Buscando fugir desta dupla incidência, muitas multinacionais 

manipulavam os preços dos contratos de royalties e assistência técnica para substituir o 

pagamento de dividendos. Para evitar este planejamento, foram criados os limites de 

dedutibilidade67. Neste sentido, seria recomendável, inclusive, acrescentar a busca do 

princípio da igualdade particular na condição de objetivo perseguido com o mecanismo 

que fez remissão direta do domínio de intangíveis excluídos do controle dos preços de 

transferência à disciplina vigente dos limites de dedutibilidade. 

Porém, como lembra o autor, com a entrada em vigor do artigo 10 da Lei nº 

9.249/95, não há mais tributação dos dividendos distribuídos pelas empresas brasileiras. 

Não subsiste razão, então, para serem mantidos estes limites de dedutibilidade. 

Consequentemente, Schoueri conclui que é arbitrária a imposição de limites em matéria de 

royalties e transferência de tecnologia, porque afasta a observância ao princípio arm’s 

length, tornando inconstitucional o mecanismo excludente da legislação brasileira68. 

Portanto, por ausência preliminar de substância, o argumento de que o mecanismo 

pretendia afastar o planejamento que visava a não incidência na bitributação econômica 

deve também ser prontamente rejeitado. 

                                                 

67 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 230. 
68 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 230 a 232. No mesmo sentido, cf. Gabriel 

Lacerda Troianelli, ob. cit. (nota nº 62), pp. 78 a 84. 
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Em resumo, a argumentação sentenciou que: o afastamento da complexidade no 

tratamento dos intangíveis não compensa a utilização da soberania brasileira para se 

apoderar de parcelas do lucro dos grupos multinacionais em completa dissonância com a 

efetivação do padrão arm’s length e com o princípio constitucional do comprometimento 

com a ordem internacional (ARG1); a ausência de critérios claros para o reconhecimento 

da propriedade econômica dos intangíveis e a inadequabilidade dos métodos brasileiros 

para o seu tratamento muito mais restringem a realização do arm’s length do que 

propriamente fomentam a praticabilidade (ARG2); e, apesar de ventilarem outros objetivos 

perseguidos pela medida examinada, o receio de que os níveis de arrecadação poderiam ser 

reduzidos e a intenção de afastar o planejamento tributário que visava a não incidência da 

bitributação econômica são argumentos que devem ser rejeitados (ARG3).  

Assim, verifica-se que: ARG1 é contrário ao mecanismo porque sustenta que ele 

afeta o arm’s length e o comprometimento com a ordem internacional; ARG2 é contrário 

ao mecanismo porque sustenta que ele afeta o arm’s length com mais intensidade do que 

realiza a praticabilidade; e ARG3 rejeita os argumentos que poderiam ser favoráveis ao 

mecanismo porque ele perseguiria outros objetivos. Por conseguinte, em face dos 

argumentos apresentados, há que se concluir que o sopesamento dos princípios envolvidos 

na colisão gerada pela introdução da exclusão dos royalties e da transferência de tecnologia 

na legislação brasileira pende para os direitos colaterais afetados. Diante destas 

considerações, não há como defender a proporcionalidade do mecanismo de 

praticabilidade examinado.  

Quanto à ampliação do escopo da exclusão para os royalties e a transferência de 

tecnologia exportados, constata-se uma veiculação do mecanismo por ato administrativo. 

Como a formulação efetiva do controle dos preços de transferência no Brasil impõe 

consequência direta na regra-matriz de incidência do IR69, a veiculação de um mecanismo 

de praticabilidade mediante ato administrativo afeta o direito consubstanciado pelo 

princípio da legalidade tributária. Poderia, assim, ser invocado mais este princípio na 

condição de direito colateralmente afetado. Contudo, uma vez que o mecanismo 

                                                 

69 Cf. neste Capítulo, o item 5.2.1. 
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examinado já é desproporcional quando veiculado por lei, é dispensável o sopesamento em 

relação a mais um direito afetado.  

Consequentemente, o sopesamento revela que a exclusão dos royalties e da 

transferência de tecnologia (importados ou exportados) provoca uma intensidade de 

restrição aos princípios consubstanciadores dos direitos colateralmente afetados 

(principalmente o arm’s length) mais efetiva do que a intensidade de realização dos 

princípios consubstanciadores dos objetivos perseguidos pelo mecanismo (principalmente 

a praticabilidade). Portanto, respondendo ao questionamento (ii), conclui-se que a exclusão 

dos royalties e transferência de tecnologia do controle dos preços de transferência é uma 

medida constitucionalmente desproporcional. 

5.2.2.3 – 3º mecanismo: restrições da comparabilidade  

Conforme já mencionado70, a ideia do teste de comparabilidade, presente em todos 

os métodos desenvolvidos no âmbito internacional, só foi mantida no Brasil para os 

métodos PIC e PVEx. Esta afirmação precisa ser bem compreendida porque a lei brasileira 

induz o intérprete a acreditar que os métodos CPL, PVA e PVV também exigiriam um 

teste de comparabilidade ao estatuir que o custo de produção, no CPL, e os preços de 

venda, no PVA e PVV, a partir dos quais serão aplicadas as margens predeterminadas para 

se chegar aos preços parâmetros, devem ser calculados por médias obtidas de “bens, 

serviços ou direitos, idênticos ou similares”. A verdade é que os métodos internacionais 

baseados em margens brutas (resale price e cost plus), para calcular os preços arm’s 

length, partem dos preços de revenda ou dos custos incorridos observados na própria 

empresa testada que pratica a transação controlada71. Isto porque as margens brutas arm’s 

length utilizadas neste cálculo são extraídas de amostras contendo transações comparáveis. 

A comparabilidade está nas margens e não nos preços de revenda ou custos incorridos. 

Diferentemente, o legislador brasileiro preferiu arbitrariamente predeterminar as margens 

brutas que serão utilizadas no cálculo do preço parâmetro. Por isso, também 

                                                 

70 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.2.1. 
71 Cf. no Capítulo 1, os itens 1.3.3.1.2. e 1.3.3.1.3. 
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arbitrariamente, resolveu predeterminar os pontos de referência a partir dos quais as 

margens predeterminadas devem ser aplicadas72. Neste sentido, para alguns métodos, 

escolheu as médias de preços de revenda e custos incorridos pela própria empresa 

controlada, como no PRL e no CAP, para outros, contudo, escolheu as médias de preços de 

venda e custos de produção em transações idênticas ou semelhantes, como no PVA, PVV e 

CPL. Nestes últimos, trata-se, portanto, de comparar transações idênticas ou semelhantes 

por determinação arbitrária da lei, sem qualquer vinculação com o princípio arm’s length. 

O legislador poderia, então, como de fato o fez nos textos dos dispositivos que criaram os 

respectivos métodos e com a referência geral aos “custos e preços médios a que se referem 

os arts. 18 e 19” estipulada no caput do artigo 21 da Lei nº 9.430/96, restringir a amplitude 

destas comparações, sem que se possa invocar ofensa ao arm’s length73. Diversa, 

entretanto, é a conclusão quanto às restrições à comparabilidade dos métodos PIC e PVEx 

porque esta pressupõe uma busca direta dos preços de transações comparáveis. É o que se 

passa a analisar. 

As restrições da comparabilidade presente no regime brasileiro de controle dos 

preços de transferência podem ser classificadas quanto à origem de sua criação. Há 

restrições criadas pela lei e restrições criadas pelas regulamentações administrativas. Além 

destas, a doutrina e alguns julgados do CC/MF discutem a possibilidade de existirem 

algumas outras restrições. Apesar de o objetivo desta investigação se circunscrever à 

análise genérica da proporcionalidade de quaisquer restrições da comparabilidade, 

dispensando, portanto, uma análise detalhada de cada uma destas restrições, cumpre, pelo 

menos, apontá-las. 

Quanto às restrições criadas por lei, como já relatado74, exsurge diretamente, do 

texto que criou o PVEx, a determinação de que só podem ser incluídas na amostra do teste 

as transações realizadas pela própria empresa e por exportadoras nacionais durante o 

                                                 

72 A proporcionalidade da escolha arbitrária das margens predeterminadas, com a consequente repercussão 
das escolhas arbitrárias dos pontos de referência a partir dos quais as margens predeterminadas devem ser 
aplicadas, será analisada no item a seguir. 

73 Por outro lado, seria possível invocar ofensa à legalidade tributária das restrições à amplitude das 
comparações dos métodos PVA, PVV e CPL veiculadas por atos administrativos. Este questionamento, 
entretanto, por não configurar o arm’s length dentre os direitos afetados, foge do escopo deste estudo. 
74 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.2.1. 
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mesmo período de apuração e, dos textos que criaram os dois métodos, a determinação de 

que só podem ser incluídas na amostra as transações realizadas em condições “de 

pagamento” semelhantes. Além destas75, o artigo 21 da própria Lei nº 9.430/96 criou a 

exigência de que os preços “deverão ser apurados com base em”: 

I - publicações ou relatórios oficiais do governo do país do comprador 

ou vendedor ou declaração da autoridade fiscal desse mesmo país, quando 

com ele o Brasil mantiver acordo para evitar a bitributação ou para intercâmbio 

de informações; 

II - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento 

técnico ou publicações técnicas, em que se especifiquem o setor, o período, as 

empresas pesquisadas e a margem encontrada, bem como identifiquem, por empresa, 

os dados coletados e trabalhados. 

O §1º deste mesmo artigo restringiu ainda mais esta exigência ao estatuir que: 

§ 1º As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se refere este 

artigo somente serão admitidos como prova se houverem sido realizados com 

observância de métodos de avaliação internacionalmente adotados e se referirem a 

período contemporâneo com o de apuração da base de cálculo do imposto de renda da 

empresa brasileira. 

Quanto às restrições criadas pelas regulamentações administrativas, as mais 

evidentes são as veiculadas diretamente pela IN/SRF nº 243/02. Neste sentido, os artigos 9º 

e 15 enunciam taxativamente as hipóteses em que serão permitidos ajustes nos bens, 

serviços e direitos idênticos. As hipóteses restringem-se a ajustes nas condições 

comerciais. Os artigos 10 e 17 estendem estas hipóteses aos bens, serviços e direitos 

similares, mas, já que não são idênticos, exige que sejam feitos também ajustes em função 

das diferenças de natureza física e de conteúdo. Contudo, relativamente aos bens, o 

conceito de similaridade é restringido, pelo artigo 28, aos que, simultaneamente: tiverem a 

mesma natureza e a mesma função; puderem substituir-se mutuamente na função a que se 

                                                 

75 O artigo 9º da Medida Provisória nº 478/09, publicada em 30.12.09, poucos dias antes da conclusão deste 
trabalho, pretende criar mais uma restrição à comparabilidade ao incluir no §2º, inciso II, do artigo 18 da 
Lei nº 9.430/96, a previsão de que o contribuinte somente poderá utilizar o PIC na modalidade interna 
(semelhante ao internal CUP), se a soma dos preços das transações incluídas na amostra de comparáveis for 
superior a dez por cento do valor dos preços de todas as respectivas transações controladas no período. 
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destinem; e tiverem especificações equivalentes. Além disso, o caput do artigo 29 sinalizou 

que, à revelia do que determinam as restrições do artigo 21 da Lei nº 9.430/96, acima 

transcritas, a Administração aceita os “documentos emitidos normalmente pelas empresas, 

nas operações de compra e venda” para a comprovação dos preços comparáveis. Esta 

sinalização, apesar da discutível legalidade, ao menos, serve para amenizar a excessividade 

da restrição legal. Por outro lado, o §2º daquele artigo não constitui restrição porque 

apenas exemplifica as publicações de preços que “consideram-se adequadas a surtir efeito 

probatório”. Por sua vez, o artigo 31 proibiu o uso de preços obtidos em “operações de 

compra e venda atípicas” e as exemplificou como “liquidações de estoque”, 

“encerramentos de atividades” e “vendas com subsídios governamentais”.  

Cumpre anotar também que o Fisco brasileiro, ao entender que os métodos criados 

pela lei para a apuração dos preços parâmetros devem ser aplicados “por bem, serviço ou 

direito”76, vem exigindo a aplicação do controle dos preços de transferência “produto a 

produto” e “transação a transação”77. Esta determinação impede a utilização de abordagens 

previstas na prática internacional que são mais flexíveis para a comparabilidade, como o 

basket approach e os intentional set-offs, os quais visam à maior efetividade na busca do 

padrão arm’s length. O basket approach prevê a apuração dos parâmetros arm’s length por 

“cestas de produtos” sempre que as transações tenham sido negociadas nestas 

circunstâncias78. Os intentional set-offs, por sua vez, preveem que a apuração dos 

parâmetros arm’s length devem considerar a compensação de vantagens recíprocas 

efetivamente negociadas entre transações das empresas relacionadas79.  

                                                 

76 Cf. o artigo 4º, §2º, e o artigo 20 da IN/SRF nº 243/2002. Registre-se, ademais, que o artigo 10 da Medida 
Provisória nº 478/09, publicada em 30.12.09, poucos dias antes da conclusão deste trabalho, pretende 
incluir esta restrição no artigo 19-B, §2º, da Lei nº 9.430/96. 

77 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 80 a 87; Paulo Ayres Barreto, ob. cit. 
(nota nº 371 do Capítulo 1), pp. 141 a 147; e Daniel A. Perin, “Prática do Controle dos Preços de 
Transferência nas Importações”. In: Alexandre Siciliano Borges, Edison Carlos Fernandes e Marcelo 
Magalhães Peixoto (coords.). Manual dos Preços de Transferência no Brasil – Celebração dos 10 anos de 
vigência da lei. São Paulo: MP Editora, 2007, pp. 100 a 103. 

78 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 1.42 e 1.43; e US Regs. (nota nº 76 do 
Capítulo 1), § 1.482-1 (f)(2)(iv). 

79 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 1.60 e 1.64; e US Regs. (nota nº 76 do 
Capítulo 1), § 1.482-1 (f)(2)(i). 
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Quanto às restrições discutidas pela doutrina e por julgados do CC/MF, destacam-

se: (a) a proibição de o Fisco utilizar dados sigilosos, como, por exemplo, do Sistema 

Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), para a obtenção de preços comparáveis, 

situação em que a doutrina estrangeira denomina secret comparables80; (b) a 

impossibilidade de uso dos preços obtidos, em conformidade com as determinações do 

AVA81, nos procedimentos de valoração aduaneira porque nestes, diferentemente dos 

procedimentos previstos para a apuração dos preços parâmetros no regime brasileiro de 

controle dos preços de transferência, não há liberdade de escolha de métodos82; (c) a 

imprestabilidade de amostras de preços colhidas a partir de ínfimas operações83; e (d) a 

vedação à utilização de preços comparáveis obtidos em exercícios financeiros diversos do 

que se realizou a transação controlada84. Todavia, estas restrições, por não terem sido 

veiculadas por regras gerais e abstratas, não configuram mecanismos de praticabilidade e, 

por isso, fogem ao escopo do presente trabalho. 

Com relação à natureza do mecanismo de praticabilidade, há que se perceber que as 

restrições operam de maneira a diminuir a amplitude das amostras de preços comparáveis. 

Ao realizar um teste de comparabilidade sem restrições, o agente comparador (empresa ou 

Fisco) está livre para escolher a amostra de preços comparáveis a partir de decisões 

subjetivas sobre a “intensidade das diferenças” existentes entre as circunstâncias da 

transação controlada e as circunstâncias das transações não controladas, sobre a 

“materialidade da afetação” dos preços provocada por estas diferenças e sobre a 

                                                 

80 Cf. Luís Eduardo Schoueri, “Considerações sobre o Princípio Arm’s Length e os Secret Comparables”. In: 
Luís Eduardo Schoueri (coord.). Direito Tributário: Homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: 
Quartier Latin, 2008, pp. 834 a 845; Daniel Vitor Bellan, “Preços de Transferência: Dificuldades Práticas na 
Aplicação do Método PIC”. In: Luís Eduardo Schoueri (coord.). Tributos e Preços de Transferência. v. 3. 
São Paulo: Dialética, 2009, pp. 14 a 19; e José Gomes Jardim Neto, ob. cit. (nota nº 418 do Capítulo 1), p. 
154. 

81 Cf. no Capitulo 1, o item 1.4.1. 
82 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 17 e 18. Entretanto, há opiniões 

favoráveis a utilização dos preços obtidos na valoração aduaneira, cf. Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3 do 
Capítulo 1), pp. 230 e 231; Miguel Hilú Neto, “O elo jurídico entre a valoração aduaneira e os preços de 
transferência”. In: Edison Carlos Fernandes (coord.). Preços de Transferência. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, pp. 63 a 86; e Paulo Roberto Andrade, “Valoração Aduaneira e Preços de Transferência no Brasil: 
uma Comparação Objetiva”. In: Revista de Direito Tributário Internacional nº 1. São Paulo: Quartier Latin, 
2005, pp. 142 a 145. 

83 Cf. Daniel Vitor Bellan, ob. cit. (nota nº 80), pp. 10 a 14; e Recursos CC/MF nº 137928 e 154586.  
84 Cf. Raquel Novais e Marco Antônio Behrndt, “A Interpretação das Regras de Preços de Transferência pelo 

Conselho de Contribuintes”. In: Revista de Direito Tributário Internacional n. 6. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 93; e Recurso CC/MF nº 139471. 
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“razoabilidade dos ajustes” que podem eliminar os efeitos destas diferenças85. Mas, com as 

restrições, elimina-se muito desta subjetividade e reduz-se a incerteza na aplicação do 

direito. Daí que as restrições da comparabilidade fomentam a praticabilidade reduzindo a 

subjetividade implícita na comparabilidade livre de restrições. Se por acaso fosse mantida 

esta liberdade, o arm’s length seria privilegiado, em prol da capacidade contributiva e da 

igualdade particular86. A ausência imediata de identidade com os mecanismos de 

praticabilidade baseados em ficções ou presunções permite enquadrar as restrições da 

comparabilidade na categoria das padronizações stricto sensu87.  

Para iniciar a argumentação, convém retomar a constatação de que vários dos 

problemas relatados na disciplina internacional de controle dos preços de transferência, os 

quais contribuem para potencializar as críticas ao arm’s length, giram em torno de um só 

problema, extrínseco às empresas relacionadas, isto é, as dificuldades que permeiam a 

comparabilidade88. Com efeito, a subjetividade das decisões do agente comparador, 

inerente aos testes de comparabilidade realizados no contexto internacional da disciplina, 

agrava a incerteza na aplicação do direito. Diante desta realidade, não há como deixar de 

reconhecer a utilidade de quaisquer mecanismos que diminuem a amplitude das amostras 

de preços comparáveis.  

Apesar de tal reconhecimento, é possível levantar uma convincente contra-

argumentação aos mecanismos que restringem a comparabilidade. Diante de tudo o que foi 

divulgado na contextualização preliminar da disciplina, é notória a exatidão da afirmação 

segundo a qual a comparabilidade é a essência do arm’s length89. A relação entre os dois é 

tão simbiótica que não há como dissociá-los. Por isso, sempre que se restringe a 

comparabilidade se estará também restringindo o arm’s length. É possível, então, concluir 

que todas as restrições que tentam amenizar a subjetividade da comparabilidade também 

maculam a realização do princípio arm’s length na mesma intensidade. 

                                                 

85 Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.4. 
86 Cf. no Capítulo 4, o item 4.3. 
87 Cf. no Capítulo 4, o item 4.3. 
88 Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.6. 
89 Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.4. 
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Em outro prisma, há que se argumentar também a sensível diferença funcional das 

recomendações da OCDE e das enunciações administrativas nos Estados Unidos quando 

cotejadas com os regulamentos administrativos nos países cuja estrutura jurídica-

constitucional tem inspiração romano-germânica. Se, por um lado, naquelas primeiras é 

permitida maior subjetividade, por outro, é maior a amplitude dos aplicadores do direito 

que estão a elas vinculados. Se, por um lado, nos regulamentos administrativos dos países 

de sistema romano-germânico exige-se maior objetividade, por outro, é menor a amplitude 

dos operadores do direito vinculados às suas determinações. Neste sentido, confrontando a 

regulamentação americana com as diretrizes administrativas editadas pelo Fisco alemão, 

Kroppen e Roeder constatam que, enquanto a regulamentação americana sobre o controle 

dos preços de transferência vincula os contribuintes, as autoridades fiscais e os tribunais, as 

diretrizes alemãs apenas vinculam os agentes do Fisco. Apesar de os contribuintes alemães 

geralmente seguirem as diretrizes administrativas, vistas como uma compilação da 

interpretação da Administração, os tribunais não necessariamente seguem esta 

interpretação90. Não é diverso o entendimento da função das regulamentações 

administrativas no Brasil. Nesta esteira, Schoueri sustenta que, ao editar atos 

administrativos regulamentares, “o Poder Executivo nada mais está fazendo do que 

instruindo seus funcionários e, simultaneamente, oferecendo ao contribuinte sua 

interpretação da lei”. No âmbito tributário, o contribuinte que concordar adquire um direito 

assegurado pelo parágrafo único do artigo 100 do CTN91. 

