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RESUMO: 

 

O presente trabalho monográfico é baseado fundamentalmente na comparação da legislação 

estrangeira e nos potenciais conflitos trazido pela doutrina brasileira na instituição de outros 

mecanismos de solução de controvérsias administrativos, já em operação no Brasil. 

Objetivando verificar a possibilidade de aplicação do Acordo Antecipado de Preços no direito 

brasileiro. Para tanto é verificado se o APA é uma forma eficiente de solução das 

inseguranças trazidas pela aplicabilidade das regras de preços de transferência em virtude da 

natureza específica das transações operacionalizadas entre pessoas vinculadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 
 
Direito Tributário. Tributação Internacional. Preço de Transferência. Acordo Antecipado de 
Preços. Duplatributação. OCDE. Solução de Conflito. Imposto de Renda. 
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ABSTRACT: 
 
This monograph is based primarily on a comparison of foreign legislation and potential 

conflicts brought by the doctrine in establishing other mechanisms for settling administrative 

disputes, already in operation in Brazil. In order to ascertain the applicability of the Advanced 

Pricing Arrangements in Brazilian law. Therefore, it is checked whether the APA is an 

efficient way of solving the insecurities brought by the applicability of transfer pricing rules 

given the peculiar nature of transactions between related persons. 

 
KEY-WORDS: 
 
Tax Law. International Taxation. Transfer Pricing. Advanced Pricing Arrangements. Double 
taxation. OECD. Conflict Solution. Income Tax
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1) INTRODUÇÃO: 
 

Devido ao crescimento do Brasil como pólo consumidor e produtor ao redor do mundo 

no século XXI, diversas empresas montaram filiais no país, assim como diversas companhias 

Brasileiras abriram filiais no exterior1, ampliando o número de multinacionais sediadas no 

país. Em razão de serem de um mesmo grupo econômico as multinacionais transacionam 

entre as diversas filiais ao redor do mundo, incluindo o Brasil. No entanto, em algumas 

situações as empresas manipulam os preços dessas operações objetivando reduzir os lucros 

gerados no Brasil, pois assim diminuem também a base de cálculo do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, e conseqüentemente a tributação. 

Com o objetivo de evitar essa prática a fiscalização tributária criou métodos de preços 

de transferência2 para a determinação do valor dos bens, direitos e serviços transacionados 

entre partes relacionadas, que devem ser os mesmos do que os preços estabelecidos nas 

operações com as partes independentes (arm´s length price). Contudo, por muitas vezes a 

forma pela qual a administração arbitra o preço não condiz com a realidade empresarial. 

Como se busca explorar no presente trabalho, existem situações em que nenhum dos métodos 

estabelecidos pela legislação traduz a operação realizada em razão de sua especificidade. 

Assim, as multinacionais são prejudicadas, haja vista que o aumento arbitrário do preço 

parâmetro amplia a base de cálculo do Imposto De Renda e Contribuição Social Sobre o 

Lucro Líquido incidente no Brasil. 

Visando evitar tal situação diversas jurisdições, como os EUA, Inglaterra, Índia e 

México, já aplicam uma forma de negociação entre a Fazenda Pública e o Contribuinte, antes 

de ocorrida a transação, denominada “Advance Pricing Agreements - APA”, ou, em 

português, Acordo Antecipado de Preços. Esse instrumento jurídico, como será demonstrado 

adiante, garante maior segurança para multinacionais e grupos econômicos que operam em 

múltiplas jurisdições. Nesse sentido, objetiva a redução da complexidade de aplicação dos 

métodos e a solução individualizada para casos específicos, trazendo benefícios para os 

contribuintes e para a administração pública que serão demonstrados no decorrer do trabalho. 

O objetivo deste trabalho é analisar o Acordo Antecipado de Preços e a possibilidade de 

aplicação deste instrumento como forma de prevenção de controvérsias no Brasil. Ressalta-se, 

                                                            
1 COELHO, Diego Bonaldo; e OLIVEIRA JUNIOR Moacir de Miranda. As multinacionais brasileiras e 

os desafios do Brasil no século XXI, RBCE, 110, pg. 45-46. Disponível em: 
http://www.funcex.org.br/publicacoes/rbce/material/rbce/110_DBCMMOJR_F.pdf. Acesso em 21.04.2014. 

2 BRASIL. Lei nº 9.430, de 27 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. Diário 
Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 30 dez. 1996, P. 28805. Artigo. 18 e seguintes. 
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no entanto, que a análise dos acordos para evitar a bitributação firmados pelo Brasil não 

compõem o escopo do estudo. A intenção do trabalho proposto é problematizar a aplicação 

prática das regras de Preço de Transferência no Brasil, especificamente quanto à insegurança 

jurídica (com foco na possibilidade de geração de dupla tributação), o que é muito custoso 

para as empresas. Após essa problematização, buscar-se-á confirmar se o APA é a solução 

adequada para a redução das incertezas geradas pela aplicação das regras de preços de 

transferência no Brasil.  

Para isso o trabalho foi divido em quatro capítulos de desenvolvimento. No primeiro 

buscar-se-á tratar a Tributação Internacional, especialmente abordando os conceitos de 

soberania tributária, para compreender quando de fato dois Estados tributam a mesma 

operação, a denominada Bitributação. A segunda etapa aborda os principais aspectos dos 

preços de transferência, especialmente quem está de fato sujeito a aplicabilidade da norma, 

bem como os métodos de apuração do preço parâmetro, realizando uma breve comparação 

entre o Brasil e a OCDE. Assim, após a compreensão das regras de preços de transferência 

tanto no Brasil como na OCDE buscar-se-á analisar a problemática gerada em virtude da 

natureza peculiar de certas operações entre pessoas vinculadas, que envolvem diretamente a 

bitributação tratada no capítulo anterior. 

A terceira parte do trabalho versa sobre os aspectos fundamentais do Acordo 

Antecipado de Preços, tanto na OCDE, como nos Estados Unidos. Buscando verificar se sua 

aplicabilidade seria possível no direito brasileiro. Esse capítulo analisará os métodos 

administrativos de solução de controvérsias presentes no direito brasileiro, em especial a 

Arbitragem e a Transação para verificar quais os principais questionamentos quanto a sua 

aplicabilidade e eficácia. Assim, o quarto capítulo, verificará se os problemas trazidos para 

esses institutos seriam aplicados no APA. O último capítulo versa sobre a possibilidade ou 

não de aplicação do Acordo Antecipado de Preços no Brasil, analisando aspectos peculiares 

do direito brasileiro e o questionamento de outros institutos similares já utilizados. 

