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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. 



 

 

iv

 

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.   



 

 

6

 

 

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 length
4 

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

                                                 

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

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 

                                                 

5 Cf. Capítulo 3. 
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Schoueri6, “o princípio arm’s length escorrega pelas mãos daquele que, sem outras 

ferramentas de apoio, pretende usá-lo”. 

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. 

                                                 

6 Cf. Luís Eduardo Schoueri, ob. cit. (nota nº 1), p. 36. 
7 O Capítulo 4 deste trabalho investigará a natureza de princípio da praticabilidade e verificará sua 

compatibilidade com o sistema constitucional-tributário brasileiro. 
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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 

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 

                                                 

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. 

9 Cf. Regina Helena Costa, Praticabilidade e justiça tributária. São Paulo: Malheiros, 2007, pp. 53 e 54. 
10 Cf. Capítulo 4. 
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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 

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.  

                                                 

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. 

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. 
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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 

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 

                                                 

17 A noção de mecanismos de praticabilidade será apresentada no Capitulo 4. 
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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 

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.  

                                                 

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. 
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. 
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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. 

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 

                                                 

21 Cf. Claudio Moura Castro, Prática da Pesquisa Social. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977, p. 71. 
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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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 

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 
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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 

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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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 Erro! Indicador não definido. do Capítulo 2), pp. 99 a 101. 



 

 

18

 

 

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 Erro! Indicador não definido. do Capítulo 1), p. 140; e Heleno Tôrres, ob. cit. (nota nº Erro! 
Indicador não definido. 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 Erro! Indicador não definido. 
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 Erro! Indicador não definido. do Capítulo 3), p. 95. 
16 Cf. no Capítulo 4, o item 4.1. 
17 Cf. Humberto Ávila, ob. cit. (nota nº Erro! Indicador não definido. 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 Erro! Indicador não definido. 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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