Além disso, no Brasil, mesmo quando a subjetividade é veiculada mediante 

elementos normativos inseridos em lei, há muitos autores de escol que, amparados na 

doutrina de Alberto Xavier, sustentam a existência de uma faceta denominada “tipicidade 

cerrada”, a qual poderia ser deduzida do princípio da legalidade tributária92. Sem embargo 

da imprópria utilização da ideia de tipo93, esta doutrina defende que todos os elementos 

necessários à identificação da regra-matriz de incidência tributária deveriam ser 

                                                 

90 Cf. Heinz-Klaus Kroppen e Achim Roeder, “German Cost Sharing Guidelines: An International 
Comparison”. In: Tax Management Transfer Pricing Report, 2000/08. The Bureau of National Affairs, p. 
1000. 

91 Cf. Luís Eduardo Schoueri ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 42. 
92 Cf. Alberto Xavier, Os Princípios da Legalidade e da Tipicidade na Tributação. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1978. 
93 Cf. no Capítulo 4, o item 4.3. 
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minuciosamente discriminados pela lei. Para seus defensores, o legislador deve discriminar 

tais elementos tão inequivocamente que não se pode delegar qualquer grau de 

subjetividade para o aplicador do direito.  

Há, portanto, uma repulsa ao subjetivismo que é amparada na própria natureza do 

sistema jurídico-tributário brasileiro. Bellan e Ribeiro, motivados por esta repulsão, 

demonstram toda sua reticência quanto à possibilidade de uma comparabilidade mais 

subjetiva no Brasil. Confira-se94: 

Por outro lado, não podemos deixar de reconhecer que tal “liberdade” 

na execução de uma análise comparativa pode significar um aumento nos 

custos de compliance para o contribuinte, que precisa se cercar de todas as 

provas e argumentos disponíveis para demonstrar que seus cálculos 

produzem um resultado arm’s length. 

Mais do que isso, somos forçados a admitir que tamanha 

discricionariedade pode ser desastrosa quando os órgãos de fiscalização não 

são suficientemente preparados, ou porque não terão condições de avaliar os 

cálculos dos contribuintes ou porque promoverão autuações infundadas ou 

abusivas. 

No Brasil, uma definição positivada talvez represente uma segurança 

maior para o contribuinte. 

Mesmo quando inexistem restrições à comparabilidade, há um clamor para que a 

Administração a restrinja em relação a seus comandados. Veja-se, por exemplo, a 

declaração dos mesmos autores, para quem foi “inconveniente” a aplicação “somente aos 

bens, não abarcando serviços ou direitos” da restrição ao conceito de similaridade proposto 

pelo artigo 28 da IN/SRF nº 243/0295. Ora, se a lei havia autorizado a comparabilidade com 

os serviços e direitos similares, para que a necessidade de a Administração expressar sua 

interpretação? Resposta: para eliminar o subjetivismo com o qual a maioria dos operadores 

                                                 

94 Cf. Daniel Vitor Bellan e Ricardo Pereira Ribeiro, “Conceito de Similaridade para Efeito de Controle 
Fiscal dos Preços de Transferência”. In: Edison Carlos Fernandes (coord.). Preços de Transferência. São 
Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 126. 

95 Cf. Daniel Vitor Bellan e Ricardo Pereira Ribeiro, ob.cit. (nota nº 94), p. 129. 
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do direito tributário brasileiro não aceita conviver. Este singelo exemplo ilustra bem as 

razões pelas quais existem as restrições da comparabilidade no regime brasileiro.  

Este argumento, contudo, não se harmoniza com a realidade histórica de que o 

controle dos preços de transferência exige um ambiente jurídico que conviva com o 

subjetivismo. O relato do contexto em que progrediu a disciplina revelou que seu 

desenvolvimento está intimamente ligado aos diversos estudos realizados no âmbito do 

IRS96. A estrutura jurídica-constitucional dos Estados Unidos possibilita que os resultados 

destes estudos sejam veiculados no ordenamento tributário americano por intermédio de 

regulamentações administrativas que operam de forma muito diferente dos enunciados 

prescritivos positivados nos regulamentos brasileiros. É possível perceber um elevado grau 

de subjetividade atribuído ao agente comparador para a seleção de parâmetros 

comparáveis. Muitas das determinações contidas na regulamentação editada pelo 

Departamento do Tesouro daquele País são enunciadas na forma de exemplos que não 

escondem este alto nível de subjetividade decisória97.  

Como já anunciado, a disciplina internacional tem sua solução para conviver com o 

subjetivismo. Quanto maior a subjetividade das decisões da comparabilidade, maior a 

necessidade de fundamentação documentada destas decisões para eventual controle 

ulterior98. Portanto, a subjetividade decisória pode ser controlável. Para inserir em nosso 

sistema tributário uma metodologia que visa a pesquisar os parâmetros arm’s length 

baseada em testes de comparabilidade tão subjetivos como os desenvolvidos na disciplina 

internacional, seriam necessárias algumas providências além da simples previsão descritiva 

da metodologia em lei. Há que se exigir uma fundamentação documentada das decisões 

empreendidas pelo agente comparador muito mais robusta do que a comumente é exigida 

para a aplicação, unicamente fundamentada pela subsunção, das regras-matrizes de 

incidência tributária. Este assunto será oportunamente retomado99.   

                                                 

96 Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.1. 
97 Cf. US Regs. (nota nº 76 do Capítulo 1), § 1.482-1 (d) e (e). 
98 Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.4. 
99 Cf. neste Capítulo, o item 5.3. 



 

 

281

 

 

Não obstante as diretrizes da OCDE, até por falta de poder de jurisdição, terem sido 

veiculadas na forma de meras recomendações, esta organização internacional reforça a 

importância da subjetividade na análise de comparabilidade e não se omite em tentar 

resolver o problema dos crescentes custos de conformação (compliance costs) originado 

pelo excesso de subjetividade. Com este objetivo, desde 2003, a OCDE iniciou uma série 

de tratativas que têm por fim expor a análise de comparabilidade e a busca por 

comparáveis para discussão. O último relatório sobre o assunto, apresentado em 2006, 

submete nove questões para apreciação que procuram dar maior ênfase à qualidade da 

análise do que às comparações mecânicas de indícios financeiros e visam a atingir um 

maior equilíbrio entre os aspectos exigidos para a análise e os encargos criados para os 

contribuintes e as administrações tributárias100. 

Convém, então, compendiar a discussão argumentativa até aqui esboçada: as 

medidas de praticabilidade que tentam restringir a subjetividade observada nas decisões do 

agente comparador nos testes de comparabilidade da disciplina internacional maculam na 

mesma intensidade a realização do princípio arm’s length (ARG1); apesar de substantiva 

parcela da doutrina nacional sustentar que a subjetividade não convive com o sistema 

jurídico-tributário brasileiro, este argumento não se harmoniza com a realidade histórica de 

que o controle dos preços de transferência exige um ambiente jurídico que conviva com o 

subjetivismo (ARG2); a subjetividade pode ser controlada pela fundamentação 

documentada das decisões do agente comparador (ARG3); e a OCDE continua reforçando 

o subjetivismo e tentando resolver o problema dos crescentes custos de conformação dos 

testes de comparabilidade (ARG4).  

Percebe-se, assim, que: ARG1 é neutro em relação ao mecanismo porque sustenta 

que ele promove um equilíbrio entre a intensidade de realização da praticabilidade e de 

afetação do arm’s length; e ARG2, ARG3 e ARG4 são contrários ao mecanismo porque 

sustentam que o afastamento do subjetivismo por ele perpetrado afeta intensamente a 

realização do arm’s length. Portanto, o sopesamento dos princípios envolvidos na colisão 

revela que, em face dos argumentos apresentados, o arm’s length é mais intensamente 

                                                 

100 Cf. OECD Comparability: Public Invitation to Comment on a Series of Draft Issues Notes, May, 2006, ob. 
cit., p. 8. 
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afetado do que a realização da praticabilidade. Assim, estas considerações, por si sós, já 

afastam a proporcionalidade das restrições à comparabilidade impostas na legislação 

brasileira. 

Nada obstante, em consonância com o acima relatado, algumas das restrições da 

comparabilidade foram criadas por regulamentações administrativas. É o caso das 

restrições veiculadas por atos administrativos ou decorrentes de exigências de interpretação 

de regra veiculada em ato administrativo com efeitos restritivos, como é o caso do basket 

approach e dos intentional set-offs. Como a formulação efetiva do controle dos preços de 

transferência no Brasil impõe consequência direta na regra-matriz de incidência do IR101, a 

veiculação de um mecanismo de praticabilidade mediante ato administrativo afeta o direito 

consubstanciado pelo princípio da legalidade tributária. Poderia, assim, ser invocado mais 

este princípio na condição de direito colateralmente afetado. Contudo, uma vez que o 

mecanismo examinado já é desproporcional quando veiculado por lei, é dispensável o 

sopesamento em relação a mais um direito afetado.  

Consequentemente, o sopesamento revela que as restrições da comparabilidade 

provocam uma intensidade de restrição ao arm’s length mais gravosa do que a intensidade 

de realização da praticabilidade. Portanto, respondendo ao questionamento (iii), conclui-se 

que as restrições à comparabilidade impostas aos métodos inspirados no CUP são medidas 

constitucionalmente desproporcionais. 

5.2.2.4 – 4º mecanismo: margens de lucros predeterminadas 

Conforme anunciado102, o legislador brasileiro afastou completamente o teste da 

comparabilidade dos métodos brasileiros inspirados no resale price e cost plus. Na 

metodologia internacional, as margens que formam a amostra de transações não 

controladas em circunstâncias comparáveis comporão um intervalo de preços arm’s length 

que será cotejado com o preço praticado na transação controlada. Os métodos brasileiros 

que utilizam margens, por outro lado, determinam o cálculo de médias aritméticas 
                                                 

101 Cf. neste Capítulo, o item 5.2.1. 
102 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.2.1. 
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ponderadas de preços de revenda (PRL, PVA e PVV) ou de custos (CPL e CAP) que 

constituirão bases a partir das quais devem ser aplicadas as respectivas margens brutas 

predeterminadas com o intuito de encontrar um valor único representativo do preço 

parâmetro. Neste sentido, predeterminaram-se as seguintes margens: para o PRL, 60% na 

hipótese de bens importados aplicados à produção, e 20%, nas demais hipóteses103; para o 

PVA, 15%; para o PVV, 30%; para o CPL, 20%; e para o CAP, 15%. Relativamente aos 

juros negociados sobre operações de empréstimo, a legislação brasileira adotou uma 

metodologia específica que também predeterminou uma margem equivalente à taxa de 

juros básica usada como referência no sistema financeiro internacional (taxa libor), 

acrescida de três pontos percentuais a título de spread.   

Quanto à natureza do mecanismo de praticabilidade, tem sido habitual enquadrar as 

margens predeterminadas na categoria das presunções legais104. Neste sentido, discute-se 

qual seria a subclassificação mais adequada para abordar o tratamento destas presunções: 

absolutas105, relativas106 ou mistas107. A flexibilização criada pelo procedimento de 

mudança de margens previsto nos artigos 20 e 21, §2º, da Lei nº 9.430/96108, propiciou a 

concepção doutrinária de que as margens predeterminadas poderiam se tratar de 

presunções legais relativas ou mistas. Estas últimas porque a regulamentação 

administrativa que se seguiu à previsão legal criou uma série de restrições à instrução 

probatória do procedimento que viabiliza a mudança de margens. Este assunto, contudo, 

será melhor esclarecido a seguir. 

                                                 

103 O artigo 9º da Medida Provisória nº 478/09, publicada em 30.12.09, poucos dias antes da conclusão deste 
trabalho, pretende substituir o método PRL pelo Método do Preço de Venda menos Lucro (PVL). Trata-se 
de conferir status legal à sistemática introduzida pelos parágrafos 10 e 11 do artigo 12 da IN/SRF nº 243/02 
para a aplicação do método PRL na hipótese de bens importados aplicados à produção. A diferença é que, 
no PVL, esta sistemática deverá ser aplicada com margem de lucro única de 35%, indistintamente, nas 
hipóteses de bens importados aplicados à produção ou destinados à revenda. 

104 Ressalve-se, entretanto, o fato de que a maioria dos autores enquadra a margem predeterminada dos juros 
na categoria das ficções legais. 

105 Cf. José Artur Lima Gonçalves, ob. cit. (nota nº 93 do Capítulo 4), p. 239. 
106 Cf. Alberto Xavier, ob. cit. (nota nº 3 do Capítulo 1), p. 388; Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3 do Capítulo 

1), p. 277; e Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 106. 
107 Cf. Paulo Ayres Barreto ob. cit. (nota nº 412 do Capítulo 2), pp. 156 a 158; e Maria Rita Ferragut, ob. cit. 

(nota nº 88 do Capítulo 4), p. 224.  
108 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.3. 
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A despeito das respeitáveis opiniões em contrário, pretende-se sustentar aqui que o 

mecanismo de praticabilidade representado pelas margens predeterminadas não se trata de 

quaisquer das hipóteses de presunção legal. De acordo com o anteriormente defendido, a 

legislação brasileira de preços de transferência é operacionalizada por intermédio de uma 

ficção legal que atribui à renda considerada implicitamente consumida na forma de lucros 

distribuídos (Fc) a consequência de incluí-la na base de cálculo da regra-matriz de 

incidência do IR (Ff). Esta renda é conhecida mediante subtração do preço praticado pelo 

preço parâmetro, nas importações, ou do preço parâmetro pelo preço praticado, nas 

exportações. O preço parâmetro, por sua vez, é determinado segundo os métodos de 

apuração previstos em lei109. A questão agora é investigar como a legislação 

operacionalizou a determinação do preço parâmetro nos casos em que ele é conhecido por 

intermédio dos métodos baseados em margens predeterminadas. 

Em consonância com o atestado nos estudos previamente realizados neste trabalho, 

a presunção é uma técnica probabilística de direito probatório. Para que haja presunção, é 

necessário que ocorra um fato conhecido (Fc), cuja ocorrência pode ser comprovada, do 

qual indiretamente se infere a ocorrência de um fato presumido (Fp)110. Inexiste, contudo, 

qualquer semelhança entre o mecanismo das margens predeterminadas fixadas pela lei e a 

ocorrência de um fato conhecido que pudesse ser comprovado. O legislador não facultou à 

Administração a possibilidade de esta comprovar a ocorrência de uma hipótese presuntiva 

(por exemplo, se ficar comprovado que uma empresa X atua no mesmo ramo de negócios 

que a empresa controlada) a partir da qual se poderia inferir a base da presunção (a 

margem bruta de lucro praticada pela empresa X pode ser a margem arm’s length). Pelo 

contrário, as margens predeterminadas não se subsumem em nenhuma hipótese presuntiva 

e não existe nenhuma relação de inferência entre elas e as margens arm’s length que 

fundamentam os métodos internacionais.  

Portanto, com base nesta evidência, não é possível concordar que o mecanismo de 

praticabilidade veiculado pela lei se trate de qualquer das espécies de presunção. Ao que 

tudo indica, as margens predeterminadas são meras quantificações estabelecidas pela lei 

                                                 

109 Cf. neste Capítulo, o item 5.2.1. 
110 Cf. no Capítulo 4, o item 4.4. 
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aptas a substituir as margens brutas de lucro praticadas pela empresa brasileira em 

transações realizadas com pessoas vinculadas. Trata-se, na categorização anteriormente 

proposta, de padronizações stricto sensu111. A flexibilização criada pela lei pode até 

viabilizar uma outra quantificação mais compromissada com as margens arm’s length. 

Neste sentido, relativiza a quantificação originalmente positivada na lei, entretanto, isto 

não repara a natureza do mecanismo de praticabilidade.  

É conveniente começar a argumentação lembrando que, antes da introdução do 

controle dos preços de transferência pela Lei nº 9.430/96, o Brasil já dispunha de uma 

legislação interna que se propõe a alcançar a manipulação de preços praticados entre 

pessoas relacionadas com base na comparação com os preços que normalmente se 

verificam no mercado. Trata-se da legislação que visa a evitar a distribuição disfarçada de 

lucros (DDL)112. A experiência adquirida com a aplicação desta legislação parece ter 

alertado o legislador para a dificuldade que representa a busca de parâmetros de mercado. 

Se a busca de preços de mercado já se revelava tão complexa, tanto mais se poderia 

imaginar a pesquisa de margens de lucros. Por esta razão, o legislador brasileiro teria 

optado por predeterminar as margens. Seria, então, uma forma absolutamente prática de 

lidar com algo que a experiência prévia já sinalizava problemático113.  

Entretanto, o argumento segundo o qual a predeterminação das margens é um 

mecanismo que induz uma forma absoluta de praticabilidade precisa ser amenizado. É que 

o legislador não somente predeterminou as margens. Em conformidade com o que foi 

anunciado no item anterior, ele também predeterminou os pontos de referência a partir dos 

quais as margens predeterminadas devem ser aplicadas. Mas, ao fazer isto em alguns 

métodos, destoou dos equivalentes internacionais baseados em margens brutas (resale 

price e cost plus), os quais calculam os preços arm’s length a partir dos preços de revenda 

ou dos custos incorridos observados na própria empresa testada que pratica a transação 

                                                 

111 Cf. no Capítulo 4, o item 4.3. 
112 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.1. 
113 A doutrina não hesita em afirmar que a predeterminação das margens nos métodos brasileiros foi uma 

concessão à praticabilidade. Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 406 do Capítulo 1), p. 121; e Igor 
Mauler Santiago e Valter Lobato, “Margens Predeterminadas: um Caso de Confronto entre a Praticabilidade 
e a Capacidade Contributiva? Exigências Constitucionais para sua Adoção”. Tributos e Preços de 
Transferência. v. 3. São Paulo: Dialética, 2009, p. 110. 
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controlada. Foi o que sucedeu com a possibilidade de se calcular o preço parâmetro, no 

PVA e PVV, a partir de médias de preços de venda, e, no CPL, a partir de médias de custos 

de produção, obtidos em transações idênticas ou semelhantes. Neste particular, a 

metodologia brasileira indeterminou onde a disciplina internacional trabalha com uma 

conceituação mais determinada. Atuou, portanto, em desfavor da praticabilidade. 

Não é outra a conclusão quando se analisa a tardia solução encontrada para lidar 

com o problema da vedação administrativa inicial ao uso do PRL com margem de 20% nas 

hipóteses em que a empresa aplica na sua produção o bem importado de pessoa vinculada. 

Por considerar que exigir uma margem mínima de 20% seria inadequado para as empresas 

que operassem desta forma, resolveu a Lei nº 9.959/00 criar a margem de 60% para esta 

hipótese. Independentemente da discussão que se trava sobre a legalidade dos atos 

administrativos que regulamentaram a aplicação do método nesta hipótese114, importa, 

aqui, observar que a lei criou uma brusca variação na margem que deve ser aplicada pelo 

método em função de que se verifique a “hipótese de bens importados aplicados à 

produção”. Neste ponto, sobressai a grave distorção que uma pequena produção local pode 

causar na margem mínima exigida. Daí a importância de se perceber que a lei deixou 

indeterminado o nível de produção que deve ser realizado para provocar a mudança de 

margem. Trata-se de mais uma iniciativa contra a praticabilidade. 

Distorção semelhante pode ser aventada com a criação dos métodos PVA e PVV. 

Estes métodos, que foram inspirados no resale price, tiveram suas margens 

predeterminadas em função de duas hipóteses distintivas acerca do tipo de mercado em que 

                                                 

114 Já nos manifestamos sobre esta discussão. Cf. Ricardo Marozzi Gregorio, “Preços de Transferência: uma 
Avaliação da Sistemática do Método PRL”. In: Luís Eduardo Schoueri (coord.). Tributos e Preços de 
Transferência. v. 3. São Paulo: Dialética, 2009, pp. 170 a 195. Interessante notar que a alteração pretendida 
pelo artigo 9º da Medida Provisória nº 478/09 (cf. nota nº 103) parece em consonância com as conclusões 
reveladas naquele estudo, as quais propugnavam o seguinte: “Para corrigir o problema que persiste, o 
recomendável seria a eliminação da metodologia do PRL-20%, já que a metodologia explicitada pelo PRL-
60% pode perfeitamente ser aplicada quando não há produção local. A discussão ficaria por conta da 
margem percentual que poderia atender a qualquer situação. Aliás, o estabelecimento de um percentual fixo 
foi uma escolha da lei brasileira que destoa da prática internacional. Como se mencionou, a essência do 
método do preço de revenda está justamente na comparabilidade das margens de lucro que devem variar de 
acordo com a maior ou menor função exercida pelo importador/revendedor, seja ela de comercialização ou 
de produção. Mas, se for para manter uma margem percentual fixa, que o seja independentemente da função 
exercida porque o espectro das possíveis funções tem um comportamento contínuo, ao contrário de uma 
eventual descontinuidade que a dicotomia comercialização/produção poderia pressupor.”. 
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atua a pessoa vinculada importadora no país de destino. Se o mercado for “atacadista”, a 

margem foi fixada em 15%, se for “varejista”, em 30%. Impõe-se, então, a seguinte 

indagação: até que ponto não existe uma área de indeterminação entre os conceitos de 

“mercado atacadista” e “mercado varejista”? Atento para esta dificuldade, Roberto 

Quiroga entende que “o legislador introduz outro conceito extremamente largo e vago, 

qual seja, o de mercado atacadista”, e, sobre esta dificuldade, o PVV “apresenta os mesmos 

problemas do PVA”115. Com efeito, uma pessoa vinculada no exterior pode muito bem 

atuar num mercado misto, cuja caracterização, para uns, deva ser subsumida no conceito de 

“mercado atacadista”, mas, para outros, no conceito de “mercado varejista”. Esta área de 

transição não parece conviver com a brusca variação de margens. Portanto, a 

indeterminação dos conceitos que definem os tipos de mercado no PVA e no PVV também 

ameniza a praticabilidade das margens predeterminadas. 