A análise de todos os aspectos abordados nos capítulos de desenvolvimento é 

fundamental para confirmar ou refutar a hipótese sobre a possibilidade de aplicabilidade do 

APA no direito brasileiro. 

Com o objetivo de verificar a hipótese em questão serão analisadas doutrinas e 

jurisprudências do direito brasileiro, bem como a comparação da legislação internacional, 

especialmente da OCDE e dos EUA. Ademais, o presente trabalho utilizará como forma de 

comparação questionamentos trazidos frente a instituição de instrumentos administrativos 

semelhantes ao APA em operação no Brasil. 
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2) A TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL 
  

 

2.1) A Tributação Internacional: 

 

Os países são soberanos para estabelecerem suas políticas tributárias3 e fiscais na forma 

que convier-lhes, sem que outras nações possam intervir em tais medidas. No entanto, existe 

uma linha tênue entre os limites do exercício da soberania das nações e o prejuízo causado a 

outros países e aos contribuintes em geral, como ocorre no caso das múltiplas incidências de 

tributos relativamente aos mesmos eventos econômicos ou jurídicos. 

A soberania estatal é definida, nas palavras de JOSÉ AFONSO DA SILVA4 como a 

superioridade do poder político que “implica, a um tempo, independência em confronto com 

todos os poderes exteriores a sociedade estatal (soberania extrema)”. Essa soberania garante 

ao Estado uma posição de independência e supra-ordenação5. No entanto, tal poder limita-se6 

quando em confronto com a competência jurisdicional de outras nações, bem como frente a 

tratados e disposições do direito internacional7.  

No âmbito do Direito Internacional Tributário8 busca-se a coexistência das diversas 

normas tributárias dos diferentes países, por meio de uma integração entre essas. Atualmente 

os Estados soberanos estabelecem princípios gerais de convivência dos diversos sistemas 
                                                            
3 “Desse modo, investido de soberania dispõe o Estado da prerrogativa de institucionalizar um sistema 

tributário, como expressão do poder de tributar do Estado, legitimando-se para atuar com independência 
legislativa e exclusividade de aplicação em relação a todos os sujeitos submetidos a sua ordem jurídica. E para 
representar a qualificação desse poder, é que usamos a expressão soberania tributária, significando o poder 
institucionalizado que coloca o Estado como sujeito da ordem mundial, proporcionando-lhe autonomia e 
independência na determinação dos fatos tributáveis e nos procedimentos de arrecadação e fiscalização dos 
tributos, nos termos das autolimitações de fontes originariamente internas e constitucionais, bem como fontes 
internacionais.” TORRES, Heleno. Op. Cit (nota 03).p.74 

4 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Editora Malheiros, 2009, São Paulo. 
Pg 107 

5 TORRES, Heleno.Op. Cit.(nota 03) .p.73 
6 Para Heleno Torres Um dos elementos da soberania estatal é o poder de tributar da nação advindo da 

CRFB/88, assim não é permitida a intervenção de outros Estados sobre o exercício de tal poder. A limitação 
nesse caso não é admitida, por se tratar de uma limitação ao poder de tributar que é de competência unicamente 
dos Estados, não estando esses obrigados se adequar a políticas de outras nações, desde que o Estado tribute 
apenas aqueles atos/pessoas com conexão material a hipótese de incidência. Para aprofundar referência 
bibliográficas, bem como para aprofundar o estudo do tema, recomenda-se a leitura do texto original (TORRES, 
2003, pgs 71-77) 

7 A hierarquia dos tratados não integra o escopo do presente trabalho, para aprofundar o estudo do tema, 
recomenda-se a leitura de MAZZUOLI ,Valério de Oliveira. A Opção do Judiciário brasileiro em face dos 
conflitos entre tratados internacionais e leis internas. In Revista CEJ, V. 5 n. 14 maio/ago. 2001. 

8 BASSANEZE, João Marcelo Tramujas, Pluritributação Internacional: Origem, Conceito e Medidas 
Unilaterais Destinadas à Sua Eliminação. Pg 431 à 438. Para efeitos desse trabalho consideraremos o conceito 
explicitado pelo autor de que Direito Internacional Tributário referem-se às normas de direito tributário no 
âmbito internacional, tal como tratados entre países; e Direito Tributário Internacional como as normas internas 
de direito tributário que afetam outras nações, como as leis de um país que ratificam os tratados internacionais. 
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tributários, sendo cumpridos9 como forma de harmonização do sistema tributário na esfera 

global. Isso ocorre, pois apesar da soberania de cada estado no estabelecimento de políticas 

tributárias, a justiça e eficiência do sistema tributário nacional e internacional não dependem 

das regras de um Estado individualmente, mas sim dos efeitos cumulativos e superpostos das 

políticas fiscais de todos os países.10 

Tendo em vista a soberania tributária dos Estados e o poder de tributar dos mesmos, o 

sistema tributário nacional não é questionado quando as normas afetam unicamente o 

território da nação. No entanto, com os avanços tecnológicos e o aumento do número de 

transações internacionais, bem como a quantidade de empresas que possuem estabelecimentos 

em vários países, por muitas vezes a tributação incidente em uma nação passou a afetar a 

economia de outras nações. Isso, pois, como explicitado anteriormente, os Estados Soberanos 

detém o poder de tributar e, portanto, estabelecem os critérios para a efetivação desse poder. 

Ou seja, cabe a cada nação estabelecer os critérios de tributação, como os objetos, os sujeitos, 

as alíquotas; em outras palavras é o país que decide o quê tributar, quem tributar e aonde fazê-

lo, desde que a genuine link11 esteja presente.12 

Assim, cabe ao Estado, por meio do exercício de sua soberania, determinar o alcance 

espacial de suas normas tributárias no direito interno. Para isso existem dois princípios que 

regem a extensão do poder tributário Estatal, especificamente quanto à renda. O da 

territorialidade e da universalidade.13 

A territorialidade consiste, nas palavras de HELENO TORRES14:   

“Em um sistema que atenda ao tipo territorial puro, a tributação 
justifica-se exclusivamente pela localização da categoria reditual como tendo 
sido produzida no interior dos limites territoriais, definida pelos critérios de 
conexão de natureza material, objetiva, pela fonte efetiva de rendimentos; ou 

                                                            
9 Não há sanção estabelecida para o não cumprimento. 
10 ROHATGI, Roy. Basic International Taxation. 1ª Edição. Holanda: Kluwer Law International, 2001, 

pg.4 
11 O termo “genuine link” foi formulado por Francis A. Mann em 1964, no livro “The Doctrine of 

Jurisdiction in International Law” (1964) 1 RdC 9, 46: que o definia como uma conexão próxima com os fatos, 
um link genuino é um interesse suficientemente forte (tradução livre de “[…]a close[…] connection with the 
facts, a genuine link, a sufficiently strong interest”). Ou seja, significa que deve haver uma conexão suficiente 
entre o evento tributado e o Estado que o tributa. 

