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A elaboração deste livro se iniciou em novembro de 
1997, baseada em atividades pragmáticas como consultor 
tributário de empresas. Posteriormente, face ao fascínio 
que o tema despertou, a pesquisa ganhou o propósito de 
servir como defesa do título de mestre em Direito na Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, realizada em agosto 
de 2001. Participaram da banca examinadora o professor 
Doutor Luis Eduardo Schoueri (orientador), o professor 
Doutor Paulo Bonilha e a professora Doutora Mônica 
Hermann, aos quais agradeço pelas observações dirigidas 
ao texto. Cumpre, ainda, referir-me as proveitosas adver-
tências feitas pelo professor Doutor Alcides Jorge Costa, 
ainda na qualificação deste trabalho em janeiro do mesmo 
ano. Na busca de proporcionar ao leitor um texto em que 
se possa vislumbrar a aplicação prática das regras de pre-
ços de transferência, o trabalho passou por uma necessá-
ria adaptação. Assim, segue o resultado. 
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e à minha esposa. 



 

 

 
“O Homem Vitruviano”, gravura de Leonardo da Vinci. 

 
O pintor e arquiteto renascentista Leonardo da Vinci estudou ci-

entificamente a proporcionalidade do corpo humano, na busca de se 
aproximar racionalmente do belo, pois a estética gera sentimentos e 
emoções ligados ao prazer ou ao desprazer, segundo determinados 
valores utilizados como referência. Portanto, em situações normais, o 
homem idealiza o belo, ou seja, busca uma proporcionalidade das 
suas ações entre os elementos sensíveis à sua percepção. O presente 
estudo caminha no mesmo sentido. Busca uma aplicação ética da 
norma que deve ser informada por uma proporcionalidade razoável 
para alcançar o seu fim essencial: uma justa tributação. 



 

 

PREFÁCIO 
 
Com gáudio aceitei o pedido do jovem jurista Renato Baccaro 

para prefaciar o seu livro “Manual de Preços de Transferência: uma 
aplicação prática ante as margens de lucro predeterminadas”. 

O livro versa sobre a importante questão da interpretação e apli-
cação prática das regras sobre preços de transferências na apuração da 
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro e do Imposto de 
Renda, ambos devidos pelas pessoas jurídicas sujeitas a esses tributos. 
A análise empreendida por Renato Baccaro difere em muito dos 
trabalhos acadêmicos e profissionais existentes sobre a matéria porque 
adota um sistema de referência inovador e inédito. 

O autor examina a aplicabilidade prática das normas sobre pre-
ços de transferências à luz dos princípios da razoabilidade e da pro-
porcionalidade, passando pela análise das ficções e presunções, pro-
duzindo um bom material para aferição da validade material daquelas 
regras em face de diversos princípios e normas da Constituição Fede-
ral. Nesse passo, o ilustre autor demonstra a ausência de critério 
razoável na predeterminação das margens de lucro feitas pela legisla-
ção brasileira. 

Na discussão dos problemas sobre a validade das regras que 
prescrevem margens de lucros predeterminadas, o autor traz à baila 
um argumento inovador, e que merece aplauso, que é a introdução de 
um elemento de cunho eminentemente filosófico na discussão: a 
probabilidade. De fato, ao fixar margens de lucro sem levar em consi-
deração as circunstâncias fáticas e jurídicas de cada caso concreto, a 
norma tributária despreza a lei da probabilidade e se converte em 
norma materialmente inválida. Daí o acerto do autor ao afirmar que “o 
legislador negligencia no processo de elaboração da norma, pois, ao 
esperar ou presumir ser provável que determinado lucro, em determi-
nada operação, seja de 15%, 30% ou 60%, ele se afasta do raciocínio 
lógico, descompromissando-se com a realidade”. 

É verdade que o direito cria as suas próprias realidades, mas ele 
não pode ser imaginado, entendido e aplicado sem referência a uma 
realidade empírica. Essa realidade empírica não pode ser compreen-
dida, moldada e remanejada senão por intermédio do “logos do razoá-
vel”, sob pena do Direito se converter em instrumento de arbítrio. 

O trabalho produzido por Renato Baccaro revela a sua capaci-
dade de articulação, que é própria dos afeitos aos princípios do saber 
filosófico e, também, traz agudas observações teóricas e práticas que 



 
expõem as qualidades de professor, consultor e advogado militante do 
autor. O livro merece ser lido porque traz uma abordagem diferente, 
prática e inovadora sobre um tema tão árido.  

 
Edmar Oliveira Andrade Filho 
Doutor em Direito Tributário pela PUC-SP 
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INTRODUÇÃO 
 
"A elisão e a evasão fiscal são problemas do siste-

ma tributário, e não do sistema social; se as leis estão difí-
ceis de serem aplicadas, a primeira opção deveria ser ins-
tituir leis melhores e não apelar para a moralidade dos 
contribuintes.”1 

O objeto deste trabalho consiste em abordar a aplicação prática 
das polêmicas regras brasileiras de preços de transferência, com 
especial atenção às margens predeterminadas de lucro, as quais obri-
gam o contribuinte a respeitá-las em suas operações internacionais 
efetuadas com pessoa vinculada2 ou com pessoa estabelecida em local 
de tributação favorecida,3 para efeitos de determinação da base de 
cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o 
lucro líquido. Dentro dessa proposta, pretende-se levar ao leitor as 
informações necessárias para a aplicação das regras em âmbito práti-
co. 

A regulamentação dos preços de transferência visa a combater a 
prática dos contribuintes que pretendem manipular suas operações 
internacionais efetuadas com partes relacionadas ou estabelecidas em 
local de tributação favorecida por meio de subfaturamento ou de 
superfaturamento, isto é, a prática de alocar lucro tributável. Preocu-
padas em se adequar à nova realidade, as autoridades fiscais passaram 
a utilizar o instrumento fiscal dos preços de transferência com o 
intuito de coibir a manipulação dos preços de bens, serviços e direitos 
praticados nas operações internacionais. Justificam essa conduta fiscal 
como forma de não prejudicarem a arrecadação tributária, sem alterar 
as condições econômicas de mercado.4 
________ 
 
1 Tradução livre de: “Tax avoidance and evasion are problems of the tax system, not of the social 
system; if laws are difficult to implement, the first resort should be to frame a better law, not to 
appeal to the moral sense of taxpayers” KAY, J. A. “Tax Policy: a Survey” in The Economic 
Journal nº 100, 1990, p. 69. 
2 Sobre o conceito de pessoa vinculada, vide o item 2.1 e o artigo 23 da Lei Federal nº 9.430/96 e 
o artigo 2º da Instrução Normativa da SRF nº 32, de 30 de março de 2001, contido no Apêndice. 
3 Comumente conhecido como “paraíso fiscal”. Sobre o conceito de local de tributação 
favorecida, vide o artigo 24 da Lei Federal nº 9.430/96, o artigo 38 da Instrução Normativa da 
SRF nº 32, de 30 de março de 2001, contida no Apêndice. A Instrução Normativa SRF nº 188, de 
6 de agosto de 2002, por seu turno, relaciona tais locais. 
4 BRASIL. Poder Executivo. Ministério da Fazenda. Exposição de Motivos nº 470, de 15 de 
outubro de 1996, da Lei Federal nº 9.430/96. Referida manifestação, oriunda do Ministério da 
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Como visto, esse tema é objeto de discussão internacional, pois 
visa a proteger as arrecadações fiscais dos países envolvidos nas 
operações em que poderiam ser vítimas de alocação de lucro tributá-
vel. Preocupada em equalizar as regras tributárias, a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),5 conforme se 
verá adiante, criou diretrizes para seus países membros seguirem. 

Segundo a OCDE, os preços de transferência enquadram-se nas 
operações praticadas por empresa que transfere bens físicos ou propri-
edades intangíveis ou fornece serviços para uma empresa relacionada.6 
Internacionalmente, o termo “preços de transferência” é conhecido 
como transfer pricing e refere-se tão-somente aos preços praticados 
em operações entre partes relacionadas.  

As regras brasileiras, além dessas operações, visam às transa-
ções com partes estabelecidas em local de tributação favorecida, 
mesmo que as partes sejam independentes. Por meio dessas regras, as 
autoridades governamentais brasileiras, tal como as demais, buscam 
coibir a evasão fiscal, ou seja, a remessa de lucro tributável para o 
exterior, uma vez que algumas operações internacionais podem sofrer 
manipulação de preços.7 

A evasão do lucro tributável pode ser caracterizada pela prática 
de subfaturamento nas exportações ou de superfaturamento nas impor-
tações de bens, serviços ou direitos, ou pelo pagamento excessivo de 
juros de empréstimo ou pelo recebimento de juros menores, quando a 
empresa brasileira cede empréstimo. 

A exposição deste trabalho desenvolve-se a partir da introdução 
ao tema preços de transferência, oferecendo ao leitor uma interpreta-
ção dos métodos para a formação de tais preços, bem como suas 
demais obrigações fiscais pertinentes ao assunto. 

Em relação às margens predeterminadas de lucro, adota-se as 
premissas maiores representadas pelos princípios informadores de 
________ 
 
Fazenda e encaminhada ao Poder Legislativo, traz em seu bojo a intenção de adequação das 
regras brasileiras de preços de transferência em relação às diretrizes da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
5 Vide o item 4.2. 
6 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Transfer Pricing 
Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administration, 1995, p.3, 11, que define 
preços de transferência como: “Transfer prices are the prices at which an enterprise transfers 
physical goods and intangible property or provides services to associated enterprises.” 
7 HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e Elisão: Rotas Nacionais e Internacionais do Planejamento 
Tributário, p. 290. 
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direito e princípios explícitos e implícitos no ordenamento jurídico, 
confrontando-os com a premissa menor, representada pelos pertinen-
tes artigos da Lei Federal nº 9.430/96 e respectivas normas inferiores: 
essa é a tensão dialética. 

Este trabalho também visa argumentar que a norma ordinária 
vigente se baseia em uma presunção. A presunção, por seu turno, deve 
ser fundamentada em uma probabilidade que esteja submetida a certos 
princípios de Direito, norteados por princípios de ordem superior, 
quais sejam: da proporcionalidade e da razoabilidade.  

A razoabilidade e a proporcionalidade devem ser traduzidas pela 
análise funcional8 que, em síntese, trata-se de recurso técnico ao 
alcance do entendimento humano, pois permite demonstrar, a partir de 
critérios técnicos adiante explanados, a renda realizada e, conseqüen-
temente, a justa tributação da renda da operação enquadrada nas 
regras de preços de transferência; ou seja, permite demonstrar a acep-
ção mais ampla da expressão “justiça tributária”.  

Vale frisar que não há qualquer pretensão de esgotamento do as-
sunto, mas sim de trazer pequenas contribuições ao debate jurídico-
tributário.  

Por fim, no intuito de proporcionar uma leitura que se desenvol-
va favoravelmente ao leitor, tentou-se evitar a colagem das normas de 
preços de transferência durante o desenvolvimento do tema. Por outro 
lado, para facilitar a consulta, tais normas podem ser encontradas, 
ipsis litteris, no Apêndice. 

________ 
 
8 Vide o item 6. 
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1. Escorço Histórico das Regras de Preços de Transferência 
 

O instrumento fiscal representado pelas regras de preços de 
transferência tem como propósito otimizar a arrecadação fiscal; ou 
seja, reduzir o déficit das contas públicas. Visa a proteger a coletivi-
dade e o dinheiro público em relação à não-tributação de lucro auferi-
do em território nacional, hipoteticamente enviado ao exterior. Esse 
tipo de preocupação não é uma questão nova, pois os Estados vêm se 
defendendo dessa modalidade de evasão tributária já há algum tempo, 
conforme se verá adiante. 

Embora a antiga Liga das Nações, por seu Comitê Fiscal, tenha 
elaborado um detalhado estudo acerca do tema (publicado em 1932),9 
há notícias de que em 1883 já existia literatura sobre preços de trans-
ferência nos Estados Unidos, país onde a política protecionista de 
arrecadação fiscal vem sendo objeto de discussão desde o início do 
século 20, tendo sido codificada pela primeira vez, em 1928, na Seção 
806 do Regulamento de Imposto de Renda norte-americano. No 
entanto, a efetiva fiscalização somente se iniciou em meados da déca-
da de 1980. Atualmente, as regras de preços de transferência norte-
americanas, aprovadas em 1968, encontram-se na Seção 482 do mes-
mo Regulamento.10 

Nos Estados Unidos, a questão dos preços de transferência, mais 
especificamente a dificuldade para a fixação desses preços, esteve 
presente nas batalhas entre o Serviço de Rendas Internas Norte-
Americano (IRS) e os contribuintes daquele país. Entretanto, em 
função do crescente número de operações internacionais, essa questão 
deixou de ser um problema exclusivamente norte-americano; ou seja, 
essa questão se tornou um tema controverso na grande maioria dos 
países.11 

________ 
 
9 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
http://www.oecd.org/about/origins/index.htm. 
10 PICCIOTO, Sol. International Business Taxation, p. 12 
11 HAMMER, Richard M. “Fixação de Preço de Transferência de Mercadorias em Face do 
Código de Impostos dos Estados Unidos” in Princípios Tributários no Direito Brasileiro e 
Comparado: estudos em homenagem a Gilberto Ulhôa Canto, p. 604. 
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Em países da Europa, como, por exemplo, Itália, França, Ale-
manha e Inglaterra,12 os princípios de transfer pricing também exis-
tem há muito tempo. Apesar de alguns países os terem codificado, em 
outros países eles se apresentam inerentes ao sistema tributário. Quem 
não os respeitar pode sofrer autuação fiscal, se constatada a intenção 
de prejudicar a arrecadação fiscal, seja pelo ato de omitir receita, seja 
por agregar indevidamente custo ou despesa em relação à transação 
internacional. 

Com o incremento do comércio internacional ocorrido após a 
Primeira Guerra Mundial; com o término da Segunda Guerra Mundial; 
e, conseqüentemente, com a divisão do mundo em bloco comunista e 
bloco capitalista, aumentaram as oportunidades em relação à econo-
mia internacional. É especificamente nesse sentido que a Rodada 
Uruguai13, por exemplo, surge em compasso com a tendência mundial 
de liberalização econômica, a qual tem como proposta oferecer melhor 
condição aos consumidores de bens, direitos e serviços na contraparti-
da de preços competitivos. Isso vem sendo objeto dos acordos patro-
cinados pela Organização Mundial do Comércio (OMC),14 organismo 
de que o Brasil participa ativamente. 

Depois da abertura do mercado brasileiro, ocorrida no início da 
década de 1990, as autoridades fiscais brasileiras passaram a se preo-
cupar em regulamentar os preços de transferência. Exemplo disso é a 
Portaria Interministerial nº 702/94, do Ministério da Fazenda e do 
Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, que versa sobre a cria-
ção de um grupo de trabalho composto por membros da Receita 
Federal, da Secretaria de Comércio Exterior, do Banco Central do 

________ 
 
12 MUSSELI, Andrea e MUSSELI, Alberto Carlo. Il Transfer Pricing – I Prezzi di 
Transferimento nelle Operazioni Internazionali. Disciplina Fiscale Nazionale. Le nuove 
direttuve OCSE. I Principi Vigenti nei Maggiori Paesi Industrializzati, pp. 11, 135, 142 e 153. 
13 A Rodada Uruguai consistiu nas negociações promovidas por países com intuito de se 
estabelecer comum acordo sobre o comércio internacional. Na Rodada Uruguai foi criada a 
Organização Mundial do Comércio (OMC), organismo internacional que possui mais de 140 
países membros. Suas principais atribuições são: administrar acordos de comércio internacional, 
debater as negociações internacionais, resolver disputas comerciais internacionais, monitorar 
políticas comerciais dos países membros, prestar assistência técnica comercial aos países 
membros, e, por fim, estabelecer cooperação com outros organismos.internacionais. Sobre o 
assunto vide http://www.wto.org. 
14 COSTA, Ligia Maura. “O Sistema de Solução de Controvérsias da OMC e Globalização” in 
Negociações Internacionais e Globalização, p. 18. 
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Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, compondo uma 
sinergia de esforços para coibir essa modalidade de evasão fiscal.15 

Entretanto, as regras específicas de controle fiscal dos preços de 
transferência passaram a ter eficácia legal somente a partir de 1º de 
janeiro de 1997.16 Ainda nesse mesmo ano foram publicadas normas 
oriundas do Poder Executivo,17 no intuito de regulamentar a matéria. 

Como já foi consignado, essa necessidade não existia no Brasil 
anteriormente, pois o mercado doméstico brasileiro, até então restrito, 
era controlado pela Carteira de Comércio Exterior (Cacex); ou seja, 
esse órgão controlava os preços das operações internacionais, logo, 
determinava a base de cálculo do imposto. Criada pela Lei Federal nº 
2.145, de 29 de dezembro de 1953, em substituição à Carteira de 
Importação e Exportação (Cexim), a Cacex tinha como atribuições 
básicas baixar normas, emitir licenças para exportação e para importa-
ção e fiscalizar preços, pesos, medidas e classificações. 

A Lei Federal nº 8.028, de 12 de abril de 1990, criou o Ministé-
rio da Economia, Fazenda e Planejamento, tendo sido agregado a esse 
Ministério o Departamento de Comércio Exterior (Decex), que assu-
miu a tarefa de baixar as normas atinentes à área de comércio exterior, 
no lugar da Cacex. A partir desse momento, a política governamental 
foi a de abrir o mercado brasileiro para o comércio internacional. Mais 
tarde, com a publicação da Lei Federal nº 8.948, de 19 de dezembro 
de 1992, que revogou a Lei Federal nº 8.028, de 12 de abril de 1990, 
criaram-se o Ministério da Fazenda e o Ministério da Indústria, Co-
mércio e Turismo. A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) ficou 
subordinada ao último Ministério. Essa abertura do mercado brasileiro 

________ 
 
15 BRASIL. Poder Executivo. Ministério da Fazenda. Portaria Interministerial nº 470, de 28 de 
dezembro de 1994, dos Ministros do Estado da Fazenda e do Estado da Indústria do Comércio e 
do Turismo. Cria Grupo de Trabalho Interministerial, visando a integrar os sistemas de 
informação da Secretaria da Receita Federal, da Secretaria do Comércio Exterior e do Banco 
Central do Brasil, a determinar medidas de ação conjunta, com o objetivo de identificar e coibir 
operações externas que caracterizem a ocorrência de fraude cambial ou evasão fiscal, por meio 
de preços de transferência. 
16 Vide Apêndice. BRASIL. Poder Legislativo. Lei Federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 
Mais tarde, o teor relacionado às regras de preços de transferência disposto na referida norma foi 
alterado pela Lei Federal nº 9.959/2000. 
17 Vide Apêndice. BRASIL. Poder Executivo. Ministério da Fazenda. Portaria MF nº 95/97 e 
Instrução Normativa nº 32/2001. 
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originou o Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex),18 
voltado para emissão de documentos operacionais relativos ao setor. 

Em setembro de 1995, foi instituída a Câmara de Comércio Ex-
terior, responsável pela coordenação das ações governamentais no 
tocante ao comércio internacional. São suas competências: 

a) definir as diretrizes de comércio exterior; 
b) manifestar-se respeito de normas e legislação do comércio 
exterior e temas correlatos; 
c) dispor sobre diretrizes para as alterações das alíquotas dos 
impostos de importação e exportação; 
d) estabelecer diretrizes para as investigações relativas às práti-
cas desleais de comércio exterior (por exemplo, casos de dum-
ping19); 
e) fixar diretrizes para a política de financiamento e de seguro 
de crédito às exportações; e 
f) indicar os parâmetros para as negociações bilaterais e multila-
terais relativas ao comércio exterior. 
Visando ao cumprimento dessas diretrizes, a Câmara de Comér-

cio Exterior atua como um órgão colegiado na busca de um consenso. 
São seus membros os ministros: 

a) da Casa Civil da Presidência da República – Presidente; 
b) das Relações Exteriores; 
c) da Fazenda; 
d) do Planejamento; 
e) do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; e 
f) da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária.20 
Portanto, anteriormente à abertura do mercado doméstico brasi-

leiro, não existia a necessidade de se ter regras tributárias para arbitrar 
os preços das transações entre partes de um mesmo grupo econômico, 
pois todo o controle e a determinação de preços eram de responsabili-
dade do órgão de comércio exterior, conforme preconizou o conteúdo 
da Portaria Decex n° 16/91, que exprimia, em síntese, que o valor das 
transações deve ser comprovado por cotações de bolsas internacionais 
de mercadorias, publicações especializadas, lista de preços dos fabri-

________ 
 
18 LOPES, José Vazquez. Comércio Exterior Brasileiro, pp. 23–24. 
19 O dumping caracteriza-se como a venda de um produto no exterior por um preço abaixo do 
preço de mercado. 
20 BRASIL. Poder Executivo. Decreto Federal nº 1.386, de 6 de setembro de 1995. 



Manual de Preços de Transferência 27 
............................................................................................................
 

 

cantes estrangeiros, preço declarado pelos importadores e contrato de 
fornecimento de bens de capital, estando o controle a cargo da Secre-
taria do Comércio Exterior (Secex), órgão sucessor do Departamento 
de Comércio Exterior. No caso de exportações, o controle era regula-
mentado pelo artigo 36 da Portaria SCE n° 02/92, que assim estabele-
cia: 

“(...) o preço praticado na exportação deverá ser o 
corrente no mercado internacional para o prazo pactuado, 
cabendo ao exportador determiná-lo com a conjugação de 
todos os fatores que envolvam a operação, de forma a pre-
servar a respectiva receita cambial.” 

Portanto, como se pode observar, com o fim da competência do 
órgão de comércio exterior em controlar incisivamente os preços das 
transações internacionais, naturalmente, surgiu a necessidade da 
presença do instrumento fiscal do transfer pricing. 
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2. Aplicação das Regras de Preços de Transferência 
 
Com o advento da Lei Federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 

1996, as regras de preços de transferência foram inseridas no ordena-
mento jurídico brasileiro. Essa lei ordinária foi alterada pela também 
Lei Federal n° 9.959/2000. Ainda sobre a matéria, foram publicadas 
outras normas do Poder Executivo. Todas podem ser encontradas, 
ipsis litteris, no Apêndice do presente trabalho. 

Portanto, é importante notar que tais normas aplicam-se às ope-
rações realizadas a partir de 1º de janeiro de 1997 e no seu alcance não 
estão compreendidos os casos de royalties e assistência técnica, cientí-
fica, administrativa ou assemelhada, e o recebimento ou pagamento de 
juros com contrato registrado no Banco Central do Brasil, para os 
quais existe legislação vigente específica. 

Para tanto, considerando a necessidade de se trazer a aplicação 
das regras de preços de transferência para termos práticos em função 
da aridez do tema, entende-se necessário expor a matéria segundo um 
cenário hipotético.21 De outro lado, passa-se a comentar as premissas 
menores para a efetiva aplicação desse regramento. 

 
2.1. As Pessoas Enquadradas nas Regras de Preços de 

Transferência 
 
A comparação de preços será efetuada com base nas operações 

entre partes que caracterizam vínculo pelo amplo conceito definido na 
legislação e conforme se verá adiante.22 Além das operações entre 
pessoas vinculadas, as regras de preços de transferência devem ser 
aplicadas às operações efetuadas com pessoas jurídicas ou pessoas 
físicas estabelecidas em país de tributação favorecida. O conceito de 
local de tributação favorecida inclui aqueles locais chamados “paraí-
sos fiscais”, ou seja, aqueles locais onde se tributa a renda na alíquota 
máxima inferior a 20%, ou não se tributa, a exemplo de Ilhas Cayman, 
Antilhas Holandesas e Ilhas Virgens Britânicas, enumeradas pela 

________ 
 
21 Vide o item 2.12. 
 22 Vide o item 2.1 e o Apêndice. Lei Federal nº 9.430/96, artigo 23 e Instrução Nomativa da SRF 
nº 32, de 30 de março de 2001, artigo 2º. 
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Receita Federal nos Atos Declaratórios nºs 32/98 e 110/98, Instrução 
Normativa SRF nº 33/2001 e Instrução Normativa SRF nº 188/2002.  

 Governo Federal, através do artigo 5o da Medida Provisória no 
22 de 08 de janeiro de 2002, ampliou o conceito das operações enqua-
dradas nas regras de preços de transferência, ao estipular que “apli-
cam-se, também, às operações efetuadas por pessoa física ou jurídica 
residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física ou 
jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país ou 
dependência cuja legislação interna oponha sigilo relativo à composi-
ção societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade”. 

Para tanto, considera-se vinculada à pessoa jurídica no Brasil: 
a) sua matriz no exterior; 
b) sua filial ou sucursal no exterior; 
c) pessoa física ou jurídica no exterior com participação que a 
caracterize como controladora ou coligada; 
d) pessoa jurídica no exterior, quando esta e a empresa do Brasil 
forem controladas societária ou administrativamente por outra 
ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma pertencerem 
à outra; 
e) pessoa física ou jurídica no exterior que, em conjunto com 
pessoa jurídica no Brasil, participarem no capital de outra em 
que a soma dos investimentos as caracterizem como controlado-
ras ou coligadas desta; 
f) pessoa física no exterior que seja parente ou afim até o ter-
ceiro grau, cônjuge ou companheira de qualquer de seus direto-
res, ou de seu sócio, ou acionista controlador com participação 
direta ou indireta; 
g) pessoa física ou jurídica no exterior que seja sua associada na 
forma de consórcio ou condomínio, em qualquer empreendi-
mento; 
h) pessoa física ou jurídica no exterior que goze de exclusivi-
dade como seu agente, distribuidor ou concessionário, para a 
compra e venda de bens, serviços ou direitos; 
i) pessoa física ou jurídica no exterior que goze de exclusividade 
como seu agente, distribuidor ou concessionário; e 
j) pessoa física ou jurídica no exterior que esteja estabelecida 
em local que oponha sigilo relativo à composição societária; 
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Em outras palavras, para caracterizar ou não o enquadramento 
da empresa nas regras de preços de transferência, ela deve ser questio-
nada se: 

a) importou bens, serviços ou direitos de pessoa vinculada; 
b) exportou bens, serviços ou direitos para pessoa vinculada; 
c) emprestou recursos de pessoa vinculada sediada no exterior 
mediante contrato de empréstimo não registrado no Banco Cen-
tral; 
d) praticou qualquer das operações acima com pessoa física ou 
jurídica, mesmo que não vinculada, mas residente ou domicili-
ada em países com tributação favorecida (que não tribute a ren-
da ou que a tribute pela alíquota máxima inferior a 20 % ou que 
oponha sigilo relativo à composição societária); e 
e) praticou qualquer das operações acima com pessoa física ou 
jurídica, mesmo que não vinculada, mas que por meio desta te-
nha operado com outra, no exterior, vinculada à empresa exa-
minada (caso de interposta pessoa). 
Na existência desse vinculo, a empresa brasileira deverá comu-

nicar o fato à Secretaria da Receita Federal, juntamente com a entrega 
da próxima Declaração Anual de Rendimentos. 

 
2.2. Conceito Chave: Comparabilidade de Preços 
 
A comparabilidade de preços é o elemento chave para se enten-

der como aplicar as regras de preços de transferência. A comparação é 
feita entre o preço praticado pela empresa e o preço determinado por 
um dos métodos de preços estabelecidos pela lei. A partir da diferença 
entre esses preços é que se estabelecerá a adição ou não de valores na 
base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o 
lucro líquido. 

Pelas Leis n° 9.430/96 e n° 9.959/2000 foram formulados méto-
dos para comparação de preços para que se possa fazer o ajuste da 
base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o 
lucro líquido.  

Não sendo possível identificar operações comparáveis, a compa-
ração poderá ser feita com preços de outros períodos, anteriores ou 
posteriores, desde que ajustadas as variações nas taxas de câmbio, das 
moedas de referência, ocorridas entre a data de uma e de outra. 
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Anteriormente às comparações, os preços apurados conforme os 
ajustes comentados nos diversos métodos de preços, correspondentes 
a cada pessoa, serão multiplicados pelas quantidades relativas à res-
pectiva operação e os resultados apurados serão somados e divididos 
pela quantidade total, determinando-se o valor médio ponderado do 
preço a ser comparado com aquele registrado no custo. 

O contribuinte pode escolher o método que melhor resultado lhe 
oferecer. Entretanto, por vezes não se faz possível adotar determinado 
método em função da dificuldade de obtenção de dados comprobató-
rios para respaldá-lo. 

Por fim, segue quadro exemplificativo para de ilustrar a essência 
básica do procedimento a ser adotado para a comparação de preços 
das operações de importação: 

Métodos23 Pro
duto 

Preço 
Compa-

rável 

Quan-
tidade PIC PRL CPL 

Método 
Favorável 

Diferença 
Margem de 
Divergência 

Ajuste  

"x" (1)24 (2)25 (3)26 (4)27 (5)28 
(6) 29 = 

máximo: 
(3);(4);(5) 

(7)30 (8)31 = (7)/ 
(1) (9)32 

       
Se (6)<(1); 
(6)-(1); Se 

não = 0 
 

Se (8)>5%: 
(7)*(2); se 

não = 0 
 
2.3. Dispensa de Comprovação 
 
São as hipóteses legais que desobrigam o contribuinte de elabo-

rar e comprovar os cálculos de preços de transferência nos casos de 
exportação. Esse benefício de dispensa de aplicação dos métodos de 
preços é chamada de safe harbor.  

O contribuinte somente está sujeito aos métodos de preços de 
transferência quando os preços médios de venda de seus bens, servi-

________ 
 
23 Vide Apêndice. Artigo 3o da Instrução Normativa SRF no 32/2001. 
24 Vide Apêndice. Artigo 5o, caput da Instrução Normativa SRF no 32/2001. 
25 Vide Apêndice. Artigos 6o e 7o da Instrução Normativa SRF no 32/2001. 
26 Vide Apêndice. Artigos 8o, 9o, 10 e 11 da Instrução Normativa SRF no 32/2001. 
27 Vide Apêndice. Artigo 12 da Instrução Normativa SRF no 32/2001. 
28 Vide Apêndice. Artigo 13 da Instrução Normativa SRF no 32/2001. 
29 Vide Apêndice. Artigo 4o da Instrução Normativa SRF no 32/2001. 
30 Vide Apêndice. Artigo 5o, incisos I e II da Instrução Normativa SRF no 32/2001. 
31 Vide Apêndice. Artigo 37 da Instrução Normativa SRF no 32/2001. 
32 Vide Apêndice. Artigo 6o da Instrução Normativa SRF no 32/2001. 
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ços ou direitos forem inferiores a noventa por cento dos preços médios 
praticados no mesmo período no mercado brasileiro.  

O contribuinte poderá, também, comprovar a adequação dos 
preços praticados com os próprios documentos da operação se, antes 
de determinar a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto 
de renda, o lucro for um valor equivalente a, no mínimo, 5% do total 
das receitas de exportação. Ou seja, o Fisco se dá por satisfeito quando 
apurado, no mínimo, 5% de lucro. Assim como na hipótese da receita 
líquida das exportações ser menor que 5% do total da receita global da 
pessoa jurídica no mesmo exercício, o contribuinte será enquadrado 
no conceito de safe harbor, estando dispensado de comprovação de 
utilização dos métodos de preços, podendo comprovar seus preços 
exclusivamente com os documentos da operação. No entanto, a dis-
pensa de comprovação não será aceita pela Secretaria da Receita 
Federal se for constatado que os valores praticados são inadequados 
ou que alguns custos são indedutíveis. Vale lembrar que operações 
com pessoas jurídicas ou pessoas físicas estabelecidas em locais com 
tributação favorecida, conforme acima explanado, não podem se 
beneficiar dessa dispensa de comprovação. 