O mais contundente argumento contrário às margens predeterminadas repousa na 

brutal ofensa que este mecanismo impõe à realização do princípio arm’s length. Como se 

disse para rechaçar a natureza presuntiva do mecanismo, não há qualquer compromisso 

entre as margens fixadas pelo legislador e as margens arm’s length que inspiram a 

disciplina no cenário internacional. Nenhum estudo econométrico pré-legislativo foi 

apresentado neste sentido. Entretanto, a padronização perpetrada pelos mecanismos de 

praticabilidade deve obedecer, dentre outros, ao pressuposto da generalidade, isto é, deve 

ser adequada para a maior parte dos contribuintes, de modo que eventuais discrepâncias do 

padrão em relação à média da ocorrência dos fatos não podem ser excessivas116. Neste 

sentido, salta aos olhos tanto a imposição de margens excessivas, como para muitos podem 

parecer a de 60% para o PRL na hipótese de bens importados aplicados à produção local e 

a da taxa libor acrescida de 3% na hipótese de juros negociados sobre operações de 

empréstimo117, quanto, reduzidas, como parece ser o caso de muitas das diversas margens 

predeterminadas quando aplicada por setores altamente lucrativos. Relativamente à ofensa 

                                                 

115 Cf. Roberto Quiroga Mosquera, “O Regime Jurídico-Tributário dos Preços de Transferência e a Lei nº 
9.430/96”. In: Valdir de Oliveira Rocha (coord.). Tributos e Preços de Transferência. São Paulo: Dialética, 
1997, pp. 96 e 97. 

116 Cf. no Capitulo 4, o item 4.1. 
117 Cf. Rafael Macedo Malheiro, “Controle de preços de transferência sobre operações financeira e Registro 

do contrato no BACEN”. In: Revista de Direito Tributário Internacional n. 8. São Paulo: Quartier Latin, 
2008, p. 212. 
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que os mecanismos de praticabilidade podem provocar na igualdade particular, 

oportunamente ressaltou Humberto Ávila que “é preciso que os efeitos desiguais, 

relativamente aos elementos particulares dos contribuintes, não sejam expressivos”, “a 

desigualdade não pode ser nem contínua nem considerável entre os contribuintes” e “a 

desigualdade não pode atingir um número expressivo de contribuintes”118. 

Nada obstante, ao contrário do que uma observação precipitada poderia concluir, a 

predeterminação dos pontos de referência, a partir dos quais e nos quais as margens 

predeterminadas devem ser aplicadas, não operou restrições adicionais à realização do 

arm’s length. Como revelado, a disciplina internacional adota os preços de revenda (no 

resale price) e os custos incorridos (no cost plus) pela própria empresa testada como 

pontos de referência. Não há uma maior preocupação com a delimitação exata destes 

pontos de referência porque cabe à avaliação subjetiva do agente comparador identificar a 

compatibilidade contábil das transações controlada e não-controladas nos testes de 

comparabilidade. Em consonância com o que foi relatado, há necessidade de se promover 

ajustes adequados para garantir consistência contábil entre as variadas fontes119. Porém, os 

métodos brasileiros baseados em margens brutas afastaram os testes de comparabilidade. 

Em seu lugar, escolheu-se predefinir uma variedade de atributos dos pontos de referência.  

No texto da Lei nº 9.430/96, é possível perceber predefinições nos preços de 

revenda e custos (pontos de referência) a partir dos quais serão deduzidos os lucros brutos, 

consubstanciados pelas margens predeterminadas, para o cálculo do preço parâmetro. 

Assim, no caso do PVA e do PVV, predefiniu-se a média aritmética dos preços de revenda 

no respectivo mercado do país de destino diminuídos “dos tributos incluídos no preço, 

cobrados no referido país” (artigo 19, §3º, II e III); no caso do PRL, predefiniu-se a média 

aritmética dos preços de revenda “praticados pela empresa com compradores não 

vinculados”, “diminuídos dos descontos concedidos, dos impostos e contribuições 

incidentes sobre as vendas e das comissões e corretagens pagas” (artigo 18, II, e §3º); no 

caso do CAP, predefiniu-se a média aritmética dos custos incorridos “acrescidos dos 

                                                 

118 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40 do Capítulo 3), pp. 95 a 97. 
119 Cf. no Capítulo 1, os itens 1.3.3.1.2. e 1.3.3.1.3. 
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impostos e contribuições cobrados no Brasil” (artigo 19, §3º, IV)120; e, no caso do CPL, 

predefiniu-se o custo médio de produtos idênticos ou similares, “acrescido dos impostos e 

taxas cobrados pelo referido país na exportação” (artigo 18, III).  

Por outro lado, na mesma Lei, é possível perceber também predefinições nos preços 

de revenda e custos (pontos de referência) nos quais as margens predeterminadas deverão 

ser aplicadas para consubstanciar os lucros brutos. Assim, no caso do PVA e do PVV, 

predefiniu-se que as margens devem ser aplicadas sobre os preços de venda (no “atacado” 

e no “varejo”) sem diminuição de quaisquer itens contábeis (artigo 19, §3º, II e III); no 

caso do PRL com margem de 60%, predefiniu-se que “os valores referidos nas alíneas 

anteriores”, quais sejam, “os descontos incondicionais concedidos, os impostos e 

contribuições incidentes sobre as vendas e as comissões e corretagens pagas” devem ser 

deduzidos do preço de revenda antes da aplicação da referida margem (artigo 18, II, “d”, 

“1”)121; no caso do PRL com margem de 20%, predefiniu-se que a referida margem deve 

ser aplicada sobre o preço de revenda sem diminuição de quaisquer itens contábeis (artigo 

18, II, “d”, “2”)122; no caso do CAP, predefiniu-se que a margem deve ser aplicada “sobre 

a soma dos custos mais impostos e contribuições” (artigo 19, §3º, IV); e, no caso do CPL, 

predefiniu-se que a margem deve ser aplicada sobre o custo apurado sem acréscimo de 

quaisquer itens contábeis (artigo 18, III). 

                                                 

120 Uma vez que o CAP é calculado a partir de custos incorridos em reais, o qual deve ser comparado com o 
preço praticado calculado a partir da conversão de preços negociados em moeda estrangeira, o legislador 
vem mantendo uma política de redução dos impactos relativos à apreciação da moeda nacional em relação a 
outras moedas. Neste sentido, o artigo 36 da Lei nº 11.196/05 autorizou a instituição de fatores de ajuste a 
serem aplicados aos métodos de cálculo aplicáveis à exportação nos anos em que a moeda nacional sofra 
significativa apreciação. Tais fatores foram instituídos para os preços praticados nos anos de 2005 a 2008 
pelas Portarias MF nº 436/205, 425/2006, 329/2007 e 310/2008 com o intuito de manter a paridade desta 
comparação. Trata-se, na verdade, de tentar manter a paridade da escolha arbitrária da amplitude da margem 
predeterminada (15% para o CAP). 

121 Em face da falta de clareza do texto legal, é discutível se, no PRL 60%, a lei predefiniu também que o 
“valor agregado no País” deve ser deduzido do preço de revenda antes da aplicação da margem ou se a lei 
predefiniu que este “valor agregado no País” deve ser diminuído da média aritmética dos preços de revenda 
a partir da qual será deduzido o lucro bruto consubstanciado pela margem. Já nos posicionamos a favor 
desta última opção interpretativa. Cf. Ricardo Marozzi Gregorio, ob. cit. (nota nº 114), pp. 187 a 191. 

122 O artigo 12, §8º, da IN/SRF nº 243/02, contudo, inovou ao prever que a margem de lucro deveria ser 
“aplicada sobre o preço de revenda, constante da nota fiscal, depois de excluídos, exclusivamente, os 
descontos incondicionais concedidos”. Esta inovação, no entanto, atua de forma benéfica para os 
contribuintes, aumentando o preço parâmetro nas operações de importação. Por esta razão, não tem sido 
questionada sua legalidade.  
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Cada uma destas predefinições destaca alguns itens contábeis que serão suportados 

pelos lucros brutos consubstanciados nas margens predeterminadas. Estas predefinições 

arbitrárias da lei não representam nenhum argumento adicional contrário à realização do 

arm’s length porque a escolha das margens também já foi arbitrária. Isto porque, ao se 

entender que a escolha arbitrária das amplitudes das margens predeterminadas é uma 

medida proporcional, a predefinição também arbitrária dos itens contábeis de custo ou 

despesa que serão suportados pelos lucros dimensionados por tais amplitudes se insere na 

arbitrariedade daquela escolha. Portanto, a predeterminação arbitrária dos pontos de 

referência não operou restrições adicionais ao que já havia brutalmente sido promovido 

pela predeterminação das margens quanto à realização do arm’s length. 

A mais convincente contra-argumentação em favor das margens predeterminadas 

sustenta que não há ofensa tão grave ao arm’s length porque a mesma lei que criou o 

mecanismo de praticabilidade previu também a possibilidade de alteração das margens. De 

fato, os artigos 20 e 21, §2º, da Lei nº 9.430/96123 admitiram que, ressalvadas as margens 

predeterminadas dos juros negociados sobre operações de empréstimo, ou o Ministro de 

Estado da Fazenda (MF) poderá alterar as margens, de ofício, em circunstâncias especiais, 

ou elas poderão ser alteradas desde que o contribuinte utilize comprovação submetida às 

mesmas restrições que a lei impôs à comparabilidade (publicações, pesquisas ou relatórios 

elaborados em conformidade com os incisos I e II do artigo 21 e seu §1º124). Entretanto, a 

Administração avocou para si esta segunda hipótese mediante a edição de atos 

administrativos (Portaria MF nº 222/08 e os artigos 32 a 34 da IN/SRF nº 243/02) que 

regulamentam o procedimento instrutório de um pedido necessário para a alteração das 

margens predeterminadas125. Então, quanto a este procedimento, há que se invocar o 

princípio da legalidade tributária na condição de direito afetado porque o §2º do artigo 21 

da Lei nº 9.430/96 apenas condiciona a mudança de margem à comprovação restrita acima 

                                                 

123 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.3. 
124 Cf. o item anterior deste Capítulo. 
125 Esta é a conclusão que se infere da simultânea leitura das obscuras redações da fundamentação da Portaria 

MF nº 222/08, a qual inclui o artigo 21 da Lei nº 9.430/96 para justificar a instituição do procedimento 
instrutório de um pedido necessário para a mudança de margens que será realizada pelo Ministro da 
Fazenda, e dos artigos 32 a 34 da IN/SRF nº 243/02, os quais parecem submeter a hipótese da comprovação 
de margem diversa pelo contribuinte à aprovação do Ministro da Fazenda. Esta é também a conclusão 
adotada na prática do controle dos preços de transferência no Brasil, ou seja, não se tem notícia de 
contribuintes que, por iniciativa própria, atuem conforme prevê o §2º do artigo 21 da Lei nº 9.430/96. 
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mencionada. Além disso, como alerta Schoueri, o procedimento estabeleceu “um rol de 

documentos descabido e não razoável” que inviabiliza o pedido de alteração de margens 

para alguns métodos. Configura-se, na opinião do autor, a chamada prova diabólica 

(probatio diabolica), segundo a qual se exige do contribuinte a produção de uma prova tão 

difícil que, na prática, nega-se o direito126. Neste sentido, não é muito diferente a opinião 

de outros autores127. Após dez anos de inaplicabilidade, Napoleão Dagnese destacou que o 

procedimento de mudança de margens tornou-se “de facto letra morta”128. Mais 

recentemente, concluiu Schoueri que, em face das inúmeras exigências documentais, “não 

causa surpresa que desde a data da edição da Lei nº 9.430/96, não se teve notícia de caso 

concreto em que as margens fixas tenham sido alteradas”129.  

A verdade é que, sem qualquer possibilidade de alteração das margens, a gravosa 

ofensa à realização do arm’s length causada pela predeterminação das margens decide o 

sopesamento em favor da não proporcionalidade do mecanismo examinado. Contudo, 

havendo esta possibilidade, o resultado poderia ser diferente. Analisando a questão apenas 

do ponto de vista da observância ao arm’s length, Heleno Tôrres entende que os métodos 

brasileiros atendem a este princípio porque “ao se verificar a formação de preços 

divergentes, fugidios da realidade pela inadequação das margens, teremos a necessidade de 

mutação das margens, seja pelo contribuinte, seja de ofício”130. Por sua vez, Schoueri 

sustenta que a possibilidade de alteração das margens, que o autor identifica no artigo 20 

da Lei nº 9.430/96, é o “bastião da constitucionalidade” do controle dos preços de 

transferência no Brasil131. No entanto, a imposição de restrições à comprovação concreta 

ou hipotética das margens arm’s length, seja pela lei, seja por regulamentação 

administrativa, parece também atuar em desfavor do arm’s length, afastando a 

                                                 

126 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 406 do Capítulo 1), pp. 122 a 124. 
127 Cf. Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3 do Capítulo 1), p. 294; Igor Mauler Santiago e Valter Lobato, 

“Margens ..., ob. cit. (nota nº 113), p. 116; e José Gomes Jardim Neto, “Princípio da Legalidade, Instruções 
Normativas e Preços de Transferência – tentativa de organização e análise sistematizada”. In: Edison Carlos 
Fernandes (coord.). Preços de Transferência. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 46. 

128 Cf. Napoleão Dagnese, “Subordinando a fiscalidade à constitucionalidade: alinhamento do Transfer 
Pricing via PL 4.695/01”. In: Revista de Direito Tributário Internacional n. 5. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 107. 

129 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 406 do Capítulo 1), p. 123. 
130 Cf. Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3 do Capítulo 1), p. 291. 
131 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 104. 
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proporcionalidade que poderia ser conquistada com a possibilidade de alteração das 

margens.  

Sintetizando a argumentação construída, é possível concluir que: a experiência 

adquirida com a DDL pode justificar a criação de um mecanismo de praticabilidade que 

afasta a complexa pesquisa de margens de lucro no mercado, contudo, a intensidade da 

realização da praticabilidade precisa ser amenizada porque, em alguns casos, a 

metodologia brasileira indeterminou onde a disciplina internacional trabalha com uma 

conceituação mais determinada, como no cálculo do preço parâmetro a partir de pontos de 

referência obtidos em transações idênticas ou semelhantes, na indeterminação do nível de 

produção que deve ser realizado para provocar a mudança de margem no PRL 60% e na 

indeterminação dos conceitos que definem os mercados no PVA e no PVV (ARG1); a 

ausência de qualquer compromisso entre as margens fixadas pelo legislador e as margens 

arm’s length que inspiram a disciplina no cenário internacional acarreta uma brutal ofensa 

à realização do arm’s length (ARG2); a predeterminação arbitrária dos pontos de 

referência a partir dos quais e nos quais as margens predeterminadas devem ser aplicadas 

poderia operar restrições adicionais ao arm’s length, mas este argumento deve ser rejeitado 

porque a escolha arbitrária das margens absorve estas restrições (ARG3); e a imposição de 

restrições à comprovação concreta ou hipotética das margens arm’s length atua em 

desfavor deste princípio (e da legalidade tributária, no caso das restrições impostas por 

regulamentação administrativa) afastando a proporcionalidade que poderia ser conquistada 

com a possibilidade de alteração das margens (ARG4).  

Diante disso, nota-se que: ARG1 é favorável ao mecanismo porque ele realiza a 

praticabilidade, mas a intensidade desta realização precisar ser amenizada por causa das 

indeterminações da metodologia brasileira; ARG2 é contrário ao mecanismo porque 

sustenta que ele provoca uma brutal afetação ao arm’s length; ARG3 rejeita o argumento 

que poderia ser contrário ao mecanismo porque ele operaria restrições adicionais ao arm’s 

length; e ARG4 afasta o argumento que poderia ser decisivo para a proporcionalidade do 

mecanismo por causa das restrições à comprovação das margens arm’s length. Em face dos 

argumentos apresentados, decide-se o sopesamento declarando a não proporcionalidade 

das margens predeterminadas tal como positivadas na legislação brasileira. 
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Consequentemente, o sopesamento revela que a predeterminação de margens 

positivada na legislação brasileira provoca uma intensidade de restrição ao arm’s length (e 

à legalidade tributária, no caso das restrições impostas à possibilidade de alteração de 

margens por regulamentação administrativa) mais efetiva do que a intensidade de 

realização da praticabilidade. Portanto, respondendo ao questionamento (iv), conclui-se 

que o afastamento da comparabilidade por meio da predeterminação de margens nos 

métodos desenvolvidos para a apuração de preços parâmetros é uma medida 

constitucionalmente desproporcional. 

5.2.2.5 – 5º mecanismo: liberdade da escolha de métodos 

O relato da disciplina no âmbito internacional revelou que cada método 

desenvolvido para a apuração do resultado arm’s length possui um campo de aplicação 

típico132. Por esta razão, a OCDE criou um critério hierárquico para se definir a 

aplicabilidade dos métodos, enquanto que a regulamentação americana preferiu adotar a 

regra do melhor método (best method rule). No entanto, o legislador brasileiro destoou 

deste paradigma ao facultar para o contribuinte uma plena liberdade de escolha do método 

que lhe garanta o resultado mais favorável133. É possível, então, defender que o legislador 

brasileiro, preocupado com a praticabilidade, fechou a indeterminação implícita nos 

critérios internacionais de escolha do método. O mecanismo de praticabilidade tem, 

portanto, a natureza de uma padronização stricto sensu134. 

Para iniciar a pauta argumentativa, cumpre destacar que, com a introdução da 

liberdade de escolha dos métodos, afastou-se por completo as complexas discussões que 

envolvem a escolha do método segundo o critério pré-estabelecido. Tal evidência pode ser 

ilustrada pelo já mencionado Caso Glaxo135. Nesta disputa, enquanto o conglomerado 

multinacional defendia a aplicação do método resale price, o IRS sustentava que a divisão 

residual do profit split seria o método que atendia ao critério do melhor método por causa 

                                                 

132 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.5. 
133 Cf. no Capitulo 1, o item 1.4.2.1. 
134 Cf. no Capítulo 4, o item 4.3. 
135 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.3.3. 
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da variedade de intangíveis de mercado desenvolvidos pela subsidiária americana do 

grupo. O impasse, como divulgado, notabilizou-se por resultar num acordo que envolveu 

valores nunca antes vistos numa disputa tributária. Diante da possibilidade que a 

instituição de um critério para a escolha dos métodos teria de potencializar estas 

discussões, não há dúvidas de que o mecanismo criado intensifica a realização da 

praticabilidade. 

Além disso, com base nos estudos precedentes, seria possível também lembrar que 

os critérios internacionais desenvolvidos para a escolha do método impõem excessiva 

subjetividade decisória ao aplicador do direito136. Isto suscitaria mais um argumento 

favorável à liberdade de escolha de métodos porque, conforme já exposto, substantiva 

parcela da doutrina nacional sustenta que o subjetivismo não convive com o sistema 

tributário brasileiro137. Sem embargo, do mesmo modo que tal argumento foi contraposto 

na análise das restrições à comparabilidade, é possível defender que a subjetividade pode 

ser mitigada mediante fundamentação documentada daquela decisão para que se garanta 

seu eventual controle ulterior. Este assunto será oportunamente retomado138.   

Um argumento contra a intensa realização da praticabilidade pelo mecanismo se 

baseia na interpretação segundo a qual os dispositivos legais que introduziram a liberdade 

de escolha determinaram que o Fisco, por estar vinculado à lei nos lançamentos de ofício, 

deve perquirir todos os métodos para verificar qual deles chega a um resultado mais 

favorável ao contribuinte. Se há esta obrigação, pelo menos para o Fisco, reduz-se a 

praticabilidade. Apesar de alguns autores e julgados administrativos suportarem esta 

interpretação139, há que se anotar que esta não parece ser a posição que vem sendo 

assumida majoritariamente140. Afinal, em muitas situações, nem todos os métodos serão 

                                                 

136 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.5. 
137 Cf. neste Capítulo, o item 5.2.2.3. 
138 Cf. neste Capítulo, o item 5.3. 
139 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 98 e 99; Ricardo Mariz de Oliveira, ob. 

cit. (nota nº 381 do Capítulo 1), p. 167; Raquel Novais e Marco Antônio Behrndt, ob. cit. (nota nº 84), p. 78; 
e Recursos CC/MF nº 139471, 145692 e 145738. Nada obstante, o artigo 10 da Medida Provisória nº 
478/09, publicada em 30.12.09, poucos dias antes da conclusão deste trabalho, pretende introduzir o artigo 
19-B, §1º, na Lei nº 9.430/96, com a finalidade de afastar esta interpretação. 

140 Cf. Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3 do Capítulo 1), pp. 250 e 251; Elen Peixoto Orsini, “Polêmicas sobre 
Preço de Transferência”. In: Tributação em Revista nº 48. Brasília: Sindicato Nacional dos Auditores-
Fiscais da Receita Federal – Unafisco Sindical, 2005, p. 33; Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês 
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aplicáveis ou o resultado será variável em função das informações disponíveis. A 

obrigação de o Fisco aplicar todos os métodos exige, para alguns deles, a pesquisa de 

preços comparáveis (no PIC e no PVEx) ou de preços de venda e custos de produção em 

transações idênticas ou semelhantes (no PVA, PVV e CPL)141. Diante da possibilidade 

infinita de fontes para estas pesquisas, não se pode exigir que o Fisco esgote as pesquisas 

para assumir o dever de aplicar o método que seja mais favorável ao contribuinte. Na 

ausência do exercício de escolha do método pelo contribuinte, exigir que o Fisco só terá 

direito de aplicar um método se fizer prova da inaplicabilidade dos outros métodos ou da 

inexistência de informações adicionais seria, então, uma verdadeira probatio diabolica. 