12 Nas palavras de MICHAEL LANG nem todas as situações podem ser tributadas. Deve haver um nexo 
pessoal ou objetivo, ou uma conexão entre o contribuinte e o Estado (...) é tão somente quando nem a pessoa ou 
a transação tem qualquer conexão com o Estado que irá tributar que essa não incidirá. (Tradução Livre)LANG, 
Michael. Introduction to the Law of Double Taxation Conventions. Junho, 2013. Pg 27.  

13 Alves, Taciana Stanislau A.B. O princípio da Renda Mundial no Direito Brasileiro. In Direito 
Internacional Aplicado. TÔRRES, Heleno Taveira. São Paulo: Quartier Latin, 2003, Pg. 616-622. 

14 TÔRRES, Heleno Taveira. Princípio da Territorialidade e Tributação de Não-residentes no Brasil. 
Prestações de Serviços no Exterior. Fonte de Produção e Fonte de Pagamento. In Direito Internacional 
Aplicado. TÔRRES, Heleno Taveira. São Paulo: Quartier Latin, 2003, pg 77 
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subjetivas, pela presença do beneficiário, residente ou não residente, no 
território, a depender do tipo de rendimento. (...)” (TORRES, 2003,p. 77) 

Nesse sentido, entende-se que as nações que adotam o critério da territorialidade 

tributam todas as rendas geradas em seu território nacional, seja produzida por residentes 

ou não-residentes.15 

Com a adoção do critério da universalidade, por outro lado, busca-se tributar a 

totalidade dos rendimentos auferidos pelos residentes1617, sejam indivíduos ou empresas, 

independentemente de estarem no território nacional. Nesse sentido citamos TACIANA 

ALVES: 

“(...) as pessoas – física e jurídicas – vinculadas ao país por um 
critério de conexão subjetivo, serão tributadas em bases universais, é dizer, 
serão tributadas pela totalidade de seus rendimentos, independentemente do 
local de sua produção, de forma que as normas tributárias internas incidirão 
sobre fatos (eventos juridicializados) cujo elemento de conexão subjetivo 
esteja situado no Brasil, nada obstante o elemento de conexão material (fonte 
de rendimento) possa estar situado no exterior, ocasião em que será 
atribuído, à norma interna, alcance ultraterritórial.” (ALVES, 2003,  pg. 633-
634) 

A adoção de tais critérios leva a dupla e pluri tributação internacional, pois, por muitas 

vezes duas ou mais jurisdições tributam a mesma operação do mesmo contribuinte.18 Essa 

bitributação pode ocorrer tanto jurídica, como economicamente19, nesse sentido citamos 

ROHATGI: 

A dupla tributação econômica surge quando a mesma transação 
econômica, item ou receita são tributados por dois ou mais Estados durante o 
mesmo período, mas nas mãos de diferentes contribuintes. Na dupla 
tributação jurídica, dois ou mais Estados incidem seus tributos na mesma 
entidade ou pessoa por períodos idênticos. (ROHATGI, 2001, P.2, tradução 
livre) 

                                                            
15 Sobre o conceito de territorialidade recomeda-se a leitura de TÔRRES, Heleno Taveira. Ibidem. pg 72-

108. 
16 (...) o termo “residente de um Estado Contratante” significa qualquer pessoa que, dentro das leis 

daquele Estado é sujeita ao tributo por razão de seu domicílio, residência, local de administração ou qualquer 
outro critério de natureza similar, e também inclui aquele Estado e qualquer outra subdivisão política deste. Esse 
termo, no entanto, não engloba a pessoa que é sujeita a tributação naquele Estado em razão tão somente da renda 
proveniente de fontes naquele Estado ou do capital situado lá. (tradução livre). OCDE.. Articles Of The Model 
Convention With Respect To Taxes On Income And On Capital, Artigo 4º, parágrafo 1º, de 28 de janeiro de 
2003. Paris: OCDE. Disponível em http://www.oecd.org/tax/treaties/1914467.pdf. Acesso em 16 de abril de 
2014.  

17 Para aprofundar referência bibliográficas, bem como para aprofundar o estudo do tema, recomeda-se a 
leitura de ARNOLD, Brian J. e  MCINTYRE, Michael J. Op. Cit. pg. 21 à 28. 

18 AVILA, Márcio. A Soberania E O Direito Tributário Internacional. In: Revista da Faculdade de 
Direito da UERJ, Rio de Janeiro, V.2, nº 22, jul./dez., 2012. Disponível em: http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/viewFile/1569/3054. Acesso em 16 de abril de 2014. 

19  A título exemplificativo citamos o caso do preço de transferência – os casos que envolvem preços de 
transferência são o melhor exemplo de dupla tributação econômica. Por exemplo, a administração tributária 
ajusta o preço cobrado entre partes relacionadas resultando em um tributo cobrado sobre o adicional de receitas 
de uma parte relacionada, aonde outro país já tributou a mesma renda nas mãos da outra parte 
relacionada.(Tradução livre) OCDE.  Manual On Effective Mutual Agreement Procedures (MEMAP), Fevereiro 
de 2007. Paris: OCDE. disponível em http://www.oecd.org/ctp/38061910.pdf. Acesso em 16 de abril de 2014. 
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Apesar da existência de diferentes métodos20 para evitar dupla tributação tanto jurídica 

como econômica, na maior parte dos casos é a definição jurídica que prevalece, por ser essa 

mais facilmente verificável no caso concreto. 

É a denominada Tributação Internacional que busca regular a tributação de um país que 

afeta outros, de modo que essa prática não ocorra. No entanto, sabe-se que não existe 

qualquer órgão tributário internacional que estabeleça normas para tanto, tampouco há 

previsão de sua criação, por afetar a arrecadação de uma nação, existe resistência quanto a 

elaboração de um órgão geral que trate do assunto apesar de discussões acerca do tema 21.  