Se não ocorrerem as hipóteses de dispensa de comprovação (sa-
fe harbor) ou de conquista de novos mercados abaixo discorrida, toda 
operação de exportação enquadrada em preços de transferência ficará 
sujeita a arbitramento, devendo a empresa adotar um dos quatro 
métodos a seguir: Preço de Venda nas Exportações (PVEx), no qual 
serão consideradas somente as vendas praticadas com clientes não 
vinculados no Brasil; Preço de Venda por Atacado no País de Destino, 
diminuído do Lucro de 15% (PVA); Preço de Venda a Varejo no País 
de Destino, diminuído do Lucro de 30% (PVV); e Custo de Aquisição 
ou de Produção mais Tributos e Lucro de 15% (CAP). 

 
2.4. Conquista de Novos Mercados 
 
As exportações enquadradas nas regras de preços de transferên-

cia, que tenham como objetivo conquistar novo mercado, poderão ser 
efetuadas por preços médios inferiores a 90% daqueles praticados no 
Brasil, desde que: 
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a) os bens, serviços ou direitos não tenham sido comercializados 
no país de destino pela exportadora ou qualquer outra empresa a 
ela vinculada em qualquer parte do mundo;  
b) sejam revendidos aos consumidores por preço inferior ao de 
qualquer bem, serviço ou direito, idêntico ou similar no país de 
destino;  
c) efetuadas nos termos de plano específico de exportação pre-
viamente aprovado pela Coordenação Geral do Sistema de Tri-
butação - COSIT; e 
d) que fique demonstrado que a empresa vinculada, domiciliada 
no país de destino, não terá lucro com as operações. Por outro 
lado, se houver previsão de prejuízos para a empresa no Brasil, 
em virtude do preço a ser praticado, mencionando o prazo pre-
visto para sua recuperação. 
 
2.5. Os Métodos de Preços para as Importações 
 
Inicialmente, vale ressaltar que se deve obter todas as informa-

ções necessárias para a elaboração dos cálculos dos preços de cada 
produto, de acordo com a definição de cada um dos métodos de pre-
ços, para que se possa escolher o melhor método de formação de 
preço para o exercício em curso, na busca do menor impacto tributá-
rio. 

Para tanto, deve-se observar que os custos, despesas e encargos 
das importações, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, 
somente serão dedutíveis para fins do Imposto de Renda e da Contri-
buição Social até o valor que não exceda àquele calculado através de 
um dos três métodos previstos na Lei Ordinária Federal, quais sejam: 
Preços Independentes Comparados (PIC); Preço de Revenda menos 
Lucro de 20% ou 60% (PRL); e Custo de Produção mais Lucro de 
20% (CPL). 

Para a determinação do custo dos bens importados de pessoas 
vinculadas, poderão, também ser computados os valores de transporte 
e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa importadora, e dos tributos 
não recuperáveis, devidos na importação, bem como a dedutibilidade 
dos encargos de depreciação ou amortização dos bens e direitos im-
portados de pessoa vinculada fica limitada, em cada período, ao mon-
tante calculado com base nos métodos Preços Independentes Compa-
rados (PIC) e Custo de Produção mais Lucro (CPL). 
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Se o preço praticado nas importações entre pessoas vinculadas 
for superior àquele utilizado como parâmetro, o valor do excesso de 
custo será adicionado ao lucro, para fins de determinação da base de 
cálculo do imposto de renda lucro real e da contribuição social sobre o 
lucro líquido. 

 
2.5.1. Preços Independentes Comparados (PIC) 
 
Define-se pelo método formado pela média aritmética dos pre-

ços dos bens, serviços e direitos, idênticos ou similares, apurados no 
mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e 
venda, em condições de pagamento semelhantes. 

Para apuração do preço, que servirá de parâmetro para a compa-
ração, será necessário verificar se a empresa tem condições de obter, 
com suporte de documentação comprobatória, informações que permi-
tam estabelecer a média aritmética ponderada dos preços de bens, 
serviços ou direitos, idênticos ou similares, no mercado brasileiro ou 
no exterior, em operações de compra e venda e em condições de 
pagamento semelhantes. 

Caso não exista esta possibilidade, deve-se obter tais informa-
ções através dos elementos complementares de prova, que podem ser: 

a) publicações ou relatórios oficiais do governo do país do com-
prador ou vendedor, ou declaração de autoridade fiscal, quando 
com ele o Brasil mantiver acordo para evitar a bitributação ou 
para intercâmbio de informações; 
b) pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório co-
nhecimento técnico ou publicações técnicas, desde que para a 
obtenção dos dados se tenham utilizados métodos de avaliação 
internacionalmente adotados. 
Consideram-se adequadas para tais finalidades as publicações 

de preços decorrentes: 
a) de cotações de Bolsas de Valores de âmbito Nacional; 
b) de cotações de Bolsas reconhecidas internacionalmente;  
c) de pesquisas de organismos internacionais, tais como Organi-
zação de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 
Organização Mundial de Comércio (OMC). 
Ao se definir o preço para efeitos de comparabilidade, deve-se 

atentar para os ajustes que a legislação permite em função de diferen-
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ças, de natureza física ou de conteúdo, nas condições de negócio. Este 
ajustes são relativos a: 

a) prazo de pagamento: serão ajustados pelos juros correspon-
dentes ao intervalo entre os dois prazos, utilizando-se a taxa Li-
bor33 (6 meses) mais 3% anuais, quando uma das partes for 
domiciliada no exterior;  
b) quantidades negociadas; 
c) obrigação de garantia: A parcela do preço relativa ao custo 
com a garantia, não poderá ser superior ao resultante da divisão 
do total destes gastos, no período anterior, pela quantidade de 
bens com garantia em vigor, no mercado nacional, durante o 
mesmo período; 
d) obrigação de efetuar propaganda: o preço dos produtos im-
portados que suporte tais ônus, poderá exceder o de outra em-
presa que não os suporte, até o montante gasto por unidade de 
produto, pela empresa exportadora, com as referidas obrigações;  
e) obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade: idem ao 
item acima; 
f) obrigação pelos custos de intermediação: quando forem utili-
zados dados de um importador que tiver suportado o ônus de in-
termediação para aquisição do bem e cujo preço for parâmetro 
para comparação com o praticado na importação de empresa 
vinculada não sujeita a este encargo, o preço do bem poderá ex-
ceder o daquela, até o montante correspondente ao encargo; 
g) acondicionamento: as diferenças serão ajustadas em função 
das diferenças dos custos dos materiais utilizados no acondicio-
namento de cada produto incidente em cada caso; e 
h) frete e seguro: idem ao item acima. 
Além dos ajustes de preços acima descritos, também poderão 

sofrer outros decorrentes de diferenças de natureza física e de conteú-
do, considerando, para tanto, os custos relativos à produção, exclusi-
vamente nas partes que correspondam às diferenças entre os modelos 
objetos de comparação. 

 
2.5.2. Preço de Revenda menos Lucro (PRL) 
 

________ 
 
33 Taxa de juros praticada no mercado interbancário. 
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O referido método consiste na média aritmética ponderada dos 
preços praticados pela importadora, diminuídos dos descontos incon-
dicionais concedidos, impostos e contribuições de vendas, comissões e 
corretagens pagas e de margem de lucro de 20% sobre o preço de 
revenda,34 nos casos em geral, e de 60% nas hipóteses de bens impor-
tados e aplicados na produção.35 

Os preços de revenda serão aqueles praticados no varejo e no 
atacado pela importadora à pessoa não vinculada36, assim como serão 
ponderados em função das quantidades negociadas. Na apuração da 
média ponderada serão usados os valores e quantidades dos estoques 
do início do período, sendo determinada observando-se as operações 
de revenda praticadas desde a data de aquisição até o encerramento do 
período. Para o cálculo da média ponderada nas operações com preços 
à prazo, deve-se excluir os juros dos preços, tendo como base a taxa 
praticada pela empresa.37 

Vale ressaltar que a margem de lucro predeterminada pela Lei 
Federal n° 9.430/06 será aplicada sobre o preço de venda constante do 
documento fiscal, diminuídos os descontos incondicionais concedi-
dos.38 

Por fim, o objetivo desse método é determinar o preço de reven-
da, com uma margem de 20%39 ou 60%40 de lucro, no mínimo, depen-
dendo do caso que o contribuinte se enquadra. 

 
2.5.3. Custo de Produção mais Lucro (CPL) 
 
Trata-se do método que estipula o preço como o custo médio de 

produção idêntica ou similar no país de origem, acrescido de impostos 
e taxas cobrados na exportação e margem de lucro de 20% sobre o 
custo apurado. Na determinação do custo do bem importado os custos 

________ 
 
34 Vide Apêndice. Instrução Normativa SRF no 32/2001, artigo 12. 
35 Vide Apêndice. Lei Federal 9.959/2000, artigo 2o, norma que altera o artigo 18 da Lei Federal 
no 9.430/96. Vide, também, a Instrução Normativa SRF no 32/2001, artigo 12. 
36 Sobre o conceito de pessoa vinculada, vide o item 2.1. e o artigo 23 da Lei Federal nº 9.430/96 
e o artigo 2º da Instrução Nomativa da SRF nº 32, de 30 de março de 2001, contido no Apêndice. 
37 Vide Apêndice. Instrução Normativa SRF no 32/2001, artigo 12. 
38 Vide Apêndice. Instrução Normativa SRF no 32/2001, artigo 12. 
39 Vide Apêndice. Lei Federal no 9.430/96, artigo 18, inciso II. 
40 Na hipótese de bens importados aplicados na produção. Vide Apêndice. Lei Federal 
9.959/2000, artigo 2o. 
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serão considerados proporcionalmente às quantidades. A margem de 
lucro de 20% sobre os custos será aplicada antes da incidência dos 
impostos e taxas sobre o preço de exportação do país de origem.41 

Na apuração do preço por este método serão considerados ex-
clusivamente os custos de: 

a) matérias primas, produtos intermediários e materiais de em-
balagem aplicados na produção;  
b) quaisquer outros bens consumidos na produção; 
c) pessoal aplicado na produção, mesmo que na supervisão dire-
ta, na manutenção ou guarda das instalações de produção e seus 
respectivos encargos sociais;  
d) locação, manutenção, reparo e encargos de depreciação, a-
mortização e exaustão de bens aplicados na produção; 
e) os valores das quebras e perdas razoáveis, ocorridas no pro-
cesso produtivo; 
Para a determinação do custo do bem importado pela empresa 

brasileira, na hipótese de os custos acima descritos forem suportados 
pela empresa exportadora, tais valores serão considerados proporcio-
nalmente às quantidade destinadas à empresa no Brasil. 

Para elaboração dos cálculos que determinarão o preço de cada 
produto a ser comparado com o preço praticado, deve-se obter junto a 
pessoa ou pessoas ligadas de quem a empresa brasileira importou, 
todas as informações sobre os custos de produção e os impostos 
incidentes sobre suas exportações para a empresa brasileira. 

Por fim, o CPL consiste em método utilizado com certas restri-
ções, considerando-se as estratégias negociais das partes envolvidas 
na operação, pois, em situações normais, pode ser tido como impru-
dente a empresa abrir custos de bens, serviços ou direitos para forne-
cer base de dados aos concorrentes ou parceiros de negócios.42 

 
2.6. Os Métodos de Preços para as Exportações 
 
No caso das exportações, a parcela das receitas apurada por um 

dos métodos que exceder aos valores apropriados na escrituração da 
empresa, deverá ser adicionado ao seu lucro líquido para fins de 

________ 
 
41 Vide Apêndice. Instrução Normativa da SRF no 32/2001, artigo 13, § 5o e § 7o. 
42 PRICE WATERHOUSE. Transfer Pricing – Brazilian Issues, p. 23. 
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determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro 
líquido e do imposto de renda. 

 
2.6.1. Preço de Venda nas Exportações (PVEx) 
 
É definido como a média aritmética dos preços de venda das 

exportações, efetuadas pela própria pessoa e para outras pessoas ou 
por outra exportadora nacional de bens, serviços ou direitos, idênticos 
ou similares, durante o mesmo período de apuração do Imposto de 
Renda e em condições de pagamento semelhantes. Para efeito deste 
método, serão consideradas as vendas apenas para outros clientes não 
vinculados no Brasil.  

Aplicam-se aos preços a serem utilizados como parâmetro, por 
este método, as mesmas regras de ajustes de preço já descritos para as 
importações.43 

Para apuração do preço que servirá de parâmetro será necessário 
verificar se a empresa tem condições de obter, através de documenta-
ção comprobatória, as informações que permitam estabelecer a média 
dos preços de bens, serviços ou direitos idênticos ou similares, no 
mercado brasileiro, em operações de compra e venda, em condições 
de pagamento semelhantes. 

Caso não exista esta possibilidade, deve-se obter tais informa-
ções através dos elementos complementares de prova, que podem ser: 

a) publicações ou relatórios oficiais do governo do país do com-
prador ou vendedor, ou declaração de autoridade fiscal, quando 
com ele o Brasil mantiver acordo para evitar a bitributação ou 
para intercâmbio de informações; 
b) pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório co-
nhecimento técnico, ou publicações técnicas, desde que para a 
obtenção dos dados se tenham utilizados métodos de avaliação 
internacionalmente adotados. 
Consideram-se adequadas as publicações de preços decorrentes: 
a) de cotações de Bolsas de Valores de âmbito Nacional; 
b) de cotações de Bolsas reconhecidas internacionalmente; 

________ 
 
43 Vide o item 2.5. 
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c) de pesquisas de organismos internacionais, tais como Organi-
zação de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e 
Organização Mundial de Comércio - OMC. 
 
2.6.2. Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Di-

minuído do Lucro (PVA)  
 
O método de Preço de Venda no Atacado (PVA) consiste na 

média aritmética ponderada dos preços de venda praticados no merca-
do atacadista do país de destino em condições de pagamento seme-
lhantes, diminuídos dos tributos deste país e de margem de lucro de 
15% sobre o preço bruto de venda no atacado.44 Os tributos incluídos 
no preço serão aqueles com semelhança ao ICMS (VAT/IVA – impos-
to de valor agregado) e o ISS (Imposto Sobre Serviço) e com as con-
tribuições para a COFINS e o PIS/PASEP.45 

 
2.6.3. Preço de Venda de Varejo no País de Destino, Diminu-

ído do Lucro (PVV) 
 
O método denominado como Preço de Venda no Varejo (PVV) 

caracteriza-se através da média aritmética ponderada dos preços de 
venda praticados no mercado varejista do país de destino em condi-
ções de pagamento semelhantes, diminuídos dos tributos deste país e 
de margem de lucro de 30% sobre o preço de venda no varejo.46 

 
2.6.4. Custo de Aquisição ou Produção, mais Tributos e Lu-

cro (CAP) 
 
Este método consiste na média aritmética ponderada dos custos 

de produção ou aquisição acrescidos dos impostos e contribuições 
cobrados no Brasil e da margem de lucro de 15% sobre a somatória 
dos custos, impostos e contribuições. O frete e o seguro integrarão o 
custo de aquisição, se pagos pelo adquirente, e será excluída dos 
________ 
 
44 Vide Apêndice. Lei Federal no 9.430/96, artigo 19, § 3o, inciso II e Instrução Normativa SRF 
no 32/2001, artigo 23. 
45 Vide Apêndice. Lei Federal no 9.430/96, artigo 19, § 3o, inciso II e Instrução Normativa SRF 
no 32/2001, artigo 23. 
46 Vide Apêndice. Lei Federal no 9.430/96, artigo 19, § 3o, inciso III e Instrução Normativa SRF 
no 32/2001, artigo 24. 
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custos de aquisição e produção a parcela de crédito presumido de IPI, 
como ressarcimento das contribuições COFINS e PIS/PASEP.47 

É similar ao método CPL anteriormente mencionado. A diferen-
ça básica consiste na formulação da prova do método CAP, que, 
embora possa ser formada por empresa domiciliada no Brasil,48 sofre a 
mesma restrição em relação à abertura dos seus custos de exportação. 

 
2.7. Os Métodos de Preços para Pagamento ou Recebimento 

de Juros 
 
As transações de pagamento de juros inseridas nos princípios de 

preços de transferência somente serão dedutíveis para efeitos do 
imposto de renda se o contrato não tiver registro no Banco Central do 
Brasil. Se houver o referido registro, o contribuinte estará dispensado 
de comprovar a margem de lucro (safe harbor). 

 
2.7.1. Na Operação de Pagamento de Juros 
 
Quando a empresa brasileira toma empréstimo no exterior, en-

quadrando-se nas regras de preços de transferência, os juros pagos não 
poderão ser superiores ao cálculo com base na taxa Libor49 para seis 
meses em dólares americanos, acrescida de 3% anuais50, a título de 
spread.51 Portanto, é patente que o Fisco pretende que não se remeta 
ao exterior quantia superior à limitada por este método, sob o título de 
“juros de empréstimos internacionais.” 

 
2.7.2. Na Operação de Recebimento de Juros 
 
Por outro lado, se a empresa brasileira for a credora, os juros 

não poderão ser inferiores ao valor encontrado pelo cálculo acima 
descrito. Dessa forma, o Fisco procura inibir a parte estabelecida no 

________ 
 
47 Vide Apêndice. Lei Federal no 9.430/96, artigo 19, § 3o, inciso IV e Instrução Normativa SRF 
no 32/2001, artigo 25. 
48 PRICE WATERHOUSE. Transfer Pricing – Brazilian Issues, p. 33. 
49 Taxa de juros praticada no mercado interbancário. 
50 Vide Apêndice. Lei Federal no 9.430/96, artigo 22 e Instrução Normativa da SRF no 32, de 30 
de março de 2001, artigo 26. 
51 Proporcionalização do ganho da parte em função do período. 
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Brasil de alocar no exterior o seu lucro oriundo de empréstimos52 
cedidos e não registrados no Banco Central do Brasil. 

 
2.8. Conceito de Similaridade 
 
Para os efeitos da legislação dos preços de transferência, dois ou 

mais bens, em condições de uso na finalidade a que se destinam serão 
considerados similares, quando simultaneamente: 

a) tiverem a mesma natureza e a mesma função; 
b) puderem substituir - se mutuamente, na função a que se des-
tinem; e 
c) tiverem especificações equivalentes. 
 
2.9. Margem de Divergência 
 
Será considerada satisfatória a comprovação das operações en-

quadradas nas regras de preços de transferência, quando o preço 
ajustado, a ser utilizado como parâmetro, divirja, em até 5%, daquele 
constante nos documentos de importação ou exportação; em outras 
palavras, o Fisco se dá por satisfeito quando a comparação dos preços 
não resultar em uma diferença maior do que 5%. 

 
2.10. Procedimentos de Fiscalização 
 
Passou a ser obrigação do contribuinte manter em sua sede os 

cálculos de comparação de preços. Aquele que for submetido à fisca-
lização, deverá oferecer: 

a) a indicação do método adotado; 
b) a documentação por ela utilizada como suporte para determi-
nação do preço praticado e as respectivas memórias de cálculo. 
O período de verificação será anual, exceto nas hipóteses de iní-

cio e encerramento de atividade e de suspeitas de fraude. 
 
2.11. Alteração de Percentuais 
 

________ 
 
52 Vide Apêndice. Lei Federal no 9.430/96, artigo 22 e Instrução Normativa da SRF no 32, de 30 
de março de 2001, artigo 26. 
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Os percentuais fixados para a apuração dos preços através dos 
métodos anteriormente apresentados, poderão ser alterados, a pedido 
do interessado. Este pedido tramitará como um procedimento adminis-
trativo de consulta, será analisado pela COSIT, decidido pelo Secretá-
rio da Fazenda Nacional e submetido à aprovação do Ministro da 
Fazenda. A decisão será publicada no Diário Oficial da União. Entre-
tanto, os métodos Preços Independentes Comparados (PIC) e o Preço 
de Venda nas Exportações (PVEx), por serem métodos comparativos, 
não estão incluídos neste benefício.  

Assim, é sabido que as condições de mercado são variáveis, pois 
dependem de inúmeras circunstâncias. Diversos fatores as influenci-
am. Baseado nisso, ROBERTO QUIROGA MOSQUERA afirma que 
cada atividade ou operação possui sua respectiva margem de lucro, 
umas inferiores outras superiores ao estipulado pela Lei Federal.53 Em 
outras palavras, as margens de lucro praticadas pelas empresas são 
extremamente mutáveis, razão pela qual é impossível se ter uma 
margem genérica de lucro para todas as operações de todos 
contribuintes. 

Foi reconhecendo a discrepância entre atividade ou operação e 
margem de lucro predeterminada, que a legislação brasileira de preços 
de transferência prevê nos artigos 20 e 21 da Lei Federal nº 9.430/96, 
nos artigos 31, 32 e 33 da Instrução Normativa da SRF nº 32/2001 e 
na Portaria nº 95/97 do Ministério da Fazenda, a possibilidade de 
alteração dessas margens fixas de lucro, em condições especiais, 
desde que o contribuinte comprove tal necessidade.  

Em outras palavras, passou a ser ônus do contribuinte54 a com-
provação da margem de lucro diversa daquela estipulada na legisla-
ção, contrariando, desse modo, preceitos de direito consagrados na 
Constituição Federal e no ordenamento jurídico brasileiro.  

Face à existência da possibilidade de alteração das margens de 
lucro prefixadas, nota-se o caráter relativo das presunções jurídicas de 

________ 
 
53 MOSQUERA, Roberto Quiroga. In Planejamento Fiscal – Teoria e Prática, p. 133. 
54 Vide BECKER, Alfredo Augusto, Teoria Geral do Direito Tributário. Saraiva: São Paulo, 
1963 e BARRETO, Paulo Ayres. O Imposto sobre a Renda e os Preços de Transferência. São 
Paulo: Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica, como 
exigência parcial para obtenção do título de Mestre em Direito Tributário, sob orientação do 
professor Doutor Paulo de Barros Carvalho, 1999. 
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lucro positivadas. Por outro lado, a Portaria do Ministério da Fazenda 
n° 95/97 estabelece um rol taxativo de documentos a serem utilizados 
na comprovação de margem de lucro diferenciada. Restringe, todavia, 
a utilização de todas as provas lícitas e admitidas em direito. Em 
outras palavras, o Ministério da Fazenda não tem competência para 
dizer qual prova será admitida para se comprovar margem de lucro 
praticada. Ademais, isso é matéria discorrida nos artigos 129 a 144 do 
Código Civil Brasileiro. 

Portanto, essa limitação das provas a serem produzidas pelo 
contribuinte pode transformar presunção relativa em presunção de 
caráter absoluto. Por fim, embora não seja a proposta principal deste 
trabalho, cumpre ressaltar que essa Portaria Ministerial incorre em 
duas inconstitucionalidades: cerceamento de ampla defesa e criação de 
hipótese de incidência tributária calcada numa presunção mista. Con-
tudo, a existência dessa norma infralegal pouco auxilia na comprova-
ção da ausência do fato gerador ou da sua presença em condições 
diferentes das que a lei preestabeleceu. 

 
2.12. Caso Prático: Parecer Hipotético e Exemplificativo da 

Aplicação das Regras de Preços de Transferência 
 

Tem-se, neste item, a proposta de discorrer sobre um cenário hi-
potético para que se possa visualizar a aplicação prática das regras de 
preços de transferência. Parte-se da premissa de que a empresa possui 
operação de exportação e importação de bens enquadradas nessas 
regras. Segue o exemplo: 

a) Operações de exportação 
a.1) Safe harbor: dispensa de comprovação do cálculo 
A empresa informou que não efetuou qualquer comparação en-

tre seus preços médios de exportação e os preços de exportação de um 
dos métodos da lei, pois suas exportações não superam o percentual 
mínimo de 90% dos preços dos mesmos bens no mercado brasileiro, 
conforme determina o artigo 14 da Instrução Normativa SRF n° 
32/2001, in verbis: 

“Art. 14. As receitas auferidas nas operações efetu-
adas com pessoa vinculada, ficam sujeitas a arbitramento 
quando o preço médio de venda dos bens, serviços ou di-
reitos, nas exportações efetuadas durante o respectivo pe-
ríodo de apuração da base de cálculo do imposto de renda, 
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for inferior a noventa por cento do preço médio praticado 
na venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no mer-
cado brasileiro, durante o mesmo período, em condições 
de pagamento semelhantes. 

Embora a empresa esteja dispensada legalmente, entendeu-se 
prudente elaborar a comparação de preços por um dos métodos permi-
tidos, para se averiguar o real impacto tributário da empresa. 

a.2) Exportação: adoção do método do Preço de Venda por Ata-
cado (PVA) 

Optou-se pela utilização do método do Preço de Venda por Ata-
cado no País de Destino, Diminuído do Lucro (PVA) para suas expor-
tações, conforme permite o artigo 23 da Instrução Normativa SRF n° 
32/2001, in verbis: 

“Art. 23. A receita de venda nas exportações poderá 
ser determinada com base no 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 mer-
cado atacadista do país de destino, em condições de pa-
gamento 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.” 

a.3) Da justificativa pela não escolha dos outros métodos 
O método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos 

e Lucro (CAP) não pode ser utilizado, pois as exportações da empresa 
são feitas com preços inferiores aos de custo, todavia, a aplicação 
deste método implicaria numa contingência tributária de relevância 
(artigo 25 da Instrução Normativa SRF n° 32/2001). 

O método do Preço de Venda nas Exportações (PVEx) não foi 
adotado em razão da dificuldade de obtenção de dados válidos como 
prova admitida em Direito, oriundos de operações entre pessoas não 
vinculadas, considerando, também, a inexistência de exportações da 
empresa para pessoas não vinculadas (artigo 22 da Instrução Normati-
va SRF n° 32/2001). 

a.4) Diagnóstico inicial 
Para a elaboração do trabalho de apuração dos preços, foi desta-

cado o valor negociado em moeda estrangeira, pela quantidade das 
vendas efetuadas nos respectivos mercados atacadistas. Esses valores 
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foram convertidos em reais pela taxa vigente no dia 15 (quinze) do 
mês da efetiva operação. Foi expurgada a margem de lucro de 15% 
dos preços de exportação em Reais e calculada a média aritmética das 
operações por produto, conforme permite o artigo 23 da Instrução 
Normativa SRF n° 32/2001. 

a.5) Considerações parciais 
Comenta-se o seguinte: 
a.5.1) taxa de conversão do dólar: embora possa não surtir im-
pacto tributário relevante, recomenda-se que, na conversão do 
preço de venda no mercado atacadista para Reais, seja utilizada 
a taxa efetiva do momento da operação de exportação, ao invés 
de se utilizar a taxa do dia 15 (quinze) de cada mês; 
a.5.2) tributos semelhantes ao ICMS, ISS, COFINS e 
PIS/PASEP: o método adotado permite que sejam deduzidos os 
tributos incidentes nas vendas no mercado atacadista que sejam 
semelhantes ao descritos para fins de cálculo do método, logo, 
faz-se necessária a apuração desses valores para reduzir uma 
possível contingência tributária; 
a.5.3) comparação entre o preço efetivo e o preço de transferên-
cia apurado pelo método: para fins de verificação da existência 
ou não de ajustes a serem efetuados na apuração do imposto de 
renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro 
líquido, verificar-se-á adiante um quadro confrontando o preço 
apurado de acordo com a aplicação do método e a média dos 
preços de exportação adotados efetivamente. Sobre a diferença 
positiva detectada por produto, multiplicou-se a quantidade ne-
gociada no ano, obtendo-se o ajuste a ser efetuado nas bases (a-
dição). Assevera-se, ainda, que o preço determinado pelo méto-
do PVA deve ser comparado com os preços efetivos adotados 
nas exportações enquadradas nas regras de preços de transferên-
cia, de acordo com o artigo 19 da Instrução Normativa SRF n° 
32/2001, in verbis: 

“Art. 19. Na hipótese de utilização de mais de um 
método, será considerado o menor dos valores apurados, 
observado o disposto no parágrafo subseqüente. 

Parágrafo único. Se o valor apurado segundo esses 
métodos for inferior aos preços de venda constantes dos 
documentos de exportação, prevalecerá o montante da re-
ceita reconhecida conforme os referidos documentos.” 
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b) Operações de importação 
b.1) Importação: adoção do método dos Preços Independentes 

Comparados (PIC) 
A empresa elaborou a planilha de cálculo deste método tomando 

como “operação independente” as suas próprias vendas, no mercado 
interno, para terceiros. 

Os produtos similares aos importados são fabricados pela em-
presa e a similaridade dos produtos foi determinada com base em 
laudo de peritos contratados pela empresa.Na planilha de apuração do 
método, foram apontadas transações com os produtos similares, no 
mercado interno, à prazo.Dessas operações, para fins de determinação 
do preço comparável, foram expurgados os encargos financeiros. 
Como tais encargos são variáveis em função da negociação, utilizou-
se a taxa SELIC, conforme permitido no inciso I, do parágrafo 3°, do 
artigo 8° da Instrução Normativa SRF n° 32/2001. 

Computadas todas as operações com os produtos similares no 
período, expurgados os encargos financeiros, apurou-se o preço médio 
aritmético das vendas internas do produto similar, ou seja, o preço 
apurado pelo método PIC. 

b.2) Considerações parciais 
b.2.1) Possibilidade de aplicação do PIC 
De acordo com o parágrafo único, do artigo 8° da Instrução 

Normativa SRF n° 32/2001, os preços comparáveis são determinados 
nas seguintes situações: (i) vendidos pela mesma empresa exportado-
ra, a pessoas jurídicas não vinculadas, residentes ou não residentes; 
(ii) adquiridos pela mesma importadora, de pessoas jurídicas não 
vinculadas, residentes ou não residentes; e (iii) em operações de 
compra e venda praticadas entre outras pessoas jurídicas não vincula-
das, residentes ou não residentes. Dessas hipóteses, a que mais se 
aproxima das condições da empresa é a do item (iii). 

b.2.2) sistemática do expurgo dos ônus financeiros 
Conforme informações prestadas pela empresa, os encargos fi-

nanceiros estão sendo expurgados através do rateio da taxa Selic pelos 
dias do mês. Recomenda-se que seja efetuado o expurgo dos encargos 
financeiros mediante o cálculo financeiro de redução da taxa mensal 
para diária e não pelo mero rateio. 

b.3) Importação: adoção do Método do Preço de Revenda me-
nos Lucro (PRL) 
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A empresa importa alguns bens que são revendidos no mercado, 
possibilitando a utilização deste método, conforme prevê o artigo 12 
Instrução Normativa SRF n° 32/2001, in verbis: 

“Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços 
e direitos, adquiridos no exterior, dedutível na determina-
ção do lucro real, poderá, também, ser efetuada pelo mé-
todo do Preço de Revenda menos Lucro - PRL, definido 
como a média aritmética dos preços de revenda dos bens 
ou direitos, diminuídos: 

I - dos descontos incondicionais concedidos; 
II - dos impostos e contribuições incidentes sobre as 

vendas; 
III - das comissões e corretagens pagas; e 
IV - de margem de lucro de vinte por cento, calcu-

lada sobre o preço de revenda.” 
Na determinação do preço, a empresa considerou todas as ope-

rações de revenda durante o ano, comprovadas através de planilha de 
controle de estoques dos produtos importados. 