Portanto, sem embargo das opiniões contrárias, a interpretação mais apropriada parece 

apontar para a liberdade de escolha do método por ambas as partes, ressalvado, no caso de 

escolha pelo Fisco, o direito de o contribuinte apresentar provas da aplicabilidade de outro 

método que lhe seja mais favorável. 

Outro debate em que se poderia aventar a retração na intensidade de realização da 

praticabilidade é a indeterminação do momento final do prazo para o contribuinte fazer a 

escolha do método142. Neste sentido, surgem diversas possibilidades para o termo final: o 

encerramento do período de apuração, a apresentação da Declaração de Informações 

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), o início do procedimento de fiscalização, a 

ciência do lançamento, a apresentação da impugnação administrativa, a apresentação do 

recurso administrativo de segunda instância, a preclusão consumativa no processo judicial, 

a qualquer tempo143, etc. Quanto a esta discussão, apenas se opina que não haverá 

consistência numa argumentação que sustente a necessidade de se buscar a qualquer tempo 

a efetiva capacidade contributiva quando simultaneamente se pleitear a escolha de um 

método baseado em margem bruta predeterminada que, como atestado no item precedente, 

                                                                                                                                                    

Murgel, “Preços de Transferência – Presunção de Evasão Fiscal e Inexistência de Indicação do Método para 
Determinação dos Preços”. In: Luís Eduardo Schoueri e Valdir de Oliveira Rocha (coords.). Tributos e 
Preços de Transferência. v. 2. São Paulo: Dialética, 1999, p. 153; Solução de Consulta Cosit nº 11/2004; e 
Recursos CC/MF nº 138634, 153600, 159724, 101-136791, 101-137537 e 101-140912. 

141 Cf. neste Capítulo, o item 5.2.2.3. 
142 O artigo 10 da Medida Provisória nº 478/09, publicada em 30.12.09, poucos dias antes da conclusão deste 

trabalho, pretende introduzir o caput do artigo 19-B na Lei nº 9.430/96, determinando que o contribuinte 
não poderá alterar a escolha do método efetuada na DIPJ uma vez iniciado o procedimento fiscal. 

143 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 100 e 101; e Ricardo Mariz de Oliveira, 
ob. cit. (nota nº 381 do Capítulo 1), pp. 167 e 168. 
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não possui qualquer compromisso com as margens arm’s length que efetivamente 

conduziriam àquele objetivo. Não obstante a importância da discussão para se proceder ao 

fechamento desta indeterminação, a persistência desta última não é capaz de provocar uma 

substantiva retração à intensidade da praticabilidade perseguida com a liberdade de escolha 

do método. Por este motivo, o argumento da indefinição sobre a existência de um momento 

final para esta escolha deve ser rejeitado.    

Alguns poderiam defender que não houve ofensa ao arm’s length com a concessão 

da liberdade de escolha do método porque entendem que a OCDE, em seus Guidelines, 

também prevê esta liberdade. A este argumento, alguns autores e julgados administrativos 

parecem aderir144. Entretanto, a verdade é que, apesar de o critério de escolha do método 

não figurar de forma clara nos Guidelines, como já sustentado145, é possível construir uma 

hierarquia dos métodos estabelecida pela OCDE. A prioridade é do método CUP. Caso não 

seja possível localizar transações não controladas comparáveis, surgem as opções dos 

métodos resale price e cost plus. Se, por sua vez, estes também não puderem ser aplicados 

de maneira confiável, os métodos TNMM e profit split podem ser utilizados como medida 

de último recurso. Além desta constatação, há também evidências de que a OCDE caminha 

para a adoção de um novo critério de escolha, o critério do “método mais apropriado”, o 

qual será aferido levando-se em consideração as vantagens e desvantagens de cada método; 

a adequação do método considerado em face da análise de comparabilidade; a 

disponibilidade de informações suficientemente confiáveis (principalmente das transações 

não controladas); e a confiabilidade dos ajustes necessários146. Não procede, portanto, a 

equiparação do mecanismo brasileiro com as recomendações da OCDE. 

O argumento que não pode deixar de ser suscitado é o fato de que os métodos 

internacionais, inspiradores dos métodos brasileiros, têm aplicação limitada. Conforme 

acima lembrado, cada um possui um campo de aplicação típico147. Assim, o CUP é 

tipicamente utilizado quando as características dos bens e serviços são comparáveis e, por 

                                                 

144 Cf. Raquel Novais e Marco Antônio Behrndt, ob. cit. (nota nº 84), pp. 71 a 73; Edison Carlos Fernandes, 
ob. cit. (nota nº 6 do Capítulo 1), p. 25; e Recurso CC/MF nº 137928. 

145 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.5. 
146 Cf. ob. cit. (nota nº 261 do Capítulo 1), pp. 6 a 8. 
147 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.5. 
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isso, é possível a determinação direta do preço arm’s length, tais como nas hipóteses de 

comparação interna e nas situações que envolvem commodities e taxas de juros. O resale 

price, quando empresas comerciais preponderantemente distribuidoras (stripped 

distributors) ou agentes comissionados (comissioned agents) configuram uma das partes da 

transação controlada. O cost plus, quando as empresas que configuram uma das partes da 

transação controlada são do tipo industriais e com a produção preponderantemente 

vinculada a contratos de encomenda (contract manufacturers), contratos de remuneração 

continuada (toll manufacturers) e montagens de baixo risco (low risk assemblers) ou do 

tipo provedoras de serviços (service providers).  

Por causa desses campos de aplicação típicos, surgem variados problemas quando 

se tenta aplicar os métodos brasileiros em situações atípicas aos correspondentes 

internacionais. Por exemplo, o texto original da Lei nº 9.430/96 somente havia 

predeterminado a margem de 20% para o PRL148. A RFB, ao perceber que esta margem 

seria muito pequena para certos setores produtivos, editou regulamentação administrativa 

vedando a utilização do método nas situações em que o importador utilizasse o bem 

importado na produção local. Seguiu-se uma ruidosa reclamação quanto à evidente ofensa 

à legalidade tributária. Diante da constatação de que os contribuintes estavam de fato 

utilizando o método, apesar da vedação, e de que o caso se encaminhava para uma 

avassaladora derrota nos próprios tribunais administrativos, o Governo, via medida 

provisória, tratou de alterar a Lei e criar a margem de 60% para a hipótese antes vedada. 

Como noticiado no item anterior, discute-se agora a excessiva amplitude da nova margem 

e a grave distorção que uma pequena produção local pode causar na margem mínima 

exigida149. Independentemente do posicionamento que se toma nesta discussão, importa 

perceber o pano de fundo que permeia toda essa polêmica. A verdade é que os métodos 

inspirados no resale price só deveriam ser aplicados na empresa relacionada (parte testada 

da transação controlada) em que há uma baixa incidência de funções realizadas, ativos 

                                                 

148 Para um relato mais completo desta polêmica, cf. Ricardo Marozzi Gregorio, ob. cit. (nota nº 114), pp. 
170 a 195. 

149 O artigo 9º da Medida Provisória nº 478/09, publicada em 30.12.09, poucos dias antes da conclusão deste 
trabalho, parece que pretende superar esta discussão com a substituição do método PRL pelo método PVL. 
Cf. nota nº 103. 
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empregados e riscos assumidos150. Isto é, por empresas que realizam funções de baixa 

complexidade. 

Não é muito diferente a conclusão que se extrai sobre a recorrente reclamação 

quanto às dificuldades na obtenção das planilhas de custos para a utilização do método 

CPL. Afirma-se, com razão, que as matrizes estrangeiras não querem abrir seus custos para 

as subsidiárias brasileiras. Por outro lado, condenam-se as exigências administrativas 

estabelecidas para a aceitação destas planilhas151. Tal discussão parece ignorar o fato de 

que os métodos inspirados no cost plus só deveriam ser aplicados na empresa relacionada 

(parte testada da transação controlada) em que há uma baixa incidência de funções 

realizadas, ativos empregados e riscos assumidos152. Isto é, por empresas que realizam 

funções de baixa complexidade. Afinal, com frequência, as matrizes estrangeiras são as 

empresas dos grupos multinacionais que realizam as funções de mais alta complexidade. 

Não se nega que sempre há alguma dificuldade na obtenção das planilhas de custos da 

empresa relacionada no exterior, mas esta dificuldade se torna muito mais acentuada 

porque o CPL pode ser aplicado em empresas de alta complexidade. 

É provável que o legislador tenha inferido que, perante a predeterminação das 

margens, não haveria que se preocupar também com a limitação dos campos de aplicação 

dos métodos. Ora, se a ideia da predeterminação poderia até ter alguma justificativa se as 

margens tivessem sido eleitas a partir da observância de médias praticadas por empresas de 

baixa complexidade, esta justificativa desmoronou quando se permitiu que empresas nada 

comparáveis utilizem os métodos baseados nestas margens. Por outro lado, o legislador 

deixou de reconhecer que, quando a comparabilidade é confiável, os métodos inspirados no 

CUP devem ser preferidos porque traduzem o melhor resultado arm’s length. É certo que a 

aferição desta confiabilidade só recairia mesmo sobre o PIC e o PVEx, porque são os 

únicos que trabalham com a comparabilidade. Mas, ainda assim, esta preferência indicaria 

um maior empenho no sentido de fomentar o arm’s length quando fosse possível uma 

                                                 

150 Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.3.1.2. 
151 Cf. Cassius Vinícius de Carvalho, “Anotações sobre o Método do Custo de Produção mais Lucro (CPL)”. 

In: Alexandre Siciliano Borges, Edison Carlos Fernandes e Marcelo Magalhães Peixoto (coords.). Manual 
dos Preços de Transferência no Brasil – Celebração dos 10 anos de vigência da lei. São Paulo: MP 
Editora, 2007, pp. 77 a 83. 

152 Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.3.1.3. 
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aproximação com este resultado. Portanto, não há como deixar de reconhecer que a 

liberdade de escolha dos métodos provoca intensa restrição à realização do princípio arm’s 

length153. 

O argumento mais decisivo contra a proporcionalidade do mecanismo é a 

bombástica abertura para o planejamento tributário causada pela combinação das margens 

predeterminadas com a liberdade de escolha de métodos. São variadas as possibilidades. 

Por exemplo, se um exportador consegue colocar seus produtos no mercado internacional 

com um mark up superior aos 15% estipulados para o CAP ou de modo que o adquirente 

no país de destino pratique margem bruta inferior aos 15% estipulados para o PVA ou aos 

30% estipulados para o PVV, ele pode constituir uma empresa comercial exportadora num 

paraíso fiscal e ali tributar todo o seu lucro remanescente. Por outro lado, se um importador 

consegue colocar seus produtos no mercado interno com uma margem bruta superior aos 

20% ou 60%154 estipulados para o PRL ou de modo que o mark up aplicado ao custo de 

produção seja inferior aos 20% estipulados para o CPL, ele poderá constituir uma empresa 

comercial importadora num paraíso fiscal e ali tributar todo o seu lucro remanescente155. 

Basta assegurar que estas empresas não serão alcançadas pelas regras que determinam a 

transparência fiscal dos lucros apurados por coligadas e controladas. Esta condição não é 

muito difícil de ser assegurada diante da fragilidade constitucional das regras brasileiras 

que instituíram tal tratamento156. 

Na verdade, estes planejamentos podem facilmente descambar para o terreno da 

evasão quando se constata que os paraísos fiscais dificultam a divulgação de todo tipo de 

informação. Assim, as exigências de que os preços de revenda no PVA e no PVV sejam 

apurados nos mercados do “país de destino” das mercadorias exportadas e de que os custos 

de produção no CPL sejam apurados no “país onde tiverem sido originalmente produzidos” 

os bens importados podem muito bem ser contornadas com artifícios que dificilmente 

                                                 

153 Em sentido semelhante, cf. Paulo Marcelo de Oliveira Bento, ob. cit. (nota nº 407 do Capítulo 1), p. 121. 
154 O argumento subsiste na hipótese da margem bruta de 35% pretendida para o PVL. Cf. nota nº 103.  
155 Como se vê, o fato de a legislação brasileira ter ampliado o escopo do aspecto subjetivo do controle dos 

preços de transferência para os paraísos fiscais não afasta totalmente a possibilidade de que sejam 
desenvolvidos planejamentos tributários envolvendo a manipulação de preços de transações que operam por 
intermédio destes países ou dependências territoriais. 

156 Cf. João Francisco Bianco, ob. cit. (nota nº 367). 
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poderão ser contestados pelas autoridades fiscais. Neste sentido, podem ser criados 

arranjos empresarias que disfarcem o destino ou a origem das mercadorias transacionadas a 

ponto de que todo o lucro reportado para a operação caiba dentro da margem bruta de 15% 

ou 30% prevista para o PVA e para o PVV ou dentro do mark up de 20% previsto para o 

CPL. Nestes casos, o lucro reportado seria tributado no exterior, ou melhor, não seria 

tributado em algum paraíso fiscal. Além disso, pode-se também cogitar a possibilidade de 

que arranjos empresarias desvirtuem a subsunção nos conceitos de empresas “coligadas” 

ou “controladas” para serem afastadas as regras de transparência fiscal.   

Portanto, diante destas possibilidades, há que se lembrar que o objetivo principal 

quando se busca a realização do arm’s length com a disciplina jurídica do controle dos 

preços de transferência é contornar os efeitos na tributação da renda causados pela 

manipulação dos preços de transferência157. Ora, se algum mecanismo criado pela própria 

disciplina jurídica viabiliza o alcance de fins que o seu objetivo principal visa a evitar, não 

há como compatibilizar o mecanismo com o objetivo. Por esta razão, impõe-se reconhecer 

a gravosa restrição à realização ao arm’s length provocada pela liberdade de escolha de 

métodos. 

Em face dos argumentos levantados, cumpre, então, proceder ao seguinte resumo: o 

mecanismo fomenta a praticabilidade porque afasta a potencialização de discussões 

causadas no âmbito dos critérios internacionais de escolha do método (ARG1); apesar de 

substantiva parcela da doutrina nacional sustentar que a subjetividade não convive com o 

sistema jurídico-tributário brasileiro, o subjetivismo pode ser controlado pela 

fundamentação documentada da decisão sobre a escolha do método (ARG2); a 

interpretação segundo a qual os dispositivos legais que introduziram o mecanismo 

determinaram que o Fisco deve perquerir todos os métodos para verificar qual deles chega 

a um resultado mais favorável ao contribuinte poderia arrefecer a intensidade da 

praticabilidade, contudo, este argumento deve ser rejeitado (ARG3); a indeterminação do 

momento final do prazo para o contribuinte fazer a escolha do método poderia retrair a 

intensidade de realização da praticabilidade, entretanto, este argumento deve ser rejeitado 

                                                 

157 Cf. no Capítulo 1, o item 1.1. 
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(ARG4); a alegação de que a OCDE também prevê a liberdade de escolha de métodos 

poderia afastar a ofensa ao princípio arm’s length, mas, este argumento também deve ser 

rejeitado (ARG5); a liberdade de escolha, por não se preocupar com a limitação dos 

campos de aplicação dos métodos, provoca intensa restrição ao arm’s length (ARG6); e a 

abertura para o planejamento tributário, com possibilidades de descambar para o terreno da 

evasão, consolida o argumento decisivo contra a realização do arm’s length (ARG7).  

Percebe-se, então, que: ARG1 é favorável ao mecanismo porque sustenta que ele 

realiza a praticabilidade; ARG2 é contrário ao mecanismo porque sustenta que o 

afastamento do subjetivismo por ele perpretado afeta a realização do arm’s length; ARG3 e 

ARG4 rejeitam argumentos que poderiam ser contrários ao mecanismo porque ele não 

realizaria tão intensamente a praticabilidade; ARG5 rejeita um argumento que poderia ser 

favorável ao mecanismo porque ele não afetaria tão intensamente o arm’s length; ARG6 e 

ARG7 são contrários ao mecanismo e mostram-se decisivos no sopesamento por causa da 

intensa afetação provocada no arm’s length. Portanto, há que se concluir que a liberdade de 

escolha de métodos não é uma medida que atende ao exame da proporcionalidade. 

Consequentemente, o sopesamento revela que este mecanismo de praticabilidade 

provoca uma intensidade de restrição ao arm’s length mais efetiva do que a intensidade de 

realização da praticabilidade. Portanto, respondendo ao questionamento (v), conclui-se que 

a liberdade de escolha dos métodos brasileiros é uma medida constitucionalmente 

desproporcional. 

5.2.2.6 – 6º mecanismo: vedação de outros métodos  

O relato histórico do controle dos preços de transferência revelou que, junto com a 

introdução dos métodos desenvolvidos para a apuração do resultado arm’s length no 

contexto internacional, na regulamentação americana de 1968, previu-se a possibilidade de 

utilização de qualquer outro método (“quarto método”), além dos três tradicionais, desde 

que ele também chegasse ao almejado resultado arm’s length. Contudo, os casos difíceis 

(hard cases) demonstraram que a ausência de comparáveis, principalmente para os 

intangíveis, era uma realidade mais frequente do que se poderia supor. A mera previsão 
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hipotética do quarto método não era suficiente para lidar com estes casos. Para resolver tal 

problema, em 1994, com a nova regulamentação americana, e, em 1995, com os 

Guidelines da OCDE, surgiram os métodos baseados em lucros. Nada obstante, manteve-se 

a possibilidade de métodos não-especificados (não mais tratados como “quarto 

método”)158. 

O regime brasileiro criado com a Lei nº 9.430/96, todavia, não transigiu para com 

os métodos baseados em lucros159. Nem mesmo houve a abertura para um possível “quarto 

método”. Esta conclusão resulta da percepção de que o legislador enunciou de forma 

taxativa os métodos possíveis para o controle que se implementava. A RFB já manifestou 

categoricamente sua interpretação neste sentido, inclusive no caso de transações praticadas 

com empresas situadas em países com os quais o Brasil mantém acordo de bitributação160. 

O CC/MF também já opinou no sentido contrário à utilização de qualquer outro método 

além dos previstos na legislação161. Diante desta constatação, não há como não inferir a 

praticabilidade da vedação criada pela legislação brasileira. Trata-se, pois, de mais um 

mecanismo com a natureza de padronização stricto sensu162. 

É extremamente fácil argumentar em prol da praticabilidade sobre um mecanismo 

que simplesmente veda a aplicação de métodos que estão inseridos no contexto 

internacional da disciplina. De fato, poder-se-á invocar a complexidade dos métodos 

baseados em lucros e que sua aplicação demandaria uma sofisticação estrutural que a 

administração tributária brasileira não possui. Entretanto, quanto aos métodos não-

especificados, nada garante que alguns métodos, os quais seriam facilmente aplicados, 

pudessem ser colacionados aos diversos casos envolvendo o controle dos preços de 

transferência. Neste sentido, apesar de a vedação de outros métodos ser um mecanismo que 

realiza de forma intensa a praticabilidade, não há razão para que, ao menos, os métodos 

que se mostrassem de fácil aplicação pudessem ser utilizados. 

                                                 

158 Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.1. 
159 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.2.1. 
160 Cf. ob. cit. (nota nº 375 do Capítulo 1), Capítulo XIX, Pergunta 024, p. 18. 
161 Cf. Recurso CC/MF nº 138634. 
162 Cf. no Capítulo 4, o item 4.3. 
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Por outro lado, parece muito mais difícil ir de encontro aos argumentos que podem 

ser levantados em desfavor do mecanismo por causa da excessiva restrição que este 

provoca à realização do princípio arm’s length. É o que se constata com os argumentos a 

seguir destacados. 

A avaliação dos intangíveis, já se disse, pode ser conduzida segundo três 

abordagens: de mercado, dos custos históricos e da renda. Esta última, em particular, 

mediante a sugestiva técnica dos fluxos de caixa descontados (discounted cash flow). A 

utilização destas abordagens é reconhecidamente útil para o tratamento do controle dos 

preços de transferência de intangíveis financeiros163. A vedação aos métodos não-

especificados, portanto, aniquila sua utilidade.  

Ainda sobre os intangíveis, os métodos baseados em lucros possuem também 

extensiva aplicação neste campo. Sobretudo nas complexas reestruturações organizacionais 

da contemporânea era da globalização, o controle dos preços de transferência dos 

intangíveis revela-se fundamental. O contexto histórico da disciplina, acima resumido, 

mostra como os estudos pioneiros hesitaram para admitir a importância de se desenvolver 

métodos apropriados para o tratamento da matéria. Nada obstante, os métodos baseados em 

lucros, tão logo foram admitidos, assumiram o papel preponderante para o controle dos 

intangíveis. Tudo indica que o status hierárquico de último recurso (last resort) atribuído a 

estes métodos pelos Guidelines, apesar do comportamento reticente da OCDE, sucumbirá à 

realidade. Conforme anunciado, os recentes estudos desta organização internacional 

apontam para a equivalência de status entre os métodos tradicionais e os métodos baseados 

em lucros164. 