Segundo ROY ROHATGI, Tributação Internacional “International Taxation” pode ser 

definida como: “the global tax rules that apply to transactions between two or more countries 

(also called States) in the world. It encompasses all tax issues arising under a country’s 

income tax laws that include some foreigner element.”22 (ROHATGI, 2001, pg.03) 

Esse conceito é reafirmado por BRIAN ARNOLD e MICHAEL J MCINTRYRE ao 

afirmarem que “(...) [international tax] encompasses all tax issues arising under a country’s 

tax laws that include some foreign element”23. (ARNOLD e MCINTRYRE, 2002, pg.01) 

Ambos os autores afirmam que tributos não são internacionais (“taxes are not 

international”)24, ou seja, apesar no nome de tributação internacional, não existem tributos ou 

políticas tributárias de fato internacionais. A tributação internacional ocorrerá sempre que as 

políticas e leis tributárias de um país englobarem algum elemento que interfira na economia 

de outra nação25, como nos casos de bi e pluritributação. 

                                                            
20 O métodos estão estabelecidos nos acordos para evitar a bitributação. Destacamos no entanto, os 

formas de cálculo de preços de transferência elencadas no capítulo 3.2 do presente trabalho. 
21 Sobre o tema vide: COSTA, Leonardo de Andrade. Seminário Brasil Século XXI, em 24 de outubro de 

2001, Brasília. O Direito na Era da Globalização. Realização do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, p. 117. Após a declaração do palestrante no sentido de que “A necessidade de uma solução conciliatória 
tem fundamento no fato de que enquanto os sistemas tributários são nacionais, a atividade econômica se torna 
cada vez mais global, isto é, sendo a matéria tributária no mundo integrado uma questão de ordem multilateral, 
só podemos encontrar soluções tecnicamente plausíveis no plano multilateral”, o presidente da mesa, professor 
Antonio Carlos Rodrigues do Amaral, ressaltou “a atualidade das questões ora tratadas à luz do evento que nós 
tivemos em Paris, no final de junho deste ano, com membros da OCDE. Lá se discutiu sobre uma organização 
mundial tributária. Da necessidade premente de se organizar uma instituição multijurisdicional de envergadura, 
na qual seriam levadas os complexos temas tributários que tanto afetam a vida e o crescimento das Nações”.   

22 As regras tributárias globais que se aplicam a transações entre dois ou mais países (também 
denominados Estados) no mundo. Inclui todos os aspectos tributários que surgem dentro das regras tributárias de 
renda de um país que incluem algum elemento estrangeiro. (tradução livre) 

23 [tributação internacional] engloba todos os aspectos tributários que surgem sob as leis tributárias de um 
país que incluem algum elemento estrangeiro. (tradução livre) 

24 ARNOLD, Brian J. e  MCINTYRE, Michael International Tax Primer. 2ª edição. Holanda: Kluwer 
Law International, 2002.pg. 3. E  ROHATGI, Roy. Op. Cit. pg.1 

25 ARNOLD e MCINTRYRE estabelecem quatro categorias de tributação internacional, os aspectos 
tributários na transação de bens e serviços entre duas nações; a manufatura de uma indústria; investimento 
estrangeiro e ainda tributação de indivíduos que são residentes de um país, mas trabalham em outro. Caso 
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Nesse sentido, haja vista a inexistência de um organismo internacional que regulamente 

a tributação, os próprios países soberanos devem estabelecer suas próprias regras com relação 

aos tributos internacionais e suas limitações, no âmbito nacional por meio de leis internas. Já 

no âmbito internacional são estabelecidos tratados e acordos com seus principais parceiros 

comerciais, esses que impõem limitações nas tributações dos acordantes de forma a 

regulamentar a tributação e evitar prejuízos.  

Apesar dos acordos serem as únicas normas vinculantes em caráter internacional que 

regulamentam as questões tributárias, existem ainda outras fontes do Direito Internacional 

Tributário que buscam regulamentar e harmonizar o sistema tributário global, como acordos 

internacionais multilaterais, costumes e princípios do direito internacional26. 

São muitos os objetivos das regras de tributação internacional, no entanto, salientamos 

as primordiais27, quais sejam, a busca do país pela parcela justa de receita decorrente das 

transações inter fronteiriças, ou seja, não deverá a nação sobretaxar, por exemplo, toda a 

transação se somente uma parte ocorreu em seu território. Caso isso ocorra, ou o outro Estado 

perderá sua receita, ou o contribuinte será sobretaxado.  

Ademais, outro objetivo é a promoção de equidade (“fairness”), que garante a tributação 

igual para contribuintes equivalentes, de forma não privilegiar ou prejudicar o residente e o 

não residente2829. Por fim ressaltamos ainda, a promoção de neutralidade na exportação e 

importação de capitais. 

 

2.2) Bitributação e Pluritributação: 

 

A bitributação ou pluritributação jurídica, como mencionada anteriormente, é na 

realidade um concurso de normas, haja vista que o mesmo fato jurídico está enquadrado em 

                                                                                                                                                                                          
alguma transação esteja configurada em uma dessas categorias provavelmente terá um elemento de tributação 
internacional, ou seja, afetará mais de um país. ARNOLD, Brian J.; MCINTYRE, Michael J. Op. Cit. pg. 1. 

26 ROHATGI, Roy. Op. Cit. pg.14 
27 ROHATGI, Roy. Op. Cit. pg.1 e ARNOLD, Brian J.;  MCINTYRE, Michael J.Op. Cit., 5-8 
28 O sistema tributário de um país deverá ser neutro, para não afetar a denominada “freedom of 

establishmennt”, bem como o “free movement of capitals”, ou seja, o contribuinte não deve ser incentivado a se 
estabalecer em uma determinada jurisdição unicamente por conta das vantagens trazidas pela tributação. Para 
aprofundar referências bibliográficas, bem como para aprofundar o estudo do tema, recomeda-se a leitura do 
texto ROHATGI, Roy. Op. Cit.  pgs 1-2 e 21-23. 

29 Nesse sentido, importante ressaltar que é saudável que um país busque competitividade tributária, no 
entanto, essa não pode ser confundida com competitividade tributária prejudicial (“harmful tax competition”). 
Enquanto a primeira promove maior bem estar econômico o último, baseado na tentativa de “roubar” receita de 
outras nações prejudica o sistema tributário.  

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Report SN 4901/99, Code of Conduct (Business Taxation). 
Buxelas: 1999. Disponível em: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/primarolo_en.pdf. 
Acesso em 16 de abril de 2014. 
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diferentes normas, gerando a obrigação de pagar dois tributos sobre uma mesma hipótese de 

incidência.30  

Segundo ALBERTO XAVIER, para que seja possível a constatação da existência de 

dupla tributação faz-se necessária a verificação da identidade do fato e da pluralidade de 

normas.31 A análise da identidade do fato é inferida quando diferentes normas recaem sobre a 

mesma situação. Essa verificação deve ser realizada analisando quatro critérios (i) a 

identidade do objeto, (ii) a identidade do sujeito, (iii) a identidade do período tributário, e (iv) 

a identidade do imposto. 