Dos preços de revenda foram descontados os tributos permitidos 
(IPI, ICMS, PIS e COFINS) e a margem de 20% (vinte por cento) 
calculada sobre o preço bruto de revenda. 

No cálculo do PIC, foram expurgados os efeitos dos encargos 
financeiros através da utilização da taxa Selic. 

b.4) Considerações parciais 
Em função da aplicação dos referidos métodos, comenta-se o 

seguinte: 
b.4.1) expurgo do ônus financeiro: aplicam-se as mesmas consi-
derações do método PIC; 
b.4.2) comparação entre o preço efetivo e o preço decorrente de 
método: para fins de verificação da existência ou não de ajustes 
a serem efetuados na base de cálculo do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o lucro líquido, elaborou-se o quadro 
abaixo confrontando o preço apurado de acordo com o método 
de preço escolhido e a média dos preços de importação efetiva-
mente praticada na aquisição dos bens da pessoa vinculada. A 
diferença negativa detectada por produto foi multiplicada pela 
quantidade negociada no período sob análise, obtendo-se o ajus-
te a ser efetuado na base de cálculo. Observa-se que o preço de-
terminado pelos métodos PIC e PRL deve ser confrontado com 
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os preços efetivos adotados nas importações oriundas de pessoas 
vinculadas, de acordo com o artigo 3° da Instrução Normativa 
SRF n° 32/200, in verbis: 

“Art. 3º 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 determina-
ção do lucro real e da base de cálculo da contribuição so-
cial sobre o lucro líquido, até o valor que não exceda ao 
preço determinado por um dos métodos de que trata esta 
seção.” 

b.4.3) recomenda-se, portanto, que a planilha de apuração da 
empresa seja retificada para que os ajustes dos preços estejam de 
acordo com as normas que regem as regras de preços de transferência.  

c) Aspectos comuns a ambas operações internacionais 
c.1) Margem de divergência 
Observamos que em vários casos há a possibilidade de descon-

sideração do ajuste às bases de cálculo do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o lucro líquido, em virtude da divergência 
apurada entre o preço da operação efetiva e o preço calculado pelo 
método é inferior a 5% (cinco por cento), conforme determina o artigo 
37 da Instrução Normativa SRF n° 32/2001, in verbis 

“Art. 36. Será considerada satisfatória a comprova-
ção, nas operações com empresas vinculadas, quando o 
preço ajustado, a ser utilizado como parâmetro, divirja, 
em até cinco por cento, para mais ou para menos, daquele 
constante dos documentos de importação ou exportação. 

Parágrafo único. Nessa hipótese, nenhum ajuste se-
rá exigido da empresa, seja no lucro real, seja na base de 
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.” 

Em decorrência da aplicação desta regra houve uma significante 
diminuição nos itens sujeitos ao ajuste de preços. 

d) Considerações finais: comparação entre os procedimentos 
A aplicação das recomendações deste parecer e, ressalvando-se 

as observações que dependem de ajustes, além da adaptação dos 
cálculos de acordo com forma indicada na legislação, produziu-se o 
seguinte impacto na apuração da base de cálculo do imposto de renda 
e da contribuição social sobre o lucro líquido: 
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Descrição da Conduta Valores Iniciais 

(R$) 

Valores Finais 

(R$) 

Diferença  

(R$) 

Ajustes na Exportação 500.000,00 250.000,00 250.000,00 
Ajustes na importação 20.000,00 10.000,00 10.000,00 
Total dos Ajustes 520.000,00 260.000,00 260.000,00 
Alíquota (IR+CSSL) ~33% ~33% ~33% 
Contingência 171.600 85.800 85.800 

 
Como visto, a incorreta observância das regras de preços de 

transferência acarreta em adição de valor desnecessário a base de 
cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro 
líquido, fazendo com que a empresa recolha tributo em valor diferente 
do efetivamente devido. 
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3. A Normatização das Margens de Lucro Predeterminadas 
 
Diferentemente do que faz crer a exposição de motivos55 que o-

riginou as regras brasileiras de preços de transferência, no sentido 
destas acompanharem as diretrizes da OCDE, o legislador ordinário 
federal preestipulou margens fixas de lucro nos principais métodos de 
preços; ou seja, predeterminou margem de lucro em sete dos nove 
métodos de preços de transferência, ao passo que a OCDE estipula a 
aplicação do princípio arm’s length,56 sem predeterminar margem de 
lucro. Essa incompatibilidade entre as diretrizes da OCDE e as regras 
brasileiras, no tocante às margens predeterminadas de lucro, será 
demonstrada no transcorrer deste trabalho. Ademais, a discrepância 
oferecida pelas regras brasileiras, adiante será objeto de análise à luz 
de princípios de direito. 

 

________ 
 
55 Vide o item 4.1. 
56 Vide o item 4.2.1. 
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4. Premissas para o Desenvolvimento do Raciocínio sobre a 
Análise das Margens de Lucro Predeterminadas 

 
Para desenvolver a argumentação deste trabalho, achou-se por 

bem utilizar o método de raciocínio lógico-dedutivo. Destarte, ofere-
cem-se algumas premissas gerais que irão fundamentar o caso especí-
fico. São elas: a exposição de motivos que instituiu as regras brasilei-
ras de preços de transferência; a experiência internacional da Organi-
zação para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); o 
princípio arm’s length; os princípios da razoabilidade e da proporcio-
nalidade e suas relações com a probabilidade; e as presunções e fic-
ções jurídicas, em especial na seara tributária.  

 
4.1. Exposição de Motivos que Instituiu as Regras Brasilei-

ras de Preços de Transferência 
 
Inicialmente, deve-se ressaltar que exposições de motivos, a 

princípio, não surtem efeitos diretos na esfera jurídica. Por outro lado, 
o estudo organizado de determinada exposição de motivos serve como 
subsídio interpretativo da norma jurídica correspondente, uma vez que 
exprime, pelo menos, parte do caminho percorrido pelo seu processo 
legislativo. 

A exposição de motivos57 que originou a Lei Federal n° 
9.430/96 é uma manifestação oriunda do Ministério da Fazenda. Traz 
em seu bojo a intenção de adequação das regras brasileiras de preços 
de transferência em relação às diretrizes da Organização para Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

As normas contidas nos artigos de 18 a 24 da Lei Federal nº 
9.430/96, conforme a própria exposição de motivos, “representam 
significativo avanço da legislação nacional face ao ingente processo 
de globalização, experimentado pelas economias contemporâneas.” 

Essa manifestação do Ministério da Fazenda, exprime in verbis: 
“são propostas normas que possibilitam o controle 

dos denominados Preços de Transferência, de forma a e-
vitar a prática, lesiva aos interesses nacionais, de transfe-

________ 
 
57 BRASIL. Poder Executivo. Ministério da Fazenda. Exposição de Motivos nº 470, de 15 de 
outubro de 1996, da Lei Federal nº 9.430/96. 



54 Renato Fernandes Baccaro 
............................................................................................................
 

rência de resultados para o exterior, mediante manipula-
ção dos preços praticados nas importações ou exportações 
de bens, serviços ou direitos, em operações com pessoas 
vinculadas, residentes ou domiciliadas no exterior.”58 

Nota-se, pois, que o Ministério da Fazenda, ao elaborar a referi-
da exposição de motivos, teve a intenção de defender os interesses 
arrecadatórios do Estado, tomando como base critérios normativos 
estabelecidos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). 

 
4.2. A Experiência Internacional da Organização para Coo-

peração e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
 
A OCDE – antiga Organização para Cooperação Econômica Eu-

ropéia (OCEE) –, foi criada em 14 de fevereiro de 1960. Seus mem-
bros originários eram: Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamar-
ca, Espanha, Estados Unidos da América, França, Grécia, Holanda, 
Irlanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Uni-
do, Suécia e Suíça. Posteriormente, tornaram-se membros: Japão, 
Finlândia, Austrália e Iugoslávia. Este último país, até a eclosão de 
sua guerra civil, possuía status diferenciado.59 

A OCDE é um organismo internacional que tem como objetivo 
estabelecer políticas uniformes de conduta dos países membros. Essas 
políticas podem ser caracterizadas pela promoção do crescimento e do 
desenvolvimento do emprego e pela busca da melhoria do padrão de 
vida. Elas visam também a promover a estabilidade financeira e 
contribuir para o desenvolvimento econômico mundial igualitário de 
todos os países, seja ele membro ou não da OCDE. 

Valendo-se do fato de suas políticas passarem a influenciar 
também os países não-membros, a OCDE aceitou a participação dos 
países não-membros nos trabalhos de revisão das convenções-
modelo.60 

Diante dessa possibilidade, desde março de 1994, embora não 
seja membro efetivo, o Brasil tem sido um participante assíduo no 
________ 
 
58 BRASIL. Poder Executivo. Ministério da Fazenda. Exposição de Motivos nº 470, de 15 de 
outubro de 1996, da Lei Federal nº 9.430/96. 
59 Organização para Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
http://www.oecd.org/about/general/member-countries.htm 
60 LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da Transferência de Tecnologia, pp. 23–24. 
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centro de desenvolvimento da OCDE. Sua participação tem-se carac-
terizado por sua posição de observador tanto no Comitê de Comércio 
e no Grupo Especialista em Harmonização e Regulamentação na Área 
de Biotecnologia, como nas negociações de Acordos Multilaterais de 
Investimentos e do Comitê de Investimentos e Empreendimentos 
Internacionais, denominado CIME. Em 1993, o Brasil participou do 
evento “Política de Diálogo com as Economias dos Não-Membros”, 
promovido pela OCDE. O Brasil também é um participante ativo do 
“Working Group on Bribery in International Business Transactions”, 
ou seja, do “Grupo de Trabalho sobre Corrupção nas Transações 
Internacionais.”61 

O modelo de regras de preços de transferência da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi divulga-
do, pela primeira vez, em 1979, tendo sofrido atualizações em 1995, 
1997 e 1998, além de serem publicadas revisões periódicas denomina-
das “Transfer Pricing Guidelines for Multinational Entrerprises and 
Tax Administration”, ou seja, “Diretrizes das Regras de Preços de 
Transferência para Multinacionais e Administrações Fiscais.” 

Esse documento define que tanto autoridades fiscais como con-
tribuintes devem respeitar os princípios ali expressos, sobretudo o 
princípio arm's length, que dispõe sobre os preços das transações 
praticadas entre as empresas de um mesmo grupo, e que veremos mais 
adiante. 

Para que as transações internacionais sejam realizadas conforme 
o modelo da OCDE, é necessário que as empresas relacionadas ado-
tem, para essas transações, regras que partes não relacionadas (ou 
independentes) realmente adotariam. 

Isso faz crer que as autoridades fiscais dos países envolvidos 
partem do princípio de que ambas as partes estão visando ao lucro 
nesse tipo de transação. 

Entretanto, adverte LUIS EDUARDO SCHOUERI que “a nossa 
legislação do transfer pricing não é pioneira” e não obriga a aplicação 
das diretrizes da OCDE, uma vez que o Brasil não é filiado a essa 
instituição, embora sejam princípios norteadores da norma brasileira, 
tendo em vista a existência de um sistema constitucional que se baseia 
________ 
 
61 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
http://www.oecd.org/about/origins/index.htm 
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no princípio da igualdade.62 O professor EDUARDO MARCIAL 
FERREIRA JARDIM afirma que as regras da OCDE ainda não sur-
tem efeitos jurídicos no Brasil63, pois, o este não é membro daquele, 
portanto, as normas emitidas por esse organismo internacional não 
estão inseridas no ordenamento jurídico pátrio. Mas, por outro lado, 
essas normas internacionais se apresentam diante do ordenamento 
jurídico brasileiro como elemento de interpretação subsidiária para o 
operador do Direito, sobretudo no tocante ao princípio arm’s length.64 

 
4.2.1. O Princípio Arm’s Length 
 
O princípio arm’s length tem fundamental importância para a 

correta implementação das regras de preços de transferência. Seu 
conceito literal pode ser traduzido como “distância do braço”. 

Antigamente, esse princípio caracterizava-se pela distância entre 
a posição de um cavaleiro e o alcance da espada de um outro cavaleiro 
(oponente), ou seja, a distância de um braço, que deve ser mantida 
entre partes relacionadas com a finalidade de manter uma condição de 
independência em suas relações comerciais, da mesma forma que 
ocorreria se a operação fosse celebrada com terceiro independente.65 
Em outras palavras, são operações que não podem ser tidas como mais 
vantajosas para a parte relacionada do que as que prevalecem no 
mercado ou aquelas em que a pessoa jurídica contrataria com tercei-
ros.66 

O princípio arm´s length se caracteriza como uma margem de 
distância justa entre as duas partes. Essa distância deve ser suficiente 
para que as partes não sejam prejudicadas, pois, se aumentarem a 
distância entre elas, não conseguirão estabelecer uma conexão; e, se a 
diminuírem, podem se tornar vulneráveis. Esse princípio se traduz na 
existência de mesmas condições de negócios para empresas vincula-

________ 
 
62 SCHOUERI, Luis Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro, pp. 15 e 
16. 
63 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Dicionário Jurídico Tributário, p. 24 
64 Vide o item 3.1.2.1. 
65 Apontamentos do autor no curso de pós-graduação, ministrado pelo professor Hermes Marcelo 
Huck, na disciplina Direito Econômico e Financeiro, da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, 1º de junho de 1998. 
66 BETTEN, Rijkele Betten e ROTONDATO, Carmine. “The Concept of an arm’s length range” 
in ITPJ: International Bureau of Fiscal Documentation, pp. 174 e ss. 
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das e para empresas não vinculadas, ou seja, conforme as condições 
normais de mercado. 

O relatório da OCDE dispõe: 
“Quando empresas independentes negociam entre 

si, as condições de sua relação comercial e financeira, or-
dinariamente, são determinadas por força do mercado. 
Quando empresas associadas lidam entre si, suas relações 
comerciais e financeiras podem não ser da mesma forma 
diretamente afetadas por forças externas de mercado, em-
bora empresas relacionadas muitas vezes procurem repro-
duzir a dinâmica das forças de mercado nas negociações 
entre si.” 

E prossegue: 
“As administrações tributárias não devem, automa-

ticamente, assumir que empresas relacionadas têm procu-
rado manipular os seus lucros. Pode haver uma genuína 
dificuldade em determinar, de forma acurada, o preço de 
mercado, ante a ausência de forças de mercado ou quando 
adotada uma estratégia comercial em particular. É impor-
tante ter em mente que a necessidade de promover ajustes 
para se aproximar das negociações sem interferência nas-
ce independentemente de qualquer obrigação contratual 
assumida pelas partes para pagar um preço em particular 
ou de qualquer intenção das partes em minimizar tributos. 
Assim, um ajuste tributário sob o princípio de preço sem 
interferência não deve afetar as subjacentes obrigações 
contratuais de propósitos não tributários entre empresas 
relacionadas, e podem ser apropriados mesmo quando não 
há intenção de minimizar ou evitar impostos. A conside-
ração do preço de transferência não deve ser confundida 
com a consideração de problemas de evasão ou elisão fis-
cal, embora a política de preços de transferência possa ser 
usada com esse propósito.”67 

________ 
 
67 Tradução livre. Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration. OCDE, 
1995, pp. 1-4. 
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No mesmo sentido, a seção 482 do Internal Revenue Code (Có-
digo Tributário Americano) dispõe o seguinte: 

“...autoriza o IRS a redeterminar o imposto de uma 
entidade sujeita à jurisdição tributária norte-americana 
quando verificar que houve um indevido deslocamento de 
itens entre a entidade e uma entidade comumente contro-
lada fora da jurisdição tributária norte-americana. A seção 
482 não limita o IRS a realocações de itens entre entida-
des em diferentes jurisdições tributárias. Ela permite rea-
locações entre qualquer entidade comumente controlada. 
Isso tem especial significado com respeito a empresas 
multinacionais, de qualquer forma, devido às suas oportu-
nidades para deslocamento de itens além fronteiras por 
motivos tributários, afetando a determinação do débito 
fiscal. Sob os regulamentos, o IRS procura aplicar a seção 
482 pela utilização do padrão arm’s length. Isto é, o IRS 
procura realocar receitas pela simulação de transações que 
as entidades comumente controladas teriam promovido se 
assim não fossem.”68 

O princípio arm´s length tem algumas características básicas: 69 
a) análise transacional: o preço arm´s length deve ser baseado 
em transação identificada; 
b) comparação: a transação identificada deve ser comparada 
com outra que guarde, no mínimo, similaridade com aquela; 
c) contrato de Direito Privado: em princípio, deve-se respeitar a 
natureza desse instituto de Direito Privado, vez que exprime o-
brigações e direitos assumidos pelas partes, ou seja, a vontade 
das partes; 
d) mercado aberto: deve-se pautar nas práticas de mercado nor-
mais e corriqueiras, com informações disponíveis ao contribuin-
te; 
e) subjetivismo: a parte pode estar desinteressada em praticar os 
preços de mercado, por exemplo, no caso de querer conquistar 
novos mercados; 

________ 
 
68 AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues. “O preço de transferência no Brasil e a experiência 
internacional.” in Tributos e Preços de Transferência, p. 20. 
69 Tradução livre. Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, pp. I,7-15. 
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f) análise funcional: deve-se considerar o nível de envolvimento 
de cada parte na operação sob inspeção, para se estabelecer a 
comparabilidade de transações ou, na ausência de comparabili-
dade, buscar-se métodos alternativos para o preço arm´s length. 
A investigação do presente trabalho será pautada na seguinte di-

reção: o princípio arm´s length, adotado pela exposição de motivos 
que originou a norma, é aquele que traduz o próprio preço da transa-
ção, desconsiderando a influência do vínculo entre as partes envolvi-
das. Ora, se esse princípio adota uma medida justa e compatível com 
as circunstâncias da negociação. Portanto, insere-se no contexto do 
sistema jurídico brasileiro, afastando qualquer tipo de ameaça à sua 
ruptura, considerando-se que tanto a Constituição Federal quanto o 
restante do ordenamento jurídico representam para a sociedade a 
incessante busca de justiça, primando pela liberdade e igualdade. Essa 
é a importância do princípio arm’s length para o sistema jurídico: a 
busca da justiça de tratamento tributário segundo a capacidade contri-
butiva das partes. 

 
4.3. Princípios Informadores: Razoabilidade, Proporcionali-

dade e seu Corolário no Campo da Probabilidade e das Presun-
ções 

 
Inicialmente, cumpre ressaltar a importância dos princípios in-

formadores para o sistema jurídico. Segundo TÉRCIO SAMPAIO 
FERRAZ JR, sistema é “um complexo que se compõe de uma estrutu-
ra e um repertório”, sendo que a estrutura é o conjunto de regras 
atinentes ao sistema, e o repertório é a disposição dos elementos desse 
sistema, ou seja, a coerência com que se dispõe desses elementos.70 
Nesse mesmo sentido, KLAUS TIPKE afirma que “um assunto é 
sistemático quando é ordenado com base em princípios, de tal maneira 
que a disciplina toda representa uma unidade coerente de pensamento, 
livre de lacunas, de intersecções e de contradições”; e continua: “a 
armação necessária para que toda a matéria jurídica seja disposta 
organicamente consiste em princípios ou valores, que constituem a 
base de uma ou mais leis. São os meios que protegem a unidade e a 
ordem do sistema interno ou de conteúdo, as bases da ordenação de 
________ 
 
70 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito, p. 165. 
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valores ético-jurídicos que se designam como sistema interno ou de 
conteúdo.”71  

Portanto, tratar o sistema jurídico incoerente ou desordenada-
mente só se faz sob pena de ruptura desse mesmo sistema. Na medida 
que um sistema jurídico adota um determinado princípio, esse sistema 
deve ser interpretado levando-se em conta o princípio adotado, para 
que, assim, se afaste da possibilidade de causar qualquer arbitrarieda-
de, pois, conforme ensina LUIS EDUARDO SCHOUERI, “arbítrio 
não convive com igualdade”; e continua, referindo-se ao legislador: 
“se este age arbitrariamente, i.e., incoerentemente, não permite ele que 
o aplicador da lei encontre parâmetros que se façam necessários para a 
comparação inerente à igualdade.”72 E foi para combater as arbitrarie-
dades do legislador, que surgiram os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade.  

 
4.3.1. Algumas considerações sobre o Princípio da Razoabi-

lidade 
 
O princípio da razoabilidade surgiu nos Estados Unidos da A-

mérica durante a transição do procedural due of process of law para o 
substantive due process of law, na medida em que se abandonava o 
rígido cumprimento do devido processo legal para se controlar as 
eventuais arbitrariedades do Poder Legislativo.73 

Das considerações acerca da razoabilidade, ressalta-se a lição de 
JOSÉ LUIS ROBERTO BARROSO: 

“O princípio da razoabilidade é um parâmetro de 
valoração dos atos do Poder Público para aferir se eles es-
tão informados pelo valor superior inerente a todo orde-
namento jurídico: a justiça.”74 

Esse princípio não é encontrado expresso na Constituição Fede-
ral Brasileira de 1988. Entretanto, ele não se afasta do sistema consti-

________ 
 
71 TIPKE, Klaus. “Princípio da Igualdade e Idéia de Sistema no Direito Tributário”, in Direito 
Tributário: Estudos em Homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. Tradução e coordenação 
de Brandão Machado, p.521. 
72 SCHOUERI, Luis Eduardo e SOUZA, Gustavo Emílio Contrucci A. de. “Verdade Material no 
‘Processo Administrativo Tributário’” in Processo Administrativo Fiscal, p. 156 e ss. 
73 QUEIROZ, Raphael Augusto Sophiati de. Os Princípios da Razoabilidade e 
Proporcionalidade das Normas, p. 31. 
74 QUEIROZ, Raphael Augusto Sophiati de. Opus citatus, p. 30. 
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tucional, pois se infere sua existência implícita em normas constitu-
cionais, como se verá adiante. 

JOSÉ AFONSO DA SILVA reconhece tal princípio como “pro-
porcionalidade razoável”75 na medida que se coloca como princípio 
constitucional que impede a tributação com efeito de confisco,76 
disposto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal Brasileira, 
segundo a qual é vedado ao Estado tributar a renda do contribuinte, a 
ponto de absorver a própria fonte de recursos do Estado e incorrendo 
em árduas custas para a sobrevivência do contribuinte. 

Com o passar do tempo, houve um aumento da freqüência do 
reconhecimento do princípio da razoabilidade nos tribunais brasilei-
ros. Nesse sentido, o Ministro Marco Aurélio proferiu o seguinte 
despacho, in verbis: 

“(...) se a Corte de origem não dirimiu a matéria sob 
o ângulo constitucional, descabe assentar, contrariando até 
mesmo o princípio da razoabilidade, ou seja, a presunção 
do ordinário, que, se a Corte enfrentasse o tema, agiria de 
forma contrária ao preconizado pela Lei Maior.”77 

Por sua vez, o Relator Ministro Néri da Silveira se referiu ao 
princípio da razoabilidade em decisão relativa a Mandado de Injunção, 
in verbis:  

“II. Mora legislativa: exigência e caracterização: 
critério de razoabilidade.”78 

No campo da legislação, vale ressaltar o Decreto nº 3.724, de 10 
de janeiro de 2001, que regulamenta o artigo 6º da Lei Complementar 
nº 05 , de 10 de janeiro de 2001, relativamente à requisição, acesso e 
uso, pela Secretaria da Receita Federal, de informações referentes a 
operações e serviços das instituições financeiras e das entidades a elas 
equiparadas, que em seu artigo 4°, §6º, exprime o seguinte: 

“No relatório referido no parágrafo anterior, deverá 
constar a motivação da proposta de expedição da RMF, 
que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situa-

________ 
 
75 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 42. 
76 Vide o item 4.5.3. 
77 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). Despacho exarado no Agravo de Instrumento nº 
141.916-4-SP, em 22 de fevereiro de 1994, publicado no DJU de 22 de março de 1994. 
78 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). Mandado de Injunção nº 361-1-RJ, Relator 
Ministro Néri da Silveira, DJU, 17 de Junho de 1994. 
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ção enquadrada em hipótese de indispensabilidade previs-
ta no artigo anterior, observado o princípio da razoabili-
dade.” (o texto original não possui grifo) 

Por seu turno, e ainda sobre razoabilidade, CHAIM PEREL-
MAN afirma: 

“Toda vez que um direito ou um poder qualquer, 
mesmo discricionário, é concedido para uma autoridade 
ou para uma pessoa de direito privado, esse direito ou esse 
poder será censurado se for exercido de uma forma desar-
razoada. Esse uso inadmissível do direito será qualificado 
tecnicamente de formas variadas, como abuso de direito, 
como excesso de poder ou desvio de poder, como iniqüi-
dade ou má-fé, como aplicação ridícula ou inadequada de 
disposições legais, como contrário aos princípios gerais 
do direito comum a todos os povos civilizados. 

(...) o razoável não remete a uma solução única, e 
sim implica uma pluralidade de soluções possíveis; porém 
há um limite para essa tolerância, e é o desarrazoado que é 
inaceitável. 

(...) o inaceitável, o desarrazoado constitui um limi-
te para qualquer formalismo em matéria de direito. É por 
essa razão que a teoria pura do direito de H. Kelsen não 
dá explicação suficiente do funcionamento efetivo do di-
reito, na medida em que se empenha em separar o direito 
do meio em que ele funciona e das relações sociais desse 
meio. Com efeito, a idéia do desarrazoado, vaga, mas in-
dispensável, não pode ser precisada independentemente 
do meio e do que este considera aceitável.”79 

Assim sendo, CHAIM PERELMANN ensina que a idéia do ra-
zoável sempre exerceu papel fundamental para o exercício do Direito. 
Defende que um texto de lei somente é claro se suas interpretações 
aparecerem sem controvérsias, em outras palavras, nenhum direito 
deve ser exercido de uma forma desarrazoada, pois se assim se mani-
festa, direito não é.80 

________ 
 
79 PERELMAN, Chaim. Ética e Direito, pp. 429, 432 e 436. 
80 PERELMAN, Chaim. Opus citatus, pp. 427 e ss. 
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4.3.2. Algumas considerações sobre o Princípio da Propor-

cionalidade 
 
O princípio da proporcionalidade, por seu turno, teve sua inser-

ção na seara constitucional graças às revoluções burguesas do século 
XVIII, fundadas na doutrina iluminista e na Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão. 

Inspirando-se na teoria da limitação do poder de polícia do Di-
reito Administrativo francês, os doutrinadores alemães passaram a 
elaborar o princípio da proporcionalidade em âmbito constitucional, 
em especial no tocante aos direitos fundamentais. 

É necessário que se analise a evolução da doutrina alemã, tendo 
em vista sua clareza e sua riqueza, que, em última análise, consiste na 
adequação necessária entre o fim de uma norma e os meios que ela 
designa para atingi-lo, ou seja, entre a norma jurídica elaborada e o 
uso feito pelo Poder Estatal. 

Vale ressaltar que, embora o princípio da proporcionalidade já 
tivesse relativa importância constatada na Constituição de Weimar, foi 
após o fim da Segunda Guerra Mundial que os tribunais passaram a 
proferir sentenças afirmando que o legislador não possui poder ilimi-
tado para a formulação de leis tendentes a restringir direitos funda-
mentais. 

Nesse sentido, CANOTILHO defende que, após o término da 
Segunda Guerra Mundial, o princípio da proporcionalidade expandiu-
se, buscando atender às necessidades dos povos, no intuito de se 
elaborar um direito materialmente justo.81  

A promulgação da Lei Fundamental de Bonn representa o mar-
co inicial do princípio da proporcionalidade no âmbito constitucional 
alemão, pois esse princípio coloca o respeito aos direitos fundamentais 
como cerne da ordem jurídica.82 Vale dizer que a doutrina alemã 
utiliza, sem qualquer distinção, os termos proporcionalidade e proibi-
ção de excesso. 

A partir desse momento, o Tribunal Constitucional alemão pas-
sou a proferir, com mais freqüência, decisões favoráveis ao controle 
________ 
 
81 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 261. 
82 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, pp. 328 e ss. 
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da constitucionalidade das Leis Federais em seus três aspectos bási-
cos: 

a) necessidade; 
b) adequação; e  
c) proporcionalidade da medida restritiva.83 
A necessidade é a medida restritiva de direitos, imprescindível à 

própria preservação do direito e por ela restringido, isto é, a busca do 
meio menos prejudicial capaz de produzir a finalidade da norma em 
questão. Em suma, a necessidade analisa uma relação entre custo e 
benefício.84 

A adequação consiste numa exigência de compatibilidade entre 
o fim pretendido pela norma e os meios por ela descritos para sua 
consecução, ou seja, trata-se do exame de uma relação causal, em que 
a lei somente será tida como inidônea quando incapaz de produzir o 
resultado perseguido. 

O princípio da proporcionalidade, em sentido estrito (proporcio-
nalidade da medida restritiva), está relacionado a um sistema de 
valoração, tendo em vista que, freqüentemente, ao se garantir um 
direito, faz-se necessário restringir outro, em função, exatamente, da 
superioridade da valoração daquele direito, ou seja, a ponderação 
entre os pesos dos direitos e os bens contrapostos deve ter uma medida 
que permita alcançar a melhor proporção entre os meios e os fins.85 

Esse juízo de proporcionalidade permite a existência de um e-
quilíbrio entre o fim procurado e o meio adotado para atingir esse fim; 
em outras palavras, o resultado obtido com a intervenção na esfera de 
direitos do particular deve ser posto proporcionalmente ao seu peso 
coativo.86  

Para exemplificar, vale ressaltar que, em 1971, o Tribunal Cons-
titucional Alemão proferiu decisão versando sobre a armazenagem de 
petróleo, in verbis: 

“o meio empregado pelo legislador deve ser ade-
quado e necessário para alcançar o objetivo procurado.”87 

A partir de então, essa relação entre meio adequado e fim procu-
________ 
 
83 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, pp. 360 e ss. 
84 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 262. 
85 STUMM, Raquel Denize. Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional 
Brasileiro, p. 81. 
86 CANOTILHO, J. J. Gomes. Opus citatus, p. 263. 
87 BONAVIDES, Paulo. Opus citatus, p. 330. 



Manual de Preços de Transferência 65 
............................................................................................................
 

 

rado tem sido muito utilizada, podendo-se afirmar que a migração do 
princípio da proporcionalidade do Direito Administrativo para o 
Direito Constitucional tem sido, preponderantemente, responsabilida-
de dos tribunais, em especial dos tribunais alemães.88No sistema 
jurídico brasileiro, por seu turno, o princípio da proporcionalidade foi 
introduzindo pela doutrina portuguesa, que havia tomado lições das 
fontes alemãs. O atual Sistema Tributário Constitucional brasileiro 
consagrou a proporcionalidade, por exemplo, ao proibir a tributação 
com efeito de confisco.89 Essa assertiva constitucional defende que a 
carga tributária não pode ser demasiadamente onerosa sob pena de o 
contribuinte ver desrespeitado seu direito à propriedade, conforme se 
verá adiante. 