A realidade evidencia que há uma grande variedade de operações transacionadas 

entre empresas brasileiras e empresas relacionadas no exterior envolvendo intangíveis. A 

subscrição de intangíveis em capital, a aquisição e a alienação de participações societárias 

não negociadas no mercado acionário, a concessão de garantias, o licenciamento dos 

direitos de uso de intangíveis e a alocação da propriedade dos intangíveis desenvolvidos 

                                                 

163 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.3.3. 
164 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.5. 
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em compartilhamento das atividades de P&D são apenas alguns exemplos que ilustram a 

potencialidade da aplicação do controle dos preços de transferência dos intangíveis. No 

entanto, é praticamente unânime a opinião dos autores quanto à impossibilidade de 

utilização dos métodos brasileiros para a apuração dos preços parâmetro nestes casos165. 

Poder-se-ia contra-argumentar a vedação dos outros métodos, no caso dos 

intangíveis, retomando a discussão empreendida por ocasião da análise do mecanismo que 

previu a exclusão dos royalties e da transferência de tecnologia. No entanto, já se atestou a 

falta de proporcionalidade deste mecanismo, dentre outras razões, porque a legislação 

brasileira não possui critérios claros para o reconhecimento da propriedade econômica dos 

intangíveis nem métodos adequados para o seu tratamento. Enfim, agrava-se em demasia o 

arm’s length sem um proporcional benefício advindo da praticabilidade. 

Outro ponto que pode ser arguido reside na incapacidade de os métodos brasileiros 

lidarem com a falha conceitual do padrão arm’s length consubstanciada na dificuldade de 

se alocarem os lucros gerados com as economias de escala e benefícios da integração que 

são a essência da existência dos grupos multinacionais166. Como prenunciado, é possível 

acrescer um componente específico no lucro do empreendimento de algumas transações 

praticadas por estes grupos a título de prêmio de eficiência. Este prêmio não é 

apropriadamente alocado pelos métodos que utilizam um só lado da transação como parte 

testada (one-sided analysis). Isto porque estes métodos (resale price, cost plus e 

TNMM/CPM) se baseiam em dados de empresas independentes que não se beneficiam da 

integração. Como consequência da utilização inapropriada destes métodos, todo o prêmio 

de eficiência fica alocado no outro lado da transação que não está sendo objeto do controle 

de preços de transferência. Por isso, somente os métodos que podem ser utilizados para 

controle dos preços de transferência nos dois lados da transação (two-sided analysis) 

conseguem alocar mais apropriadamente o prêmio de eficiência. Seria o caso, então, do 

CUP e do profit split. Contudo, o CUP é justamente o método que demanda uma 

comparabilidade mais difícil porque se baseia diretamente nas características dos bens e 

                                                 

165 Cf. Maurício Braga Chapinoti, ob. cit. (nota nº 49), p. 144 a 153; Elídie Palma Bifano, ob. cit. (nota nº 53) 
pp. 36 a 38; Eliete de Lima Ribeiro Malheiro, ob. cit. (nota nº 188 do Capítulo 1), pp. 62 e 63; e Gabriel 
Lacerda Troianelli, ob. cit. (nota nº 62), pp 84 e 85. 

166 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.6. 
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serviços transacionados. Por conseguinte, o profit split é o único método adequado para a 

alocação do prêmio de eficiência. Em teoria, o preço estabelecido por este método fica 

situado entre os preços que seriam estabelecidos se um método one-sided fosse aplicado 

em cada lado da transação controlada.  

O Caso Glaxo revela a importância de se poder contar com o profit split167. A 

abordagem utilizada pelo grupo multinacional, que considerou como parte testada no 

resale price a empresa subsidiária, alocava toda a remuneração dos intangíveis envolvidos, 

incluindo o prêmio de eficiência das transações controladas, na empresa matriz do grupo. 

No entanto, a subsidiária havia contribuído para o desenvolvimento de parcela significativa 

dos intangíveis. Daí a subsequente realocação de lucros pretendida pelo IRS. Neste 

contexto, sobressaiu-se o profit split como o método mais apropriado para esta pretensão. 

O legislador brasileiro, ao vedar a utilização deste método, extirpou qualquer possibilidade 

de a RFB empreender tratamento semelhante no Brasil.  

Outra aplicação típica dos métodos baseados em lucros é o das transações 

envolvendo serviços intragrupos. Vitez revela que o alto grau de especialização das 

funções executivas desempenhadas pelas multinacionais, aliado aos benefícios que os 

modernos sistemas de comunicação proporcionaram, possibilitou um ambiente em que os 

serviços intragrupos vão cada vez mais crescer. Com isso, as autoridades fiscais estarão 

cada vez mais em contato com tais serviços. Por causa da dificuldade em obter 

comparáveis, bem como da dificuldade em se avaliar os benefícios que estes serviços 

geram para seus usuários, as autoridades temem que eles se tornem um veículo para a 

evasão dos lucros. Consequentemente, cada vez mais os serviços intragrupos estão na 

pauta das auditorias de preços de transferência168.  

Apesar de o tratamento mais específico dos preços de transferência dos serviços 

intragrupos fugir ao escopo deste trabalho, não se pode deixar de reportar sua importância 

crescente no cenário das transações internacionais efetuadas pelas empresas brasileiras. 

Neste cenário, os métodos inspirados no cost plus podem ser uma apropriada ferramenta 

                                                 

167 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.3.3. 
168 Cf. Charles Vitez, “Management and Service Charges”. In: Tax Planning International Transfer Pricing, 

05/2001. The Bureau of National Affairs.  
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para o controle de seus preços de transferência. Entretanto, em se tratando de serviços 

importados, são recorrentes as dificuldades relatadas quanto à relutância dos agentes 

prestadores destes serviços em fornecer os documentos necessários para a apuração dos 

seus custos de produção169. Nestes casos, a ausência dos métodos baseados em lucros 

acaba implicando na impossibilidade do controle de preços porque normalmente o PIC, por 

falta de comparáveis, e o PRL, por não haver subcontratação, também não podem ser 

utilizados170. No âmbito internacional, sugere-se uma combinação de métodos quando for 

difícil a aplicação do CUP ou do cost plus para os serviços intragrupos. Neste sentido, a 

OCDE reconhece que os métodos baseados em lucros poderão ter que ser utilizados, mas 

mantém seu alerta sobre a condição de último recurso (last resort)171. 

Outrossim, as questões trazidas pela prática do e-commerce provavelmente se 

constituirão num dos grandes desafios para o futuro. Diante desta realidade, a OCDE já 

promoveu alguns estudos sobre o tratamento dos preços de transferência das transações 

envolvidas nesta prática. Dentre suas conclusões, ficou constatada a dificuldade da 

aplicação dos métodos transacionais tradicionais172. Analisando o tema, Alexandre 

Siciliano Borges sentenciou que, em face da inexistência dos métodos baseados em lucros, 

o Brasil não estará preparado para enfrentar todas as situações atinentes ao controle dos 

preços de transferência envolvidas na prática do e-commerce 173. 

A vedação à utilização de outros métodos pode causar também graves problemas 

para o Fisco. É que, se nenhum método puder ser aplicado a uma dada situação concreta, 

em consonância com o que se disse sobre a natureza da formulação efetiva do controle dos 

preços de transferência no Brasil174, a ficção jurídica que determina a tributação da renda 

implicitamente consumida na forma de lucros distribuídos não opera. Em outras palavras, 

                                                 

169 Cf. Victor Borges Polizelli, ob. cit. (nota nº 53), p. 265. 
170 A rigor, mesmo se os custos de produção fossem disponibilizados, quando há substancial utilização de 

funções realizadas, riscos assumidos e ativos empregados, o CPL, por ser inspirado no cost plus, também 
não deveria ser utilizado. Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.3.1.3. 

171 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 7.31. 
172 Cf. E-commerce: Transfer Pricing and business profits taxation. Disponível em www.oecd.org, acesso em 

02.09.2009, p. 66. 
173 Cf. Alexandre Siciliano Borges, “Preços de Transferência e E-commerce”. In: Luís Eduardo Schoueri 

(coord.). Internet: O Direito na Era Virtual. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 225. 
174 Cf. neste Capítulo, o item 5.2.1. 
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se não se puder encontrar um preço parâmetro, o preço praticado pelo contribuinte deverá 

ser aceito na composição do lucro tributável. Com isso, poderá haver situações em que o 

preço de transferência afaste a tributação dos lucros produzidos no País sem que o Fisco 

possa promover o ajuste na base de cálculo do IR porque simplesmente nenhum dos 

métodos previstos na legislação brasileira é aplicável ao caso.  

Por fim, cabe invocar o pensamento majoritário da doutrina nacional, a qual 

amplamente se manifesta pela impropriedade da vedação de outros métodos em virtude da 

gravosa restrição ao princípio arm’s length175. Neste sentido, vale repetir o comentário, por 

demais esclarecedor, de Paulo Bento: “ao adotar apenas os métodos tradicionais, as regras 

brasileiras de preços de transferência restringem a possibilidade de uma maior 

aproximação dos resultados de sua aplicação com o princípio arm’s length, nas situações 

em que, por falta de informações em domínio público sobre operações comparáveis, a 

utilização dos chamados métodos tradicionais é demasiadamente imprecisa ou, até mesmo, 

inviável”176. 

Em resumo: a vedação de outros métodos realiza de forma intensa a praticabilidade, 

mas não há razão para que, ao menos, os métodos que se mostrarem de fácil aplicação 

pudessem ser utilizados (ARG1); a vedação aniquila a utilidade das abordagens avaliativas 

apropriadas para os intangíveis financeiros (ARG2); a vedação impede a utilização dos 

métodos baseados em lucros, os quais foram historicamente desenvolvidos com o objetivo 

de suprir a ausência de métodos destinados ao tratamento dos intangíveis (ARG3); é 

praticamente unânime a opinião de que os métodos brasileiros não são aplicáveis às 

situações envolvendo os intangíveis (ARG4); a exclusão dos royalties e da transferência de 

tecnologia do controle dos preços de transferência poderia contornar a ausência de métodos 

destinados ao tratamento dos intangíveis, contudo, já se atestou a falta de 

proporcionalidade deste mecanismo (ARG5); a vedação impede que o profit split seja 

utilizado nas situações em que ele seria o método mais apropriado para alocar no Brasil a 

parcela de lucros decorrentes de intangíveis (como o prêmio de eficiência) aqui 

                                                 

175 Cf. Paulo Ayres Barreto, ob. cit. (nota nº 371 do Capítulo 1), p. 141; Ricardo Lobo Torres, ob. cit. (nota nº 
371 do Capítulo 1), p. 134; e Gabriel Lacerda Troianelli, ob. cit. (nota nº 62), pp. 90 a 92. 

176 Cf. Paulo Marcelo de Oliveira Bento, ob. cit. (nota nº 407 do Capítulo 1), p. 129. 
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desenvolvidos (ARG6); a vedação impede que os métodos baseados em lucros sejam 

utilizados subsidiariamente ou em combinação com o CPL para os serviços intragrupos 

(ARG7); a inexistência dos métodos baseados em lucros permite concluir que o País não 

estará preparado para enfrentar as situações envolvidas na prática do e-commerce (ARG8); 

a vedação obriga que o Fisco aceite o preço praticado, o que pode acarretar a evasão do 

lucro tributável (ARG9); e a doutrina nacional é amplamente contrária à vedação de outros 

métodos em virtude da gravosa restrição ao arm’s length (ARG10).  

Com isso, verifica-se que: ARG1 é contrário ao mecanismo porque sustenta que ele 

não realiza tão intensamente a praticabilidade; ARG5 rejeita um argumento que poderia ser 

favorável ao mecanismo porque ele não afetaria tão intensamente o arm’s length; ARG2, 

ARG3, ARG4, ARG6, ARG7, ARG8, ARG9 e ARG10 são contrários ao mecanismo 

porque ele afeta a realização do arm’s length. Como se vê, o sopesamento revela a 

supremacia da intensidade de afastamento da realização do princípio arm’s length quando 

comparada à realização da praticabilidade obtida com o mecanismo da vedação. 

Consequentemente, pode-se concluir que o sopesamento impõe a afirmação de que 

o mecanismo de praticabilidade provoca uma intensidade de restrição ao arm’s length mais 

efetiva do que a intensidade de realização da praticabilidade. Portanto, respondendo ao 

questionamento (vi), conclui-se que a decisão de não se incluir no regime brasileiro os 

métodos baseados em lucros ou a abertura para possíveis “quarto método” é uma medida 

constitucionalmente desproporcional. 

5.2.2.7 – 7º mecanismo: utilização de safe harbours  

Conforme anteriormente noticiado, os safe harbours constituem um conjunto de 

regras voltadas à simplificação das exigências tributárias no controle dos preços de 

transferência177. Neste sentido, os Guidelines mencionam duas variantes concernentes às 

modalidades de simplificação. A primeira modalidade ocorre quando o controle dos preços 

de transferência é afastado pelas regras de safe harbour e a segunda, quando os 

                                                 

177 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.2.1. 
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procedimentos aplicáveis ao controle são simplificados178. Na legislação brasileira, estes 

mecanismos de praticabilidade atuam de maneira bastante clara: configurando-se a 

situação hipotética descrita em seus antecedentes normativos, ou afasta-se o controle dos 

preços de transferência, ou simplificam-se os procedimentos determinados por este 

controle. Assim, de modo semelhante ao mecanismo da exclusão dos royalties e da 

transferência de tecnologia179, os safe harbours também possuem a natureza de ficções 

jurídicas que não exigem a aplicação do consequente de uma base ficta (fato ficto) 

diretamente prevista no ordenamento180, mas, sim, o afastamento da aplicação deste 

consequente. Ou seja, a verificação das hipóteses fictas descritas nos antecedentes das 

regras enunciadas pelos safe harbours afasta, ou a aplicação do consequente da formulação 

geral do controle dos preços de transferência181, ou a aplicação dos consequentes de regras 

procedimentais determinadas por este controle.  

A própria definição dos safe harbours (regras voltadas à simplificação) já induz a 

argumentação no sentido de que se tratam de mecanismos introduzidos na legislação com o 

principal objetivo de fomentar a praticabilidade. Com esta percepção, Schoueri ensina que 

“a adoção de regras de safe harbour tem o condão de possibilitar a redução dos ônus que 

recaem sobre a Administração e os contribuintes em relação às transações submetidas a 

controle dos preços de transferência”.  E continua: “A rigor, poderia o Poder Público exigir 

que todas as operações se sujeitassem, sempre, ao controle da fiscalização de preços de 

transferência, sem a indicação de qualquer safe harbour. Se assim não faz o Poder Público 

é porque não lhe é interessante, seja por exigir um esforço exagerado dos seus 

contribuintes, seja por impor-lhe um sacrifício desmensurado”182. 

Neste contexto, os Guidelines reconhecem um expressivo campo para o 

crescimento dos safe harbours e apontam os principais motivos que o suportam: a redução 

dos custos de conformação (compliance costs), o aumento da certeza e a simplificação 

administrativa em matéria de preços de transferência. Por outro lado, a OCDE parece mais 

                                                 

178 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 4.96. 
179 Cf. neste Capítulo, o item 5.2.2.2. 
180 Cf. no Capítulo 4, o item 4.4. 
181 Cf. neste Capítulo, o item 5.2.1. 
182 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 234. 
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incisiva quando suscita o surgimento de alguns problemas que contribuirão para afetar a 

realização do arm’s length. Cita, neste sentido, os riscos de bitributação, as possibilidades 

de criação de amplas avenidas para o planejamento tributário e as questões de 

discriminação na equidade e uniformidade dos contribuintes. Diante destas desvantagens, 

os Guidelines não recomendam a utilização dos safe harbours e propõem que as 

administrações tributárias ponderem os benefícios da simplificação183.  

Como se pode notar, a utilização dos safe harbours, por um lado, induz a 

praticabilidade, por outro, restringe o arm’s length. A hesitante não recomendação genérica 

da OCDE parece muito mais uma forma de manter o já revelado compromisso histórico 

com o arm’s length do que uma opinião definitiva que se possa levar para todos os 

modelos de safe harbours concretamente criados pelas legislações nacionais. Neste 

contexto, há que se considerar as limitações de cada administração tributária, como a 

brasileira, por exemplo.  

A argumentação decisiva para o sopesamento exigirá uma investigação mais 

aprofundada sobre as particularidades de cada safe harbour. Diante disso, a discussão 

prosseguirá com a apresentação dos modelos de safe harbours criados pela legislação 

brasileira e uma breve exposição dos principais pontos argumentativos, com os 

consequentes efeitos no sopesamento, especificamente pertinentes a cada um deles. 

No regime brasileiro de controle dos preços de transferência, como já se permitiu 

divulgar184, é possível diretamente destacar a presença de seis safe harbours, sendo os 

últimos quatro exclusivamente aplicáveis às empresas exportadoras: [1] o da margem de 

divergência criada para dispensar o ajuste primário quando o preço parâmetro divergir em 

até 5% do preço praticado (artigo 38 da IN/SRF nº 243/02); [2] o dos juros dos contratos 

de mútuo registrados no BACEN (artigo 22, §4, da Lei nº 9.430/96); [3] o das transações 

de empresas que pratiquem um preço médio em suas exportações superior a 90% do preço 

médio praticado para as mesmas transações no mercado interno (artigo 19, caput, da Lei nº 

9.430/96); [4] o das empresas que apresentem plano de exportação com o objetivo de 

                                                 

183 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 4.98 a 4.123. 
184 Cf. no Capítulo 1, o item 1.4.2.1. 
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conquista de novos mercados (artigo 30 da IN/SRF nº 243/02); [5] o das empresas com 

lucro referente às exportações para empresas vinculadas superior a 5% da receita 

proveniente destas exportações (artigo 35 da IN/SRF nº 243/02); e [6] o das empresas com 

receita líquida das exportações inferior a 5% da receita liquida total (artigo 36 da IN/SRF 

nº 243/02)185. 

Quanto à [1] margem de divergência criada para dispensar o ajuste primário quando 

o preço parâmetro divergir em até 5% do preço praticado, há que se caracterizá-la como a 

modalidade de safe harbour segundo a qual o consequente normativo simplifica o 

procedimento determinado pelo controle dos preços de transferência ao considerá-lo 

satisfatório quando o preço parâmetro atinge aquela margem. A margem de divergência 

não parece ofender ao arm’s length porque é possível associá-la a uma flexibilização da 

rigidez decisória imposta ao aplicador do direito pela legislação brasileira. Como já foi 

mencionado, os subjetivos testes de comparabilidade perpetrados pelo agente comparador 

na disciplina internacional acarretam intervalos de resultados constituídos em função do 

tamanho das amostras obtidas nestes testes. Neste sentido, para definir o intervalo de 

parâmetros (preço, margem ou indicador de nível de lucro) que representa o resultado 

arm’s length, enquanto os Guidelines, por enquanto, contentam-se com a amplitude total 

(range) da amostra, a regulamentação americana é um pouco mais conservadora e prevê a 

amplitude interquartil (interquartile range) da amostra. Ora, se os métodos brasileiros, 

pelos vários motivos antes retratados, já afastam o preço parâmetro do resultado arm’s 

length e se a própria disciplina internacional não trabalha com uma expectativa de valor 

fixo para este resultado, não há razão para se ver qualquer tipo de ofensa ao arm’s length 

como consequência da flexibilização exercida pela margem de divergência. Diante disso, 

há que se declarar a proporcionalidade do safe harbour examinado. 

Quanto aos [2] juros dos contratos de mútuo registrados no BACEN, a correta 

caracterização da modalidade de simplificação introduzida com o safe harbour é 

fundamental para se avaliar a intensidade de restrição ao arm’s length do mecanismo. Isto 

porque, se a modalidade fosse caracterizada como mero afastamento do controle dos 

                                                 

185 Os safe harbours [4], [5] e [6] foram inicialmente criados pela regulamentação administrativa e depois 
ratificados pelo artigo 45 da Lei nº 10.833/03. 
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preços de transferência, seria difícil defender a proporcionalidade do mecanismo, já que 

não haveria razão prática suficiente para causar tamanha restrição à busca do arm’s length. 

Contudo, parece imperioso constatar que, havendo o registro, mesmo que tacitamente, 

pressupõe-se que o BACEN exerce o controle das taxas de juros praticadas186. Com isso, a 

modalidade pode ser caracterizada como uma simplificação dos procedimentos 

determinados por aquele controle, uma vez que, preenchido o suporte fático do safe 

harbour, isto é, o efetivo registro, a verificação do atendimento ao padrão arm’s length 

pelas taxas de juros praticadas tão somente passa da esfera da RFB para o BACEN. Com 

efeito, é razoável supor, como o legislador, que a autoridade monetária conhece muito 

melhor o mercado financeiro internacional, com todas as nuances das taxas de juros nele 

praticadas, do que a autoridade fiscal. Diante deste argumento, não há como não 

reconhecer a proporcionalidade do safe harbour. 