A pluralidade de normas, por outro lado, verificar-se-á, quando as normas incidentes 

pertencerem a Estados32 distintos. Assim, entende-se que ocorrerá a bitributação sempre 

que dois ou mais Estados impuserem a cobrança de tributos semelhantes sob o mesmo 

contribuinte na mesma operação e no mesmo período de tempo. 

A bitributação jurídica ocorrerá fundamentalmente em razão de conflitos: (i) residência-

residência;(ii) fonte-fonte e (iii) fonte-residência.33 O primeiro consiste em dois ou mais 

Estados considerarem o contribuinte como seu residente. Já a segunda situação ocorrerá 

quando mais de uma nação considera que é a fonte de rendimentos do contribuinte. A última 

hipótese acontece quando um Estado entender que o contribuinte é seu residente e o outro 

considerar que o rendimento gerado provém, ou seja, a fonte deriva de outro Estado.34 

Por muitas vezes a bitributação ocorre porque as regras dos países não são uniformes, 

ou seja, caso dois Estados possuam definições distintas do que é ser residente eles poderão 

tributar um mesmo contribuinte por ser qualificado como residente nas legislações de ambos. 

Faz-se necessária então a uniformização dos conceitos de forma a gerar maior segurança 

jurídica para os contribuintes. 

Apesar da dupla tributação não ser efetivamente proibida por nenhum organismo, a 

múltipla incidência é algo que o formulador da política tributária deve evitar, por ser 

prejudicial para os contribuintes, de forma a restringir o seu comportamento. Além de ser uma 

barreira a economia e ao comércio mundial, por impedir os negócios e investimentos inter-

fronteiriços.35 Por não existir um organismo de direito internacional tributário cabe aos 

                                                            
30 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, Editora Forense, 7ª edição, 2010, Pg. 

21. 
31 Id. Ibidem.  
32 Para efeitos do presente trabalho analisaremos tão somente a dupla tributação internacional, para 

informações sobre a dupla tributação interterritorial verificar XAVIER, Alberto. Op. Cit. pg. 25- 30. 
33 ARNOLD, Brian J. e  MCINTYRE, Michael J.Op. Cit.  pg. 29-30 
34 Para aprofundar referências bibliográficas, bem como para aprofundar o estudo do tema, recomeda-se a 

leitura de ROHATGI, Roy. Op. Cit. capítulo 4. 
35 ROHATGI, Roy. Op. Cit. pg.2 
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Estados estabelecerem suas próprias medidas para evitar a dupla tributação, seja 

individualmente, ou coletivamente com outros parceiros. 

Nesse sentido, os Estados tendem a estabelecer acordos com o objetivo de evitar a 

bitributação, principalmente, com seus principais parceiros comerciais, em virtude da 

complexidade do assunto, acordos que envolvem mais de duas partes não são comuns.36  

Os acordos adotados pela maior parte das nações, mesmo aquelas que não são 

signatários da organização, como é o caso do Brasil, são baseados no modelo estabelecido 

pela OCDE37. Importante ressaltar, ainda, que a OCDE dá prioridade aos países exportadores 

de capital frente aos importadores. Assim, de acordo com ARNOLD e MCINTRYRE, por 

muitas vezes as regras fazem com que o país fonte da renda (“source”) abra mão dos tributos 

sobre algumas receitas recebidas por seus residentes para o outro contratante. Essa medida, no 

entanto, pode ser prejudicial para os Estados em desenvolvimento econômico, por serem, via 

de regra, importadores de capital.38  

Diferentemente dos princípios de direito internacional, os acordos, possuem efeito 

vinculante39 para as partes contratantes. Assim, em sua maioria, por originarem de um mesmo 

modelo, buscam primariamente evitar e prevenir a bitributação e para isso funcionam como 

uma forma de negociação de divisão de receita entre as partes contratantes.40  

Os acordos são uma forma de negociação entre parceiros comerciais que limitam as 

normas tributárias internas, com o objetivo de estabelecer definições internas para a alocação 

de receitas, de forma a evitar que dois Estados tributem o mesmo fato. É importante ressaltar 

que tal instrumento não cria novas regras, mas tão somente aloca o poder de tributar, que, 

para que seja efetivo deve estar refletido nas normas internas de direito tributário de 

cada parte contratante.41 Nas palavras de ROHATGI “Tratados estabelecem um mecanismo 

independente para evitar a dupla tributação por uma restrição de reclamações tributárias nas 

                                                            
36Ibidem.  
37 Os tratados para evitar a bitributação, além de serem previstos pela OCDE são também elaborados pela 

ONU e pelos EUA. Apesar de semelhantes tais dispositivos possuem alguns conceitos distintos que não serão 
abordados, pois não são parte do escopo do presente trabalho. Para mais informações sobre o assunto consultar 
Oliveira, Phelippe Toledo Pires de.  A Troca de Informações em Matéria Tributária: Práticas e Perspectivas 
Brasileiras sobre o Assunto. In: Revista PGFN, Ano I, Edição III, 2012. Disponível em 
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/revista-pgfn/ano-i-numero-iii-
2012/K%2019%20a%20troca%20de%20informacoes.pdf. Acesso em 23.05.2014.  

38 ARNOLD, Brian J. e  MCINTYRE, Michael J. Op. Cit. pg. 92-95 para mais informações ler o original. 
39 Os Acordos para evitar dupla tributação passam a ter caráter vinculante quando normatizados no direito 

interno Brasileiro. A hierarquia dos tratados não será tratada no presente trabalho, para aprofundar referências 
bibliográficas, bem como para aprofundar o estudo do tema, recomenda-se a leitura de XAVIER, Alberto Op. 
Cit., pg. 76 – 150. 

40 ROHATGI, Roy. Op. Cit. pg.3 
41 ROHATGI, Roy. Op. Cit. pg.69 
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áreas em que tais reclamações são esperadas, ou pelo menos teoricamente possíveis.” 

(ROHATGI, 2001, p. 70, tradução livre) 

Como forma de evitar a bitributação os acordos estabelecem, precipuamente, formas de 

regras distributivas de atribuição (“assignment rules”) e de alívio (“relief methods”). As 

primeiras funcionam como uma forma de alocação de receita para o Estado de forma 

exclusiva ou limitada42. Ou seja, estabelecem tanto casos em que somente um dos 

contratantes deve tributar, em que se restringe e exclui a cobrança de certo tributo por um dos 

Estados contratantes, como situações em que o acordo determina que um determinado Estado 

pode cobrar tributo sobre o fato gerador, aonde não há exclusão da cobrança para nenhum 

dos contratantes. Nesse caso, o acordo estabelece métodos a serem aplicados de forma a 

evitar a bitributação. 