O Supremo Tribunal Federal brasileiro possui diversos casos de 
aplicação do princípio da proporcionalidade. Conforme pesquisa de 
GILMAR FERREIRA MENDES,90 a primeira decisão relevante sobre 
o assunto é de autoria do Ministro Orozimbo Nonato, Recurso Especi-
al n° 18.331, in verbis: 

“O poder de taxar não pode chegar à desmedida do 
poder de destruir, uma vez que aquele somente pode ser 
exercido dentro dos limites que o tornem compatível com 
a liberdade de trabalho, comércio e indústria e com o di-
reito de propriedade. É um poder cujo exercício não deve 
ir até o abuso, o excesso, o desvio, sendo aplicável, ainda 
aqui, a doutrina do détournement de pouvoir.”91 

Esse tema já foi objeto, também, de outros julgamentos pelo 
Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

“Sendo – como já se acentuou – a taxa judiciária, 
em face do atual sistema constitucional, taxa que serve de 
contraprestação à atuação de órgãos da justiça cujas des-
pesas não sejam cobertas por custas e emolumentos, tem 
ela – como toda taxa com caráter de contraprestação – um 
limite, que é o custo da atividade do Estado, dirigido à-

________ 
 
88 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, pp. 373–374. 
89 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 682. 
90 MENDES, Gilmar Ferreira. “A Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal” in Repertório IOB, pp. 475 e ss. 
91 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). Recurso Especial 18.331 do Relator Ministro 
Orozimbo Nonato, RF 145 de 1.953, pp. 164 e ss. 
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quele contribuinte. (…) O que é certo, porém, é que não 
pode taxa dessa natureza ultrapassar uma equivalência ra-
zoável entre o custo real dos serviços e o montante a que 
pode ser compelido o contribuinte a pagar, tendo em vista 
a base de cálculo estabelecida pela lei e o quantum da alí-
quota por esta fixado.”92 

Ainda no mesmo sentido, faz coro ALFREDO AUGUSTO 
BECKER ao ensinar que a proporcionalidade decorre do princípio da 
igualdade geométrica (proporção) e não da igualdade aritmética 
(quantidade), pois os homens devem contribuir, para o bem comum, 
na proporção de suas respectivas capacidades.93 

Finalmente, ressalta-se o fato de as Constituições, normalmente, 
disporem sobre os seus propósitos e finalidades, sendo, entretanto, na 
maioria das vezes, carentes de conteúdo em relação à explicitação dos 
meios a serem utilizados. Entretanto, se uma Constituição definiu uma 
determinada tutela, logo, também lhe dá os meios. Constata-se, nessa 
argumentação, a importância da interpretação hermenêutica extensiva 
à Constituição.94 

 
4.3.2.1. A Relação entre os Princípios da Proporcionalidade 

e da Razoabilidade. 
 
Entende-se necessário traçar alguns aspectos da relação entre os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Os norte-
americanos são generosos ao utilizarem o termo razoabilidade para 
combater as arbitrariedades do legislador. O princípio da razoabilida-
de, em certas ocasiões, ainda para os estadunidenses, também é usado 
com conteúdo diverso ao da proporcionalidade, embora os dois se 
complementem. 
DURVAL HALE, por seu turno, defende que a razoabilidade é mais 
ampla que a proporcionalidade, pois a razoabilidade deve ser vista em 
relação à lei; em outras palavras, a razoabilidade deve estar ligada à 
isonomia e ao devido processo legal. A razoabilidade pode, também, 
ser vista em relação aos atos da Administração Pública, e nesse senti-

________ 
 
92 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). Rp 1.077 do Relator Ministro Moreira Alves, RTJ 
112:34, 28 de março de 1984. 
93 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário, p.178. 
94 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional, p.88. 
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do confunde-se com a proporcionalidade, ou seja, serve de limite à 
discricionariedade dos atos do agente público. 
Entre tantas definições, RAPHAEL AUGUSTO SOPHIATI DE 
QUEIROZ afirma que alguns autores não aceitam qualquer diferenci-
ação entre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, salvo 
a terminológica.95 No entanto, ainda segundo esses autores, para o 
sistema jurídico brasileiro a diferença se dá na classificação e nos 
elementos desses princípios.96 A exemplo disso, vale ressaltar que, 
conforme HELENILSON CUNHA PONTES, existem quatro diferen-
ças entre o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade. São 
elas: 

“a) a exigência de motivação racional da decisão 
que aplica o princípio da proporcionalidade é sensivel-
mente maior, e diferente, da que aplica o princípio da ra-
zoabilidade; 

b) pelo conteúdo. A proporcionalidade se dá, não 
exclusivamente, num juízo sobre a relação entre meio e 
fim, adequação e necessidade. Por seu turno, advém da 
análise dessa relação; 

c) quanto à natureza. A razoabilidade é uma exigên-
cia da racionalidade humana em relação ao agir social, e, 
por sua vez, a proporcionalidade, além de princípio de na-
tureza humana, constitui-se em princípio adotado por um 
estado democrático de direito; 

d) quanto às funções. A razoabilidade consiste em 
norma com função exclusiva de bloqueio, com o objetivo 
de impedir atos socialmente repugnantes, baseado na mo-
ral e na ética. Por seu turno, a proporcionalidade, além da 
função desempenhada pela razoabilidade, possui o ofício 
de resguardar normas consagradas.”97 

Como demonstrado acima, ora a doutrina determina a razoabili-
dade como princípio mais amplo que a proporcionalidade, ora como o 
inverso. No entanto, conclui-se que ambos os princípios buscam 
________ 
 
95 Vale dizer que não se busca neste trabalho traçar as diferenças entre os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade de maneira detalhada, mas argumentar que ambos 
princípios têm como uma das suas finalidades, a justa tributação. 
96 QUEIROZ, Raphael Augusto Sophiati de. Os Princípios da Razoabilidade e 
Proporcionalidade das Normas, p.44. 
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impedir ou remediar a ocorrência de arbitrariedades oriundas dos 
Poderes Executivo e Legislativo.98 

 
4.3.3. Algumas considerações sobre Probabilidade 
 
Considerando que a proporcionalidade e a razoabilidade tam-

bém são elementos informadores da presunção oriunda do pensamento 
humano, por outro lado essa presunção se apóia na probabilidade de 
ocorrência futura de um determinado acontecimento. Assim sendo, 
para se explicar a fundamentação lógica da presunção, entende-se por 
bem adentrar na questão da probabilidade segundo os sentidos huma-
nos.  

A probabilidade,99 conforme ensina DAVID HUME, é definida 
em função de uma superioridade de chances de qualquer um dos lados 
envolvidos na hipótese, e, na medida em que essa superioridade 
aumenta, sobrepondo as chances contrárias, a probabilidade recebe o 
respectivo crescimento proporcional, ocasionando, dessa forma, maior 
grau de crença em favor da parte que, a partir desse momento, acredi-
ta-se ser superior. 

O pensador escocês afirma parecer óbvio que quando a mente 
prevê a descoberta de um evento – tal como o exemplo de um jogo de 
dado –, qualquer uma das faces tem possibilidades iguais. Entretanto, 
verificando que o maior número de lados aparece mais vezes, a mente 
humana, freqüentemente, acredita que venha a aparecer o respectivo 
lado com o mesmo número. Dessa forma acontece o que se chama de 
crença, que, por sua vez, se apóia em número menor de inspeções, 
recorrendo ao espírito com menos freqüência. 

Ainda segundo DAVID HUME existem causas uniformes e 
constantes em relação à produção de seus respectivos efeitos, não 
apresentando qualquer irregularidade em seu processo, como, por 
exemplo, o fogo queima e a falta de ar sufoca. Por outro lado, existem 
causas que podem se apresentar irregulares e incertas. Por exemplo, 
________ 
 
97 PONTES, Helenilson Cunha. O Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário, pp. 
88–90. 
98 PONTES, Helenilson Cunha. Opus citatus, p. 85. 
99 A probabilidade consiste em qualidade de provável, na qual se presume a verdade ou a 
possibilidade de um fato, verossimilhança. O probabilismo traz condições confiáveis em relação 
ao acontecimento de determinado evento futuro. Por outro lado, tendo em vista que a certeza e a 
verdade absoluta são inalcancáveis, logo a probabilidade jamais poderá conferir certeza a algo. 
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nem sempre o mesmo remédio surte o mesmo efeito; em outras pala-
vras, o sucesso ou não do uso de uma substância medicinal depende 
de uma série de fatores alheios e, por vezes, ocultos. 

Destarte, quando se deparam com efeitos não habituais, as pes-
soas não atribuem essa falha a irregularidades na natureza, mas su-
põem causas desconhecidas, o que DAVID HUME chama de secret 
causes, figurando como um fator integrante da operação irregular. 
Portanto, as inferências que se pode tirar continuam as mesmas acerca 
do evento, tal como se essa causa não existisse; em outras palavras, 
DAVID HUME, nega a existência do acaso, pois, segundo ele, se 
determinada causa não surte o efeito esperado, essa causa deve estar 
acompanhada de outra causa (secret cause). Não se aceita qualquer 
suposição contrária nessa relação entre causa e efeito, ou seja, a mes-
ma causa sempre gera o mesmo efeito. Por outro lado, são encontra-
dos diferentes efeitos com causas similares. Todos esses efeitos dife-
rentes devem passar pelo crivo do espírito no processo de transferên-
cia de experiências do passado para o futuro. 

Apesar de a inclinação humana tender para os efeitos com os 
quais se tem mais contato e que são mais presentes na crença, não se 
deve negligenciar, a ponto de desconsiderar outros efeitos, porque 
cada um deles deve ter estabelecido seu respectivo valor, proporcio-
nalmente à sua freqüência de ocorrência, pois a probabilidade de 
acontecimento futuro não é uma verdade absoluta. 

No mesmo sentido, JOHN LOCKE defende que a probabilidade 
“serve para suprir a insuficiência do nosso conhecimento e para guiar 
onde este falha e refere-se sempre a proposições de que não temos 
certeza, contendo apenas certas incitações para aceitarmos como 
verdadeiras.”100 

Portanto, a probabilidade consiste em um mero indicativo sobre 
a possibilidade de acontecimento ou não de um evento futuro, sem 
verdades absolutas. Logo, as presunções , enquanto calcadas numa 
probabilidade mínima e superior de chances, não guardam qualquer 
relação de certeza absoluta com a existência ou não do acontecimento 

________ 
 
100 LOCKE, John. Ensaio sobre o entendimento humano, v. II, p. 911. 
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futuro, mesmo que as chances de acontecer sejam superiores às de não 
acontecer determinado evento, e vice-versa.101 

Por fim, relaciona-se o presente conceito de probabilidade com 
o da presunção jurídica. Se, por um lado, o Fisco preestabelece mar-
gem de lucro baseada no mercado (e não na operação sob análise), 
inflexível e genérica, independentemente dos riscos assumidos, das 
quantidades negociadas e outros fatores atinentes às partes em cada 
operação, o Fisco defende que deve existir uma “causa secreta e 
oculta” que determina essa margem fixa de lucro. O contribuinte deve 
defender-se baseado na possibilidade de obtenção de um resultado fiel 
do lucro da operação sob inspeção, segundo o revelado pelo instru-
mento da análise funcional,102 que dirá se existe ou não essa causa 
secreta que determina a margem de lucro presumida pela lei. 

 
4.3.4. Algumas considerações sobre Presunções e Ficções Ju-

rídicas 
 
O instituto da presunção jurídica consiste num recurso de técni-

ca jurídica a fim de dar certeza às relações jurídicas. No caso das 
relações jurídico-tributárias, consiste em dar condição de eventual 
veracidade a determinado fato que se presume verdadeiro. 103 

Nesse sentido, bem leciona PAULO DOURADO DE GUS-
MÃO, ao dizer que a presunção jurídica “generaliza o que ocorre em 
certos casos, estendendo as conseqüências jurídicas de um caso co-
nhecido para um desconhecido.” Ainda nesse mesmo sentido, vale 
dizer que a presunção jurídica considera verdadeiro o que é provável, 
ou seja, a presunção jurídica baseia-se numa probabilidade de aconte-
cimento futuro de determinado fato.104 

As presunções podem ser absolutas ou relativas. 
As presunções relativas, como o próprio nome já diz, admitem 

que se faça prova em contrário. Conforme ensina LUIS EDUARDO 
SCHOUERI, as presunções relativas têm a função de, em princípio, 
dispor sobre o ônus da prova, ou seja, adota-se determinada circuns-
tância como verdade até o momento em que se prova o contrário. No 
________ 
 
101 HUME, David. Enquiries Concerning Human Understanding and Concerning the Principles 
of Moral, p. 56 e ss. 
102 Vide o item 6. 
103 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito, p. 23. 
104 Vide o item 4.3.3. 
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presente caso, o legislador determinou a inversão do ônus da prova, ao 
passo que preestipulou margem de lucro fixa, ficando a cargo do 
contribuinte provar o contrário. Portanto, conforme esse autor, a prova 
ou não da presunção jurídica passou a ser ônus contra quem essa 
presunção corre. 

Por outro lado, a presunção absoluta não admite prova em con-
trário.105 A presunção absoluta tem sido considerada verdade incontes-
tável e incontrastável. Nesse momento é equiparada à ficção legal, 
pois esta é definida como verdade. Esses institutos da técnica jurídica 
defendem que determinado caso deve sofrer a conseqüência jurídica 
segundo os demais casos já conhecidos, e que dão base à subsistência 
de tais institutos. 

A presunção absoluta ou a ficção legal, conforme PEREZ DE 
AYALA, gera a extrapolação ou a desproporcionalidade da norma 
tributária quando a lei não considera as suas referências.106 Em outras 
palavras, a aplicação rigorosa dos institutos da presunção absoluta ou 
da ficção legal, por vezes, gera o desvio do caminho que deve trilhar o 
Direito: a Justiça. 

Em relação à ficção legal, vale lembrar o ensinado por alguns 
autores. PAULO DOURADO DE GUSMÃO entende que a ficção 
legal é uma necessidade do sistema jurídico, ao tratar como verdade 
um artifício jurídico criado pelo homem. E ainda para o mesmo autor, 
a ficção não torna real o que não tem realidade, mas atribui as mesmas 
conseqüências como se real fosse.107 IHERING definiu a ficção jurídi-
ca como “mentira técnica consagrada pela necessidade.”108 No mesmo 
sentido, PEREZ DE AYALA entende que a ficção cria uma verdade 
diferente da real, sem, dessa forma, ocultá-la.109  

Em relação à distinção feita entre os conceitos da ficção jurídica 
e presunção jurídica absoluta, vale ressaltar a lição de PEREZ DE 
AYALA, que defende existirem dois aspectos básicos para a diferen-
ciação de ambos institutos, pois, enquanto a presunção jurídica abso-
________ 
 
105 SCHOUERI, Luis Eduardo. Distribuição Disfarçada de Lucros no Direito Tributário 
Brasileiro e Comparado: Alcance e Natureza, p. 142. 
106 PEREZ DE AYALA, José Luis. Las Ficciones em el Derecho Tributário, pp. 17 e ss. 
107 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito, p. 24. 
108 IHERING apud GUSMÃO, Paulo Dourado de. Opus citatus, p. 24. 
109 PEREZ DE AYALA, José Luis. Opus citatus; NAVARRINE, Susana C. e ASOREY, Rúben. 
Presunciones y Ficciones en el Derecho Tributario. Buenos Aires: Depalma, 1985 apud 
SCHOUERI, Luis Eduardo. Opus citatus, p. 129. 
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luta se encontra no campo da prova, a ficção jurídica foi uma presun-
ção jurídica antes de virar norma jurídica.110 

Refere LUIS EDUARDO SCHOUERI o pensamento de 
DECOTTIGNIES,111 para quem a ficção vai contra o natural, enquan-
to a presunção é verossímil, partindo da idéia de probabilidade.112 
Ainda nesse mesmo sentido sobre a ficção, ensina VALDIR DE 
OLIVEIRA ROCHA que “esse fazer de conta não pode subsistir.”113 

LUIS EDUARDO SCHOUERI aponta, ainda, que nessa corren-
te também pode ser encontrada a afirmação de SERGIO COVELLO, a 
qual exprime: “de fato, pela presunção absoluta, o legislador conver-
teu uma probabilidade em certeza irrefragável, mas enquanto o conte-
údo da presunção é a probabilidade, o da ficção é a imaginação”,114 ou 
para RIVERO, ao definir que “enquanto a ficção é uma negação do 
consciente da realidade, a presunção constitui uma recusa em procurá-
la.”115 

A seguir, apresenta-se tabela116 que contém as principais dife-
renças entre esses institutos, elaboradas pelo professor LUIS EDU-
ARDO SCHOUERI: 

PRESUNÇÕES ABSOLUTAS FICÇÕES 

Encontram-se no âmbito do direito proces-
sual, especificamente, na teoria das provas. São disposições de Direito Material. 

O recurso a elas consiste numa faculdade à 
parte a quem elas favorecem; nada impede 
que a parte deixe de empregá-las para 
melhor atingir seu objetivo. 

Tratando-se de lei material, o juiz deve conhecê-
las independentemente de qualquer alegação das 
partes. 

Por lei, podem ser convertidas em ficção. Sua conversão em presunção nem sempre é 
possível. 

Dão-se no momento cognitivo da aplicação 
da lei. 

Dão-se no momento da subsunção dos fatos ao 
direito. 

Vale elucidar que, em tese, não ocorre a presunção absoluta na 
predeterminação das margens de lucro das regras de preços de transfe-

________ 
 
110 PEREZ DE AYALA, José Luis. Las Ficciones em el Derecho Tributário apud SCHOUERI, 
Luis Eduardo Distribuição Disfarçada de Lucros no Direito Tributário Brasileiro e Comparado: 
Alcance e Natureza, p. 148 
111 DECOTTIGNIES, Roger. Les Présomptions en Droit Privé. Paris: R. Pichon & R. Durand-
Auzias, 1950 apud SCHOUERI, Luis Eduardo. Opus citatus, p. 145. 
112 Sobre probabilidade, vide o item 4.3.3. 
113 ROCHA, Valdir de Oliveira. Repertório IOB de Jurisprudência nº 7/88, p. 100. 
114 COVELLO, Sergio C. A Presunção em Matéria Cível. São Paulo: Saraiva, 1983 apud 
SCHOUERI, Luis Eduardo. Opus citatus, p. 145. 
115 SCHOUERI, Luis Eduardo., Opus citatus, pp. 145–146. 
116 SCHOUERI, Luis Eduardo. Opus citatus, p. 153. 
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rência, pois o legislador ordinário não presume que determinada 
operação possua margem de lucro fixa, sem oportunidade de provar o 
contrário, embora haja a limitação de utilização de provas. A presun-
ção jurídica existe quando se presume que o lucro de mercado seja 
conforme as margens predeterminadas pelos métodos de preços de 
transferência adiante expostos. Em outras palavras, a lei não presume 
que determinado contribuinte possua determinada margem fixa de 
lucro, mas presume que o mercado pratica esse lucro, independente-
mente das peculiaridades de cada operação e de cada contribuinte. 

Portanto, a existência dos institutos da presunção e da ficção ju-
rídica se funda na busca do aperfeiçoamento do sistema jurídico. 
Entretanto, a sua aplicação sem se mitigar os seus rigores, ou seja, a 
sua aplicação sem se observar o recurso da eqüidade, pode incorrer 
numa ruptura do sistema jurídico.  

 
4.3.4.1. Algumas considerações sobre Presunções em Maté-

ria Tributária 
 
Em matéria tributaria não se admite a utilização de presunção 

simples para se fundamentar a obrigação tributária, pois na presunção 
simples não há qualquer indício de prova da ocorrência do fato gera-
dor.117 

Em relação às presunções jurídicas, o legislador não possui li-
berdade irrestrita para o uso desse instituto, principalmente em ques-
tões de direito tributário. 

O emprego da presunção absoluta aparece com certas peculiari-
dades, pois a base da presunção em matéria tributária não possui 
conteúdo econômico; e mesmo que o tenha, isso não reflete a existên-
cia da capacidade contributiva,118 ou seja, o legislador ordinário não 
pode substituir o fato gerador do imposto de renda – em especial 
quanto à base de cálculo do imposto – por um outro em descompasso 
com a mínima realidade da operação, caso contrário, essa conduta 
pode resultar numa tributação injusta da renda.  

________ 
 
117 SCHOUERI, Luis Eduardo. Distribuição Disfarçada de Lucros no Direito Tributário 
Brasileiro e Comparado: Alcance e Natureza, p. 154. 
118 SCHOUERI, Luis Eduardo. Opus citatus, p. 162. 
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Como dito anteriormente, a norma que contenha o instituto da 
presunção absoluta em matéria tributária desrespeita o preceito consti-
tucional da ampla defesa, ao passo que restringe a utilização de pro-
vas. Em um Estado Democrático de Direito, é assegurado constitucio-
nalmente ao contribuinte o direito de ir ao Judiciário para ter garanti-
dos seus direitos individuais. Para exemplificar, toma-se o caso apre-
sentado pelo professor LUIS EDUARDO SCHOUERI, que disse ser 
impossível imaginar que um marido traído não possa obter sucesso ao 
requerer a separação judicial baseado na conduta ilícita da esposa, 
pois ele voltou a coabitar com a mesma, presumindo-se (absolutamen-
te), dessa forma, que o perdão do marido resume-se somente na coabi-
tação posterior ao adultério. Pergunta-se: o marido realmente perdo-
ou? Não poderia ele, após nova coabitação, ter-se convencido sobre a 
separação conjugal? Isso faz crer que se desrespeita a garantia consti-
tucional do princípio da ampla defesa. Portanto, não se pode admitir, 
na esfera tributária, a utilização de presunção absoluta para a ocorrên-
cia do fato gerador. 

Ainda com relação à ampla defesa assegurada constitucional-
mente, vale lembrar que esse princípio fornece à parte o direito de 
contestar e provar a inexistência da hipótese descrita pelo legislador 
ordinário em relação à imposição no caso em concreto. Sendo assim, a 
presunção não impede que a parte procure pela Justiça para se defen-
der, ou seja, o princípio da ampla defesa possibilita o questionamento 
das presunções, embora nem toda presunção seja inconstitucional. 

Ao contrário do que ocorre com a presunção jurídica absoluta, a 
presunção relativa não encontra, na doutrina, grande resistência em 
seu emprego, embora - conforme LUIS EDUARDO SCHOUERI, que 
se refere às palavras de TIPKE e KRUSE - , as regras do ônus da 
prova cabem ao favorecido pela norma presuntiva. 119 

Considerando que o favorecido pela obrigação tributária é o Es-
tado, dessa forma o Fisco ficaria obrigado a comprovar o alegado. No 
entanto, diante das presunções da Lei Federal 9.430/96, o Fisco enten-
de que terceiro independente à relação sob inspeção pratica o lucro 
predeterminado pelos métodos contidos na norma, desobrigando-se de 
comprovar a existência de tais margens de lucro ao transferir esse 
ônus ao contribuinte. 
________ 
 
119 SCHOUERI, Luis Eduardo. Distribuição Disfarçada de Lucros no Direito Tributário 
Brasileiro e Comparado: Alcance e Natureza, pp. 154-163. 
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Embora o fato gerador do tributo exista, ele nem sempre se dá 
como obriga a Lei Federal nº 9.430/96, ou seja, conforme as margens 
de lucro presumidas pela norma. Portanto, além da norma cercear a 
defesa do contribuinte ao estabelecer quais provas poderão ser utiliza-
das pelo contribuinte, ela, ainda, pode gerar uma adição equivocada à 
base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o 
lucro líquido. 

 
4.4. Presunções Jurídicas ante os Princípios da Razoabilida-

de e Proporcionalidade: Probabilidade 
 
Devem-se considerar as presunções jurídicas expressas nas re-

gras brasileiras de preços de transferência ante a tais princípios, con-
forme os valores de uma sociedade. Os valores de uma sociedade são 
os norteadores dos princípios de direito envolvidos no presente estudo, 
que informam, além das presunções objeto desta análise, todo o siste-
ma jurídico. 

Frisa-se que a presunção aparece nas regras brasileiras de preços 
de transferência ao predeterminar o lucro da operação internacional. 
Essa presunção indica que terceiros independentes à operação interna-
cional sob análise possuam as margens expressas na lei, ou seja, não 
se presume que a empresa sob inspeção fiscal transfira lucro para o 
exterior, mas há a presunção de que terceiro independente à sua ope-
ração pratique as margens fixas predeterminadas. 

 
4.4.1. Presunções e os Princípios da Razoabilidade e da Pro-

porcionalidade 
 
A presunção que predetermina as margens fixas de lucro, embo-

ra relativa, pode ou não estar revestida de proporcionalidade e de 
razoabilidade. É justo e legítimo o legislador buscar na presunção um 
compromisso; no entanto, essa busca deve oferecer uma mínima 
verossimilhança com a realidade, devendo ser razoável e/ou propor-
cional. 
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No intuito de auxiliar a interpretação jurídica, vale ressaltar o 
caput do artigo 37 da Constituição Federal em vigor,120 conforme o 
Segundo Substitutivo do Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização, que dispunha: 

“Art. 44. A administração pública direta e indireta e 
qualquer dos Poderes obedecerá aos princípios de legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade, exigindo-
se como condição de validade dos atos administrativos, a 
motivação suficiente e, como requisito de sua legitimida-
de, a razoabilidade.”(o texto original não possui grifo) 

Portanto, ressalta-se a desnecessidade de existir no atual texto 
constitucional o termo razoabilidade, pois o próprio sistema constitu-
cional brasileiro está pautado na razoabilidade do “dever ser”. Em 
outras palavras, seria redundante exigir razoabilidade no cumprimento 
dos atos administrativos, uma vez que estes devem surgir eivados de 
moralidade, conforme preconiza a própria Constituição Federal. 
Contudo, a razoabilidade se apresenta como princípio informador de 
todo o sistema jurídico. 

Tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade são reconhe-
cidas no direito positivo, conforme expressa a Lei Federal no 9.748, de 
29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre normas para o procedimento 
administrativo, tornando, todavia, obrigatória a sua observância pela 
Administração Pública. 

A proporcionalidade, como visto anteriormente, segundo HE-
LENILSON CUNHA PONTES consiste no controle das limitações do 
Estado em relação às garantias e aos direitos individuais do cidadão.121 

Portanto, considerando o anteriormente exposto sobre propor-
cionalidade e razoabilidade, a presunção jurídica não pode ser tão 
desconexa da realidade que venha a estabelecer um afastamento 
despreocupado da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo 

________ 
 
120 Constituição Federal de 1988, artigo 37:“A administração pública direta e indireta e qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: (...)”. Portanto, pode-se inferir que a razoabilidade, embora não expressa na 
Constituição Federal de 1988, é um princípio informador dela (sem origem divina), segundo uma 
racionalidade que acabou por influir na redação do texto atual, assim como na formação dos 
limites para elaboração e aplicação das normas infraconstitucionais. 
121 PONTES, Helenilson Cunha. O Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário, p. 62. 
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valores de uma época, pois, caso contrário, estará divorciada do ideal 
de justiça. Nesse sentido, JELLINEK professa que não devemos usar 
canhões para matar pardais,122 referido-se ao descabimento e à inade-
quação da utilização desse meio (canhões) para se chegar ao fim 
procurado (matar pardais). 

 
4.4.2. Presunções e Probabilidade 
 
Passa-se a tecer algumas considerações da relação entre presun-

ção e probabilidade. A partir do exposto acerca da probabilidade, 
depreende-se que o legislador não foi prudente no processo de elabo-
ração da norma, pois, ao presumir ser provável que o lucro em deter-
minada operação seja de 15%, 30% ou 60%, o legislador se afasta de 
raciocínio lógico, mostrando-se descompromissado com a realidade. 
O legislador ignora o raciocínio lógico da probabilidade de aconteci-
mento contrário ao que ele presume, ao predeterminar margem fixa de 
lucro praticada por terceiro, sem mostrar que agiu com critérios plau-
síveis e justos. Utiliza-se de um mecanismo em descompasso com a 
realidade, tomando por base probabilidade especulativa da capacidade 
contributiva de terceiro independente, para tributar outra operação. 
Cada operação ou negócio tem suas peculiaridades de condições de 
mercado, as quais são inexatas e expostas a diversos fatores circuns-
tanciais, tais como: período, quantidade negociada, freqüência de 
operações e outros interesses negociais. 

Em outras palavras, a presunção jurídica exteriorizada pela pre-
determinação de percentuais de lucro é mera especulação do legisla-
dor acerca da disponibilidade econômica ou jurídica oriunda da opera-
ção enquadrada nas regras de preços de transferência, pois, como 
demonstrado, a probabilidade em que se baseia a presunção, por mais 
que possua uma superioridade de chances para efetivamente acontecer 
determinado fato, jamais consistirá numa verdade absoluta. Logo, isso 
faz crer que faltam, ao Fisco, critérios objetivos e plausíveis para 
fundamentar a predeterminação das margens de lucro. 

 

________ 
 
122 SILVA, Almiro do Couto, in STUMM, Raquel Denize. Princípio da Proporcionalidade no 
Direito Constitucional Brasileiro, Prefácio. 
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4.4.3. Considerações Parciais acerca das Presunções Jurídi-
cas ante os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade 

 
A Lei Federal nº 9.430/96 estabelece presunções relativas em 

relação às margens de lucro das transações internacionais enquadradas 
nas regras de preços de transferência. Vale ressaltar que a presunção 
de determinado lucro não é novidade na legislação do imposto de 
renda. Ela já aparece nas modalidades lucro presumido e lucro arbi-
trado.123 

Voltando ao cerne deste trabalho, e tendo em vista a peculiari-
dade que cada operação internacional possui, pergunta-se: como se 
pode cogitar haver razoabilidade e proporcionalidade das normas de 
preços de transferência, se essas normas estabelecem margens de lucro 
predeterminadas? E ainda: não seria razoável, proporcional e, conse-
qüentemente, justo utilizar um método de apuração da renda que 
demonstre o lucro realizado na operação, considerando-se, para isso, 
pelo menos, uma alta freqüência de acertos da imposição tributária 
informada segundo a capacidade contributiva? 

O legislador deixou de considerar os princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade, que seriam traduzidos por um método de 
apuração da margem de lucro da operação sob análise. Sem base em 
uma probabilidade maior de chances de determinado acontecimento, 
ele presumiu que os contribuintes – independentemente da atividade 
econômica, dos riscos assumidos, da quantidade negociada, da garan-
tia oferecida ao produto, do plano de marketing –, tenham margem de 
lucro indistinta. A concretização de uma justa tributação da renda, ou 
seja, medir a renda segundo uma aproximação da capacidade contribu-
tiva do pólo passivo, é perfeitamente suportada, como se verá adiante, 
pelo recurso científico da análise funcional.124 

Por fim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
embora não expressos na Constituição Brasileira de 1988, são princí-
pios gerais para o Estado Social e Democrático de Direito, pois esses 
princípios, implícitos na Carta Maior, impõem barreiras aos excessos 
do Poder Público, exigindo dele a obediência, segundo os valores de 
uma sociedade, quanto ao que é razoável ou proporcional, ou seja, 
conforme define RAQUEL DENIZE STUMM, referindo-se a LA-
________ 
 
123 Vide o item 4.5.1. 
124 Vide o item 6. 
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LARENZ “a exigibilidade, a adequação e a proporcionalidade dos 
atos dos poderes públicos em relação aos fins que eles prosseguem, ou 
seja, trata-se de um princípio jurídico-material de ‘justa medida’, 
decorrendo da presença obrigatória da ética no Estado de Direi-
to.”125(sic) 

 
4.5. Presunções Jurídicas ante os Princípios de Direito 
 
Neste item do trabalho a proposta consiste em considerar a fun-

ção dos princípios de direito ante as presunções estipuladas pelo 
legislador, considerando que a normatização dos preços de transferên-
cia, naturalmente incluída no Sistema Tributário Nacional, deve ser 
submetida a uma interpretação sistemática para que, dessa forma, seja 
respeitado o princípio da segurança jurídica.  