Quanto às [3] transações de empresas que pratiquem um preço médio em suas 

exportações superior a 90% do preço médio praticado para as mesmas transações no 

mercado interno187, há que se caracterizar a modalidade do safe harbour como um 

afastamento do controle dos preços de transferência. Neste caso, a própria lei que cria o 

controle estabelece também uma relação de preços médios praticados a partir da qual é 

possível afastá-lo. Divide-se o preço médio praticado nas vendas de uma transação para o 

mercado externo pelo preço médio praticado nas vendas da mesma transação para o 

mercado interno188. Trata-se, portanto, de uma relação criada com base numa perigosa e 

                                                 

186 Neste sentido, também o entendimento dos autores que se debruçaram sobre o assunto. Cf. Rafael Macedo 
Malheiro, ob. cit. (nota nº 117), p. 212; Roberto Quiroga Mosquera e Rodrigo de Freitas, “Reflexos 
Financeiros dos Preços de Transferência: Conceito de Registro no Banco Central nas Operações de Mútuo 
‘Inbound’ e ‘Outbound’”. In: Luís Eduardo Schoueri (coord.). Tributos e Preços de Transferência. v. 3. São 
Paulo: Dialética, 2009, p. 231; e Elídie Palma Bifano, “Anotações sobre regras de preços de transferência 
em contratos de mútuo”. In: Revista de Direito Tributário Internacional n. 9. São Paulo: Quartier Latin, 
2008, pp. 116 e 118. 

187 A leitura do caput do artigo 19 da Lei nº 9.430/96 c/c o artigo 14, §3º, da IN/SRF nº 243/02 esclarece que, 
tanto para a apuração do preço médio praticado nas exportações, como para a apuração do preço médio 
praticado no mercado interno, somente devem ser consideradas operações praticadas com empresas não 
vinculadas. 

188 Uma vez que o preço médio no mercado interno é calculado em reais, o qual deve ser comparado com o 
preço médio no mercado externo calculado a partir da conversão de receitas obtidas em moeda estrangeira, 
o legislador vem mantendo uma política de redução dos impactos relativos à apreciação da moeda nacional 
em relação a outras moedas. Neste sentido, o artigo 36 da Lei nº 11.196/05 autorizou a instituição de fatores 
de ajuste com o intuito de manter a paridade desta comparação nos anos em que a moeda nacional sofra 
significativa apreciação. Tais fatores foram instituídos para as receitas obtidas em moeda estrangeira nos 
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despreocupada comparação entre o mercado externo e o mercado interno. Contudo, como 

já aventado189, a disciplina internacional que cuida do tema estabeleceu as circunstâncias 

econômicas como um fator de suma relevância para a análise de comparabilidade. Há que 

se levar em consideração os atributos dos mercados que se pretendem comparar. Incluem-

se, entre outros, a localização geográfica, o poder econômico, o tamanho, o tipo (atacado 

ou varejo) e os níveis de oferta, demanda e competição dos mercados; a existência de bens 

e serviços substitutos; os custos de transportes; e a existência de regulamentação 

governamental. Enfim, uma gama de circunstâncias que torna extremamente perigosa 

qualquer avaliação que pudesse antecipadamente predeterminar como satisfatória uma 

relação de preços de 90% baseada em mercados previamente desconhecidos. Por esta 

razão, convém propugnar pela não proporcionalidade do safe harbour erigido pelo 

legislador. 

Quanto às [4] empresas que apresentem plano de exportação com o objetivo de 

conquista de novos mercados, novamente se caracteriza uma modalidade de safe harbour 

que afasta o controle dos preços de transferência. Para argumentar em favor deste 

mecanismo é preciso ponderar que é comum empresas amargarem um período inicial de 

prejuízos quando se aventuram em novos mercados. É necessário treinar a força de 

trabalho, estabelecer relações com fornecedores, criar uma rede de distribuição, 

desenvolver a marca, adaptar o produto às exigências locais, etc. Conforme antes 

mencionado190, a disciplina internacional incluiu as iniciativas de penetração no mercado 

entre as estratégias empresarias que constituem mais um dentre os fatores de relevância 

para a análise de comparabilidade. Na ocasião, foi apontada a necessidade de haver 

consistência entre a estratégia e um planejamento de custos com expectativas de receitas, 

bem como de se tomar cuidado com a existência de longos períodos de prejuízos que 

poderiam indicar a falta de substância econômica da estratégia. Estes requisitos parecem 

ter sido adequadamente relacionados no artigo 30 da IN/SRF nº 243/02, o qual, entre 

outros, exigiu que o plano de exportação contenha: a demonstração de que a empresa 

                                                                                                                                                    

anos de 2005 a 2008 pelas Portarias MF nº 436/205, 425/2006, 329/2007 e 310/2008. Trata-se, na verdade, 
de tentar manter a paridade de uma inadequada comparação entre mercados previamente desconhecidos. 

189 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.4. 
190 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.4. 
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vinculada no exterior “não terá lucro com as operações e, se houver previsão de prejuízos 

para a empresa no Brasil, em virtude do preço a ser praticado, o prazo previsto para sua 

recuperação”; “a margem em percentuais contratada com as distribuidoras”; “o período em 

que será executado o plano, com as respectivas datas de início e término”; “a previsão de 

gastos com a promoção, no país de destino, dos bens, serviços ou direitos, a serem 

exportados”; e a exigência de que os planos tenham “prazo de execução igual ou inferior a 

doze meses”. Além disso, foi também excetuada a aplicação do safe harbour às 

exportações efetuadas para empresas situadas em paraísos fiscais. Portanto, pelo que se 

depreende, a regulamentação administrativa tomou os cuidados necessários para que o 

plano de exportação efetivamente avalie a estratégia empresarial de conquista de novos 

mercados. Daí, conclui-se que o safe harbour, por se assemelhar às exigências da análise 

de comparabilidade prevista no plano internacional, não parece afetar de forma 

desproporcional a realização do arm’s length. 

Quanto às empresas [5] com lucro referente às exportações para empresas 

vinculadas superior a 5% da receita proveniente destas exportações e [6] com receita 

líquida das exportações inferior a 5% da receita liquida total, é possível empreender uma 

argumentação simultânea. Cumpre, de plano, caracterizar a modalidade dos safe harbours 

como aquela em que os seus consequentes normativos simplificam o procedimento 

determinado pelo controle dos preços de transferência. Neste sentido, o artigo 37, II, da 

IN/SRF nº 243/02 estatui que o disposto quanto a estes safe harbours “não implica a 

aceitação definitiva do valor da receita reconhecida com base no preço praticado, o qual 

poderá ser impugnado, se inadequado, em procedimento de ofício”. Ora, então a 

Administração criou os safe harbours não como afastamento definitivo do controle dos 

preços de transferência, mas, sim, como uma simplificação do procedimento de controle. 

Se ficar comprovado em procedimento de ofício que o preço praticado é inadequado, 

retoma-se o controle. Trata-se, como suscitado por Schoueri, de “meras instruções 

conferidas aos funcionários da Administração para que estes aceitem comprovações 

simplificadas da adequação de operações de exportação lucrativas às normas de preços de 
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transferência”191. Ademais, há que se declarar que foi também excetuada a aplicação destes 

safe harbours às exportações efetuadas para empresas situadas em paraísos fiscais192. 

O safe harbour [5] das empresas com lucro referente às exportações para empresas 

vinculadas superior a 5% da receita proveniente destas exportações visa a simplificar o 

controle das empresas que apresentam um índice de lucratividade entendido pelo 

administrador como satisfatório193. Pode ser caracterizado como uma norma tributária 

indutora de estímulo das exportações na medida em que induz o contribuinte a praticar 

operações de exportação lucrativas. Neste sentido, Schoueri defende que “o valor 

constitucional de desoneração das exportações como medida para fomentá-las pode ser 

depreendido a partir de uma simples leitura das normas de imunidades constantes dos 

artigos 150 e seguintes da Constituição Federal de 1988”194. Trata-se, portanto, de mais um 

princípio que pode ser invocado no sopesamento na condição de outro objetivo perseguido 

pelo mecanismo de praticabilidade.  

O safe harbour [6] das empresas com receita líquida das exportações inferior a 5% 

da receita liquida total visa a simplificar o controle das empresas que apresentam um índice 

de representatividade na exportação entendido pelo administrador como suficientemente 

baixo. Schoueri, explica esta motivação afirmando que “o Poder Público dispensa de um 

esforço exagerado e desmesurado (comprovação dos preços praticados) o contribuinte que 

não tenha nas exportações uma atividade representativa no cômputo de suas operações 

econômicas”195.  

                                                 

191 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 240. 
192 Cf. o artigo 37, I, da IN/SRF nº 243/02. 
193 Uma vez que o lucro é calculado a partir de custos expressos em reais, o qual deve compor o índice de 

lucratividade com a receita calculada a partir da conversão de receitas obtidas em moeda estrangeira, o 
legislador vem mantendo uma política de redução dos impactos relativos à apreciação da moeda nacional 
em relação a outras moedas. Neste sentido, o parágrafo único do artigo 36 da Lei nº 11.196/05 autorizou a 
instituição de fatores de ajuste com o intuito de manter a paridade dos itens que compõem índices 
arbitrariamente escolhidos para os safe harbours nos anos em que a moeda nacional sofra significativa 
apreciação. Tais fatores foram instituídos para as receitas obtidas em moeda estrangeira nos anos de 2005 a 
2008 pelas IN/SRF nº 602/05, 703/06, 801/07 e 898/08. Trata-se, na verdade, de tentar manter a paridade da 
escolha arbitrária do índice de lucratividade (5%).  

194 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 247. 
195 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 241. 
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A proporcionalidade destes safe harbours só pode ser atestada porque sua 

modalidade não foi caracterizada como um completo afastamento do controle dos preços 

de transferência. Isto porque o administrador estaria renunciando ao controle em situações 

capazes de ensejar o desvio de lucros tributáveis para o exterior mediante manipulação de 

preços de transferência praticados por empresas que atendam ao índice de lucratividade 

mínimo ou ao índice de representatividade máximo. Afinal, nada impede que empresas 

atuem em setores tão lucrativos que: mesmo que se ofereça internamente à tributação um 

lucro aparentemente satisfatório, permita-se, ainda, que um excesso substancial possa ser 

desviado para o exterior; ou, mesmo que a representatividade das operações de exportação 

seja baixa, permita-se que um lucro substancial possa ser desviado para o exterior. Ainda 

que se agregasse o fomento às exportações dentre os objetivos perseguidos, a 

proporcionalidade poderia ser contestada. Todavia, como já antecipado, estes safe 

harbours caracterizam-se como meras simplificações do procedimento de controle dos 

preços de transferência. Esta particularidade confere à Administração o poder/dever de 

monitorar as empresas que vêm se beneficiando destes safe harbours a fim de evitar que os 

desvios acima mencionados possam ser concretizados. Diante de tal argumento, há que se 

atestar a proporcionalidade dos safe harbours criados pela Administração e, 

posteriormente, ratificados pelo legislador. 

Sintetizando os pontos argumentados, conclui-se, então, que: há que se declarar a 

proporcionalidade do safe harbour da [1] margem de divergência criada para dispensar o 

ajuste primário quando o preço parâmetro divergir em até 5% do preço praticado; deve-se 

reconhecer a proporcionalidade do safe harbour dos [2] juros dos contratos de mútuo 

registrados no BACEN; propugnou-se pela não proporcionalidade do safe harbour das [3] 

transações de empresas que pratiquem um preço médio em suas exportações superior a 

90% do preço médio praticado para as mesmas transações no mercado interno; deve-se 

reconhecer a proporcionalidade do safe harbour das [4] empresas que apresentem plano de 

exportação com o objetivo de conquista de novos mercados; e deve-se atestar a 

proporcionalidade dos safe harbours das empresas [5] com lucro referente às exportações 

para empresas vinculadas superior a 5% da receita proveniente destas exportações e [6] 

com receita líquida das exportações inferior a 5% da receita líquida total. Assim, o 

sopesamento revela que somente o safe harbour das [3] transações de empresas que 
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pratiquem um preço médio em suas exportações superior a 90% do preço médio praticado 

para as mesmas transações no mercado interno deve ter sua ausência de proporcionalidade 

declarada. Todos os demais se mostraram proporcionais em face da colisão estabelecida 

entre a praticabilidade que os mecanismos pretendem fomentar e a realização do arm’s 

length que eles supostamente afetam. 

Consequentemente, pode-se concluir que apenas um entre os seis mecanismos de 

praticabilidade erigidos pela legislação brasileira se apresenta como uma medida 

desproporcional. Portanto, respondendo ao questionamento (vii), conclui-se que, com 

exceção do safe harbour das transações de empresas que pratiquem um preço médio em 

suas exportações superior a 90% do preço médio praticado para as mesmas transações no 

mercado interno, a utilização dos safe harbours pela legislação brasileira é uma medida 

constitucionalmente proporcional. 

5.3 – Avaliação do regime brasileiro de controle dos preços de 

transferência 

Em consonância com o estabelecido na estratégia anteriormente divulgada, cumpre 

agora empreender uma avaliação final sobre a eficácia do controle dos preços de 

transferência no Brasil196. Para isso, convém primeiramente examinar os resultados das 

análises individualizadas conduzidas na fundamentação argumentativa aplicada às colisões 

ocasionadas pelos mecanismos selecionados. Neste sentido, nota-se que, dentre os 

mecanismos criados pela legislação brasileira, só foi possível declarar a proporcionalidade 

quanto à definição do aspecto subjetivo e quanto aos safe harbours. Ainda assim, um 

destes últimos, qual seja, o safe harbour das transações de empresas que pratiquem um 

preço médio em suas exportações superior a 90% do preço médio praticado para as 

mesmas transações no mercado interno, foi declarado não proporcional. Por outro lado, 

todos os demais mecanismos de praticabilidade analisados resultaram desproporcionais. 

Portanto, ao criar uma legislação que prima pela praticabilidade, o legislador brasileiro, na 

                                                 

196 Cf. neste Capítulo, o item 5.1. 
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maioria dos seus aspectos, afetou desproporcionalmente a realização do arm’s length, a 

qual, por sua vez, deveria ser o principal objetivo da legislação criada.  

Não deve causar espanto este resultado. Afinal, é extensa a lista de observadores, 

internos197 e externos198, que há muito tempo se pronunciam no sentido de que a legislação 

brasileira não segue o padrão arm’s length. Esta característica pode intuitivamente ser 

percebida a partir do contraste da legislação brasileira com suas congêneres internacionais. 

E não há só o recorrente problema das margens predeterminadas, das quais Schoueri alerta 

que podem surgir as maiores críticas ao sistema brasileiro199. Em face da análise dos 

mecanismos de praticabilidade selecionados, há que se direcionar também severas críticas 

à exclusão dos royalties e da transferência de tecnologia, às restrições da comparabilidade, 

à liberdade da escolha de métodos e à vedação de outros métodos. Em sentido semelhante, 

mas não tão amplo, Paulo Bento constata que, embora a reprodução das regras da OCDE 

não seja essencial para a consistência com o arm’s length, três das características 

peculiares à legislação brasileira são suficientes para verificar esta inconsistência: a adoção 

de margens fixas de lucros, a liberdade na escolha dos métodos e a adoção apenas dos 

chamados métodos tradicionais200. 

Mas não é tão comum a existência de críticas na doutrina direcionadas a todo este 

conjunto de mecanismos que desproporcionalmente induz a praticabilidade em desfavor do 

arm’s length. Com efeito, as críticas que existem normalmente partem do ponto de vista 

dos interesses dos contribuintes e, como tais, procuram assentar os problemas dos 

anacrônicos limites de dedutibilidade dos royalties e da transferência de tecnologia, das 

restrições à comparabilidade, das dificuldades do procedimento de alteração das margens 

predeterminadas e da vedação de outros métodos. Critica-se, ainda, o aspecto subjetivo do 

                                                 

197 Cf., por todos, Paulo Ayres Barreto, ob. cit. (nota nº 412 do Capítulo 2), p. 154. 
198 O IBFD Transfer Pricing Database, coletânea de informações sobre o controle dos preços de 

transferência em diversos países do mundo, distingue quatro categorias de países em relação ao tipo de 
implementação do princípio arm’s length em suas legislações domésticas. Neste quadro, por não ser 
possível encontrar uma sistemática paralela, o Brasil configura sozinho em uma categoria expressa nos 
seguintes termos: “Brazil is a special case, having specific rules for the deductibility of the cost of imported 
goods (and rights) and the recognition of revenue arising from exports (Arts. 18-24 Law 9.430 of 27 
December 1996)”. Disponível, mediante assinatura, em www.ibfd.org, acesso em 22.01.2009. 

199 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 102. 
200 Cf. Paulo Marcelo de Oliveira Bento, ob. cit. (nota nº 407 do Capítulo 1), pp. 116 e 129. 
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controle, o qual, como visto, deve mesmo é ser declarado proporcional, mas não há críticas 

à liberdade de escolha dos métodos. No entanto, se todas as outras críticas servem como 

argumentos para a superação da aplicação das regras positivadas no âmbito de uma 

discussão promovida na vertente operacional da colisão entre a praticabilidade e o arm’s 

length201, elas parecem insuficientes para uma análise teórica mais imparcial do controle. 

Isto porque, para que os interesses do Fisco sejam contemplados na análise, é necessário 

levantar também a crítica à liberdade de escolha de métodos.  

Alguns autores já perceberam que as margens predeterminadas da legislação 

brasileira podem configurar verdadeiros safe harbours para os contribuintes202. Todavia, 

como já aventado, as margens predeterminadas, quando reunidas com a liberdade de 

escolha de métodos, ensejam variadas possibilidades de planejamentos tributários que 

podem também descambar para o terreno da evasão203. A expressiva quantidade de 

contribuintes que pode incidir nestas possibilidades constitui, portanto, a temerosa 

aplicação de safe harbour em larga escala, a qual, alerta a OCDE, pode representar 

significativa perda de receitas para o país que oferece tal benevolência. São a própria 

concretização das “avenidas abertas para o planejamento tributário”204.   

Apesar de ser reduzida a quantidade de métodos à disposição dos contribuintes, o 

mecanismo da liberdade de escolha viabiliza também a prática de situações inusitadas. 

Neste sentido, Cassius de Carvalho relata que há contribuintes que, preocupados com 

questões como confidencialidade e sigilo de dados, somente utilizam o CPL quando outros 

métodos gerarem ajustes relevantes205. Ora, em tais casos, percebe-se que a decantada 

preocupação com a revelação das preciosas informações sobre os custos praticados nas 

matrizes das multinacionais que atuam no País não é assim tão implacável. Se houver um 

                                                 

201 Cf. neste Capítulo, o item 5.1. 
202 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 228; José Gomes Jardim Neto, ob. cit. 

(nota nº 418 do Capítulo 1), p. 151; Antonio Carlos Rodrigues do Amaral, “Tributos e Preços de 
Transferência”. In: Luís Eduardo Schoueri e Valdir de Oliveira Rocha (coords.). Tributos e Preços de 
Transferência. v. 2. São Paulo: Dialética, 1999, p. 75; João Dácio Rolim, “A Adoção pelo Direito Brasileiro 
da Análise Econômica dos Preços de Transferência e (des)Vantagens dos Acordos Antecipados de Preços”. 
In: Luís Eduardo Schoueri e Valdir de Oliveira Rocha (coords.). Tributos e Preços de Transferência. v. 2. 
São Paulo: Dialética, 1999, p. 213. 

203 Cf. neste Capítulo, o item 5.2.2.5. 
204 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), pars. 4.116 a 4.119. 
205 Cf. Cassius Vinícius de Carvalho, ob. cit. (nota nº 151), p. 83. 
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preço a pagar (ajustes relevantes gerados por outros métodos), prefere-se correr o risco de 

fornecer aquelas informações. A verdade é que o CPL só deveria ser utilizado nas mesmas 

aplicações típicas do cost plus, ou seja, quando a empresa vinculada no exterior é do tipo 

industrial e com a produção preponderantemente vinculada a contratos de encomenda 

(contract manufacturer), contratos de remuneração continuada (toll manufacturer) e 

montagens de baixo risco (low risk assembler) ou do tipo provedora de serviços (service 

provider). Enfim, deturpou-se totalmente o objetivo do controle dos preços de 

transferência, o qual deveria ser a busca do resultado que empresas independentes obteriam 

se transacionassem em condições comparáveis, em troca de uma nociva liberdade.   

Não obstante as evidências de que há contribuintes indevidamente beneficiados 

pela combinação das margens predeterminadas com a liberdade de escolha de métodos, é 

incorreto concluir que esta seja a posição da totalidade das empresas. Muitos setores são 

prejudicados pela inexistência de métodos apropriados para as transações que praticam 

com empresas vinculadas. Em sintonia com estas demandas, por cerca de alguns anos, 

tramitou no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 4.695/2001, o qual visava à alteração 

de importantes aspectos da metodologia utilizada para a apuração dos preços parâmetros 

no Brasil206. Contudo, a falta de maior interesse em torno do Projeto acabou resultando no 

seu arquivamento, em 31/01/2007, por falta de seguimento no decurso da legislatura207. 

Como toda iniciativa na área tributária, é bem provável que a falta de apoio governamental 

tenha aniquilado qualquer possibilidade de sucesso desta proposta. Este, aliás, é o ponto 

mais sensível para que uma proposta de solução quanto aos mecanismos desproporcionais 

do controle dos preços de transferência no País obtenha êxito: o apoio das autoridades 

governamentais. 