A doutrina reconhece diversos métodos de alocação de receitas, os denominados 

“Relief Methods” dos quais se destacam o método de dedução43, método de crédito e método 

de isenção. Os acordos para evitar a bitributação, tanto pelo modelo da OCDE como das 

Nações Unidas (UN), além dos Estados Unidos44 identificam apenas a possibilidade de 

utilização dos dois últimos, ou seja, crédito e exceção, por ser o de dedução o mais 

desvantajoso para o contribuinte.  

O método de crédito estabelece que o país de residência fornecerá um crédito 

equivalente ao montante já recolhido no país de geração da receita. A título exemplificativo 

citamos o Acordo Brasil- Finlândia: 

1 No Brasil, a dupla tribulação será eliminada como segue:  
a) quando um residente do Brasil receber rendimentos que, de acordo 

com as disposições deste Acordo, sejam tributáveis na Finlândia, o Brasil 
concederá, na aplicação de seu imposto, um crédito equivalente ao 
imposto pago na Finlândia;  

b) todavia, o montante desse crédito não excederá a fração do imposto 
brasileiro correspondente à participação desse rendimento na renda 
tributável no Brasil.”45 (Grifos Nossos).  

                                                            
42 Segundo ROY ROHATGI. Op. Cit. pg.69 “Assignment rules” alocam ou um direito exclusivo ou 

limitado de tributação para os dois países usando um ou mais dos seguintes princípios distributivos em diferentes 
fontes de renda: o direito exclusivo de tributar é com o país fonte do objeto do tributo; o país de fonte reserva o 
direito a tributação limitada ou compartilhada do objeto; o país de fonte pode tributar todo, mas não tem direitos 
exclusivos de tributação no país de residência do sujeito (tradução livre) para aprofundar referências 
bibliográficas, bem como para aprofundar o estudo do tema, recomenda-se a leitura do texto original. 

43 O método de dedução consiste nos países concederem uma dedução do valor já pago no local da 
geração da receita. 

44 Artigo 23 do Modelo de Tratado da OCDE, do Modelo de Tratado da UN e do Modelo de Tratado dos 
Estados Unidos (“U.S. Model Treaty”). 

45 BRASIL. Decreto nº 2.465, de 19 de Janeiro de 1998. Promulga o Acordo para Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Finlândia, em Brasília,em 2 de abril de 1996. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 de Janeiro de 1998. Disponível em: 
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Já o método isenção ocorre quando o país de residência fornece uma isenção de 

tributação na receita gerada no exterior. Assim, a receita gerada no exterior é tributada 

exclusivamente naquele Estado em que foi gerada. É uma forma do Estado abrir mão da 

Universalidade e tributar tão somente pelo critério da Territorialidade46. Vejamos o acordo 

Brasil-Luxemburgo:  

“No caso do Luxemburgo, a dupla tributação será evitada da seguinte 
maneira:  

a) quando um residente do Luxemburgo receber rendimentos ou 
possuir capital, não indicados nas alíneas b e c abaixo, que, de acordo com as 
disposições da presente Convenção, possam ser tributados no Brasil, o 
Luxemburgo isentará de imposto esses rendimentos ou esse capital, mas 
poderá, para calcular o montante do imposto sobre o restante dos 
rendimentos ou do capital desse residente, aplicar a mesma alíquota que 
aplicaria se o rendimento ou o capital em questão não tivessem sido isentos;  

b) com ressalva do disposto na alínea c , quando uma sociedade 
residente do Luxemburgo detiver, desde o início de seu exercício social, de 
forma contínua, uma participação direta de pelo menos 25 por cento do 
capital de uma sociedade residente do Brasil, os rendimentos provenientes 
dessa participação e a própria participação são isentos de imposto no 
Luxemburgo.  

A isenção se aplica igualmente quando as participações acumuladas 
de diversas sociedades residentes do Luxemburgo atinjam pelo menos um 
quarto do capital da sociedade residente do Brasil e quando uma das 
sociedades residentes do Luxemburgo detiver em cada uma das outras 
sociedades residentes do Luxemburgo uma participação superior a 50 por 
cento.” 47 

 

Além de evitar a bitributação os acordos ainda uniformizam conceitos, tais como de 

residência e de fonte de receita e também consistem em uma importante medida para evitar a 

evasão fiscal. Paralelamente os acordos têm ainda como objetivo a eliminação de 

discriminação dos não residentes, como forma de estabelecimento e a troca de informações 

entre os contratantes, com o objetivo de maior controle fiscal.48 

 

2.3) Acordo Antecipado de Preços e a Bitributação: 

 

                                                                                                                                                                                          
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/Finlandia/Dec24651998.htm. Acesso em 
14 de abril de 2014. 

46 BASSANEZE, João Marcelo Tramujas, Op. Cit. Pg 457. 
47 BRASIL. Decreto nº 85.051, de 18 de agosto de 1980 Promulga a Convenção entre a República 

Federativa do Brasil e o Grão-Ducado de Luxemburgo para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos 
sobre a Renda e o Capital. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 de agosto de 
1980. Disponível em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/Luxemburgo/Dec850511980.htm Acesso 
em 14 de abril de 2014. 

48 ARNOLD, Brian J. e  MCINTYRE, Michael J. Op. Cit. pg. 92. 
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A transação entre partes relacionadas por muitas vezes gera a bitributação. Para que seja 

possível a compreensão dessa premissa, faz-se necessário o entendimento de em que consiste 

o denominado preço de transferência. 

Nas palavras de HELENO TORRES, “Sempre que uma empresa venda um bem ou 

presta um serviço a outras pessoas, deve ser fixado um preço correspondente; e quando as 

pessoas envolvidas são “partes vinculadas”, o preço é chamado de preço de transferência”49. 

(TORRES, 2001, p.163). O conceito, que será aprofundado adiante, consiste no preço 

estabelecido nas transações entre pessoas vinculadas.  

O tema merece atenção especial, pois, por serem vinculadas, as partes podem arbitrar o 

valor da transação, utilizando-se dessa possibilidade como uma forma de evasão de divisas. 