Sobre interpretação sistemática, ressalta-se a lição de KLAUS 
TIPKE, que observa que um sistema jurídico se apresenta de forma 
ordenada com base em princípios, de modo que o todo representa uma 
única unidade coerente de raciocínio; em outras palavras, o desrespei-
to a um princípio de direito recepcionado por determinado sistema 
jurídico incorre numa desarmonia desse sistema.  

Ainda, o mesmo autor assevera que tais princípios de direito, a-
lém de respeitados, devem ser aplicados coerentemente, ou seja, que 
os seus valores sejam racionalmente atendidos, pois, caso contrário, 
afeta-se a “logicidade” dos princípios e, portanto, do equilíbrio do 
restante do sistema jurídico.126 Por exemplo, segue uma analogia: 
enquanto um “pneu” é o princípio, o “automóvel” é o sistema que 
contém esse princípio. Assim, se não se respeitam as exigências desse 
princípio (cuidados necessários) inserido no sistema, compromete-se o 
bom funcionamento do sistema como um todo, gerando desarmonia. 
Na esfera jurídica, o desrespeito a um princípio gera a ruptura do 
sistema jurídico, retirando-lhe a sua coerência sistemática. 

 
4.5.1. Presunções, Conceito de Renda e a Base de Cálculo do 

Imposto de Renda 
________ 
 
125 STUMM, Raquel Denize. Princípio da Proporcionalidade no Direito Constitucional 
Brasileiro, p. 121. 
126 TIPKE, Klaus. “Princípio da Igualdade e Idéia de Sistema no Direito Tributário” in Direito 
Tributário: Estudos em Homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira, pp. 520 e ss. 
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Segundo ALCIDES JORGE COSTA, o imposto de renda, com 

a configuração atual, surgiu na Inglaterra.127 No Brasil, ele aparece 
pela primeira vez na Lei Federal no 4.625, de 31 de dezembro de 1922, 
artigo 3°.128 

Ficou para o Código Tributário Nacional, a partir de sua publi-
cação em 1966, a tarefa de definir o fato gerador do imposto de renda, 
tal como a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de 
renda, conforme seu artigo 43, in verbis: 

“Art. 43. O imposto, de competência da União, so-
bre a renda e proventos, de qualquer natureza tem como 
fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou 
jurídica: 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, 
do trabalho ou da combinação de ambos; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim enten-
didos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no 
inciso anterior.”  

Por seu turno, a Constituição Federal Brasileira de 1988 estabe-
lece, in verbis: 

“Art. 153. Compete à União estabelecer impostos 
sobre: 

 III – renda e proventos de qualquer natureza;” 
Como se vê, a Lei Maior brasileira não conceituou expressa-

mente a renda ou os proventos de qualquer natureza ou a sua base de 
cálculo, criando, contudo, as diretrizes e a competência para estabele-
cer seu conceito. 

Segundo ALIOMAR BALEEIRO, o conceito de renda orienta o 
legislador para eliminar as lacunas, devendo ser informado pelo 
princípio da capacidade contributiva,129 e, por isso, a imposição tribu-
tária deve ser pessoal e progressiva.130 

Em relação à base de cálculo do imposto sobre a renda, o artigo 
44 do Código Tributário Nacional, por seu turno, conceituou-a assim, 
in verbis: 
________ 
 
127 COSTA, Alcides Jorge. “Conceito de Renda Tributável” in Estudos sobre o Imposto de 
Renda em Memória de Henry Tilbery, p.19. 
128 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, p. 180. 
129 Vide o item 4.2. 
130 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução às Ciências das Finanças, p. 184. 
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“Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montan-
te, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proven-
tos tributáveis.” 

Nota-se que a base de cálculo do imposto de renda, de acordo 
com o Código Tributário Nacional, é o acréscimo real do patrimônio 
do contribuinte. O que se permite presumir ou arbitrar é o seu montan-
te, sem violar direitos do contribuinte. Esse montante real do imposto 
de renda, que formará a base de cálculo desse tributo, deve ser enten-
dido como acréscimo efetivo do patrimônio do contribuinte em deter-
minado período.131 

ALFREDO AUGUSTO BECKER salienta que não basta a exis-
tência da renda, seja ela jurídica ou econômica, disponível ou indispo-
nível, pois se faz necessário, para a sua realização, a ocorrência dos 
elementos de tempo e de espaço descritos na norma jurídica e todos os 
outros fatos (base de cálculo e adjetivos) pertinentes a sua composi-
ção, dividindo-se em três momentos, quais sejam: 

a) verificar se a base de cálculo do tributo é o fato econômico da 
existência da renda, e somente neste caso será renda; 
b) investigar o número e a natureza dos seus elementos adjeti-
vos; e 
c) definir os elementos tempo e espaço estabelecidos pela norma 
jurídica, condicionando neles o acontecimento da base de cálcu-
lo e dos elementos adjetivos da hipótese de incidência.132 
Para PEREZ DE AYALA, as ficções de Direito Tributário, em 

especial relacionadas à base de cálculo, serão lícitas quando existir 
uma relação coerente com a dimensão quantitativa (quantum) do fato 
gerador, considerando, sobretudo, o princípio da capacidade contribu-
tiva.133 

Conforme dito anteriormente, a Constituição Federal, em seu ar-
tigo 153, inciso III, outorga competência à União para a instituição de 
imposto sobre a renda e os proventos de qualquer natureza. Nesse 
sentido, JOSÉ ARTHUR LIMA GONÇALVES observa que “conside-
rando que o texto constitucional serviu-se da técnica de referir-se ao 
critério material da regra-matriz de incidência tributária para o fim de 

________ 
 
131 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional, p. 91. 
132 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário, p. 362. 
133 PEREZ AYALA, José Luis. Las Ficciones em el Derecho Tributário, p. 39. 
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proceder à repartição de competência tributária impositiva, o conceito 
de renda e proventos de qualquer natureza foi utilizado para esse fim, 
sendo intuitivo que o respectivo âmbito não poderá ficar à disposição 
do legislador ordinário.”134 

HUGO DE BRITO MACHADO entende que o Código Tributá-
rio Nacional, ao usar o termo “real” adotou o conceito de renda acrés-
cimo; em outras palavras, sem acréscimo patrimonial não há renda. O 
mesmo autor assevera, ainda, que a Constituição Federal, ao definir o 
âmbito de liberdade do legislador ordinário acerca da formulação da 
hipótese de incidência tributária do imposto sobre a renda e os proven-
tos de qualquer natureza, não vai além da liberdade que tem o intér-
prete de escolher um dos significados dessa expressão. Entretanto, ao 
tentar conceituar essa expressão, se o legislador ultrapassar a moldura 
constitucional, estabelecida pela própria Ciência do Direito, certamen-
te violará os ditames da Lei Maior.135 

ROBERTO QUIROGA MOSQUERA ensina que os conceitos 
presentes no artigo 43 do Código Tributário Nacional devem estar de 
acordo com o conceito maior e constitucional de renda e proventos de 
qualquer natureza; em outras palavras, o artigo 43 do Código Tributá-
rio Nacional deve ser norteado pela Constituição Federal de 1988, em 
especial pelo princípio constitucional da capacidade contributiva. Ele 
se refere, ainda, às lições de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE 
MELLO, que aponta que as “normas infraconstitucionais não podem 
conferir aos termos ‘renda’ e ‘proventos’ uma conotação ou denotação 
transbordantes do sentido admissível na intelecção normal e daqueles 
demarcados constitucionalmente”, pois “caso fosse negada essa asser-
tiva, de que as significações das normas jurídicas de hierarquia inferi-
or devem adequar-se às significações de ‘renda’ e ‘proventos’ presen-
tes no Texto Supremo, os preceptivos constitucionais teriam valência 
nula; ou seja, não se prestam a cumprir sua única e específica função: 
demarcar, na qualidade de regras superiores, o campo de liberdade do 
legislador, assim como de todos os regramentos, atos e intelecções 
sucessivos. Deveras, se o legislador ou o aplicador da regra pudessem 
delinear, a seu talante, o campo de restrições a que estão submetidos, 

________ 
 
134 GONÇALVES, José Arthur Lima. Imposto Sobre a Renda - Pressupostos Constitucionais, 
pp. 170–171. 
135 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional, p. 89. 
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através da redefinição das palavras constitucionais, assumiriam, então, 
a função de constituinte.”136 

ALCIDES JORGE COSTA assinala que o conceito de renda 
envolve diversos aspectos, dentre eles o conceito de disponibilidade 
econômica ou jurídica. A disponibilidade ocorre no momento da 
obtenção do rendimento ou ganho de capital (para RUBENS GOMES 
DE SOUSA, essa é a definição de disponibilidade econômica). Por 
seu turno, a disponibilidade jurídica se dá no momento do fluxo 
monetário. Entretanto, RUBENS GOMES DE SOUSA, ainda segundo 
aquele autor, defende que a disponibilidade jurídica exerce um papel 
ulterior à econômica; ou seja, depende de sua efetiva realização,137 
conforme define o artigo 114 do Código Tributário Nacional, in 
verbis, que a lei deve descrever para a sua aplicabilidade, incluindo, 
dessa forma, a base de cálculo: 

“Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a 
situação definida em lei como necessária e suficiente à 
sua ocorrência.” 

É válido ressaltar que o legislador já havia utilizado a técnica ju-
rídica das presunções para fins de tributação, em especial para a 
formação de uma base de cálculo para a tributação da renda, tal como 
a da tributação pelo lucro presumido e pelo lucro arbitrado. 

A modalidade de lucro presumido, conforme o artigo 44 da Lei 
Federal n° 8.981/95, consiste na faculdade do contribuinte (enquadra-
do em determinada receita bruta e outras exigências legais) de se 
desobrigar de fazer a escrituração contábil de suas transações. Optan-
do por essa modalidade de imposto de renda, a obrigação tributária 
desse imposto passa a ser determinada por coeficientes legais inciden-
tes sobre a receita bruta anual. Esses coeficientes variam conforme a 
atividade do contribuinte. 

Por seu turno, o lucro arbitrado, conforme o artigo 47 da Lei 
Federal n° 8.981/95, ocorre: 

a) quando o contribuinte, que esteja sujeito à tributação do lucro 
real, não procede a sua escrituração ou deixa de elaborar suas 
demonstrações financeiras;  

________ 
 
136 MOSQUERA, Roberto Quiroga. Renda e Proventos de Qualquer Natureza – O Imposto e o 
Conceito Constitucional, p. 40. 
137 COSTA, Alcides Jorge. “Conceito de Renda Tributável” in Estudos sobre o Imposto de 
Renda em Memória de Henry Tilbery, pp. 21-31. 
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b) se o contribuinte opta pelo lucro presumido e deixa de cum-
prir as determinações legais para tal;  
c) se o contribuinte se recusa a apresentar à autoridade fiscal 
seus livros ou documentos fiscais;  
d) se a escrituração do contribuinte contém vícios ou erros irre-
cuperáveis;  
e) quando pessoa jurídica estrangeira deixa de fazer sua escritu-
ração em separado da demonstração do lucro auferido no exteri-
or; e 
f) quando o contribuinte opta por essa modalidade.  
O lucro arbitrado será uma porcentagem da receita bruta estipu-

lada pelo Ministério da Fazenda, considerando a atividade econômica 
do contribuinte. A autoridade fazendária não pode agir pela sua pró-
pria vontade, devendo o tributo ser cobrado “mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada.”138  

Nota-se, contudo, a validade e o bom uso do artifício jurídico da 
presunção (tanto o lucro presumido quanto o arbitrado) para que se 
estabeleça uma justa imposição tributária. 

Não se nega, neste trabalho, a possibilidade da existência de 
renda nas operações de preços de transferência, tampouco que real-
mente exista a possibilidade da margem de lucro ser tal como predefi-
nida pela norma presuntiva; o que se nega é a improbabilidade do 
quantum dessa renda para todos os contribuintes considerados como 
terceiros independentes em relação à operação sob análise, no tocante 
à formação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro líquido. 

Dessa forma, a presunção quantitativa da renda de determinada 
operação está em descompasso com o conceito da disponibilidade 
econômica ou jurídica, pois, para sua contemplação na prática, depen-
de, naturalmente, da realização efetiva da renda, respeitadas as suas 
características, tal como o quantum (porcentual) apurado na operação 
enquadrada na regra de preços de transferência, traduzindo-se, destar-
te, na verdade dos fatos. No mesmo sentido, defendeu RUBENS 
GOMES DE SOUSA, no seu anteprojeto do Código Tributário Nacio-
nal, artigos 129 e 131, nos quais dizia que a interpretação da lei tribu-
tária objetivaria os resultados efetivamente obtidos pelo contribuinte 

________ 
 
138 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, p. 234. 
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nos seus negócios que potencialmente geram renda tributável, ainda 
que não correspondessem aos resultados normais,139 figurando, como 
princípio fundamental da tributação da renda, o princípio da capacida-
de contributiva.140 

 
4.5.2. Presunções e Capacidade Contributiva: Igualdade 
 
Entre todos os princípios de direito relatados neste estudo, o da 

capacidade contributiva merece destaque, como já fez o professor 
HUGO DE BRITO MACHADO, defendendo que essa posição deve 
ser dominante na consciência jurídica universal,141 tendo-se na idéia 
de igualdade perquirida pela capacidade contributiva uma idéia de 
proporcionalidade de tratamento tributário.142 

O precursor pela conceituação do princípio da capacidade con-
tributiva foi o inglês ADAM SMITH que assinalava que a exigência 
do tributo deve ser guiada pela:  

a) qualidade (os súditos devem colaborar segundo uma propor-
ção das respectivas capacidades); 
b) certeza (o imposto não deve ser arbitrário); 
c) conveniência (lançado em tempo em que o contribuinte possa 
pagar); e 
d) economia na cobrança (tirar o mínimo possível do súdi-
to/contribuinte).143 
RUBENS GOMES DE SOUSA parte do princípio de que a ver-

dadeira capacidade contributiva consiste somente na renda poupada.144 
ALBERTO XAVIER defende que “nem todas as situações da vida 
abstratamente suscetíveis de desencadear efeitos tributários podem, 
pois, ser designadas pelo legislador como fatos tributáveis. Este se 
encontra limitado na sua faculdade de seleção pela exigência de que a 
situação da vida a integrar a previsão da norma seja reveladora de 
________ 
 
139 MACHADO, Brandão. “Breve Exame Crítico do Art. 43 do CTN” in Estudos sobre o 
Imposto de Renda :em Memória de Henry Tilbery, p. 116. 
140 MACHADO, Brandão. Opus citatus, p. 24. 
141 MACHADO, Hugo de Brito. “O Princípio da Capacidade Contributiva” in Revista do 
Advogado nº 32, p. 18. 
142 MACHADO, Hugo de Brito. Opus citatus, p. 23. 
143 SMITH, Adam. Inquérito sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, pp. 485 e ss. 
144 SOUSA, Rubens Gomes de. “As Modernas Tendências do Direito Tributário” in Aspectos da 
Política Tributária, p. 78. 
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capacidade contributiva, isto é, de capacidade econômica, de riqueza, 
cuja expressão sob qualquer forma se pretende submeter a tributo. 
Pode o legislador escolher livremente as manifestações de riqueza que 
repute relevantes para efeitos tributários, bem como delimitá-las por 
uma ou outra forma, mas sempre deverá proceder a essa escolha entre 
as situações da vida reveladoras de capacidade contributiva e sempre a 
estas se há de referir na definição dos critérios de medida do tribu-
to.”145 

Ainda sobre a capacidade contributiva, ANTONIO ROBERTO 
SAMPAIO DÓRIA afirma que a existência de riquezas sujeitas a 
tributação é objetivamente apurável e, sendo assim, o poder judiciário 
pode concluir os desvios legislativos nesta seara; por outro lado, a 
graduação e a proporção dos tributos só podem ser fixadas segundo 
critérios exclusivamente subjetivos, ao passo que devem ser aprecia-
dos elementos valorativos ao caso em concreto.146 

Exemplificando a importância do princípio da capacidade con-
tributiva, em Portugal ele já aparecia no século XVII. Era cobrado 
algo que se assemelhava ao imposto de renda, e embora existisse um 
confuso sistema fiscal e tributário, esse sistema enaltecia e apresenta-
va uma peculiaridade: a proporcionalidade da imposição tributária em 
função da capacidade contributiva.147 

Atualmente, na Espanha, para FERNANDO SAINZ DE BU-
JANDA, o princípio da capacidade contributiva se exprime pela 
discriminação quantitativa e qualitativa da renda e por considerações 
das circunstâncias pessoais do contribuinte.148 

Por seu turno, no Brasil, a Constituição Federal, no artigo 145, 
parágrafo 1o, trata da capacidade contributiva, e assim estabelece in 
verbis: 

“(…) os tributos serão graduados segundo a capaci-
dade econômica do contribuinte (…) respeitando os direi-
tos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os ren-
dimentos e as atividades econômicas dos contribuintes.” 

________ 
 
145 XAVIER, Alberto. Manual de Direito Fiscal, p. 108. 
146 DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Princípios Constitucionais Tributários e a Cláusula Due 
Process of Law, p. 245. 
147 COSTA, Alcides Jorge. “Conceito de Renda Tributável” in Estudos sobre o Imposto de 
Renda: em Memória de Henry Tilbery, p. 19. 
148 BUJANDA, Fernando Sainz de. Hacienda e Derecho, p. 487. 
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Conforme preleciona MISABEL ABREU MACHADO DERZI, 
a imposição tributária deve ser informada segundo capacidade contri-
butiva ou econômica do sujeito passivo. A imposição tributária por 
intermédio de presunção ou de ficção jurídica será tratada excepcio-
nalmente e depende de lei expressa para ser autorizada.149 Entretanto, 
essa lei expressa depende de compatibilidade com o ordenamento 
jurídico brasileiro, em especial com os princípios informadores de 
ordem superior implícitos na Constituição Federal de 1988, dentre eles 
a razoabilidade e proporcionalidade. 

No ramo tributário, partindo do princípio de que todas as pesso-
as são desiguais e possuem capacidade contributiva diferenciada, o 
princípio da isonomia somente trará igualdade de tratamento tributário 
se os contribuintes de condições desiguais forem tratados desigual-
mente, na medida de suas desigualdades, ou seja, de acordo com a sua 
capacidade contributiva, ficando, dessa forma, a distribuição da carga 
tributária sujeita à solução racional e equânime da divisão do gênero 
do tributo em diversas categorias de contribuintes. 

Segundo GERALDO ATALIBA, a igualdade será traduzida na 
distribuição proporcional de obrigações tributárias conforme a capaci-
dade contributiva do contribuinte.150  

Por sua vez, RUBENS GOMES DE SOUSA defendia que capa-
cidade contributiva é “a soma da riqueza disponível, depois de satis-
feitas as necessidades elementares de existência, que poderá ser ab-
sorvida pelo Estado, sem reduzir o padrão do contribuinte(…)”,151 
enquanto o jurista ALIOMAR BALEEIRO apontava, com proprieda-
de, que “o limite da tributação, em princípio, reside no nível da produ-
ção de bens – coisas e serviços – abatido o indispensável para manu-
tenção dos habitantes em seu padrão médio de vida. Só pela destruição 
do capital nacional, esse limite poderá ser excedido durante algum 
tempo e à custa de imensas dificuldades técnicas (…).”152 

KLAUS TIPKE salienta que todo cidadão deve ser tributado se-
gundo sua respectiva capacidade contributiva e sem privilégio, que 
caso subsistisse estaria em desacordo com o princípio da igualdade da 
________ 
 
149 DERZI, Misabel Abreu Machado. Comentários ao Código Tributário Nacional, p. 391. 
150 ATALIBA, Geraldo. Apontamentos de Ciência das Finanças, Direito Financeiro e 
Tributário, p. 93. 
151 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária, 1964. 
152 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à Ciência das Finanças, p. 184. 
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tributação, ou seja, o princípio da igualdade se mostra inimigo de 
privilégios. Entretanto, ele adverte que a igualdade da tributação não 
se esgota na imposição tributária a todos, mas todos devem ser tribu-
tados com igualdade. O professor de Colônia observa, ainda, que o 
Tribunal Constitucional Alemão concebeu o princípio de igualdade 
apenas como proibição do arbítrio (fixar arbitrariamente o ônus fis-
cal), tendo em vista que a igualdade é sempre relativa, pois, se absolu-
ta fosse, o tratamento tributário deveria ser idêntico e não igual, pois o 
que é completamente igual é idêntico.153 

Esse autor afirma ainda que, devido ao fato de o princípio da 
capacidade contributiva decorrer de um princípio fundamental (igual-
dade), os outros que vierem a desrespeitá-lo denotarão desigualdade 
da carga tributária total, pois normas que esvaziam ou restringem o 
conceito da base de cálculo do imposto de renda violam tal princí-
pio.154 

Presumir a existência de uma margem de lucro predeterminada, 
sem chances de provar o contrário, é querer se esquecer da verdade 
dos fatos, e em última análise, essa conduta afasta-se do ideal de 
justiça, pois, conforme ensina HELENILSON CUNHA PONTES, o 
princípio da capacidade contributiva consiste num princípio constitu-
cional impositivo, que deve informar toda a atividade da imposição 
tributária, ao passo que o Estado deve atuar na promoção de uma 
sociedade “livre, justa e solidária.” E enfatiza: “Justiça e solidariedade 
que, aliás, constituem o cerne da positividade do princípio da capaci-
dade contributiva.”155 

A presunção legal que determina a formação de uma base de 
cálculo, para fins de tributação do imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro líquido, sem compromisso com o princípio da 
capacidade contributiva, está em descompasso com a verossimilhança 
da renda auferida. Uma imposição que tenha uma única margem 
predeterminada de lucro colocada indistintamente para todos os con-
tribuintes, não considerando as diferentes atividades econômicas, nem 
as particularidades de suas respectivas operações, não considera as 
desigualdades em que os contribuintes podem se encontrar, tratando-
________ 
 
153 TIPKE, Klaus. “Princípio da Igualdade e Idéia de Sistema no Direito Tributário” in Direito 
Tributário: Estudos em Homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira, pp. 517 e ss. 
154 TIPKE, Klaus. Opus citatus, p. 525. 
155 PONTES, Helenilson Cunha. O Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário, pp. 
102 e ss. 



Manual de Preços de Transferência 89 
............................................................................................................
 

 

os de maneira idêntica. Todavia, infere-se que essa presunção legal 
trata igualmente os desiguais, resultando numa desproporcionalidade 
da imposição tributária. 

Portanto, tendo em vista que um dos objetivos do princípio da 
capacidade contributiva é o de promover uma sociedade justa e iguali-
tária, sendo que, na seara tributária, a igualdade se dá no tratamento 
desigual aos desiguais,- ou seja, a imposição tributária deve ser desi-
gual em função da medida de desigualdade das diferentes operações -, 
dessa forma afasta-se a possibilidade de se ter margens predetermina-
das de lucro amplas e genéricas para todos os contribuintes e suas 
operações enquadradas nas regras de preços de transferência. Essa 
argumentação técnica de diferentes margens de lucro é amparada pelo 
estudo científico da análise funcional,156 que se verá adiante. 

 
4.5.3. Presunções e Tributação Confiscatória 
 
Nenhum tributo poderá ser utilizado com efeito de confisco, não 

podendo o seu valor resultar na apropriação de parte substancial do 
principal, conforme o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, 
in verbis: 

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias assegu-
radas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 

IV – estabelecer tributos com efeito de confisco;” 
De acordo com ANTONIO ROBERTO SAMPAIO DÓRIA, a 

tributação confiscatória é a conduta do ente tributante em absorver 
propriedade particular sem contrapartida, ou seja, sem justa indeniza-
ção.157 

A doutrina sobre confisco não se desenvolveu satisfatoriamente, 
a ponto de se obter alguma conclusão definitiva, assim como a juris-
prudência sobre o assunto, devido à complexidade do tema. No entan-
to, como anteriormente exposto, o legislador teve a intenção de limitar 
a carga tributária imposta ao contribuinte.158 

________ 
 
156 Vide o item 6. 
157 DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Princípios Constitucionais Tributários e a Cláusula Due 
Process of Law, p. 25 
158 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, p. 105. 
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Nesse sentido preleciona PAULO DE BARROS CARVALHO, 
ao defender que o conceito constitucional sobre a vedação do confisco 
oferece ao intérprete um “único rumo axiológico”, ou seja, o respecti-
vo artigo constitucional estabeleceu mera advertência ao legislador, no 
intuito de expressar a existência de limite para a carga tributária.159 

Portanto, cabe ao Judiciário decidir se o tributo é ou não confis-
catório, ou seja, a Constituição Federal oferece esse instrumento para 
o controle da voracidade da tributação exercida pelo Estado. Entretan-
to, vale salientar que a função desse princípio depende da provocação 
do interessado perante o Judiciário. 

HUGO DE BRITO MACHADO defende que o tributo com e-
feito confiscatório consiste em tributo excessivamente oneroso, na 
medida que estabelece uma penalidade ao contribuinte. Lembrando 
que essa conduta destrói a própria fonte dos meios financeiros de 
sobrevivência do Estado.160 Portanto, a tributação confiscatória relati-
va ao imposto de renda constitui uma ação do Estado contra o próprio 
Estado. 

Tem-se como premissa que a tributação não tem caráter pe-
nal.161 No caso das margens predeterminadas, sem levar-se em conta o 
lucro efetivamente praticado, nota-se a possibilidade de formação de 
uma base de cálculo que não demonstra a verdade dos fatos, a realida-
de, pois poderá ser adicionada à base de cálculo quantia oriunda de 
margem de lucro que não guarda uma relação verossímil com o lucro 
da operação; em outras palavras, a norma presuntiva poderá se afastar 
demasiadamente da realidade. Logo, o ente tributante estará punindo o 
contribuinte: sua fonte de recursos. Estará o Fisco exercendo uma 
prática confiscatória, agredindo também o princípio do direito de 
propriedade, o que também é objeto de garantia constitucional.162 

SACHA CALMON NAVARRO COELHO afirma que a veda-
ção ao confisco pode se definir através dos “padrões suportáveis de 
tributação de acordo com a cultura e as condições de cada povo”; e, 
nesse sentido, tal princípio se parece com o princípio da razoabilidade 

________ 
 
159 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, p. 106. 
160 CARVALHO, Paulo de Barros. Opus citatus, p. 197 
161 DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Princípios Constitucionais Tributários e a Cláusula Due 
Process of Law, p. 266. 
162 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, p. 35. 
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da tributação. Nesse sentido, ele ainda afirma: “Tributação razoável. 
Eis a questão.”163 

Como visto, o tributo confiscatório é inadmissível, pois implica-
ria a negação ao direito de propriedade, dentre outros direitos assegu-
rados na Constituição. Segundo IVES GANDRA DA SILVA 
MARTINS, o confisco se entende por “violação ao direito de proprie-
dade, bens materiais e imateriais, retirado do indivíduo sem justa e 
prévia indenização, não podendo a imposição tributária servir de 
disfarce para não o configurar.”164 

 
4.5.4. Presunções da Lei Ordinária nº 9.430/96 e a Norma 

Geral Anti-Elisão 
 

Adverte-se que, diferentemente de muitos outros trabalhos sobre 
o artigo 116 do Código Tributário Nacional encontrados na doutrina 
brasileira, o presente item não tem o condão de verificar a inconstitu-
cionalidade da norma geral anti-elisão, bem como não tem a proposta 
de averiguar a real motivação da voracidade fiscal que os contribuin-
tes vêm experimentando. Limita-se a interpretar tal norma exclusiva-
mente para uma aplicação prática do princípio nela inserido: a veda-
ção da dissimulação da natureza dos elementos constitutivos da obri-
gação tributária e, no presente caso, aplica-se tal vedação às margens 
de lucro preestabelecida das operações enquadradas nas regras de 
preços de transferência. 

Nesse diapasão, não se propõe estabelecer uma verdade absolu-
ta, mas procura-se fomentar reflexões sobre o tema. Entretanto, defen-
de-se que o resultado prático desta interpretação surtirá os efeitos 
esperados pela argumentação de inconstitucionalidade da referida 
norma geral anti-elisão já bem desenvolvida por outros autores. 

Para se entender o escorço da filosofia fiscal empreendida pelo 
Estado contemporâneo, traz-se à baila a lição da professora LAIS 
VIEIRA CARDOSO: “podemos verificar que o instituto de desconsi-
deração da personalidade jurídica ou ‘disregard doctrine’ foi conside-
rado como sendo aplicável aos casos de mau uso ou abuso da pessoa 
________ 
 
163 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988: Sistema Tributário, 
p. 335. 
164 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição: Promulgada em 5 de outubro 
de 1988, p. 161. 
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jurídica que visassem a burlar a incidência de tributos e com a justifi-
cativa de que o artigo 135 do Código Tributário Nacional previa a sua 
aplicação. Agora, nos deparamos com outro instituto da ‘common 
law’ sendo inserido em nosso ordenamento jurídico tributário, o 
‘business purpose test’, doutrina que prevê a possibilidade de des-
consderação de atos ou negócios que desviem da finalidade negocial e 
tenham apenas a intenção de reduzir ou não pagar impostos.”165 

O artigo 116 do CTN determina: 
“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, 

considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus 
efeitos: 

(...) 
Parágrafo único. A autoridade administrativa pode-

rá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados 
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gera-
dor do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos 
da obrigação tributária, observados os procedimentos a 
serem estabelecidos em lei ordinária.” 

Diante dessa assertiva, infere-se que o Fisco pretende buscar, 
independentemente da autorização do Poder Judiciário, situações que 
permitam tributar conforme a vontade própria de cada agente fiscal de 
cada administração tributária, sem os respaldos jurídico e fático das 
hipóteses em tela. Noutros termos, mesmo que a lei complementar 
tente empreender um único sentido para o termo dissimulação, o 
contribuinte estará sujeito aos diversos sentidos que se pode ter diante 
de interpretações subjetivas de cada membro de cada administração 
tributária ante o direito posto, estabelecendo o que é ou não dissimula-
ção com base em uma conduta que não se aproxima de uma prudência 
necessária. 

Dissimular consiste em encobrir o que verdadeiramente de fato, 
tentar ocultar algo, fingir, disfarçar. Assim, refuta-se a tese do Fisco 
que possa confundir o planejamento tributário com a dissimulação. A 
atividade de planejar-se tributariamente não se trata de ofício pelo 
qual se pretende esconder algo, pois aquela “expertise” tem o propósi-
to de fazer surgir novas vias lícitas para a redução do valor do impacto 
________ 
 
165 CARDOSO, Lais Vieira. “As Doutrinas de Prevalência da Substância sobre a Forma diante 
do Parágrafo Único do Artigo 116 do Código Tributário Nacional” in Revista Digital 
Tributario.com [www.tributario.com/ler_texto.asp?id=14830], capturado em 16/08/2002. 
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tributário através da experiência negocial e do conhecimento amplo do 
direito posto. THOMAS HOBBES, do alto da sua defesa do Estado 
Absolutista na Idade Moderna, na sua principal obra, “Leviatã”, 
apregoa que não existem leis suficientes para prever todas as condutas 
do homem, logo a liberdade civil consiste em fazer tudo aquilo que a 
lei permite ou não proíbe, segundo a razão de cada homem, resguar-
dando, naturalmente, a vida. Neste caso o termo lei deve ser tomado 
em sentido amplo. Portanto, a liberdade como conquista do homem 
civilizado é um bem que deve ser tutelado pela Lei Maior do Estado, 
para tal valor não se sujeitar ao bel prazer dos governantes.166 
HOBBES era adepto e defensor do Estado Absolutista, mas, mesmo 
vivendo em um Estado Absolutista, tinha algumas reservas irrenunci-
áveis em relação à liberdade do homem civilizado. 