Mas, este apoio precisa ser conquistado. O princípio da igualdade, quando 

transportado para a área tributária, determina que não se deve exigir dos contribuintes além 

de sua capacidade contributiva. Porém, é dever do Estado impor a mesma carga tributária 

                                                 

206 Cf. Maurício Braga Chapinoti, ob. cit. (nota nº 49), pp. 153 e 154. 
207 É o que se pode depreender da pesquisa realizada no aplicativo “Consulta Tramitação de Proposições” do 

sítio da Câmara dos Deputados. Disponível em www2.camara.gov.br, acesso em 14.11.2009. 
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aos que estão em situação equivalente208. Por isso, o Estado brasileiro, por meio de seus 

representantes governamentais na área tributária, precisa se convencer de que o atual 

regime de controle dos preços de transferência possibilita uma ilegítima não-tributação 

sobre contribuintes que se encontram em situação de equivalência com outros que não 

podem se beneficiar dos planejamentos propiciados pelo mecanismo das margens 

predeterminadas combinado com o da liberdade de escolha de métodos. 

Por possuir mecanismos que fomentam a praticabilidade em uma intensidade 

desproporcional à realização do arm’s length, a legislação brasileira não garante que os 

contribuintes não serão tributados além de suas capacidades contributivas nem que haverá 

equivalência entre contribuintes na mesma situação. Neste contexto, já é possível, então, 

responder à Questão Principal provocada no primeiro Capítulo deste trabalho. Naquela 

ocasião, foi questionado se, apesar de não seguirem as recomendações contidas nos 

Guidelines, seriam as regras brasileiras capazes de afastar a elisão provocada pela 

manipulação dos preços de transferência209. Depois de todas as feridas expostas nas 

análises individualizadas dos mecanismos de praticabilidade, pode-se atestar que o 

controle dos preços de transferência no Brasil não é eficaz porque o grau de realização do 

arm’s length não é suficiente para impedir a prática da transferência de resultados para o 

exterior, objetivo principal da própria criação do controle, e, ademais, não garante que os 

contribuintes não serão tributados além de suas capacidades contributivas.  

Diante desta constatação, surge a oportunidade de o presente trabalho propor uma 

solução geral que contemple sugestões alternativas para os mecanismos de praticabilidade 

declarados não proporcionais. Tais sugestões devem ser tratadas como medidas 

alternativas, ainda capazes de fomentar a praticabilidade, porém numa intensidade média 

situada entre a desproporcional praticabilidade dos mecanismos e a diminuta 

praticabilidade da disciplina internacional210. Cuida-se, portanto, de responder à Questão 

Acessória, a qual, em caso de resposta negativa à Questão Principal, indagava quais as 

                                                 

208 Em sentido semelhante, cf. Edison Carlos Fernandes, ob. cit. (nota nº 6 do Capítulo 1), p. 26. 
209 Cf. no Capitulo 1, o item 1.4.2. 
210 Cf. neste Capítulo, o item 5.1. 
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providências que poderiam ser tomadas para se atingir o objetivo desejado com o controle 

dos preços de transferência. É o que se passa a apresentar. 

Quanto ao mecanismo da exclusão dos royalties e da transferência de tecnologia, há 

que se propugnar por sua revogação. Este mecanismo atua de forma a remover a parcela 

mais substantiva dos intangíveis transacionados pelas empresas brasileiras com o exterior 

do aspecto objetivo do controle dos preços de transferência. Quaisquer mecanismos 

alternativos que porventura mantenham a dispensa do controle incorreriam também com 

excessiva gravidade na restrição ao arm’s length. Por isso, o mais recomendável parece ser 

submeter os royalties e a transferência de tecnologia ao controle geral indistintamente 

aplicável para todos os bens, serviços ou direitos transacionados. As dificuldades inerentes 

à definição da propriedade econômica e à avaliação dos royalties e da transferência de 

tecnologia, bem como os demais problemas característicos do tratamento dos intangíveis, 

devem ser conduzidas no âmbito das medidas alternativas que serão a seguir propostas 

para os demais mecanismos de praticabilidade.  

A proposta de revogação da exclusão dos royalties e da transferência de tecnologia 

parece em consonância com as perspicazes observações colhidas por Leonardos. Este 

autor, que se notabilizou por seu trabalho sobre o tema da tributação da transferência de 

tecnologia no País211, em relatório elaborado para o congresso da IFA que tratou do tema 

“Preços de Transferência e Intangíveis”, afirmou que, na prática, não é possível cogitar 

sobre o tema do controle dos preços de transferência no Brasil porque o País é um 

importador de tecnologia e a exportação de propriedade intelectual ou know-how é 

virtualmente inexistente. Contudo, o mesmo Leonardos ameniza as críticas à desarmônica 

iniciativa brasileira ao defender que, por ser o tema dos preços de transferência 

relativamente novo no País, privilegiou-se no período inicial de maturação as questões 

concernentes ao tratamento dos bens tangíveis. Provavelmente, prenuncia o autor, em 

algum momento no futuro próximo, tal mecanismo será revogado212. 

                                                 

211 Cf. Gabriel Francisco Leonardos, ob. cit. (nota nº 50) 
212 Cf. Gabriel Francisco Leonardos, “Brazil – Branch Reporter: Transfer Pricing and Intangibles”. In: 

Cahiers de Droit Fiscal International, v. 92A. International Fiscal Association,  2007, p. 124. 
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Com relação às margens predeterminadas, há que se reconhecer o potencial de sua 

utilidade para uma boa parte dos casos em que os métodos inspirados no resale price e no 

cost plus se apliquem. Com efeito, admitindo-se, como a seguir será propugnado, que a 

utilização destes métodos fique restrita a seus campos de aplicação típicos, é possível 

predeterminar um conjunto de margens setoriais identificadas a partir de estudos 

econométricos desenvolvidos no âmbito de instituições governamentais ou organizações 

privadas especialmente contratadas para este fim. Estes estudos podem, inclusive, 

contemplar os diversos segmentos do setor financeiro de modo a abranger a hipótese dos 

juros negociados sobre operações de empréstimo. Neste contexto, não só de margens 

brutas necessitam se restringir tais estudos, mas há também que se abrir a possibilidade de 

que indicadores de nível de lucros possam ser disponibilizados de acordo com a 

conveniência dos mais variados setores econômicos estudados. Isto é, em função da 

natureza dos parâmetros predeterminados aplicáveis a cada setor econômico, o contribuinte 

que se enquadre no campo de aplicação do respectivo setor terá que conduzir o controle de 

seus preços de transferência segundo um método inspirado no resale price ou cost plus 

(margens brutas) ou no TNMM/CPM (indicadores de nível de lucros). Para diminuir a 

incerteza quanto à subsunção das empresas nos diferentes setores econômicos, será 

oportuna a enunciação taxativa do campo de aplicação das margens e indicadores de nível 

de lucros predeterminados. Assim, garante-se a praticabilidade da medida alternativa 

mediante o fechamento da indeterminação que poderia estar contida numa mera 

enunciação dos campos típicos de aplicação dos parâmetros predeterminados.   

A ideia das margens setoriais parece estar em conformidade com o pensamento de 

alguns autores213. Neste sentido, Schoueri reconhece a importância de se preservar o 

instrumento das margens predeterminadas na legislação brasileira214 e defende que o 

Ministro da Fazenda, com amparo na hipótese ventilada no artigo 20 da Lei nº 9.430/96, 

                                                 

213 O artigo 10 da Medida Provisória nº 478/09, publicada em 30.12.09, poucos dias antes da conclusão deste 
trabalho, parece que pretende viabilizar a ideia das margens setoriais ao introduzir o artigo 19-A na Lei nº 
9.430/96, criando a possibilidade de o Ministro da Fazenda fixar margens de lucro diferentes por setor ou 
ramo de atividade econômica. Contudo, a iniciativa mantém o equívoco da liberdade de escolha dos 
métodos inspirados no resale price e no cost plus sem limitar sua aplicação aos campos típicos. Além disso, 
não abre a possibilidade de utilização setorial de indicadores de nível de lucros (criação de um método 
inspirado no TNMM/CPM). 

214 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 406 do Capítulo 1), pp. 119 e 121. 
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deve alterar os percentuais representativos destas margens sempre que necessário para 

atender ao princípio arm’s length215. Ora, na medida em que as margens predeterminadas 

pela lei se mostram incapazes de realizar aquele princípio no próprio campo teórico, nada 

mais razoável do que concordar com uma alteração que otimiza o seu mandamento. Paulo 

Bento, por sua vez, alerta sobre a dificuldade que seria a identificação de margens 

comparáveis pelas empresas que atuam no País e entende que seria possível uma 

aproximação com o sistema adotado pela OCDE por meio da “preparação de uma extensa 

lista com margens de lucros aplicáveis a diferentes ramos de atividade, associada à 

possibilidade de prova de que os preços efetivos são diversos daqueles decorrentes da 

aplicação das margens fixas com base em qualquer método compatível com o princípio 

arm’s length”216. 

No entanto, a possibilidade da prova de preços efetivos diversos dos decorrentes 

dos parâmetros (margens brutas e indicadores de nível de lucros) setoriais predeterminados 

precisa ser amadurecida. Isto porque o atual procedimento de mudança de margens parece 

inadequado para lidar com o dinamismo do controle dos preços de transferência. A ideia de 

que um pedido instruído com uma relação pré-estabelecida e insuperável de documentos 

pode ensejar uma correta decisão na distante Brasília sobre a margem mais apropriada para 

se determinar os preços de transferência de um determinado contribuinte ou setor de 

atividades específico é completamente desarmônica das complexas auditorias realizadas no 

âmbito internacional com a mesma finalidade. Neste contexto, ao invés do subutilizado 

procedimento de mudança de margens, propõe-se a criação de um procedimento de 

auditoria de preços de caráter institucional na estrutura da RFB. 

A proposta da auditoria de preços deve ser entendida como algo muito mais 

refinado do que a simples conferência atualmente desempenhada pela RFB em face dos 

cálculos que conduzem ao preço parâmetro217. Um grupo de auditores necessitará se 

                                                 

215 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 104. 
216 Cf. Paulo Marcelo de Oliveira Bento, ob. cit. (nota nº 407 do Capítulo 1), pp. 119, 129 e 130. 
217 Para ilustrar a assertiva de que o trabalho realizado nas atuais auditorias de preços de transferência 

resume-se à mera conferência de cálculos, vide a típica relação de documentos solicitados nestas auditorias. 
Cf. Elen Peixoto Orsini, “Elementos Complementares de Prova e Procedimentos de Fiscalização – Uma 
Visão”. In: Edison Carlos Fernandes (coord.). Preços de Transferência. São Paulo: Quartier Latin, 2007, 
pp. 245 a 248.  
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especializar nas diferentes metodologias que envolvem o controle dos preços de 

transferência na disciplina internacional e ser diretamente responsabilizado pela 

administração destas auditorias. As empresas que não se enquadrarem na enunciação 

taxativa do campo de aplicação dos parâmetros predeterminados ou que não concordarem 

com os percentuais predeterminados para estes parâmetros (margens brutas e indicadores 

de nível de lucro) terão duas opções: calcularem seus preços de transferência de acordo 

com os percentuais ou métodos (inclusive os atualmente vedados, como o profit split, por 

exemplo) que julgarem apropriados ou solicitar uma auditoria de preços antecipada. A 

primeira opção exigirá a declaração dos percentuais e métodos utilizados e poderá ensejar, 

no prazo de decadência para o lançamento dos tributos devidos, uma Auditoria de Preços 

Posterior (APP). A segunda opção necessariamente ensejará uma Auditoria de Preços 

Antecipada (APA)218, a qual garantirá aos contribuintes solicitantes alguns dos benefícios 

do instituto da consulta previstos pela legislação tributária federal219.  

Uma procedente crítica à possibilidade de transposição da metodologia de apuração 

dos preços arm’s length para o País reside na falta de preparo dos agentes do Fisco 

brasileiro para lidar com as complexidades dos métodos internacionais220. Para resolver tal 

problema, sugere-se a criação de uma fonte de recursos diretamente vinculada com a 

provocação do exercício estatal de poder de polícia representado pela atividade de 

fiscalização. Trata-se da instituição de uma taxa a ser cobrada por cada auditoria de preços 

realizada221. Pode ser calculada a partir de pequenas alíquotas aplicadas sobre os valores 

transacionados ou de alguma estimativa do custo de cada tipo de auditoria. Contra a 

                                                 

218 Os nomes e siglas das auditorias de preços foram propositalmente sugeridos para evidenciar a semelhança 
entre a presente Auditoria de Preços Antecipados e os Acordos de Preços Antecipados (APAs) divulgados 
nos estudos do desenvolvimento da disciplina no âmbito internacional. Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.6.2. 

219 O § 2º do artigo 32 da IN/SRF nº 243/02 determina que se aplique as normas relativas aos processos de 
consulta nos atuais procedimentos de mudança de margens. Entretanto, o artigo 22 da nova Portaria MF nº 
222/08 afirma que o pedido de alteração de percentual ou margem de lucro não caracteriza o processo de 
consulta definido pela legislação tributária federal. No mesmo sentido, propugna-se, aqui, apenas pelos 
benefícios do instituto da consulta e não pela equiparação do procedimento de auditoria de preços com o 
processo de consulta. 

220 Cf. Paulo Marcelo de Oliveira Bento, ob. cit. (nota nº 407 do Capítulo 1), p. 129; e José Gomes Jardim 
Neto, ob. cit. (nota nº 127), p. 154. 

221 Tal taxa pode também ser cobrada de todas as empresas que se sujeitarem às APPs, na medida das 
informações declaradas, ou que solicitarem as APAs. Seriam cobranças plenamente justificadas pelo 
exercício potencial do poder de polícia, tal como previsto no artigo 45, II, da Constituição. Esta hipótese 
poderia reduzir o valor das taxas cobradas nas auditorias de preços efetivamente realizadas, disseminando 
os custos das auditorias por todos os contribuintes potencialmente envolvidos com a atividade demandada. 
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argumentação de que esta taxa, mesmo com previsões de arrecadação infinitamente 

inferiores aos valores envolvidos nas transações internacionais, seria mais um componente 

a crescer o já elevado Custo-Brasil, lembra-se de que ela será cobrada de empresas que 

realizam transações com empresas relacionadas no exterior, com empresas situadas em 

paraísos fiscais ou com empresas beneficiadas por regimes fiscais privilegiados. No 

mínimo, há uma relação de desequilíbrio entre as empresas que se beneficiam do prêmio 

de eficiência proporcionado pela integração dos grupos multinacionais222 ou das vantagens 

criadas pelos paraísos fiscais e regimes ficais privilegiados e as empresas que atuam no 

mercado internacional sem estas facilidades. Além disso, é desnecessário empreender uma 

longa discussão acerca da justiça de uma medida que desloca os custos de uma atuação 

estatal necessária e dispendiosa para a parcela de contribuintes que efetivamente a provoca.  

Há que se perceber que existem semelhanças entre a proposta de auditorias 

antecipadas e os APAs internacionais223. Ambos os casos tratam de estabelecer 

antecipadamente uma metodologia apropriada para a determinação dos preços de 

transferência de algumas transações praticadas num período fixo de tempo pela empresa 

solicitante. Contudo, não se propugna, aqui, por um acordo entre o Fisco e os 

contribuintes, tal como ocorre nos APAs internacionais. A instituição de acordos, mesmo 

se prevista em lei, poderia ter sua constitucionalidade questionada em nosso sistema 

tributário. Apesar do parecer favorável de Mauro Silva, o qual sustenta que um APA criado 

por lei apenas diminuiria a incerteza quanto à aplicabilidade dos métodos legalmente 

autorizados224, não se pode concordar com tal opinião se a ideia do acordo for levada ao pé 

da letra, ou seja, uma relação bilateral em que as duas partes negociam suas posições com a 

prerrogativa de renunciar direitos em favor de uma solução acordada225. Ainda que se 

tentasse equiparar estes acordos com o instituto da consulta em matéria tributária, neste 

caso, com razão, Mauro Silva elimina tal hipótese devido à impossibilidade de se descrever 

nos APAs o fato determinado que deva ser consultado, o que constitui exigência das 

                                                 

222 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.6. 
223 Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.6.2. 
224 Cf. Mauro Silva, ob. cit. (nota nº 312 do Capítulo 1), p. 103. 
225 Neste sentido, os Guidelines reconhecem que há países nos quais as administrações tributárias não têm 

permissão para celebrar APAs com os contribuintes. Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da 
Introdução), par. 4.131. 
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consultas tributárias, e de se estabelecer nos procedimentos de consulta uma intensa troca 

de informações, o que constitui exigência dos APAs internacionais226. 

A proposta de auditorias antecipadas cuida tão somente de solicitar a opinião 

antecipada do Fisco sobre os parâmetros (margens brutas ou indicadores de nível de 

lucros) ou sobre os métodos mais apropriados para o cálculo dos preços parâmetros das 

transações regularmente efetuadas pelas empresas solicitantes. Tal qual os APAs 

internacionais, é uma faculdade posta à disposição dos contribuintes para reduzir as 

incertezas inerentes ao controle dos preços de transferência. Entretanto, diferentemente do 

que se que se verifica no âmbito internacional, as auditorias antecipadas não pressupõem 

acordos, mas, sim, a posição unilateral do Fisco. Esta proposta está, inclusive, imune às 

críticas que têm sido feitas quanto à falta de transparência dos acordos empreendidos no 

contexto dos APAs internacionais227. 

Outra utilidade das auditorias de preços seria a coleta de subsídios para as decisões 

da autoridade competente brasileira no âmbito de procedimentos amigáveis estabelecidos 

em conformidade com os acordos de bitributação assinados pelo País para resolver 

disputas concernentes ao tema dos preços de transferência. Nestas situações, abre-se 

também a perspectiva de que as auditorias antecipadas forneçam subsídios para 

verdadeiros acordos conduzidos em consonância com a celebração de APAs bilaterais ou 

multilaterais228. Diferentemente dos APAs unilaterais, não há que se questionar a 

constitucionalidade de eventuais acordos celebrados em APAs bilaterais ou multilaterais 

desde que instituídos no âmbito dos mencionados procedimentos amigáveis, uma vez que 

estes são previstos em tratados internacionais que outorgam a competência decisória dos 

aspectos discutíveis da matéria tributária incluída na convenção à autoridade específica dos 

países contratantes. 

A implementação das auditorias de preços cria a oportunidade também para que as 

novas ideias em matéria de controle dos preços de transferência possam ser rapidamente 

absorvidas no País. Neste sentido, os conglomerados multinacionais que atuam no Brasil e 

                                                 

226 Cf. Mauro Silva, ob. cit. (nota nº 312 do Capítulo 1), p. 97.  
227 Cf. Michael J. Graetz, ob. cit. (nota nº 277 do Capítulo 1), p. 431. 
228 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.6.2. 
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que desejem conduzir o tratamento dos preços de transferência entre as empresas 

componentes do grupo mediante abordagens combinadas (composite approaches) podem 

ser beneficiados por uma adequada auditoria que considere a conveniência do método 

adotado pela subsidiária brasileira no contexto global da abordagem combinada utilizada 

por todo o grupo229. Não é por acaso que Francescucci, o proponente da mais bem 

estruturada abordagem combinada, sugere que a difícil tarefa de se obter a concordância 

dos países em que estão estabelecidos os componentes empresariais do grupo sobre a 

adequada categorização destes componentes em segmentos nucleares ou satélites será mais 

facilmente digerida se procedida na forma de acordos celebrados no âmbito de APAs230. 

As auditorias de preços permitirão também que as complexas questões envolvendo 

o controle dos preços de transferência dos intangíveis e dos serviços intragrupos possam 

ser mais adequadamente tratadas. Neste sentido, propõe-se a criação de regulamentações 

administrativas específicas que orientem os auditores e os contribuintes quanto ao 

adequado tratamento que deve ser dispensado nestas situações. Sobre a importância de se 

ter recomendações apropriadas para o tratamento dos intangíveis e dos serviços 

intragrupos, já se disse no estudo do contexto histórico do desenvolvimento da disciplina 

no âmbito internacional231. A proposta se estende também, até com maior razão em face do 

aumento da complexidade, para os casos em que os intangíveis são desenvolvidos e os 

serviços intragrupos são prestados sob a modalidade de contratos de compartilhamento de 

custos. O interesse acerca destas questões só vem aumentando no cenário internacional. 

Basta ver, por exemplo, as novas regulamentações americanas sobre os serviços 

intragrupos232 e sobre os contratos de compartilhamentos de custos233. 

Pelo que se pode constatar nas propostas das margens setoriais e das auditorias de 

preços, além da revogação das atuais margens predeterminadas, sugere-se, também, a 

revogação do mecanismo de praticabilidade que veda a utilização de outros métodos para a 

apuração dos preços parâmetros. Propõe-se a criação legal de métodos inspirados no 

                                                 

229 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.6.3. 
230 Cf. David L. P. Francescucci, ob. cit. (nota nº 331 do Capítulo 1), p. 244. 
231 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.1. 
232 Cf. Temporary Regulations on Services. Disponível em www.gpo.gov, acesso em 09.08.2009. 
233 Cf. Temporary Regulations on Cost Sharing Arrangements. Disponível em www.gpo.gov, acesso em 

09.08.2009. 
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TNMM/CPM, de forma paralela aos existentes métodos inspirados no resale price e no 

cost plus, para que haja também a possibilidade de predeterminação de indicadores de 

nível de lucros. Além disso, propõe-se, pelo menos em sede administrativa, a 

regulamentação das diretrizes gerais que orientem as auditorias de preços e os 

contribuintes quanto ao adequado tratamento do método profit split. A necessidade desta 

regulamentação pode ser justificada pela importância e representatividade que o profit split 

desfruta no contexto internacional, as quais, certamente, refletirão com semelhante 

intensidade em sua aplicabilidade no proposto regime brasileiro. Quanto aos métodos não-

especificados, convém apenas prever sua possibilidade sem a necessidade de inovadores, 

porque não encontram semelhança na disciplina internacional, tratamentos regulamentares.   