Nesse sentido, ALBERTO XAVIER define preço de transferência como, “[a] política de 

preços que vigora nas relações internas de empresas interdependentes, e que, em virtude 

destas relações especiais, pode conduzir à fixação de preços artificiais distintos dos preços de 

mercado.”50(XAVIER, 2010) 

Para melhor entendimento, podemos sumarizar a problemática expressando que os 

grupos econômicos, que buscam evasão fiscal, alteram arbitrariamente o valor das transações, 

provocando a ocorrência de prejuízo, ou menor lucro, nos Estados que tributam mais 

gravosamente o lucro, deslocando, dessa forma, a maior parte ou montante substancial da 

renda para os países com baixa ou nenhuma tributação. Dessa forma, ocasionam perda de 

receita para os Estados que adotam elevada carga tributária, em decorrência da manipulação 

dos preços nas transações entre partes relacionadas.  

Nessa seara, a OCDE buscando a justa alocação de receitas entre as nações definiu o 

conceito do “arm’s length”51, que determina que a transação entre partes relacionadas deve 

ocorrer como se fosse realizada com uma parte independente. Ou seja, o preço praticado entre 

transações interdependentes deve ser o mesmo praticado com terceiros, ou como se com 

terceiro fora praticado52. 

Assim, os Estados objetivando apurar o preço que deveria ter sido atribuído a tal 

transação adotam métodos de apuração, que serão detalhados adiante. Por ora ressalta-se que 

                                                            
49 TORRES, Heleno. Op. Cit (nota 3)p.163 
50   XAVIER, Alberto. Op. Cit. 
51Nas palavras de Luis Eduardo Schoueri “o princípio arm’s length consiste, sinteticamente, em tratar os 

membros de um grupo multinacional como se eles atuassem como entidades separadas, não como partes 
inseparáveis de um negócio único. Devendo tratá-los como entidades separadas (separate entity approach), a 
atenção volta-se à natureza dos negócios celebrados entre os membros daquele grupo.” SCHOUERI, Luís 
Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 3ª Edição, São Paulo; Ed. Dialética, 
2013, Pg. 39. 

52 ARNOLD, Brian J. e  MCINTYRE, Michael J. Op. Cit. p.57 
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uma vez identificado que o preço fora inferior ao “arm’s length” para uma determinada nação, 

ou seja, ao que teria sido em caso de transação com partes não relacionadas, o lucro é 

majorado de forma que o Estado não perca receitas.   

O problema desse panorama ocorre justamente com a majoração do lucro da empresa 

em determinada nação pelo órgão fiscalizador. Pois, em se tratando de transações que 

envolvem diversas nações essas podem entender que o mesmo lucro deve ser tributado em 

ambos os Estados. Por muitas vezes os critérios para comprovação dos preços são distintos 

nas diferentes jurisdições o que provoca divergência de conceitos entre as nações ocasionando 

a duplatributação, seja pelo critério residência-residência; fonte-fonte ou fonte-residência 

analisados anteriormente. 

Nesse sentido, dispõe BRIAN “When an enterprise is engaging in cross-border 

transactions in two or more countries through affiliated companies and those countries all 

have the power to adjust the transfer prices of the affiliated companies the enterprise may be 

subject to double taxation.”53 (BRIAN, 2002, P. 55). Ou seja, para que não ocorra 

duplatributação os Estados devem acordar quanto aos ajustes a serem estabelecidos nos 

preços de transferência praticados, conforme esclarece o Diogo Leite de Campos54: 

No que se refere aos preços de transferência praticados por empresas 
relacionadas, a referida dupla tributação decorre de um Estado membro 
aumentar os lucros colectáveis de uma empresa envolvida em transacções 
que, na perspectiva da sua administração fiscal, não são “at arm’s lenght” e 
quando outro Estado membro não permite um correspondente decréscimo 
dos lucros da empresa estabelecida no seu próprio território, empresa que é 
relacionada com a empresa estabelecida no território do outro Estado 
membro que aumentou o lucro tributável. (CAMPOS, 2007) 

 A OCDE objetivando minimizar a duplatributação no caso de ajustes de preço de 

transferência estabeleceu no artigo 9º §2º do Modelo de Acordo para evitar a bitributação55, 

que caso uma nação ajuste o preço praticado o outro Estado também deverá fazê-lo, 

vejamos56:  

                                                            
53 “Quando uma empresa está começando nas transações interfronteiriças entre dois ou mais países 

através de empresas afiliadas e todos esses países detêm o poder de ajustar os preços de transferência das 
companhias afiliadas a empresa pode ser sujeita a dupla tributação.” (Tradução livre) 

54CAMPOS, Diogo Leite de. Preços de transferência e arbitragem. In: Revista da Ordem dos 
Advogados, Ano 67, Vol. III, Portugal: 12.2007. Disponíel em:  
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=30777&idsc=65580&ida=65540. Acesso em 10 de 
abril de 2014. 

55 OCDE. Op. Cit (nota 16) Artigo 9º. 
56 Ressalte-se que modelo de convenção não adotou a previsão do §2º do artigo 9º, estabelecendo tão 

somente a possibilidade de reajuste do lucro tributável, como pode ser verificado no Acordo firmado entre o 
Brasil e a Dinamarca: 

“a) uma empresa de um Estado Contratante participar direta ou indiretamente da direção, controle ou 
capital de uma empresa do outro Estado Contratante, ou b) as mesmas pessoas participarem direta ou 
indiretamente da direção, controle ou capital de uma empresa de um Estado Contratante e de uma do outro 
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Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of 
that State —and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the 
other Contracting State has been charged to tax in that other State and the 
profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of 
the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises 
had been those which would have been made between independent 
enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to 
the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such 
adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this 
Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if  
necessary consult each other. 57(grifos nossos) 
 

Sobre tal disposição cabem algumas considerações. Primeiramente a OCDE não 

estabelece prazo ou método específico para o ajuste entre Estados, ficando subentendida a 

aplicação dos “Relief Methods” analisados anteriormente. Ressalta-se ainda os Estados não 

estão obrigados a concordar um com os outros na forma descrita anteriormente, essa é uma 

faculdade de cada nação58, que caso o faça estará abrindo mão da geração de uma receita59. 

Ainda, muitos países se quer implementam tal cláusula em seus acordos60, como é o caso do 

Brasil, e alguns, ainda que os façam não transpassam o princípio para o direito interno, o que 

transforma a disposição em ineficaz. 61 

Assim, tendo em vista que por muitas vezes são necessários ajustes62 nos preços 

praticados entre partes relacionadas e os tratados não dispõem de uma maneira eficaz de 

evitar a dupla tributação faz-se necessária outra forma de solução de controvérsias. Nesse 

sentido, estabelece a próprio Acordo, em seu artigo 25 a possibilidade de acordos amigáveis 

                                                                                                                                                                                          
Estado Contratante, e, em ambos os casos, as duas empresas estiverem ligadas, nas suas relações comerciais ou 
financeiras, por condições aceitas ou impostas que difiram das que seriam estabelecidas entre empresas 
independentes, os lucros que, sem essas condições, teriam sido obtidos por uma das empresas, mas não o foram 
por causa dessas condições, podem ser incluídos nos lucros dessa empresa e tributados como tal.” BRASIL, 
Decreto 75.106, de 20 de dezembro de 1974, Promulga a Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda Brasil –Dinamarca. Diário Oficial [da 
República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 08 jan. 1975. Artigo 9º. 