Adentrando no tema da aplicação prática do artigo 116 do CTN, 
como visto, as regras de preços de transferência predeterminam a 
margem de lucro que as empresas devem suportar fiscalmente, impu-
tando ao contribuinte um lucro que pode não guardar verossimilhança 
com a realidade dos fatos.  

A lei ordinária obriga o contribuinte, independentemente da efe-
tiva margem de lucro, a dissimular, a não revelar o quantum percebido 
como renda para fins de apuração da base de cálculo do imposto de 
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, o Fisco 
requer que o contribuinte tenha uma contabilidade fiel a realidade, 
mas por outro lado a oculte para fins de tributação. 

É sabido e ressabido que em razão do Princípio da Hierarquia 
das Normas não pode a Lei Ordinária no 9430/96, que preestabeleceu 
as margens fixas de lucro, dissimular, ocultar, não revelar a verdadeira 
natureza da margem de lucro da operação, contrariando o disposto no 
artigo 116 do CTN, em especial a natureza de qualquer um dos ele-
mentos constitutivo da obrigação tributária. 

O referido artigo do CTN não especifica se a dissimulação da 
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária deve 
gerar maior ou menor valor de recolhimento dos tributos. Tem como 
finalidade evitar a dissimulação em sentido amplo, ou seja, defende a 
fiel relação entre a verdadeira natureza da operação e a tributação 
realmente devida. 
________ 
 
166 HOBBES, Thomas. Leviatã, cap XXI. 
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Portanto, no presente caso, o quantum do tributo deve respeitar 
a Lei Complementar no 104/2001; noutras palavras, essa assertiva 
complementar a Constituição Federal, impõe ao contribuinte que 
ofereça para a tributação valores que guardem fidelidade com os 
verdadeiros fatos do negócio ou ato, ou seja, a lei complemente de-
fende que o contribuinte não deve simular relativamente, não deve 
dissimular, ou seja deve revelar a renda efetivamente percebida. 

Assim, baseando-se na Lei Complementar no 104/2001 e consi-
derando que a autoridade administrativa poderá desconsiderar o ato ou 
negócio em virtude de dissimulação, o contribuinte passa a estar 
obrigado a apurar e constituir a documentação probatória que dê base 
para a sua efetiva margem de lucro, afastando a dissimulação da 
margem de lucro imposta pela Lei Ordinária no 9.430/96 que, frisa-se, 
deve respeito a Lei Complementar no 104/2001. 

Em suma: a lei complementar obriga o contribuinte a apurar a 
natureza dos elementos constitutivos de obrigação tributária (entre 
eles o “quantum”), pois poderão ser desconsiderados pelo Fisco 
aqueles atos ou negócios dissimulados. Diante dessa interpretação ao 
contribuinte não é permitido dissimular o valor da operação nem para 
recolher menos, nem para recolher mais tributos, mas para recolher o 
realmente devido conforme a natureza da obrigação tributária, sendo 
que não cabe a Lei Ordinária no 9.430/96 imputar os elementos da 
natureza da obrigação - neste caso, a margem de lucro -, pois a nature-
za da operação existe em si mesma. Ou o contribuinte percebeu de-
terminada renda ou não a percebeu. Ou seja, não há, necessariamente, 
como o lucro ser conforme a margem pretendida pela lei, pois o lucro 
é como ele de fato se constitui: circunstancialmente. A presunção 
jurídica de uma margem de lucro estipulada em lei ordinária não pode 
dissimular a verdade dos fatos que, por sua vez, é defendida por uma 
lei complementar.  

Portanto, na persistência da presunção das margens predetermi-
nadas de lucro, considerando a impossibilidade do contribuinte de-
monstrar margens diferentes daquelas exigidas pela norma presuntiva, 
segundo lição já apresentada neste trabalho, na qual IVES GANDRA 
DA SILVA MARTINS defende que esse preço de transferência para o 
mercado “oficial” e não “real” fere diversos princípios de direito 
quando se criam fatos geradores “mais fictícios do que presumidos e 
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mais fantasiosos do que reais”,167 acrescenta-se a esse entendimento 
do ilustre professor Emérito da Universidade Mackenzie, que esses 
elementos da natureza da obrigação tributária seriam mais dissimula-
dos do que revelados como de fato são. 

Nota-se, também, que para suportar um negócio jurídico pode-
se utilizar toda documentação permitida em direito. Logo, no presente 
caso isso passa a ser tarefa de uma análise funcional168 dos produtos 
envolvidos na operação, para que se afaste qualquer margem de lucro 
diversa daquela que efetivamente foi realizada, considerando que o 
Fisco pretenderia imputar, através de uma margem de lucro dissimu-
lada, uma situação que não guarda qualquer verossimilhança com a 
realidade fática da operação enquadrada nas regras de preços de 
transferência. 

Esclarece-se que o Fisco está em um impasse, pois, ou a Lei 
Complementar no 104/2001 "não pega", face à sua incongruência com 
o sistema jurídico pátrio, ou o Fisco será obrigado a respeitar a mar-
gem efetiva de lucro das regras de preços de transferência. Com essa 
lei complementar, o Fisco busca a não dissimulação dos verdadeiros 
fatos. Logo, essa desproporcionalidade arrecadatória pode ser encon-
trada tanto no não recolhimento ou no recolhimento a menor quanto 
no recolhimento a maior, ora em favor do Fisco, ora em favor do 
contribuinte. Em outras palavras, o que é dissimulado para evitar uma 
tributação em parte ou plena, pode, também, ser dissimulado para 
evitar uma tributação majorada desproporcionalmente.  

Logo, a lei complementar impõe ao contribuinte a não dissimu-
lação das suas margens de lucro, assim como o obriga a comprová-las 
documentalmente, pois estas estão, equivocadamente, instituídas por 
lei ordinária. Nesse diapasão, a margem predeterminada de lucro da 
Lei Ordinária no 9.430/96 pode, ainda, ser afastada através das pró-
prias intenções da lei que as instituiu. Em outros termos: a feição das 
margens predeterminadas é artificial e incoerente em si mesma e em 
relação ao “propósito maior” da norma ordinária. 

Por derradeiro, a interpretação acima desenvolvida busca evitar 
uma tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o 

________ 
 
167 MARTINS, Ives Gandra da Silva. “Preços de Transferência” in Tributos e Preços de 
Transferência, 1997, p. 37. 
168 Vide o item 6. 
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lucro líquido com base em uma presunção jurídica por vezes irrealizá-
vel, prestigiando a tributação com base na renda efetivamente pratica-
da e não dissimulada. 

 
4.5.5. Considerações Parciais acerca das Presunções Jurídi-

cas ante os Princípios de Direito 
 
Ressalta-se a lição do professor PAULO CELSO 

BERGSTROM BONILHA ao defender que “a pretensão da Fazenda 
funda-se na ocorrência do fato gerador, cujos elementos configurado-
res supõem-se presentes e comprovados, atestando a identidade de sua 
matéria fática com o tipo legal. Se um desses elementos se ressentir de 
certeza, ante o contraste da impugnação, incumbe à Fazenda compro-
var a sua existência.”169 Portanto, na persistência da presunção das 
margens predeterminadas de lucro, considerando a impossibilidade do 
contribuinte demonstrar margens diferentes daquelas exigidas pela 
norma presuntiva, esse preço de transferência para o mercado “oficial” 
e não “real” fere diversos princípios de direito quando se criam fatos 
geradores “mais fictícios do que presumidos e mais fantasiosos do que 
reais”,170 segundo IVES GANDRA DA SILVA MARTINS. 

Em matéria tributária, as presunções só estarão revestidas do i-
deal de justiça se respeitados os princípios de direito a elas inerentes e 
acima discorridos.  

Como demonstrado anteriormente, a presunção da margem pre-
determinada de lucro que não aceita provas em contrário, independen-
temente da atividade ou da operação, é incongruente com o sistema 
jurídico brasileiro. Isso se dá por seu caráter confiscatório, pelo des-
respeito ao conceito de renda e por seu desapego ao princípio da 
capacidade contributiva do sujeito passivo. Ademais, as presunções 
podem contrariar também, o princípio da vedação da dissimulação, ou 
seja, esconder a realidade dos fatos contido no artigo 116 do Código 
Tributário Nacional. 

Por fim, ressalta-se que o desrespeito aos princípios consagra-
dos na Carta Magna, bem como aos outros contidos no sistema jurídi-

________ 
 
169 BONILHA, Paulo Celso Bergstrom. “Da Prova no Processo Administrativo Tributário” in 
Revista Dialética, p. 6. 
170 MARTINS, Ives Gandra da Silva. “Preços de Transferência” in Tributos e Preços de 
Transferência, p. 37. 
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co, traz prejuízos ao próprio Estado, como ensina o professor 
ALCIDES JORGE COSTA ao sustentar que “o sistema tributário é 
parte da e tem uma influência grande na vida econômica do País e, por 
isso, deve obedecer a certos princípios que impeçam abusos do Poder 
Público em relação ao cidadão, pois o abuso de leis e práticas incons-
titucionais oneram demasiadamente a economia nacional.”171 É o caso. 

________ 
 
171 COSTA, Alcides Jorge. “Os Tributos e a Constituição” in II Congresso Jurídico Brasil–
Alemanha, p. 74. 
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5. A Problemática: Margens Predeterminadas de Lucro 
 
Como já visto, os métodos de preços em questão predeterminam 

margens de lucro de mercado genéricas para todos os setores, inde-
pendentemente das condições circunstanciais do negócio e da transa-
ção efetiva, ignorando a capacidade contributiva de cada pessoa. Por 
outro lado, se se considerar o princípio arm’s length,172 recomendado 
pela OCDE e mencionado na Exposição de Motivos173 que prega o 
princípio do preço sem interferência, nem sempre o lucro de determi-
nada transação será de 15%, 20%, 30% ou 60%, como quer a regra 
brasileira . 

Nesse sentido, PAULO AYRES BARRETO afirma que, se há 
contradição, ela está entre a própria exposição de motivos e a norma 
que dela se originou,174 ou seja, a Lei Federal no 9.430/96, pois, como 
se pode verificar, “é abissal a distância entre a disciplina dos preços de 
transferência no Brasil e o regime adotado pelos países membros da 
OCDE”,175 uma vez que o legislador ordinário federal preestipulou 
margens de lucro, utilizando-se de ficções e presunções legais, procu-
rando, assim, tributar um lucro que pode não traduzir uma aproxima-
ção razoável ao lucro efetivo da transação.176 

Acertadamente, HERMES MARCELO HUCK e FERNANDA 
PEREIRA LEITE advertem que a legislação de preços de transferên-
cia estabelece a presunção relativa em relação à margem de lucro 
admitida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova de adequação dessa 
margem predeterminada,177 pois o contribuinte pode possuir margens 
de lucros diferentes daquelas preestabelecidas nas regras de preços de 
transferência. Basta comprová-las para que sejam utilizadas na forma-
ção da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social 
sobre o lucro líquido. 

Em outras oportunidades o Fisco apurou a omissão de receita do 
contribuinte. Para exemplificar, vale ressaltar algumas decisões admi-
________ 
 
172 Vide o item 4.2.1. 
173 Vide o item 4.1. 
174 BARRETO, Paulo Ayres. O Imposto sobre a Renda e os Preços de Transferência, p. 195. 
175 Sobre o assunto, vide o item 4.2. 
176 BARRETO, Paulo Ayres. Opus citatus, p. 198. 
177 HUCK, Hermes Marcelo e LEITE, Fernanda Pereira. “A Elisão Tributária Nacional e a 
Recente Legislação Brasileira” in Coletânea Justiça Tributária, pp. 255 e ss. Sobre o tema 
“presunções”, vide os itens 4.3.4 e seguintes. 
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nistrativas do Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho de 
Contribuintes, que versam sobre a ilicitude da omissão de receita em 
diferentes searas do Direito Tributário. Em suma, elas traduzem a 
diminuição do lucro tributável feito por manipulação de preço na 
alienação ou na aquisição de bens, serviço e direitos, in verbis: 

“OMISSÃO DE RECEITA – A prática de preços 
diferenciados para faturamento de uma mesma mercadoria 
em datas coincidentes ou próximas, autoriza a convicção 
da existência de  

subfaturamento e, por conseqüência, de omissão de 
receita, quando as vendas a preços mais baixos foram fei-
tas em desacordo com as condições de mercado.”178 

“PROVA DE VALOR INFERIOR – A determina-
ção do ‘valor notoriamente inferior ao de mercado’, na a-
lienação de bem a pessoa ligada, imprescinde de prova 
concludente – a ser feita pelo Fisco – de sua real ocorrên-
cia.”179 

Finalizando, a Lei Federal no 9.430/96 estabelece presunções re-
lativas no tocante às margens predeterminadas de lucro. Entretanto, 
essas presunções relativas podem passar a ter caráter absoluto na 
medida em que se colocam dificuldades para a obtenção de sua con-
traprova documental. Sob esse prisma, é evidente o descompasso entre 
a referida norma com o restante do sistema tributário brasileiro. A 
presunção relativa com eventual caráter absoluto pode gerar uma 
injusta formação da base de cálculo para fins de tributação do imposto 
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Portanto, a 
admissão de todo tipo de prova lícita é requisito fundamental para a 
existência de presunção relativa e da conservação da garantia consti-
tucional do princípio da ampla defesa. 

________ 
 
178 BRASIL. Poder Executivo. Ministério da Fazenda. 1o Conselho de Contribuintes 1a Câmara. 
AC 101-77162, DOU de 5 de junho de 1987, p. 8.683. 
179 BRASIL. Poder Executivo. Ministério da Fazenda. CSRF/01-791/87- DOU de 4 de maio de 
1990, Resenha Tributária, Seção 1.2, Edição 26/7.413. 



Manual de Preços de Transferência 101 
............................................................................................................
 

 

6. A Análise Funcional: Concretização da Justa Tributação 
 
Como visto anteriormente, uma lei ordinária não pode versar 

sobre a inversão do ônus da prova em âmbito tributário, pois essa 
matéria é de competência do Código Tributário Nacional (lei com-
plementar). Frisou-se, também, que para suportar um negócio jurídico 
pode-se utilizar toda documentação permitida em direito. Logo, passa-
se a tecer algumas considerações sobre o recurso da análise funcional, 
para que se afaste qualquer margem de lucro diversa daquela que 
efetivamente foi realizada, considerando que o Fisco pretenderia 
imputar uma situação que não guarda qualquer verossimilhança com a 
realidade fática da operação enquadrada nas regras de preços de 
transferência. 

Inicialmente, vale ressaltar que a análise funcional não é um te-
ma que mantenha distância da administração tributária, face aos 
artigos 4° e 15° da própria Instrução Normativa n° 32/2001.180 Entre-
tanto, essa norma jurídica restringiu o uso do recurso da análise fun-
cional para alguns métodos de preços de transferências. 

A análise funcional consiste em se fazer os ajustes dos preços 
das operações internacionais para minimizar o impacto provocado 
pela comparação dos preços, tendo em vista as diferentes políticas 
negociais empregadas pelo contribuinte, tais como: riscos assumidos, 
estoques, garantias, condições de negócio, quantidades negociadas, 
investimento e marketing, propaganda e publicidade. Resulta, portan-
to, a análise funcional, na caracterização da participação proporcional 
de cada contribuinte envolvido na operação sob inspeção, com base na 
comparação de preços de outras transações similares.181 

Segundo as diretrizes da Organização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE), a análise funcional consiste em 
determinar o grau de envolvimento assumido pelas partes envolvidas 
na operação, enquadrada nas regras de preços de transferência. Essa 
análise se baseia na identificação e na comparação da atividade eco-
nômica relevante e nas responsabilidades assumidas ou a serem assu-
midas pelas empresas independentes e relacionadas. 

________ 
 
180 Vide Apêndice. 
181 ERNST & YOUNG. Transfer Pricing in Europe, p. 26. 
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As funções e os riscos das partes envolvidas na operação devem 
ser identificados e analisados com o fim de determinar a participação 
de cada uma na transação em análise. Nessa análise se incluem, por 
exemplo, projeto, produção, pesquisa e desenvolvimento, serviços, 
compras, distribuição, marketing, transporte, gerenciamento e aspec-
tos financeiros. Os ajustes devem ser feitos quando constatadas dife-
renças relevantes em operação de parte independente em relação às 
operações sob análise de comparação. 

Para efeitos de identificação e comparação de preços, deve-se 
analisar o ativo empregado ou a ser empregado na operação, conside-
rando-se seu tipo e sua natureza. Avaliar, na comparação, o risco que 
cada uma das partes assume é um fator relevante, pois a empresa 
espera um maior retorno quando se tem um maior risco assumido. 
Esses riscos podem ser: flutuações dos preços e do mercado; riscos de 
perdas associados ao investimento e uso do ativo; risco do insucesso 
na pesquisa e no desenvolvimento; e riscos financeiros, tal como o de 
câmbio.182 

Logo, pode-se inferir que a análise funcional se traduz numa a-
proximação do nível de envolvimento da empresa com aquele produto 
ou negócio, podendo, assim, determinar, aproximadamente, que o 
risco assumido deve ser proporcional ao retorno (lucro) esperado. 

Conforme defendido anteriormente, a existência de presunção 
que predetermina margem genérica de lucro de operações enquadradas 
nas regras de preços de transferência nega a existência da peculiarida-
de de cada operação em si, ou seja, cada operação com diferentes 
graus de envolvimento para cada empresa. Por exemplo, supõe-se a 
importação de bens, serviços ou direito de determinada empresa que 
oferece uma gama de valores agregados ao produto, tais como garan-
tia, custos com pesquisa e desenvolvimento e plano de marketing. 
Logo, ela terá um maior nível de envolvimento na operação, gerando a 
expectativa de um lucro proporcional ao risco assumido. No entanto, 
se essa operação de aquisição do mesmo bem, serviço ou direito fosse 
feita com outra empresa relacionada, adotando-se diferentes estraté-
gias negociais – por exemplo, não oferecendo garantia e plano de 
marketing – o nível de envolvimento na operação diminuiria em 

________ 
 
182 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Transfer Pricing 
Guidelines For Multinational Enterprises and Tax Administration, 1995, pp. 1–10 e ss. 
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relação ao exemplo anterior, reduzindo-se, assim, proporcionalmente, 
a sua expectativa de lucro. 

O recurso da análise funcional permite ao contribuinte apurar 
uma situação verossímil, ou seja, apurar uma margem de lucro veros-
similhante que não repugne à verdade, assemelhando-se a ela. É 
inegável, pois, que a margem predeterminada de lucro pode trazer 
consideráveis prejuízos ao contribuinte, tendo em vista a inflexibilida-
de de apuração dos preços de transferência segundo as regras brasilei-
ras.  

A análise funcional busca mensurar a efetiva participação de 
cada parte envolvida na operação e conseqüentemente o lucro espera-
do por essas partes. Por meio de uma análise funcional, para fins de 
formação da base de cálculo para tributação da renda e da contribui-
ção social sobre o lucro líquido, é possível se obter margem de lucro 
que se aproxime daquela efetivamente realizada na operação em 
análise; ou seja, o instrumento da análise funcional é uma proposta de 
concretização da justa tributação da renda, uma vez que o resultado da 
análise funcional exprime, no mínimo, a participação e os riscos 
assumidos pelas partes na operação.  

Portanto, a análise funcional consiste no recurso que visa a ex-
primir um resultado proporcional e razoável em relação à margem de 
lucro das operações internacionais enquadradas nas regras de preços 
de transferência, que deve ser adicionada à base de cálculo do imposto 
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, sobretudo 
considerando os recursos técnicos disponíveis ao entendimento huma-
no, na busca de trazer para o mundo fático, por meio de critérios 
prudentes, a justa imposição tributária. 
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7. Considerações Finais 
 
1. Anteriormente à abertura do mercado doméstico brasileiro 

não havia a necessidade de existirem as regras de preços de transfe-
rência para estabelecer os preços das transações entre partes do mes-
mo grupo econômico ou de alguma maneira ligadas, pois todo o 
controle de preços era de responsabilidade do órgão de comércio 
exterior, conforme preconiza o conteúdo da Portaria Decex nº 16/91, a 
qual define que o valor das transações deve ser comprovado por 
cotações de bolsas internacionais de mercadorias, publicações especia-
lizadas, lista de preços dos fabricantes estrangeiros, preço declarado 
pelos importadores e contrato de fornecimento de bens de capital. 

2. A legislação brasileira de preços de transferência não é pio-
neira e não obriga a aplicação das diretrizes da OCDE, considerando-
se que o Brasil não é membro desse organismo internacional, embora 
sejam princípios norteadores da norma brasileira, tendo em vista um 
sistema constitucional que se baseia no princípio da igualdade. 

3. Todavia, essas normas internacionais se apresentam diante do 
ordenamento jurídico brasileiro como elementos subsidiários de 
interpretação jurídica, em especial no tocante ao princípio arm’s 
length. 

4. O princípio arm´s length consiste numa margem de distância 
justa entre duas partes, ou seja, uma distância suficiente para que 
ambas (ou uma delas) não se prejudiquem. Isso porque, se as partes 
envolvidas aumentarem a distância que as separa, elas não consegui-
rão estabelecer uma conexão satisfatória; e se a diminuírem, podem 
tornar-se vulneráveis, pois o princípio arm´s length traduz-se por 
mesmas condições de negócios para empresas vinculadas e não vincu-
ladas, ou seja, conforme as condições (distâncias) normais de merca-
do. 

5. O princípio da razoabilidade surgiu nos Estados Unidos da 
América durante a transição do procedural due of process of law para 
o substantive due process of law, ao passo que se abandona o rígido 
cumprimento do devido processo legal, para se controlar as arbitrarie-
dades do Poder Legislativo. O princípio da razoabilidade é um parâ-
metro de valoração dos atos do Poder Público para aferir se eles estão 
informados pelo valor superior inerente a todo ordenamento jurídico: 
a Justiça. Tal princípio não se encontra expresso na Constituição 
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Federal de 1988, mas não se afasta do sistema constitucional, pois se 
infere a sua existência implícita no sistema constitucional. 

6. O princípio da proporcionalidade, teve sua inserção na seara 
constitucional devido às revoluções burguesas do século XVIII, fun-
dadas na doutrina iluminista e na Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão. Após se inspirar na teoria da limitação do poder de 
polícia do Direito Administrativo francês, a Alemanha passou a elabo-
rar o princípio da proporcionalidade em âmbito constitucional, em 
especial no tocante aos direitos fundamentais. Embora esse princípio 
já tivesse tido relativa importância na Constituição de Weimar, foi 
após o fim da 2ª Guerra Mundial que os tribunais passaram a proferir 
sentenças afirmando que o legislador não possui poder ilimitado para 
a formulação de leis tendentes a restringir direitos fundamentais. Esse 
princípio está relacionado a um sistema de valoração, na medida que 
ao garantir um direito em diversas oportunidades, faz-se necessário 
restringir outro, em função da superioridade da valoração do direito 
concedido por diversas vezes, ou seja, a ponderação entre os pesos dos 
direitos e bens contrapostos deve ter uma medida que permita alcançar 
a melhor proporção entre os meios e os fins. 

7. Diferentemente do que recomenda a exposição de motivos 
que originou as regras brasileiras de preços de transferência, ou seja, 
acompanhar as diretrizes da OCDE, o legislador ordinário federal 
preestabeleceu margens fixas de lucro nos principais métodos de 
preços, isto é, predeterminou margem de lucro em sete dos nove 
métodos de preços de transferência. 

8. Embora o fato gerador do tributo (a renda) possa existir con-
cretamente, nem sempre ele se dá materialmente, conforme pretende a 
Lei Federal nº 9.430/96, pois as margens de lucro predeterminadas por 
presunção relativa podem incorrer numa adição equivocada à forma-
ção da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social 
sobre o lucro líquido, ao passo que desrespeitam o princípio constitu-
cional da ampla defesa. 

9. Ressalta-se que as regras brasileiras de preços de transferên-
cia presumem que terceiros, independentes em relação à operação 
internacional em análise, possuam margens predeterminadas de lucro 
em operação similar, ou seja, não há presunção de que a empresa, sob 
inspeção, transfira lucro para o exterior, mas há a presunção que um 
terceiro independente pratique as margens fixas predeterminadas. 
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10. A presunção jurídica não pode ser tão desconexa da realida-
de que venha estabelecer um afastamento com a razoabilidade e com a 
proporcionalidade segundo valores de uma época, caso contrário 
estará divorciada do ideal de justiça. 

11. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em-
bora não expressos na Constituição Federal Brasileira de 1988, são 
princípios gerais para o Estado Social e Democrático de Direito, pois 
estão implícitos na Carta Maior, impondo barreiras aos excessos do 
Poder Público, exigindo dele a obediência aos valores de uma socie-
dade com relação ao que é razoável ou proporcional, bem como exi-
gindo a adequação dos seus atos aos fins que eles perseguem. Trata-
se, portanto, de princípios jurídicos-materiais de “justa medida”, 
decorrentes da presença obrigatória da ética no Estado Social e Demo-
crático de Direito. 

12. Em relação à probabilidade, o legislador negligencia no pro-
cesso de elaboração da norma, pois, ao esperar ou presumir ser prová-
vel que determinado lucro, em determinada operação, seja de 15%, 
30% ou 60%, ele se afasta do raciocínio lógico, descompromissando-
se com a realidade. Utiliza um mecanismo injusto, baseando-se na 
probabilidade da capacidade contributiva de um terceiro, independente 
à relação, para tributar outra operação, sendo que cada uma delas 
possui suas respectivas peculiaridades e condições de mercado, as 
quais são inexatas e estão expostas a diversos fatores circunstanciais, 
tais como: período, quantidade negociada, freqüência e outros interes-
ses negociais. Então, vale dizer que a probabilidade, mesmo que 
baseada em grandes chances de realização de determinado evento 
(renda com a margem predeterminada), não consiste em verdade 
absoluta. 

13. As presunções em matéria tributária só estarão revestidas do 
ideal de justiça se respeitados os princípios de direito a elas inerentes. 
A presunção relativa de margem predeterminada de lucro, indepen-
dentemente da atividade ou da operação, é incongruente com o siste-
ma jurídico brasileiro. Isso se dá por seu caráter confiscatório, pelo 
desrespeito ao conceito de renda e de sua base de cálculo e por seu 
desapego ao princípio da capacidade contributiva do sujeito passivo. 

14. A existência de presunção que predetermina margem gené-
rica de lucro nega a existência da peculiaridade de cada operação ou 
produto em si; ou seja, desconsidera cada operação com diferentes 
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graus de envolvimento (riscos assumidos) de cada empresa. Deve-se 
considerar que cada parte envolvida apresenta um nível de envolvi-
mento na operação, gerando expectativa de lucro proporcional ao risco 
assumido.  

15. Não se nega a possibilidade da existência de renda nas ope-
rações de preços de transferência, nem se nega que exista a possibili-
dade de a margem de lucro ser tal como predefinida pela lei presunti-
va; o que se nega é a possibilidade da generalização do quantum 
prefixado desse lucro para a formação da base de cálculo do imposto 
de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. 

16. O princípio da capacidade contributiva consiste em promo-
ver uma sociedade justa e igualitária, sendo que, na seara tributária, a 
desigualdade se dá no tratamento desigual aos desiguais; ou seja, a 
imposição tributária das regras de preços de transferência deve ser 
desigual em função da medida da desigualdade das diferentes opera-
ções e produtos. Afasta-se, portanto, a possibilidade de se ter margens 
predeterminadas de lucro amplas e genéricas para todos os contribuin-
tes e para suas operações enquadradas nessas regras. Essa argumenta-
ção técnica de diferentes margens de lucro é amparada cientificamente 
pelo recurso da análise funcional. Ademais, a fixação de margem de 
lucro contraria o artigo 116 do CTN, alterado pela Lei Complementar 
no 104/2001, que prega a não ocultação da exposição da realidade dos 
fatos. 

17. Portanto, a proposta deste trabalho consiste, definitivamente, 
em defender que o instrumento da análise funcional permite ao contri-
buinte apurar uma situação verossímil, isto é, apurar uma margem de 
lucro verossimilhante que não repugne à verdade, como pode ocorrer 
com a margem predeterminada de lucro; ou seja, o instrumento cientí-
fico da análise funcional (sistema de valoração) traz um resultado que, 
no mínimo, se assemelha à realidade (margem efetiva de lucro). 

18. Por fim, a análise funcional constitui-se num método cientí-
fico de valoração disponível para a concretização dos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade em relação ao controle dos 
preços de transferência. Pela análise funcional é possível se obter uma 
margem de lucro real; em outras palavras, esse estudo científico, no 
mínimo, revela a margem de lucro próxima da efetivamente realizada 
na operação internacional, afastando a arbitrariedade da norma. Logo, 
o instrumento da análise funcional é uma proposta de concretização da 
justa tributação da renda – do respeito ao princípio da capacidade 
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contributiva (igualdade) –, uma vez que o resultado dessa análise 
exprime uma tributação proporcional e razoável, por apresentar a 
tributação praticamente efetiva, considerando-se, sobretudo, os recur-
sos técnicos disponíveis e ao alcance do entendimento humano. 
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8. Apêndice: Normas sobre Preços de Transferência (ipsis 
litteris) e Quadro Comparativo 
 

8.1. Excerto da Lei Ordinária Federal nº 9.430, de 27 de De-
zembro de 1996 -Diário Oficial da União de 30 de Dezembro de 
1996 
 
Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a 
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras 
providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
 
Capítulo I 
(...) 
Seção V 
Preços de Transferência 
 
Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior 
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 dedutí-
veis na determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço 
determinado por um dos seguintes métodos: 
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; 
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro -PRL: definido como a 
média aritmética dos preços de revenda dos bens ou direitos, diminuí-
dos: 
a) dos descontos incondicionais concedidos; 
b) dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas; 
c) das comissões e corretagens pagas; 
d) de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o preço de 
revenda;  
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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 exporta-
ção e de margem de lucro de vinte por cento, calculada sobre o custo 
apurado. 
§ 1º As médias aritméticas dos preços de que tratam os incisos I e II e 
o custo médio de produção de que trata o inciso III serão calculados 
considerando os preços praticados e os custos incorridos durante todo 
o período de apuração da base de cálculo do imposto de renda a que se 
referirem os custos, despesas ou encargos.  
§ 2º Para efeito do disposto no inciso I, somente serão consideradas as 
operações de compra e venda praticadas entre compradores e vende-
dores não vinculados. 
§ 3º Para efeito do disposto no inciso II, somente serão considerados 
os preços praticados pela empresa com compradores não vinculados. 
§ 4º Na hipótese de utilização de mais de um método, será considera-
do dedutível o maior valor apurado, observado o disposto no parágra-
fo subseqüente. 
§ 5º Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste 
artigo forem superiores ao de aquisição, constante dos respectivos 
documentos, a dedutibilidade fica limitada ao montante deste último. 
§ 6º Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e 
do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes 
na importação. 
§ 7º A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de con-
formidade com este artigo deverá ser adicionada ao lucro líquido, para 
determinação do lucro real. 
§ 8º A dedutibilidade dos encargos de depreciação ou amortização dos 
bens e direitos fica limitada, em cada período de apuração, ao montan-
te calculado com base no preço determinado na forma deste artigo.  
§ 9º O disposto neste artigo não se aplica aos casos de royalties e 
assistência técnica, científica, administrativa ou assemelhada, os quais 
permanecem subordinados às condições de dedutibilidade constantes 
da legislação vigente. 
 