Relativamente à liberdade de escolha de métodos, em face da gravosa ofensa que 

ela provoca na realização do arm’s length, há que se reconhecer a necessidade de 

revogação deste inoportuno mecanismo de praticabilidade. Propõe-se, em sintonia com as 

recomendações da OCDE, a criação de uma hierarquia de métodos234. Num primeiro 

degrau de prioridades, os métodos inspirados no CUP, quais sejam, o PIC e o PVEx, 

devem ser aplicados sempre que os respectivos testes de comparabilidade possam ser 

confiáveis. No segundo degrau de prioridades, os métodos com parâmetros (margens e 

indicadores de nível de lucro) setoriais predeterminados devem ser aplicados sempre que a 

situação da empresa controlada se enquadre na enunciação taxativa do campo de aplicação 

de um destes métodos. O último degrau de prioridades deve recair sobre as situações em 

que o contribuinte não pode recorrer aos métodos previstos nos degraus anteriores e 

necessita se submeter ao controle tácito ou efetivo de uma auditoria de preços.   

Nada impede, entretanto, que se estabeleça um critério semelhante ao que vem 

sendo ventilado no âmbito dos mais recentes estudos da OCDE, qual seja, o critério do 

“método mais apropriado”. Segundo as informações divulgadas, este critério será aferido 

levando-se em consideração as vantagens e desvantagens de cada método; a adequação do 

método considerado em face da análise de comparabilidade; a disponibilidade de 

informações suficientemente confiáveis (principalmente das transações não controladas); e 

                                                 

234 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.5. 
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a confiabilidade dos ajustes necessários235. Tanto nesta proposta como na da criação de 

uma hierarquia de métodos, cumpre apontar a necessidade de que o aplicador do direito 

empreenda uma decisão de caráter subjetivo acerca da confiabilidade dos métodos 

aplicáveis.  

Conforme anteriormente anunciado, a disciplina internacional enfrenta o 

subjetivismo mediante a exigência de fundamentação documentada das decisões 

empreendidas pelo aplicador do direito236. Trata-se de construir uma exposição de motivos 

mais robusta do que a comumente é realizada para a aplicação, unicamente fundamentada 

pela subsunção, das regras-matrizes de incidência tributária. O aplicador do direito deve 

descrever detalhadamente suas reflexões sobre os diferentes aspectos factuais e jurídicos 

que motivaram a sua tomada de decisão num determinado sentido em detrimento de outros 

que pudessem ser considerados concorrentes. Nesta fundamentação, o aplicador do direito 

deve ter em mente que sua decisão sofrerá eventual controle jurisdicional. Daí a 

necessidade de que tal fundamentação seja amparada pela documentação que deve ser 

produzida como requisito dos diferentes estágios das rotinas procedimentais desenvolvidas 

para o controle dos preços de transferência. Portanto, para amenizar o problema provocado 

pela subjetividade das decisões acerca da confiabilidade dos métodos aplicáveis em face 

dos critérios de escolha sugeridos, propõe-se, também, a exigência de uma fundamentação 

documentada que garanta o eventual controle ulterior destas decisões. 

No que diz respeito às restrições da comparabilidade, há que se propugnar pela 

mesma solução. Enquanto o arm’s length permanecer como o princípio orientador da 

matéria dos preços de transferência, qualquer restrição pré-estabelecida quanto à 

comparabilidade de preços terá potencial para fulminar a realização deste princípio nos 

variados casos concretos. Consequentemente, impõe-se propor a revogação das restrições 

da comparabilidade presentes na legislação brasileira. Nada obstante, surgirão os mesmos 

problemas relacionados à subjetividade das decisões que necessitarão ser tomadas pelos 

agentes comparadores237. Diante desta constatação, deve-se acrescentar idêntica proposta 

                                                 

235 Cf. no Capítulo 1, o item 1.3.5. 
236 Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.4. 
237 Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.4. 
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apresentada para amenizar o problema da subjetividade identificado nos critérios de 

escolha dos métodos, qual seja, a exigência de uma fundamentação documentada que 

garanta o eventual controle ulterior das decisões empreendidas sobre a “intensidade das 

diferenças” existentes entre as circunstâncias da transação controlada e as circunstâncias 

das transações não controladas, sobre a “materialidade da afetação” dos preços provocada 

por estas diferenças e sobre a “razoabilidade dos ajustes” que podem eliminar os efeitos 

destas diferenças238. 

Como já explicado, no atual regime brasileiro de controle dos preços de 

transferência, o verdadeiro teste de comparabilidade só está presente nos métodos PIC e 

PVEx239. Entretanto, a ideia de se possibilitar a investigação dos parâmetros (margens 

brutas ou indicadores de nível de lucros) ou dos métodos mais apropriados para o cálculo 

dos preços parâmetros pelos próprios contribuintes e no âmbito das auditorias de preços 

amplia sobremaneira o domínio da comparabilidade no regime brasileiro. Outrossim, em 

tais casos, mantém-se a pertinência da exigência de uma fundamentação documentada.  

Por fim, cabe também uma sugestão final para que seja revogado o único safe 

harbour cuja proporcionalidade não pôde ser atestada em face da gravosa restrição causada 

na realização do princípio arm’s length. Trata-se do safe harbour das transações de 

empresas que pratiquem um preço médio em suas exportações superior a 90% do preço 

médio praticado para as mesmas transações no mercado interno. Quanto aos demais, em 

face da proporcionalidade atestada, recomenda-se sua manutenção. 

 

 

                                                 

238 Para reforçar o argumento de que, apesar do princípio da legalidade e da exigência de atuação vinculada 
das autoridades fiscais, a subjetividade requerida pela utilização de regras criadas em conformidade com as 
recomendadas pela OCDE não enfrentaria oposição nos tribunais brasileiros, Paulo Marcelo de Oliveira 
Bento lembra que há farta jurisprudência ratificando as muito mais subjetivas normas relativas à DDL. Cf. 
ob. cit. (nota nº 407 do Capítulo 1), p. 129. 

239 Cf. neste Capítulo, o item 5.2.2.3. 



 

 

332

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Partindo-se de uma reflexão sobre o que foi relatado no estudo da disciplina no 

contexto internacional, é possível concluir que o legislador brasileiro, em matéria de 

controle dos preços de transferência, afastou-se da trajetória de resultados que constitui o 

continuum desenvolvido por Avi-Yonah1. Ao predeterminar as margens brutas de lucro 

que devem ser adotadas pelas empresas instaladas no País, o legislador renunciou a 

qualquer compromisso com o extremo arm’s length do continuum porque não se baseou 

em nenhum estudo econométrico que justificasse as margens escolhidas e porque criou um 

procedimento de mudança destas margens que restringiu gravemente a comparabilidade. 

Não criou também nenhum método inspirado no profit split, o que, por constituir uma 

limitada forma de uso de fórmulas predeterminadas, poderia convergir o regime brasileiro 

no sentido da caminhada histórica que se direciona para a outra extremidade do continuum. 

Na verdade, o legislador nada mais fez do que exigir que uma fatia mínima do lucro 

operacional total do empreendimento que origina a transação controlada seja alocada no 

Brasil. Dispensou qualquer critério de alocação ou mesmo a verificação de que, de fato, 

houve lucro no empreendimento2.  

Que fique claro que a mencionada convergência no sentido da caminhada histórica 

em que se desenvolve a disciplina não se trata de defender uma adoção unilateral de 

                                                 

1 Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.6.3. 
2 Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.3.2.2. 
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métodos unitários baseados em fórmulas predeterminadas. Esta atitude mais radical, 

inclusive, já foi proposta por alguns autores3. Mas, há que se ter consciência de que o País 

não está isolado no mundo. Conforme já demonstrado, as discussões sobre a conveniência 

do passo decisivo rumo aos métodos unitários ainda estão longe de serem consolidadas4. 

Nenhum país desenvolvido ousou esta aventura. Mesmo os Estados Unidos, com toda sua 

pujança econômica, que poderia levar a reboque os demais países, nunca se atreveram a 

abandonar o padrão que tão caro lhe custou sedimentar. Desta feita, por que o Brasil, país 

que ainda busca seu espaço dentre as nações influentes, deveria se embrenhar sozinho 

neste terreno ainda tão desconhecido? Neste contexto, a melhor sugestão parece mesmo ser 

a boa e velha prudência. 

De uma forma geral, é possível avaliar que o atual regime brasileiro de controle dos 

preços de transferência é realmente incompatível com aspectos fundamentais do controle 

desenvolvido pela disciplina internacional. Sobre a questão da compatibilidade de um 

determinado tema do sistema jurídico nacional com as diretrizes estabelecidas no direito 

comparado, Paulo Ayres Barreto, com razão, alerta para o cuidado que se deve ter com a 

utilização da matéria importada no cenário jurídico nacional. Reforçando esta cautela, o 

autor lembra que as recomendações da OCDE, apesar de gozarem de renomado prestígio, 

não vinculam nem mesmo a seus países-membros5. Neste sentido, não há que se questionar 

o fato de um país não integrante dessa organização, como o Brasil, construir um regime 

para o controle dos preços de transferência bastante divergente do que se verifica no 

ambiente internacional. 

Sem embargo, a questão que o País deve meditar é se vale a pena renunciar a todo o 

vasto conhecimento acumulado com o passar de tantos anos de profundos estudos sobre a 

matéria no âmbito da OCDE. Para ilustrar esta afirmativa, merece destaque a referência 

feita aos Guidelines no item 1 dos Comentários ao artigo 9º da Convenção-Modelo da 

OCDE, onde se noticia que o Comitê de Assuntos Fiscais daquela entidade já consumiu (e 

                                                 

3 Cf. André Martins de Andrade, “Uma Crítica e uma Proposição Alternativa ao Regime Legal Brasileiro de 
‘Transfer Price’”. In: Luís Eduardo Schoueri e Valdir de Oliveira Rocha (coords.). Tributos e Preços de 
Transferência. v. 2. São Paulo: Dialética, 1999, pp. 56 a 58. 

4 Cf. no Capitulo 1, o item 1.3.6.1. 
5 Cf. Paulo Ayres Barreto, ob. cit. (nota nº 412 do Capítulo 2), pp. 99 a 101. 
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continua a consumir) considerável tempo e esforço examinando as condições necessárias 

para que resultados consoantes com a realização do princípio arm’s length sejam 

alcançados. As conclusões destas pesquisas vêm sendo compiladas no relatório conhecido 

como Guidelines, o qual é periodicamente atualizado a fim de refletir os progressos dos 

sucessivos trabalhos. 

Em geral, a doutrina brasileira admite a influência das recomendações contidas nos 

Guidelines como orientações que devem conduzir o intérprete na busca do almejado 

resultado arm’s length nas mais variadas situações em que o contribuinte possa 

concretamente questionar a violação deste resultado6. A este discurso, entretanto, deve-se 

acrescentar uma perspectiva mais preocupada com os próprios objetivos que inspiraram a 

decisão legislativa de inserir o Brasil no contexto dos países que criaram uma legislação 

destinada ao controle dos preços de transferência. Trata-se, aqui, de fazer referência à 

Questão Principal que orientou este trabalho, qual seja, saber se as regras positivadas no 

ordenamento brasileiro são capazes de afastar a elisão provocada pela manipulação dos 

preços de transferência. Como se viu na avaliação empreendida no Capítulo anterior, a 

resposta é negativa7. 

Há que se considerar também, dentro dos próximos anos, uma possível entrada do 

Brasil nos quadros da OCDE. Esta hipótese não é absurda já que, em setembro de 2007, o 

Ministério da Fazenda instituiu um grupo de trabalho para avaliar a possibilidade de 

aprofundamento da cooperação entre o Brasil e a OCDE8. Esta iniciativa reflete a intenção 

manifestada pela OCDE de imprimir maior aproximação com os países representativos das 

grandes economias emergentes. Neste sentido, em recente relatório9, aquela entidade 

incluiu, dentre os resultados produzidos na área tributária pelas conversações 

desenvolvidas com o Brasil no âmbito de um programa de engajamento com cinco destes 

                                                 

6 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), pp. 20 e 21; Paulo Ayres Barreto, ob. cit. 
(nota nº 371 do Capítulo 1), p. 140; e Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº 3 do Capítulo 1), p. 303. 

7 Cf. no Capitulo 5, o item 5.3. 
8 Cf. Portaria MF nº 404/07.  
9 Cf. The OECD’s Global Relations Programme 2009-10. Disponível em www.oecd.org, acesso em 

13.11.2009, p. 37. 
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países10, a programação de evento especialmente destinado ao tema do controle dos preços 

de transferência.  

Quando se pensa em termos de Mercosul, o cenário é de completa 

incompatibilidade entre o regime brasileiro e os que foram adotados pelos demais países 

componentes do bloco. Enfatizando este aspecto, Dagnese e Marchant ressaltam que este 

problema coloca o tema dos preços de transferência no Mercosul em estágio de 

desenvolvimento muito inferior aos outros blocos econômicos que competem pelos 

recursos dos investidores internacionais. Diante deste panorama, os autores recomendam a 

formação de um fórum mercosulino para discutir e elaborar uma política de preços de 

transferência compatível com o contexto internacional11. Alerta-se, entretanto, para que 

tais discussões ponderem as limitações dos recursos das administrações tributárias desses 

países em comparação com seus pares nos países componentes dos blocos mais 

desenvolvidos. 

Portanto, há sinais suficientes de que a legislação brasileira que inaugurou o 

controle dos preços de transferência no Brasil precisa ser repensada. Contudo, há que se 

tomar cuidado com a mera transposição das recomendações internacionais. O relato das 

incertezas acerca do futuro da disciplina no âmbito internacional, decorrente dos problemas 

do padrão arm’s length e da ainda distante, porém possível, reviravolta rumo aos métodos 

baseados em fórmulas predeterminadas12, sintetiza uma dialética propensa a uma solução 

equilibrada e tendente a absorver os complexos aspectos da matéria considerando as 

particularidades do sistema constitucional-tributário nacional. Neste quadro, fortalece-se o 

conjunto de propostas apresentadas como resultado da análise teórica produzida neste 

trabalho, especialmente a criação das margens e indicadores de nível de lucros setoriais e 

das auditorias de preços13.  

                                                 

10 O relatório inclui neste programa de engajamento as relações desenvolvidas com o Brasil, a China, a Índia, 
a Indonésia e a África do Sul.  

11 Cf. Napoleão Dagnese e Diego Alejandro Costa Marchant, ob. cit. (nota nº 260 do Capítulo 1), pp. 181 a 
183. 

12 Cf. no Capitulo 1, os itens 1.3.6., 1.3.6.1. e 1.3.7. 
13 Cf. no Capítulo 5, o item 5.3. 
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Quando se propõe que as margens e indicadores de nível de lucros setoriais devem 

ser definidos a partir de estudos econométricos, garante-se que o mecanismo de 

praticabilidade atenderá a um dos pressupostos básicos da padronização apontados por 

Humberto Ávila, isto é, a generalidade14. Como ensina o autor, a generalidade sugere que a 

padronização seja adequada para a maior parte dos contribuintes e que eventuais 

discrepâncias do padrão em relação à média da ocorrência dos fatos não podem ser 

excessivas15. Com isso, diminui-se a intensidade da realização da praticabilidade em 

virtude da necessária determinação dos variados setores, mas, em compensação, respeita-se 

um requisito essencial de sua efetivação. 

Além disso, quando se propõe que os contribuintes poderão praticar margens e 

indicadores de nível de lucros diferentes dos escolhidos para seu respectivo setor, desde 

que submetidos às auditorias de preços posteriores ou antecipadas, garante-se que o 

mecanismo de praticabilidade atenderá a compatibilidade, que é outro dentre os 

pressupostos básicos da padronização apontados por Ávila16. Sobre a compatibilidade, o 

autor revela que há uma imposição de que o padrão seja compatível com a igualdade 

particular antes da formação do padrão (o que será garantido pelos estudos econométricos) 

e depois da formação do padrão, porque o contribuinte deve poder controlar a existência de 

discrepâncias entre o valor presumido e o efetivamente ocorrido17. Diminui-se, novamente, 

a intensidade da realização da praticabilidade ao se prever a possibilidade de várias 

auditorias especializadas, quando comparado ao procedimento de mudança de margens 

atual. Entretanto, respeita-se o requisito da compatibilidade ao permutar o subutilizado, por 

induzir à prova diabólica18, procedimento de mudança de margens pela utilização, sujeita à 

auditoria, de margens e indicadores de nível de lucros divergentes dos setoriais. 

As auditorias de preços viabilizam também a utilização do método profit split. Sua 

importância para os intangíveis, tema tão acatado na doutrina internacional, foi 

extensivamente desvelada neste trabalho. Se, depois da análise funcional conduzida no 

                                                 

14 Cf. no Capítulo 4, o item 4.1. 
15 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40 do Capítulo 3), p. 95. 
16 Cf. no Capítulo 4, o item 4.1. 
17 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº 40 do Capítulo 3), p. 97. 
18 Cf. no Capítulo 5, o item 5.2.2.4. 
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primeiro estágio das rotinas procedimentais desenvolvidas para o controle dos preços de 

transferência, a empresa concluir que o profit split deve ser aplicado, tanto a decisão desta 

escolha quanto a própria aplicação do método envolve complexas avaliações. Os grandes 

conglomerados multinacionais, principais agentes do lucrativo mercado mundial dos 

intangíveis, contam com a ajuda de empresas altamente profissionalizadas na construção 

das rotinas e métodos que envolvem a análise funcional e o profit split. Diante desta 

realidade, há que se preparar o Fisco brasileiro para tamanho desafio. Daí a proposta de 

auditorias de preços especializadas e autofinanciadas. 

A possibilidade das auditorias de preços antecipadas se assemelharem com os 

APAs internacionais deve também ser considerada. Apesar de a modalidade aqui proposta 

não compactuar com a ideia de “acordos” presente na disciplina internacional, ela abre a 

perspectiva para que as grandes empresas que atuam no País e que regularmente 

transacionam bens, serviços e direitos com pessoas vinculadas, situadas em paraísos fiscais 

ou beneficiadas por regimes fiscais privilegiados possam obter do Fisco uma posição 

segura e confiável por períodos de tempo determinado acerca de suas operações. 

Consciente de que o interesse internacional pelos APAs pode ter consequências na 

concorrência global por investimentos, Mauro Silva sugere que a ausência de uma previsão 

legislativa sobre o assunto pode contribuir para afastar do Brasil investimentos 

significativos19. Em outro prisma, ponderando sobre a necessidade de uma evolução 

doutrinária acerca do entendimento entre Fisco e contribuintes diante de questões 

complexas, Schoueri é favorável ao maior aprofundamento de estudos no País envolvendo 

o tema dos APAs20. 

Enfim, o presente trabalho propugna por uma maior aproximação do regime 

brasileiro de controle dos preços de transferência com a trajetória de resultados que 

constitui o continuum representativo da caminhada histórica que o desenvolvimento da 

matéria no contexto internacional revela. Rejeita-se a intensa praticabilidade criada com a 

inauguração da disciplina no cenário nacional por causa das gravosas incidências 

verificadas na realização do arm’s length, verdadeiro princípio de status constitucional 

                                                 

19 Cf. Mauro Silva, ob. cit. (nota nº 312 do Capítulo 1), p. 107. 
20 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1 da Introdução), p. 9. 
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decorrente do conceito de renda e das ideias de igualdade particular e capacidade 

contributiva. Por outro lado, reconhece-se a necessidade de uma mitigação nos complexos 

meandros das recomendações internacionais. Afinal, já é corrente, nos inúmeros eventos 

promovidos sobre o tema dos preços de transferência, nos mais diversos cantos do mundo, 

a provocação segundo a qual a mais sensata declaração contida nos Guidelines da OCDE é 

aquela que proclama que “o controle dos preços de transferência não é uma ciência 

exata”21. Portanto, a adoção de mecanismos de praticabilidade pelo legislador brasileiro, 

desde que atestados pelo exame da proporcionalidade, constitui um legítimo recurso em 

prol da, também constitucional, exigência de igualdade geral. Este o caminho escolhido 

para consolidar as conclusões deste estudo. 

No mais, vale lembrar que as opiniões aqui manifestadas (ferramenta do discurso 

jurídico pertencente ao campo da dogmática22) propõem-se a munir o aplicador do direito 

com mais uma fonte para a fundamentação argumentativa sempre necessária para o 

enfrentamento das cotidianas questões que envolvem a vertente operacional da colisão 

entre a praticabilidade e o arm’s length. Trata-se de contribuir para a formação de uma 

rede de regras de decisão que, segundo Alexy, é capaz de tornar supérfluo um amplo 

sopesamento de princípios23. Nada obstante, o maior objetivo do trabalho é fornecer ao 

legislador uma avaliação sobre a eficácia da legislação brasileira criada para o controle dos 

preços de transferência. Com isso, espera-se enriquecer o debate sobre soluções viáveis 

que aprimorem o controle dos preços de transferência no Brasil. 

                                                 

21 Cf. OCDE, TP Guidelines …, ob. cit. (nota nº 2 da Introdução), par. 1.12. 
22 Cf. no Capítulo 2, o item 2.4. 
23 Cf. Robert Alexy, ob. cit. (nota nº 13 da Introdução), p. 558. 
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