Receitas Oriundas de Exportações para o Exterior 
Art. 19. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa 
vinculada ficam sujeitas a arbitramento quando o preço médio de 
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venda dos bens, serviços ou direitos, nas exportações efetuadas duran-
te o respectivo período de apuração da base de cálculo do imposto de 
renda, for inferior a noventa por cento do preço médio praticado na 
venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no mercado brasileiro, 
durante o mesmo período, em condições de pagamento semelhantes. 
§ 1º Caso a pessoa jurídica não efetue operações de venda no mercado 
interno, a determinação dos preços médios a que se refere o caput será 
efetuada com dados de outras empresas que pratiquem a venda de 
bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no mercado brasilei-
ro . 
§ 2º Para efeito de comparação, o preço de venda: 
I - no mercado brasileiro , deverá ser considerado líquido dos descon-
tos incondicionais concedidos, do imposto sobre a circulação de 
mercadorias e serviços, do imposto sobre serviços e das contribuições 
para a seguridade social - COFINS e para o PIS/PASEP; 
II - nas exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos 
encargos de frete e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa exporta-
dora. 
§ 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: 
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 nacio-
nal 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; 
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 merca-
do atacadista do país de destino, em condições de pagamento seme-
lhantes, 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, Diminu-
ído do Lucro - PVV: definido como a média aritmética dos preços de 
venda de bens, idênticos ou similares, praticados no mercado varejista 
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do país de destino, em condições de pagamento semelhantes, diminuí-
dos 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; 
IV - Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e 
Lucro - CAP: definido como a média aritmética dos custos de aquisi-
ção ou de produção dos bens, serviços ou direitos, exportados, acres-
cidos 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. 
§ 4º As médias aritméticas de que trata o parágrafo anterior serão 
calculadas em relação ao período de apuração da respectiva base de 
cálculo do imposto de renda da empresa brasileira. 
§ 5º Na hipótese de utilização de mais de um método, será considera-
do o menor dos valores apurados, observado o disposto no parágrafo 
subseqüente. 
§ 6º Se o valor apurado segundo os métodos mencionados no § 3º for 
inferior aos preços de venda constantes dos documentos de exporta-
ção, prevalecerá o montante da receita reconhecida conforme os 
referidos documentos. 
§ 7º A parcela das receitas, apurada segundo o disposto neste artigo, 
que exceder ao valor já apropriado na escrituração da empresa deverá 
ser adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real, bem 
como ser computada na determinação do lucro presumido e do lucro 
arbitrado. 
§ 8º Para efeito do disposto no § 3º, somente serão consideradas as 
operações de compra e venda praticadas entre compradores e vende-
dores não vinculados. 
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. 
 
Apuração dos Preços Médios 
Art. 21. Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e 19 
deverão ser apurados com base em: 
I - publicações ou relatórios oficiais do governo do país do comprador 
ou vendedor ou declaração da autoridade fiscal desse mesmo país, 
quando com ele o Brasil mantiver acordo para evitar a bitributação ou 
para intercâmbio de informações; 



Manual de Preços de Transferência 115 
............................................................................................................
 

 

II - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhe-
cimento 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 trabalha-
dos. 
§ 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 internacio-
nalmente adotados e se referirem a período contemporâneo com o de 
apuração da base de cálculo do imposto de renda da empresa brasilei-
ra. 
§ 2º Admitir-se-ão margens de lucro diversas das estabelecidas nos 
arts. 18 e 19, desde que o contribuinte as comprove, com base em 
publicações, pesquisas ou relatórios elaborados de conformidade com 
o disposto neste artigo. 
§ 3º As publicações técnicas, as pesquisas e os relatórios a que se 
refere este artigo poderão ser desqualificados mediante ato do Secretá-
rio da Receita Federal, quando considerados inidôneos ou inconsisten-
tes. 
 
Juros 
Art. 22. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando 
decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do Brasil, 
somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o 
montante que não exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, 
para depósitos em dólares dos Estados Unidos da América pelo prazo 
de seis meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread, 
proporcionalizados em função do período a que se referirem os juros. 
§ 1º No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutu-
ante, domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita financei-
ra correspondente à operação, no mínimo o valor apurado segundo o 
disposto neste artigo. 
§ 2º Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serão 
calculados com base no valor da obrigação ou do direito, expresso na 
moeda objeto do contrato e convertida em reais pela taxa de câmbio, 
divulgada pelo Banco Central do Brasil, para a data do termo final do 
cálculo dos juros. 



116 Renato Fernandes Baccaro 
............................................................................................................
 
§ 3º O valor dos encargos que exceder o limite referido no caput e a 
diferença de receita apurada na forma do parágrafo anterior serão 
adicionados à base de cálculo do imposto de renda devido pela empre-
sa no Brasil, inclusive ao lucro presumido ou arbitrado. 
§ 4º Nos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, 
serão admitidos os juros determinados com base na taxa registrada. 
 
Pessoa Vinculada - Conceito 
Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à 
pessoa jurídica domiciliada no Brasil: 
I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior; 
II - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior; 
III - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 
cuja participação societária no seu capital social a caracterize como 
sua controladora ou coligada, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 
243 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 
IV - a pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada 
como sua controlada ou coligada, na forma definida nos §§ 1º e 2º do 
art. 243 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 
V- a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa 
domiciliada no Brasil estiverem sob controle societário ou administra-
tivo comum ou quando pelo menos dez por cento do capital social de 
cada uma pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica; 
VI - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 
que, em conjunto com a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiver 
participação societária no capital social de uma terceira pessoa jurídi-
ca, cuja soma as caracterizem como controladoras ou coligadas desta, 
na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei Federal nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976; 
VII - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 
que seja sua associada, na forma de consórcio ou condomínio, con-
forme definido na legislação brasileira, em qualquer empreendimento; 
VIII - a pessoa física residente no exterior que for parente ou afim até 
o terceiro grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores 
ou de seu sócio ou acionista controlador em participação direta ou 
indireta; 
IX - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 
que goze de exclusividade, como seu agente, distribuidor ou conces-
sionário, para a compra e venda de bens, serviços ou direitos; 
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X - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 
em relação à qual a pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de 
exclusividade, como agente, distribuidora ou concessionária, para a 
compra e venda de bens, serviços ou direitos. 
 
Países com Tributação Favorecida 
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, 
constantes dos arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às operações efetua-
das por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, 
com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, 
residente ou domiciliada em país que não tribute a renda ou que a 
tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento. 
§ 1º Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será considera-
da 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. 
§ 2º No caso de pessoa física residente no Brasil: 
I - o valor apurado segundo os métodos de que trata o art. 18 será 
considerado como custo de aquisição para efeito de apuração de ganho 
de capital na alienação do bem ou direito; 
II - o preço relativo ao bem ou direito alienado, para efeito de apura-
ção de ganho de capital, será o apurado de conformidade com o dis-
posto no art. 19; 
III - será considerado como rendimento tributável o preço dos serviços 
prestados apurado de conformidade com o disposto no art. 19; 
IV - serão considerados como rendimento tributável os juros determi-
nados de conformidade com o art. 22. 
 
Capítulo II 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO 
Seção I 
 
Apuração da Base de Cálculo e Pagamento 
Normas Aplicáveis 
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da 
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação 
vigente e as correspondentes aos arts. 1º a 3º, 5º a 14, 17 a 24, 26, 55 e 
71, desta Lei. 
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Brasília, 27 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da 
República. 
 

8.2. Excerto da Lei Ordinária Federal nº 9.959, de 27 de Ja-
neiro de 2000 – Artigo 2o – Diário Oficial da União de 28 de Janei-
ro de 2000 
 
Altera a legislação tributária federal e dá outras providências. 
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória 
nº 2.013-4, de 1999, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Herácli-
to Fortes, Primeiro Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional, 
no exercício da Presidência, para os efeitos do disposto no parágrafo 
único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:  
 
Art. 1º Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de 
janeiro de 2000, a alíquota do imposto de renda na fonte incidente 
sobre os rendimentos auferidos no País, por residentes e domiciliados 
no exterior, nas hipóteses previstas nos incisos III e V a IX do art. 1º 
da Lei Federal nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, com a redação dada 
pelo art. 20 da Lei Federal nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, será 
de quinze por cento, observado, em relação aos incisos VI e VII, o 
disposto no art. 8º da Lei Federal nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999.  
§ 1° Aos contratos em vigor em 31 de dezembro de 1999, relativos às 
operações mencionadas neste artigo, fica garantido o tratamento 
tributário a eles aplicável nessa data.  
§ 2° Relativamente a qualquer das hipóteses referidas no caput, a 
alíquota de quinze por cento poderá ser reduzida, por prazo certo, pelo 
Poder Executivo, alcançando, exclusivamente, os contratos celebrados 
durante o período em que vigorar a redução.  
Art. 2º A alínea "d" do inciso II do art. 18 da Lei Federal n° 9.430, de 
27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:  
"d) da margem de lucro de:  
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzi-
dos os valores referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no 
País, na hipótese de bens importados aplicados à produção;  
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais 
hipóteses.” (NR)  
Congresso Nacional, em 27 de janeiro de 2000; 179º da Independência 
e 112º da República.  
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HERÁCLITO FORTES  
 

8.3. Portaria do Ministério da Fazenda nº 95, de 30 de Abril 
de 1997 – Diário Oficial da União de 02 de Maio de 1997 
 
Dispõe sobre as margens de lucro a serem aplicadas na determinação 
de preços a serem utilizados como parâmetros nas operações de com-
pra e venda de bens, serviços e direitos, efetuadas por pessoa física ou 
jurídica, residente ou domiciliado no Brasil, com pessoa física ou 
jurídica vinculada, domiciliada no exterior. 
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, INTERINO, no uso de 
suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei Federal 
no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, resolve: 
 
Art. 1º As alterações de percentuais de que trata o art. 18, II e II e o 
art. 19, caput, e incisos II, III, IV de seu § 3º, todos da Lei Federal nº. 
9430 de 1996, serão efetuadas em caráter geral, setorial ou específico, 
de ofício ou em atendimento a solicitação de entidade de classe repre-
sentativa de setor de economia, em relação aos bens, serviços ou 
direitos objeto de operações por parte das empresas representadas, ou, 
ainda, em atendimento a solicitação da própria empresa interessada. 
Art. 2º A Secretaria da Receita Federal fica incumbida da análise dos 
pleitos de alteração de percentual, devendo, para cada caso, apresentar 
proposta de solução ao Ministério da Fazenda. 
§ 1º A proposta de solução, se denegatória, será exarada em despacho, 
formalizado no próprio processo de solicitação; se concessória, será 
formalizada por meio de Portaria Ministerial, publicada, em seu 
inteiro teor, no Diário Oficial da União. 
§ 2º A formalização das decisões do Ministro da Fazenda, a que se 
refere o parágrafo anterior, serão aplicados inclusive nos casos de 
atendimento parcial. 
§ 3º Nas hipóteses de atendimento ao pleito, a Secretaria da Receita 
Federal deverá propor, também, o período para o qual se aplicarão os 
novos percentuais. 
Art. 3º. As solicitações de alteração de percentuais, efetuadas por 
entidades de classe ou por empresa, deverão ser instruídas com os 
seguintes documentos: 
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I - demonstrativo dos custos de produção dos bens, serviços ou direi-
tos, emitidos pela empresa fornecedora, domiciliada no exterior; 
II - demonstrativo do total anual das compras e vendas, por tipo de 
bem, serviço ou direito, objeto da solicitação; 
III - demonstrativo dos valores pagos a título de frete e seguros, relati-
vamente aos bens, serviços ou direitos; 
IV - demonstrativo da parcela do crédito presumido do IPI, como 
ressarcimento das contribuições PIS/PASEP e COFINS, correspon-
dente aos bens objeto da solicitação. 
§ 1º Os demonstrativos deverão ser corroborados com os seguintes 
documentos: 
a) cópia dos documentos de compra dos bens, serviços ou direitos e 
dos demais documentos de pagamento dos impostos incidentes na 
importação e outros encargos computáveis como custo, relativos ao 
ano-calendário anterior; 
b) cópia dos documentos de pagamento dos impostos e taxas inciden-
tes na exportação, cobrados no país exportador; 
c) cópia de documentos fiscais de venda emitidos no último ano-
calendário, nas operações entre a empresa vinculada, domiciliada no 
exterior, e as empresas atacadistas, não vinculadas, distribuidoras dos 
bens, serviços ou direitos, objeto da solicitação; 
d) cópia de documentos fiscais de venda a consumidores, emitidos por 
empresas varejistas, localizadas nos países de destino dos bens, servi-
ços ou direitos, com indicação do respectivo preço cobrado. 
§ 2º A Secretaria da Receita Federal poderá: 
I - solicitar outros documentos que julgar necessários à comprovação 
das alegações da entidade ou empresa interessada, constante do pro-
cesso; 
II - dispensar anexação, ao processo, de parte ou de todos os 
documentos a que se refere o parágrafo anterior, os quais deverão ser 
mantidos `a sua disposição, no estabelecimento matriz da entidade ou 
empresa solicitante. 
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PEDRO PULLEN PARENTE 

 
8.4. Instrução Normativa SRF nº 32, de 30 de Março de 2001 

– Diário Oficial da União de 03 de Abril de 2001 
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Dispõe sobre os preços a serem praticados nas operações de compra e 
venda de bens e direitos, efetuadas por pessoa física ou jurídica resi-
dente ou domiciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica residente 
ou domiciliada no exterior, consideradas vinculadas.  
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que 
lhe confere o inciso III do art. 190 do Regimento Interno da Secretaria 
da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 227, de 3 de setem-
bro de 1998, e tendo em vista o disposto nas Leis nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, arts. 18 a 24 e 28, e nº 9.959, de 27 de janeiro de 
2000, art. 2º, e na Portaria MF nº 95, de 30 de abril de 1997, resolve: 
 
Art. 1º Para efeito da legislação do imposto de renda e da Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a dedutibilidade de custos 
de bens e direitos importados e o reconhecimento de receitas e rendi-
mentos derivados da exportação, em operações praticadas por pessoa 
física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com pessoa física 
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, consideradas vincu-
ladas, será efetuada de conformidade com o disposto nesta Instrução 
Normativa. 
§ 1º Nesta Instrução Normativa, o termo "residente" será aplicado em 
relação a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil e 
o termo "não residente" a pessoa física ou jurídica residente ou domi-
ciliada no exterior. 
§ 2º As disposições relativas ao tratamento tributário nas operações 
praticadas por pessoa jurídica domiciliada no Brasil, com pessoa física 
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, aplicam-se, no que 
couberem, às operações praticadas por pessoa física residente no 
Brasil com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 
exterior. 
 
Pessoas Vinculadas 
Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, consideram-se vincula-
das à pessoa jurídica domiciliada no Brasil: 
I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior; 
II - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior; 
III - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 
cuja participação societária no seu capital social a caracterize como 
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sua controladora ou coligada, na forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 
243 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 
IV - a pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada 
como sua controlada ou coligada, na forma definida nos §§ 1º e 2º do 
art. 243 da Lei Federal nº 6.404, de 1976; 
V - a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa 
domiciliada no Brasil estiverem sob controle societário ou administra-
tivo comum ou quando pelo menos dez por cento do capital social de 
cada uma pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica; 
VI - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 
que, em conjunto com a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiverem 
participação societária no capital social de uma terceira pessoa jurídi-
ca, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas desta, na 
forma definida nos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei Federal nº 6.404, de 
1976; 
VII - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 
que seja sua associada, na forma de consórcio ou condomínio, con-
forme definido na legislação brasileira, em qualquer empreendimento; 
VIII - a pessoa física residente no exterior que for parente ou afim até 
o terceiro grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores 
ou de seu sócio ou acionista controlador em participação direta ou 
indireta; 
IX - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 
que goze de exclusividade, como seu agente, distribuidor ou conces-
sionário, para a compra e venda de bens, serviços ou direitos; 
X - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, 
em relação à qual a pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de 
exclusividade, como agente, distribuidora ou concessionária, para a 
compra e venda de bens, serviços ou direitos. 
§ 1º Para efeito do inciso V, considera-se que a empresa domiciliada 
no Brasil e a domiciliada no exterior estão sob controle: 
I - societário comum, quando uma mesma pessoa física ou jurídica, 
independentemente da localidade de sua residência ou domicílio, seja 
titular de direitos de sócio em cada uma das referidas empresas, que 
lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações 
sociais daquelas e o poder de eleger a maioria dos seus administrado-
res; 
II - administrativo comum, quando: 
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a) o cargo de presidente do conselho de administração ou de diretor-
presidente de ambas tenha por titular a mesma pessoa; 
b) o cargo de presidente do conselho de administração de uma e o de 
diretor-presidente de outra sejam exercidos pela mesma pessoa; 
c) uma mesma pessoa exercer cargo de direção, com poder de decisão, 
em ambas as empresas. 
§ 2º Na hipótese do inciso VII, as empresas serão consideradas vincu-
ladas somente durante o período de duração do consórcio ou condo-
mínio no qual ocorrer a associação. 
§ 3º Para efeito do inciso VIII, considera-se companheiro de diretor, 
sócio ou acionista controlador da empresa domiciliada no Brasil, a 
pessoa que com ele conviva em caráter conjugal, conforme o disposto 
na Lei Federal nº 9.278, de 10 de maio de 1996. 
§ 4º Nas hipóteses dos incisos IX e X: 
I - a vinculação somente se aplica em relação às operações com os 
bens, serviços ou direitos para o quais se constatar a exclusividade; 
II - será considerado distribuidor ou concessionário exclusivo, a 
pessoa física ou jurídica titular desse direito relativamente a uma parte 
ou a todo o território do país, inclusive do Brasil; 
III - a exclusividade será constatada por meio de contrato escrito ou, 
na inexistência deste, pela prática de operações comerciais, relaciona-
das a um tipo de bem, serviço ou direito, efetuadas exclusivamente 
entre as duas empresas ou exclusivamente por intermédio de uma 
delas. 
§ 5º Às operações efetuadas por meio de interposta pessoa, não carac-
terizada como vinculada à empresa no Brasil, por meio da qual esta 
opere com outra, no exterior, caracterizada como vinculada, aplicam-
se, também, as normas sobre preços de transferências de que trata esta 
Instrução Normativa. 
§ 6º A existência de vinculação, na forma deste artigo, com pessoa 
física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, relativamente 
às operações de compra e venda efetuadas durante o ano-calendário, 
será comunicada à Secretaria da Receita Federal, por meio da Decla-
ração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). 
 
Custos dos Bens, Serviços e Direitos Adquiridos no Exterior 
Art. 3º Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e 
direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição, 
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nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutí-
veis na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, até o 
valor que não exceda ao preço determinado por um dos métodos de 
que trata esta Seção. 
 
Normas Comuns aos Custos na Importação 
Art. 4º Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâme-
tro, nas importações de empresa vinculada, não residente, de bens, 
serviços ou direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por 
qualquer dos métodos referidos nesta Seção, exceto na hipótese do § 
1º, independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita 
Federal. 
§ 1º A determinação do preço a ser utilizado como parâmetro, para 
comparação com o constante dos documentos de importação, quando 
o bem, serviço ou direito houver sido adquirido para emprego, utiliza-
ção ou aplicação, pela própria empresa importadora, na produção de 
outro bem, serviço ou direito, somente será efetuada com base nos 
métodos de que tratam o art. 8º, a alínea "b" do inciso IV do art. 12 e o 
art.13. 
§ 2º Na hipótese de utilização de mais de um método, será considera-
do dedutível o maior valor apurado, devendo o método adotado pela 
empresa ser aplicado, consistentemente, por bem, serviço ou direito, 
durante todo o período de apuração. 
§ 3º A dedutibilidade dos encargos de depreciação ou amortização dos 
bens e direitos fica limitada, em cada período de apuração, ao montan-
te calculado com base no preço determinado por um dos métodos de 
que tratam os arts. 8º e 13. 
§ 4º Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, 
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados 
ao preço os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da 
empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na 
importação. 
§ 5º Nos preços apurados com base nos arts. 8º e 13, os valores referi-
dos no parágrafo anterior poderão ser adicionados ao custo dos bens 
adquiridos no exterior, desde que sejam, da mesma forma, considera-
dos no preço praticado para fins de dedutibilidade na tributação do 
lucro real. 
Art. 5º Após apurados por um dos métodos referidos nesta Seção, os 
preços a serem utilizados como parâmetro, nos casos de importação de 
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empresas vinculadas, serão comparados com os constantes dos docu-
mentos de aquisição: 
I - se o preço praticado na aquisição pela empresa vinculada, domicili-
ada no Brasil, for superior àquele utilizado como parâmetro, serão 
adicionados ao lucro real e à base de cálculo da CSLL o valor resul-
tante do excesso de custo, computado nos resultados da empresa, 
decorrente da diferença entre os preços comparados; 
II - se inferior, nenhum ajuste, com efeito tributário, poderá ser efetu-
ado. 
Art. 6º Para efeito de determinação do preço parâmetro com base nos 
métodos de que tratam os arts. 8º e 12, preliminarmente à comparação, 
os preços apurados em conformidade com esta Subseção, serão multi-
plicados pelas quantidades relativas à respectiva operação e os resul-
tados apurados serão somados e divididos pela quantidade total, 
determinando-se, assim, o valor médio ponderado do preço a ser 
comparado com aquele registrado em custos, computado em conta de 
resultado, pela empresa. 
Parágrafo único. Para efeito de comparação, o preço médio ponderado 
dos bens, serviços e direitos adquiridos pela empresa vinculada, 
domiciliada no Brasil, será apurado considerando-se as quantidades e 
valores correspondentes a todas as operações de compra praticadas 
durante o período de apuração sob exame. 
Art. 7º O valor expresso em moeda estrangeira, na importação de 
bens, serviços e direitos será convertido em reais pela taxa de câmbio 
de venda, fixada pelo boletim de abertura do Banco Central do Brasil, 
para a data: 
I - do desembaraço aduaneiro, no caso de bens; 
II - do reconhecimento do custo ou despesa correspondente à presta-
ção do serviço ou à aquisição do direito, em observância ao regime de 
competência. 
 
Método dos Preços Independentes Comparados (PIC) 
Art. 8º A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiri-
dos no exterior, dedutível na determinação do lucro real e da base de 
cálculo da CSLL, poderá ser efetuada pelo método dos Preços Inde-
pendentes Comparados (PIC), definido como a média aritmética 
ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou 
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em 
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operações de compra e venda, em condições de pagamento semelhan-
tes. 
Parágrafo único. Por esse método, os preços dos bens, serviços ou 
direitos, adquiridos no exterior, de uma empresa vinculada, serão 
comparados com os preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou 
similares: 
I - vendidos pela mesma empresa exportadora, a pessoas jurídicas não 
vinculadas, residentes ou não residentes; 
II - adquiridos pela mesma importadora, de pessoas jurídicas não 
vinculadas, residentes ou não residentes; 
III - em operações de compra e venda praticadas entre outras pessoas 
jurídicas não vinculadas, residentes ou não residentes. 
Art. 9º Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de 
forma a minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem 
comparados, por diferenças nas condições de negócio, de natureza 
física e de conteúdo. 
§ 1º No caso de bens, serviços e direitos idênticos, somente será 
permitida a efetivação de ajustes relacionados com: 
I - prazo para pagamento; 
II - quantidades negociadas; 
III - obrigação por garantia de funcionamento do bem ou da aplicabi-
lidade do serviço ou direito; 
IV - obrigação pela promoção, junto ao público, do bem, serviço ou 
direito, por meio de propaganda e publicidade; 
V - obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do padrão dos 
serviços e das condições de higiene; 
VI - custos de intermediação, nas operações de compra e venda, 
praticadas pelas empresas não vinculadas, consideradas para efeito de 
comparação dos preços; 
VII - acondicionamento; 
VIII - frete e seguro. 
§ 2º As diferenças nos prazos de pagamento serão ajustadas pelo valor 
dos juros correspondentes ao intervalo entre os prazos concedidos 
para o pagamento das obrigações sob análise, com base na taxa prati-
cada pela própria empresa fornecedora, quando comprovada a sua 
aplicação, consistentemente, em relação a todas as vendas a prazo. 
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo comprovada a 
aplicação consistente de uma taxa, o ajuste será efetuado com base na 
taxa: 
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I - referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), 
para títulos federais, proporcionalizada para o intervalo, quando 
comprador e vendedor forem domiciliados no Brasil; 
II - Libor, para depósitos em dólares americanos pelo prazo de seis 
meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread, propor-
cionalizada para o intervalo, quando uma das partes for domiciliada 
no exterior. 
§ 4º Os ajustes em função de diferenças de quantidades negociadas 
serão efetuados com base em documentos de emissão da empresa 
vendedora, que demonstrem a prática de preços menores quanto 
maiores as quantidades adquiridas por um mesmo comprador. 
§ 5º Para efeito de ajuste decorrente das garantias a que se refere o 
inciso III do § 1º, o valor integrante do preço, a esse título, não poderá 
exceder o resultante da divisão do total dos gastos efetuados, no 
período de apuração anterior, pela quantidade de bens, serviços ou 
direitos, com garantia em vigor, no mercado nacional, durante o 
mesmo período. 
§ 6º Na hipótese do parágrafo anterior, se o bem, serviço ou direito 
não houver, ainda, sido vendido no Brasil, será admitido o custo, em 
moeda nacional, correspondente à mesma garantia, praticado em outro 
país. 
§ 7º Nos ajustes em virtude do disposto nos incisos IV e V do § 1º, o 
preço do bem, serviço ou direito adquirido de uma empresa vinculada, 
domiciliada no exterior, que suporte o ônus da promoção do bem, 
serviço ou direito no Brasil, poderá exceder o de outra que não suporte 
o mesmo ônus, até o montante despendido, por unidade do produto, 
pela empresa exportadora, com a referida obrigação. 
§ 8º Para efeito do parágrafo anterior, no caso de propaganda e publi-
cidade que tenha por finalidade a promoção: 
I - do nome ou da marca da empresa, os gastos serão rateados para 
todos os bens, serviços ou direitos vendidos no Brasil, proporcionali-
zados em função das quantidades e respectivos valores de cada tipo de 
bem, serviço ou direito; 
II - de um produto, o rateio será em função das quantidades deste. 
§ 9º Quando forem utilizados dados de uma empresa adquirente que 
houver suportado os encargos de intermediação na compra do bem, 
serviço ou direito, cujo preço for parâmetro para comparação com o 
praticado na operação de compra efetuada com uma empresa vincula-
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da, não sujeita a referido encargo, o preço do bem, serviço ou direito 
desta poderá exceder o daquela, até o montante correspondente a esse 
encargo. 
§ 10. Para efeito de comparação, os preços dos bens, serviços e direi-
tos serão, também, ajustados em função de diferenças de custo dos 
materiais utilizados no acondicionamento de cada um e do frete e 
seguro incidente em cada caso. 
Art. 10. No caso de bens, serviços ou direitos similares, além dos 
ajustes previstos no artigo anterior, os preços serão ajustados em 
função das diferenças de natureza física e de conteúdo, considerando, 
para tanto, os custos relativos à produção do bem, à execução do 
serviço ou à constituição do direito, exclusivamente nas partes que 
corresponderem às diferenças entre os modelos objeto da comparação. 
Art. 11. Não sendo possível identificar operações de compra e venda 
no mesmo período a que se referirem os preços sob investigação, a 
comparação poderá ser feita com preços praticados em operações 
efetuadas em períodos anteriores ou posteriores, desde que ajustados 
por eventuais variações nas taxas de câmbio das moedas de referência, 
ocorridas entre a data de uma e de outra operação. 
§ 1º Nos ajustes em virtude de variação cambial, os preços a serem 
utilizados como parâmetros para comparação, quando decorrentes de 
operações efetuadas em países cuja moeda não tenha cotação em 
moeda nacional, serão, inicialmente, convertidos em dólares america-
nos e, depois, para reais, tomando-se por base as respectivas taxas de 
câmbio praticadas na data de cada operação. 
§ 2º Na hipótese desse artigo, serão consideradas, também, as varia-
ções acidentais de preços de commodities, quando comprovadas 
mediante apresentação de cotações de bolsa, de âmbito nacional, 
verificadas durante o período. 
 
Método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL) 
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adqui-
ridos no exterior, dedutível da determinação do lucro real, poderá, 
também, ser efetuada pelo método do Preço de Revenda menos Lucro 
(PRL), definido como a média aritmética dos preços de revenda dos 
bens ou direitos, diminuídos: 
I - dos descontos incondicionais concedidos; 
II - dos impostos e contribuições incidentes sobre as vendas; 
III - das comissões e corretagens pagas; 
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IV - de margem de lucro de: 
a) vinte por cento, na hipótese de revenda de bens; 
b) sessenta por cento, na hipótese de bens importados aplicados na 
produção. 
§ 1º Os preços de revenda, a serem considerados, serão os praticados 
pela própria empresa importadora, em operações de venda a varejo e 
no atacado, com compradores, pessoas físicas ou jurídicas, que não 
sejam a ela vinculados. 
§ 2º Os preços médios de aquisição e revenda serão ponderados em 
função das quantidades negociadas. 
§ 3º Na determinação da média ponderada dos preços, serão computa-
dos os valores e as quantidades relativos aos estoques existentes no 
início do período de apuração. 
§ 4º Para efeito desse método, a média aritmética ponderada do preço 
será determinada computando-se as operações de revenda praticadas 
desde a data da aquisição até a data do encerramento do período de 
apuração. 
§ 5º Se as operações consideradas para determinação do preço médio 
contiverem vendas à vista e a prazo, os preços relativos a estas últimas 
deverão ser escoimados dos juros neles incluídos, calculados à taxa 
praticada pela própria empresa, quando comprovada a sua aplicação 
em todas as vendas a prazo, durante o prazo concedido para o paga-
mento. 
§ 6º Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo comprovada a 
aplicação consistente de uma taxa, o ajuste será efetuado com base na 
taxa: 
I - referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), 
para títulos federais, proporcionalizada para o intervalo, quando 
comprador e vendedor forem domiciliados no Brasil; 
II - Libor, para depósitos em dólares americanos pelo prazo de seis 
meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread, propor-
cionalizada para o intervalo, quando uma das partes for domiciliada 
no exterior. 
§ 7º Para efeito deste artigo, serão considerados como: 
I - incondicionais, os descontos concedidos que não dependam de 
eventos futuros, ou seja, os que forem concedidos no ato de cada 
revenda e constar da respectiva nota fiscal; 
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II - impostos, contribuições e outros encargos cobrados pelo Poder 
Público, incidentes sobre vendas, aqueles integrantes do preço, tais 
como ICMS, ISS, Pis/Pasep e Cofins; 
III - comissões e corretagens, os valores pagos e os que constituírem 
obrigação de pagar, a esse título, relativamente às vendas dos bens, 
serviços ou direitos objeto de análise. 
§ 8º A margem de lucro a que se refere o inciso IV, alínea "a" do 
caput será aplicada sobre o preço de revenda, constante da nota fiscal, 
excluídos, exclusivamente, os descontos incondicionais concedidos. 
§ 9º O método do Preço de Revenda menos Lucro mediante a utiliza-
ção da margem de lucro de vinte por cento somente será aplicado nas 
hipóteses em que não haja agregação de valor no País ao custo dos 
bens , serviços ou direitos importados, configurando, assim, simples 
processo de revenda dos mesmos bens, serviços ou direitos importa-
dos. 
§ 10. O método de que trata a alínea "b" do inciso IV do caput será 
utilizado na hipótese de bens aplicados à produção. 
§ 11. Na hipótese do parágrafo anterior, o preço a ser utilizado como 
parâmetro de comparação será a diferença entre o preço líquido de 
venda e a margem de lucro de sessenta por cento, considerando-se, 
para este fim: 
I - preço líquido de venda, a média aritmética dos preços de venda do 
bem produzido, diminuídos dos descontos incondicionais concedidos, 
dos impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e corre-
tagens pagas; 
II - margem de lucro, o resultado da aplicação do percentual de ses-
senta por cento sobre a média aritmética dos preços de venda do bem 
produzido, diminuídos dos descontos incondicionais concedidos, dos 
impostos e contribuições sobre as vendas, das comissões e corretagens 
pagas e do valor agregado ao bem produzido no País. 
 
Método do Custo de Produção mais Lucro (CPL) 
Art. 13. A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiri-
dos no exterior, dedutível na determinação do lucro real, poderá, 
ainda, ser efetuada pelo 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 originaria-
mente produzidos, acrescido dos impostos e taxas cobrados pelo 
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referido país, na exportação, e de margem de lucro de vinte por cento, 
calculada sobre o custo apurado. 
§ 1º Na apuração de preço por esse método serão considerados exclu-
sivamente os custos a que se refere o § 4º, incorridos na produção do 
bem, serviço ou direito, excluídos quaisquer outros, ainda que se refira 
a margem de lucro de distribuidor atacadista. 
§ 2º Os custos de produção deverão ser demonstrados discriminada-
mente, por componente, valores e respectivos fornecedores. 
§ 3º Poderão ser utilizados dados da própria unidade fornecedora ou 
de unidades produtoras de outras empresas, localizadas no país de 
origem do bem, serviço ou direito. 
§ 4º Para efeito de determinação do preço por esse método, poderão 
ser computados como integrantes do custo: 
I - o custo de aquisição das matérias-primas, dos produtos intermediá-
rios e dos materiais de embalagem utilizados na produção do bem, 
serviço ou direito; 
II - o custo de quaisquer outros bens, serviços ou direitos aplicados ou 
consumidos na produção; 
III - o custo do pessoal, aplicado na produção, inclusive de supervisão 
direta, manutenção e guarda das instalações de produção e os respec-
tivos encargos sociais incorridos, exigidos ou admitidos pela legisla-
ção do país de origem; 
IV - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de 
depreciação, amortização ou exaustão dos bens, serviços ou direitos 
aplicados na produção; 
V - os valores das quebras e perdas razoáveis, ocorridas no processo 
produtivo, admitidas pela legislação fiscal do país de origem do bem, 
serviço ou direito. 
§ 5º Na determinação do custo do bem, serviço ou direito, adquirido 
pela empresa no Brasil, os custos referidos no parágrafo anterior, 
incorridos pela unidade produtora no exterior, serão considerados 
proporcionalmente às quantidades destinadas à empresa no Brasil. 
§ 6º No caso de utilização de produto similar, para aferição do preço, 
o custo de produção deverá ser ajustado em função das diferenças 
entre o bem, serviço ou direito adquirido e o que estiver sendo utiliza-
do como parâmetro. 
§ 7º A margem de lucro a que se refere o caput será aplicada sobre os 
custos apurados antes da incidência dos impostos e taxas incidentes, 
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no país de origem, sobre o valor dos bens, serviços e direitos adquiri-
dos pela empresa no Brasil. 
 
Receitas Oriundas de Exportações para o Exterior 
Art. 14. As receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa 
vinculada, ficam sujeitas a arbitramento quando o preço médio de 
venda dos bens, serviços ou direitos, nas exportações efetuadas duran-
te o respectivo período de apuração da base de cálculo do imposto de 
renda, for inferior a noventa por cento do preço médio praticado na 
venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no mercado brasileiro , 
durante o mesmo período, em condições de pagamento semelhantes. 
§ 1º O preço médio a que se refere o caput deste artigo será obtido 
pela multiplicação dos preços praticados, pelas quantidades relativas a 
cada operação e os resultados apurados serão somados e divididos 
pela quantidade total, determinando-se, assim o preço médio pondera-
do. 
§ 2º Caso a pessoa jurídica não efetue operações de venda no mercado 
interno, a determinação dos preços médios a que se refere o caput será 
efetuada com dados de outras empresas que pratiquem a venda de 
bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no mercado brasilei-
ro . 
§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, somente serão consideradas 
as operações de compra e venda praticadas, no mercado brasileiro , 
entre compradores e vendedores não vinculados. 
§ 4º Para efeito de comparação, o preço de venda:I - no mercado 
brasileiro , deverá ser considerado líquido dos descontos incondicio-
nais concedidos, do ICMS, do ISS, das contribuições Cofins e 
Pis/Pasep, de outros encargos cobrados pelo Poder Público e do frete e 
seguro, suportados pela empresa vendedora; 
II - nas exportações, será tomado pelo valor depois de diminuído dos 
encargos de frete e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa exporta-
dora. 
 
Normas Comuns às Receitas de Exportações 
Art. 15. Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de 
forma a minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem 
comparados, por diferenças nas condições de negócio, de natureza 
física e de conteúdo. 
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§ 1º No caso de bens, serviços ou direitos idênticos, somente será 
permitida a efetivação de ajustes relacionados com: 
I - prazo para pagamento; 
II - quantidades negociadas; 
III - obrigação por garantia de funcionamento do bem ou da aplicabi-
lidade do serviço ou direito; 
IV - obrigação pela promoção, junto ao público, do bem, serviço ou 
direito, por meio de propaganda e publicidade, observado o disposto 
nos §§ 7º e 8º do art. 9º; 
V - obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do padrão dos 
serviços e das condições de higiene; 
VI - custos de intermediação nas operações de compra e venda prati-
cadas pelas empresas não vinculadas, consideradas para efeito de 
comparação dos preços; 
VII - acondicionamento; 
VIII - frete e seguro; 
IX - riscos de crédito. 
§ 2º As diferenças nos prazos de pagamento serão ajustadas pelo valor 
dos juros correspondentes ao intervalo entre os prazos concedidos 
para o pagamento das obrigações sob análise, com base na taxa prati-
cada pela própria empresa, quando comprovada a sua aplicação de 
forma consistente para todas as vendas a prazo. 
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo comprovada a 
aplicação consistente de uma taxa, o ajuste será efetuado com base na 
taxa: 
I - referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), 
para títulos federais, proporcionalizada para o intervalo, quando 
comprador e vendedor forem domiciliados no Brasil; 
II - Libor, para depósitos em dólares americanos, pelo prazo de seis 
meses, acrescida de três por cento anuais a título de spread, propor-
cionalizada para o intervalo, quando uma das partes for domiciliada 
no exterior. 
§ 4º Os ajustes em função de diferenças de quantidades negociadas 
serão efetuados com base em documento da emissão da empresa 
vendedora, que demonstre praticar preços menores quanto maiores as 
quantidades adquiridas por um mesmo comprador. 
§ 5º Para efeito de ajuste decorrente das garantias a que se refere o 
inciso III do § 1º, o valor integrante do preço, a esse título, não poderá 
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exceder o resultante da divisão do total dos gastos efetuados, no 
período de apuração anterior, pela quantidade de bens, serviços ou 
direitos em uso, no mercado nacional, durante o mesmo período. 
§ 6º Na hipótese do parágrafo anterior, se o bem, serviço ou direito 
não houver, ainda, sido vendido no Brasil, será admitido o custo, em 
moeda nacional, correspondente à mesma garantia, praticado em outro 
país. 
§ 7º Nos ajustes em virtude do disposto nos incisos IV e V do § 1º, o 
preço do bem, serviço ou direito vendido a uma empresa que suporte o 
ônus dos referidos dispêndios, para ser comparado com o de outra que 
não suporte o mesmo ônus, será escoimado do montante dispendido, 
por unidade do produto, relativamente a referido dispêndio. 
§ 8º Aplica-se a norma do parágrafo anterior relativamente aos encar-
gos de intermediação, incidentes na venda do bem, serviço ou direito. 
§ 9º Os preços dos bens, serviços e direitos serão, também, ajustados 
em função de diferenças de custo dos materiais utilizados no acondi-
cionamento de cada um e do frete e seguro incidente em cada caso. 
§ 10. Para efeito do inciso IX do § 1º, os ajustes por riscos de crédito 
serão: 
I - admitidos exclusivamente em relação às operações praticadas entre 
comprador e vendedor domiciliados no Brasil; 
II - efetuados com base no percentual resultante da comparação dos 
totais de perdas e de créditos relativos ao ano-calendário anterior. 
Art. 16. No caso de bens, serviços ou direitos similares, além dos 
ajustes previstos no artigo anterior, os preços serão ajustados em 
função das diferenças de natureza física e de conteúdo, considerando, 
para tanto, os custos relativos à produção do bem, à execução do 
serviço ou à constituição do direito, exclusivamente nas partes que 
corresponderem às diferenças entre os modelos objeto da comparação. 
Art. 17. Não sendo possível identificar operações de venda no mesmo 
período a que se referirem os preços sob investigação, a comparação 
poderá ser feita com preços praticados em operações efetuadas em 
períodos anteriores ou posteriores, desde que ajustados por eventuais 
variações nas taxas de câmbio da moeda de referência, ocorridas entre 
a data de uma e de outra operação. 
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, serão consideradas, tam-
bém, as variações acidentais de preços de commodities, quando com-
provadas mediante apresentação de cotações de bolsa, de âmbito 
nacional, verificadas durante o período. 
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Art. 18. Verificado que o preço de venda nas exportações é inferior ao 
limite de que trata o art. 14, com os ajustes referidos nos arts. 15 a 17, 
as receitas das vendas nas exportações serão determinadas tomando-se 
por base o valor apurado segundo um dos métodos de que trata esta 
Seção. 
§ 1º Para efeito de aplicação dos métodos referidos neste artigo, as 
médias aritméticas ponderadas serão calculadas em relação ao período 
de apuração, exceto se a empresa estiver utilizando dados de outros 
períodos, caso em que as médias serão referidas ao respectivo período. 
§ 2º Na hipótese do § 1º, os preços apurados em moeda estrangeira 
serão ajustados em virtude de eventuais variações nas taxas de câmbio 
da moeda de referência, ocorridas entre as datas das operações. 
Art. 19. Na hipótese de utilização de mais de um método, será consi-
derado o menor dos valores apurados, observado o disposto no pará-
grafo subseqüente, devendo o método adotado pela empresa ser apli-
cado, consistentemente, por bem, serviço ou direito, durante todo o 
período de apuração. 
Parágrafo único. Se o valor apurado segundo esses métodos for inferi-
or aos preços de venda constantes dos documentos de exportação, 
prevalecerá o montante da receita reconhecida conforme os referidos 
documentos. 
Art. 20. A parcela das receitas, apurada segundo o disposto nesta 
Instrução Normativa, que exceder ao valor já apropriado na escritura-
ção da empresa deverá ser adicionada ao lucro líquido, para fins de 
determinação do lucro real e do lucro da exploração, bem assim ser 
computada na determinação do lucro presumido ou arbitrado e da base 
de cálculo da CSLL. 
Art. 21. A receita de vendas de exportação de bens, serviços e direitos 
será determinada pela conversão em reais à taxa de câmbio de compra, 
fixada no boletim de abertura do Banco Central do Brasil, em vigor na 
data: 
I - de embarque, no caso de bens; 
II- da efetiva prestação do serviço ou transferência do direito. 
§ 1º A data da efetiva prestação do serviço ou transferência do direito 
é a data do auferimento da receita, assim considerada o momento em 
que, nascido o direito à sua percepção, a receita deva ser contabilizada 
em observância ao regime de competência. 
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§ 2º Na hipótese em que o contribuinte seja optante pelo lucro presu-
mido, com base no regime de caixa, considerar-se-á auferida a receita 
segundo o regime de competência. 
 
Método do Preço de Venda nas Exportações (PVEx) 
Art. 22. A receita de venda nas exportações poderá ser determinada 
com base no método do Preço de Venda nas Exportações (PVEx), 
definido como a média aritmética dos preços de venda nas exporta-
ções efetuadas pela própria empresa, para outros clientes, ou por outra 
exportadora nacional de bens, serviços ou direitos, idênticos ou simi-
lares, durante o mesmo período de apuração da base de cálculo do 
imposto de renda e em condições de pagamento semelhantes. 
§ 1º Para efeito deste método, serão consideradas apenas as vendas 
para outros clientes não vinculados à empresa no Brasil. 
§ 2º Aplicam-se aos preços a serem utilizados como parâmetro, por 
este método, os ajustes a que se referem os arts. 15 a 17. 
 
Método do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Dimi-
nuído do Lucro (PVA) 
Art. 23. A receita de venda nas exportações poderá ser determinada 
com base no método do Preço de Venda por Atacado no País de 
Destino, Diminuído do Lucro (PVA), definido como a média aritméti-
ca 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. 
§ 1º Consideram-se tributos incluídos no preço, aqueles que guardem 
semelhança com o ICMS e o ISS e com as contribuições Cofins e 
Pis/Pasep. 
§ 2º A margem de lucro a que se refere este artigo será aplicada sobre 
o preço bruto de venda no atacado. 
§ 3º Aplicam-se aos preços a serem utilizados como parâmetro, por 
este método, os ajustes a que se referem os arts. 15 a 17. 
 
Método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuí-
do do Lucro (PVV) 
Art. 24. A receita de venda nas exportações poderá ser determinada 
com base no método do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, 
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Diminuído do Lucro (PVV), definido como a média aritmética dos 
preços de venda de bens, idênticos ou similares, praticados no merca-
do varejista do país de destino, em condições de pagamento semelhan-
tes, 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. 
Parágrafo único. Aplicam-se, neste caso, as normas contidas nos §§ 1º 
e 2º do artigo anterior e os ajustes a que se referem os arts. 15 a 17. 
 
Método do Custo de Aquisição ou de Produção mais Tributos e 
Lucro (CAP) 
Art 25. A receita de venda nas exportações poderá ser determinada 
com base no método do Custo de Aquisição ou Produção mais Tribu-
tos 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. 
§ 1º Integram o custo de aquisição, os valores de frete e seguro pagos 
pela empresa adquirente, relativamente aos bens, serviços e direitos 
exportados.§ 2º Será excluída dos custos de aquisição e de produção a 
parcela do crédito presumido do IPI, como ressarcimento das contri-
buições Cofins e Pis/Pasep, correspondente aos bens exportados. 
§ 3º A margem de lucro de que trata este artigo será aplicada sobre o 
valor que restar após excluída a parcela do crédito presumido a que se 
refere o parágrafo anterior. 
§ 4º O preço determinado por este método, relativamente às exporta-
ções diretas, efetuadas pela própria empresa produtora, poderá ser 
considerado parâmetro para o preço praticado nas exportações por 
intermédio de empresa comercial exportadora, independentemente de 
novo acréscimo a título de margem de lucro. 
 
Juros 
Art. 26. Os juros pagos ou creditados a pessoa vinculada, quando 
decorrentes de contrato não registrado no Banco Central do Brasil, 
somente serão dedutíveis para fins de determinação do lucro real até o 
montante que não exceda ao valor calculado com base na taxa Libor, 
para depósitos em dólares americanos pelo prazo de seis meses, acres-
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cida de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizados em 
função do período a que se referir os juros. 
§ 1º No caso de mútuo com pessoa vinculada, a pessoa jurídica mutu-
ante, domiciliada no Brasil, deverá reconhecer, como receita financei-
ra correspondente à operação, no mínimo o valor apurado segundo o 
disposto neste artigo. 
§ 2º Para efeito do limite a que se refere este artigo, os juros serão 
calculados com base no valor da obrigação ou do direito, expresso na 
moeda objeto do contrato, e convertidos em reais pela taxa de câmbio, 
divulgada pelo Banco Central do Brasil, para a data do termo final do 
cálculo dos juros. 
§ 3º O valor dos encargos que exceder o limite referido no caput e a 
diferença de receita apurada na forma do parágrafo anterior serão 
adicionados ao lucro real, presumido ou arbitrado e à base de cálculo 
da CSLL. 
§ 4º Nos casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, 
serão admitidos os juros determinados com base na taxa registrada. 
§ 5º Nos pagamentos de juros em que a pessoa física ou jurídica 
remetente assuma o ônus do imposto, o valor deste não será conside-
rado para efeito do limite de dedutibilidade. 
 
Disposições Gerais 
Conceito de Similaridade 
Art. 27. Para efeito desta Instrução Normativa, dois ou mais bens, em 
condições de uso na finalidade a que se destinam, serão considerados 
similares quando, simultaneamente: 
I - tiverem a mesma natureza e a mesma função; 
II - puderem substituir-se mutuamente, na função a que se destinem; 
III - tiverem especificações equivalentes. 
 
Elementos Complementares de Prova 
Art. 28. Além dos documentos emitidos normalmente pelas empresas, 
nas operações de compra e venda, a comprovação dos preços a que se 
refere esta Instrução Normativa poderá ser efetuada, também, 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; 
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II - pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhe-
cimento técnico ou publicações técnicas, onde se especifique o setor, o 
período, as empresas pesquisadas e a margem encontrada, bem assim 
identifique, por empresa, os dados coletados e trabalhados. 
§ 1º As publicações, as pesquisas e os relatórios oficiais a que se 
refere este artigo somente serão admitidas como prova se houverem 
sido realizados com observância de métodos de avaliação internacio-
nalmente adotados e se referirem a período contemporâneo com o de 
apuração da base de cálculo do imposto de renda da empresa brasilei-
ra. 
§ 2º Consideram-se adequadas a surtir efeito probatório as publicações 
de preços decorrentes: 
I - de cotações de bolsas de valores de âmbito nacional; 
II - de cotações de bolsas reconhecidas internacionalmente, a exemplo 
da de Londres, na Inglaterra, e da de Chicago, nos Estados Unidos da 
América; 
III - pesquisas efetuadas sob a responsabilidade de organismos inter-
nacionais, a exemplo da Organização de Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) e da Organização Mundial de Comércio 
(OMC). 
§ 3º No caso de pesquisa relativa a período diferente daquele a que se 
referir o  
preço praticado pela empresa, o valor determinado será ajustado em 
função de  
eventual variação na taxa de câmbio da moeda de referência, ocorrida 
entre os  
dois períodos. 
§ 4º As publicações técnicas, pesquisas e relatórios a que se refere este 
artigo poderão ser desqualificados por ato do Secretário da Receita 
Federal, quando considerados inidôneos ou inconsistentes. 
 
Conquista de Novos Mercados 
Art. 29. As exportações para empresa vinculada, com o objetivo de 
conquistar mercado, em outro país, para os bens, serviços ou direitos 
de produção no território brasileiro , poderão ser efetuadas a preços 
médios inferiores a noventa por cento dos preços médios praticados no 
Brasil, independentemente de arbitramento das respectivas receitas, 
desde que: 
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I - os bens, serviços ou direitos, objeto da exportação, não tenham sido 
comercializados no país de destino, pela própria empresa exportadora 
ou por qualquer outra a ela vinculada, localizada em qualquer parte do 
mundo; 
II - os bens, serviços ou direitos sejam revendidos aos consumidores, 
por preço inferior ao de qualquer bem, serviço ou direito, idêntico ou 
similar, comercializado no país de destino; 
III - efetuadas com observância das condições fixadas em plano espe-
cífico de exportação, previamente aprovado pela Coordenação-Geral 
do Sistema de Tributação (Cosit); 
IV - fique demonstrado, no plano de exportação, que a empresa vincu-
lada, domiciliada no país de destino, não terá lucro com as operações 
e, se houver previsão de prejuízos para a empresa no Brasil, em virtu-
de do preço a ser praticado, o prazo previsto para sua recuperação. 
§ 1º Para efeito de comparação, aplicam-se aos preços dos bens, 
serviços ou direitos, idênticos ou similares, a que se refere o inciso II, 
as normas de ajuste estabelecidas nos arts. 15 a 17. 
§ 2º O plano de exportação a que se refere este artigo deverá conter: 
I - a denominação da empresa vinculada, encarregada da distribuição 
dos bens, serviços ou direitos, no país de destino, com o respectivo 
endereço; 
II - a quantidade de cada bem, serviço ou direito a ser exportado com 
a  
finalidade de conquista de mercado; 
III - as formas de distribuição no mercado de destino; 
IV - as empresas locais por meio das quais será efetuada a distribui-
ção; 
V - a margem, em percentuais, contratada com as distribuidoras; 
VI - o período em que será executado o plano, com as respectivas 
datas de início  
e término; 
VII - a previsão dos gastos com a promoção, no país de destino, dos 
bens, serviços ou direitos a serem exportados. 
§ 3º Somente serão aprovados planos com prazo de execução igual ou 
inferior a doze meses. 
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica quando os bens, serviços ou 
direitos, a serem exportados, tiverem por destino país com tributação 
favorecida, conforme definido no art. 38. 
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Operações Atípicas 
Art. 30. Em nenhuma hipótese será admitido o uso, como parâmetro, 
de preços de bens, serviços e direitos praticados em operações de 
compra e venda atípicas, tais como nas liquidações de estoque, nos 
encerramentos de atividades ou nas vendas com subsídios governa-
mentais. 
 
Alteração de Percentuais 
Art. 31. Os percentuais de que tratam os arts. 12, 13, 14, 23, 24 e 25 
poderão ser alterados por determinação do Ministro de Estado da 
Fazenda. 
§ 1º As alterações de percentuais a que se refere este artigo serão 
efetuadas em caráter geral, setorial ou específico, de ofício ou em 
atendimento a solicitação de entidade de classe representativa de setor 
da economia, em relação aos bens, serviços ou direitos objeto de 
operações por parte das empresas representadas, ou, ainda, em aten-
dimento a solicitação da própria empresa interessada. 
§ 2º Aos pedidos de alteração de percentuais, efetuados por setor 
econômico ou por empresa, aplicam-se as normas relativas aos pro-
cessos de consulta de que trata o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 
1972 - Processo Administrativo Fiscal -, com alteração dada pelos 
arts. 48 a 50, da Lei Federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 
Art. 32. A Cosit fica incumbida da análise dos pleitos de alteração de 
percentual a que se refere o § 2º do artigo anterior, devendo, para cada 
caso, propor, ao Secretário da Receita Federal, a solução a ser subme-
tida à aprovação do Ministro da Fazenda. 
§ 1º A decisão, se denegatória, será exarada em despacho, formalizado 
no próprio processo de solicitação; se concessória, será formalizada 
por meio de Portaria Ministerial, publicada, em seu inteiro teor, no 
Diário Oficial da União. 
§ 2º Os meios para formalização das decisões do Ministro da Fazenda, 
a que se refere o parágrafo anterior, serão aplicados inclusive nos 
casos de atendimento parcial. 
§ 3º Nas hipóteses de atendimento ao pleito, a Cosit deverá informar 
se concorda com o prazo de vigência das novas margens, sugerido 
pela entidade ou empresa interessada, ou, caso contrário, propor o 
prazo que julgar mais adequado. 
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Art. 33. As solicitações de alteração de percentuais, efetuadas por 
entidades de classe ou por empresa, deverão conter indicação do prazo 
para vigência das margens sugeridas e ser instruídas com os seguintes 
documentos: 
I - demonstrativo dos custos de produção dos bens, serviços ou direi-
tos, emitidos pela empresa fornecedora, domiciliada no exterior; 
II - demonstrativo do total anual das compras e vendas, por tipo de 
bem, serviço ou direito, objeto da solicitação;III - demonstrativo dos 
valores pagos a título de frete e seguros, relativamente aos bens, 
serviços ou direitos; 
IV - demonstrativo da parcela do crédito presumido do IPI, como 
ressarcimento das contribuições Pis/Pasep e Cofins, correspondente 
aos bens objeto da solicitação. 
§ 1º Os demonstrativos deverão ser corroborados com os seguintes 
documentos: 
I - cópia dos documentos de compra dos bens, serviços ou direitos e 
dos demais documentos de pagamento dos impostos incidentes na 
importação e outros encargos computáveis como custo, relativos ao 
ano-calendário anterior; 
II - cópia dos documentos de pagamento dos impostos e taxas inciden-
tes na exportação, cobrados no país exportador; 
III - cópia de documentos fiscais de venda emitidos no último ano-
calendário, nas operações entre a empresa vinculada, domiciliada no 
exterior, e as empresas atacadistas, não vinculadas, distribuidoras dos 
bens, serviços ou direitos, objeto da solicitação; 
IV - cópia de documentos fiscais de venda a consumidores, emitidos 
por empresas varejistas, localizadas nos países de destino dos bens, 
serviços ou direitos, com indicação do respectivo preço cobrado. 
§ 2º Os documentos a que se refere o parágrafo anterior não serão 
anexados ao processo, devendo ser mantidos à disposição da Cosit, no 
domicílio fiscal da empresa solicitante ou representada pela entidade 
de classe. 
§ 3º Além dos documentos mencionados neste artigo, as solicitações 
de alteração de percentuais poderão ser justificadas com os documen-
tos referidos no art. 28. 
 
Dispensa de Comprovação 
Art. 34. A pessoa jurídica que comprovar haver apurado lucro líquido, 
antes da CSLL e do imposto de renda, decorrente das receitas de 
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vendas nas exportações para empresas vinculadas, em valor equiva-
lente a, no mínimo, cinco por cento do total dessas receitas, poderá 
comprovar a adequação dos preços praticados nessas exportações, no 
mesmo período, exclusivamente com os documentos relacionados 
com a própria operação. 
§ 1º Para efeito deste artigo, o lucro líquido correspondente às expor-
tações para empresas vinculadas será apurado segundo o disposto no 
art. 187 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no art. 
248 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto nº 3.000, 
de 26 de março de 1999. 
§ 2º Na apuração do lucro líquido correspondente a essas exportações, 
os custos e despesas comuns às vendas serão rateados em função das 
respectivas receitas líquidas.  
Art. 35. A pessoa jurídica, cuja receita líquida das exportações, em 
qualquer ano-calendário, não exceder a cinco por cento do total da 
receita líquida no mesmo período, poderá comprovar a adequação dos 
preços praticados nessas exportações, no mesmo período, exclusiva-
mente com os documentos relacionados com a própria operação.  
Parágrafo único. No cálculo da receita líquida de exportação a que se 
refere o caput devem ser também incluídas as receitas de vendas 
efetuadas para pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas 
em país com tributação favorecida.  
Art. 36. O disposto nos arts. 34 e 35 
I - não se aplica em relação às vendas efetuadas para empresas, vincu-
ladas ou não, domiciliadas em países com tributação favorecida, 
conforme definido no art. 38; 
II - não implica a aceitação definitiva do valor da receita reconhecida 
com base no preço praticado, o qual poderá ser impugnado, se inade-
quado, em procedimento de ofício, pela Secretaria da Receita Federal.  
 
Margem de Divergência  
Art. 37. Será considerada satisfatória a comprovação, nas operações 
com empresas vinculadas, quando o preço ajustado, a ser utilizado 
como parâmetro, divirja, em até cinco por cento, para mais ou para 
menos, daquele constante dos documentos de importação ou exporta-
ção. Parágrafo único. Nessa hipótese, nenhum ajuste será exigido da 
empresa, seja no lucro real, seja na base de cálculo da CSLL. 
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Países com Tributação Favorecida 
Art. 38. As disposições relativas a preços de transferência de bens, 
serviços e direitos e sobre taxas de juros, constantes desta Instrução 
Normativa, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa 
física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer 
pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domi-
ciliada em país que não tribute a renda ou que a tribute a alíquota 
máxima inferior a vinte por cento. 
§ 1º Para efeito do disposto na parte final deste artigo, será considera-
da 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. 
§ 2º No caso de pessoa física residente no Brasil: 
I - o valor apurado segundo os arts. 8º a 13 será considerado como 
custo de aquisição para efeito de apuração de ganho de capital na 
alienação do bem ou direito; 
II - o preço relativo ao bem ou direito alienado, para efeito de apura-
ção de ganho de capital, será o apurado em conformidade com o 
disposto nos arts. 14 a 25; 
III - será considerado como rendimento tributável o preço dos serviços 
prestados apurado de conformidade com o disposto nos arts. 14 a 25; 
IV - será considerado como rendimento tributável os juros determina-
dos em conformidade com o art. 26. 
§ 3º Na aplicação do disposto neste artigo, a alíquota efetiva de tribu-
tação, no país de residência da pessoa física ou jurídica, será determi-
nada comparando-se a soma do imposto pago sobre o lucro, na pessoa 
jurídica e na sua distribuição, com o lucro apurado de conformidade 
com a legislação brasileira, antes dessas incidências. 
Art. 39. Nas importações efetuadas por empresa residente, de pessoa 
física ou jurídica, vinculada ou não, residente em país com tributação 
favorecida, de bem, serviço ou direito oriundo de empresa residente 
em outro país, vinculada à empresa no Brasil, a operação será conside-
rada como praticada entre as duas empresas vinculadas, excluída a 
participação da pessoa física ou jurídica residente no país com tributa-
ção favorecida. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, às 
operações de exportação. 
 
Procedimentos de Fiscalização 
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Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá 
fornecer aos Auditores Fiscais da Receita Federal (AFRF), encarrega-
dos da verificação: 
I - a indicação do método por ela adotado; 
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação 
do preço praticado e as respectivas memórias de cálculo, observado o 
disposto nos arts. 34 a 36. 
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os 
documentos a que se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem 
insuficientes ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao 
preço, os AFRF encarregados da verificação poderão determiná-lo 
com base em outros documentos de que dispuser, aplicando um dos 
métodos referidos nesta Instrução Normativa. 
Art. 41. As verificações dos preços de transferência, praticados entre 
empresas vinculadas, a que se refere esta Instrução Normativa, serão 
efetuadas por períodos anuais, exceto nas hipóteses de início e encer-
ramento de atividades e de suspeita de fraudes. 
Art. 42. A competência para solucionar consultas, relacionadas com os 
preços de transferência de que trata esta Instrução Normativa, será 
exercida, em caráter temporário, pela Cosit. 
Art. 43. As normas sobre preços de transferência de que trata esta 
Instrução Normativa: 
I - aplicam-se, exclusivamente, em relação às operações com empre-
sas vinculadas, praticadas a partir de 1º de janeiro de 1997; 
II - não se aplicam aos casos de royalties e assistência técnica, cientí-
fica, administrativa ou assemelhada. 
Art. 44. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 45. Ficam formalmente revogadas, sem interrupção de sua força 
normativa, as Instruções Normativas SRF nº 38/97, de 30 de abril de 
1997, e nº 113/2000, de 19 de dezembro de 2000. 
EVERARDO MACIEL 
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