57 “Onde um Estado Contratante inclui os lucros da empresa desse Estado – e tribute de acordo- lucros 
que a empresa de outro Estado Contratante foi tributada naquele outro Estado e os lucros incluídos são lucros 
que seriam devidos para a empresa do Estado mencionado primeiramente se as condições feitas entre as duas 
empresas fossem aquelas que seriam realizadas entre empresas independentes, então aquele outro Estado pode 
realizar um ajuste no valor do tributo cobrado sobre aqueles lucros. Ao determinar tais ajustes devidos devem ser 
levadas em consideração as outras disposições dessa Convenção e as autoridades competentes do Estados 
Contratantes devem se necessário consultar umas as outras.” (tradução livre) 

58 ROHATGI, Roy. Op. Cit. pg.253 
59TORRES, Heleno. OP. Cit (nota 03) .p.308-309 
60OCDE. Transfer Pricing Guidelines, 2010. Artigo 9º, parágrafos 16-17. Disponível em 

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/38008392.pdf. Acesso em 22 de abril de 2014.   
61Id. Ibidem. Parágrafo 6º.   
62 A conforme será analisado adiante a transação entre pessoas vinculadas por muitas vezes não é 

comparável a transações com terceiros, assim, a aplicabilidade dos métodos de ajuste torna-se difícil e incerta. 
Nesse sentido, as diferentes nações estabelecem para uma mesma situação métodos e requisitos distintos o que 
por muitas vezes gera ajustes para ambas as partes. 
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entre as partes, dentre os quais destacamos o Advance Pricing Agreement, doravante APA, 

especificamente na modalidade multilateral. 

Advance pricing agreement (APA) é definido segundo a OCDE como “uma abordagem 

administrativa que busca prevenir disputas de preços de transferência de surgirem ao 

determinar o critério de aplicação do arm's length principle antes da transação ocorrer”63. Ou 

seja, consiste em uma negociação entre o contribuinte e a autoridade fiscal de modo a 

estabelecer os critérios arm’s length que serão utilizados no futuro da operação de modo a 

evitar a existência de um possível conflito. 

O APA pode ocorre na modalidade unilateral e bilateral/multilateral. Enquanto o 

primeiro estabelece unicamente um acordo entre o contribuinte e a administração de um país, 

o outro é uma forma de acordo entre o contribuinte e duas ou mais nações. Ou seja, nesse 

último o contribuinte estabelece com as nações em que ocorre a transação, em que 

potencialmente haveria ajuste de preços, um critério para a alocação eficaz de receita que 

satisfaça todas as partes e evite a bitributação, além de estarem de acordo com o método de 

valoração a ser adotado. 

 O tema será aprofundado adiante, no entanto, cabe aqui salientar que o APA 

multilateral, também denominado Mutual Agreement Procedure (MAP) é a forma mais 

eficaz64 de evitar a bitributação no caso de ajustes de preços de transferência. Por serem 

vinculantes entre os participantes65 os MAP APAs estabelecem com as autoridades em que 

provavelmente haverá duplatributação um critério satisfatório para ambos que a evite.  

Além de trazer o benefício de evitar a pluritributação, evitar a disputa entre as nações e 

alocar eficazmente a receita devida para cada nação, ainda garante segurança jurídica para o 

contribuinte.66   

 

 

3) PREÇO DE TRANSFERÊNCIA 
 

 

Preço de Transferência consiste na política de preços estabelecida entre pessoas 

vinculadas67.68 Em verdade, consiste na alocação de receitas e despesas nas transações com 

                                                            
63OCDE. Guidelines for APA. Disponível em http://www.oecd.org/tax/transfer-

pricing/guidelinesforapa.htm. Acesso em 23.05.2014, tradução livre. 
64 TORRES, Heleno. Op. Cit (nota 03) p. 312. 
65Ressalta-se que as partes não são obrigadas a efetuar o acordo, no entanto, uma vez que o façam esse se 

torna vinculante para os acordantes. 
66ARNOLD, Brian J. e  MCINTYRE, Michael J. Op. Cit. pg. 118-119 
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partes relacionas estabelecidas em jurisdições distintas.69 A problemática gerada em torno dos 

preço de transferência deriva da possibilidade de sua utilização pelas empresas como forma de 

planejamento tributário.70 Pois, por muitas vezes, as empresas buscam reduzir os lucros em 

jurisdições com carga tributária elevada71 reduzindo, conseqüentemente a tributação sobre o 

lucro efetiva. 

Objetivando a justa distribuição de receita entre as diversas jurisdições, bem como a 

prevenção quanto a evasão fiscal estabeleceu-se o conceito de “arm’s length”72. Esse 

determina que o preço de todas as transações realizadas entre pessoas vinculadas deve 

corresponder ao preço praticado pelo mercado sem interferência da vinculação, ou seja, 

equivalente ao que seria exercido caso a operação fosse operacionalizada com partes não 

relacionadas73.  

Por serem um mesmo conglomerado ou grupo econômico fica difícil para a 

administração tributária identificar se tais receitas foram realmente geradas pela empresa em 

determinada localidade, ou se foi o resultado de uma manipulação de preços entre partes 

localizadas em diferentes jurisdições, como forma de fraude de resultados, objetivando 

benefícios fiscais. Além disso, por muitas vezes, a transação é efetuada somente entre 

empresas do mesmo grupo econômico restando difícil para a própria empresa a apuração do 

denominado arm’s length price.74  

Dessa forma a fiscalização tributária criou métodos para a determinação do valor dos 

bens, serviços e direitos transacionados pra verificar se o preço praticado de fato corresponde 

ao arm’s length. Caso entenda-se que o lucro estabelecido pelas partes é inferior ao que 

deveria ter sido praticado, a autoridade tributária deve ajustá-lo para que seja similar aquele 

praticado por partes não relacionadas. Ou seja, para a dedução de despesas ou o cômputo de 

receitas nas operações realizadas entre pessoas vinculadas devem-se observar métodos, 

previstos na legislação, que visam corrigir eventuais distorções e desestimular a remessa de 

                                                                                                                                                                                          
67Nas palavras de SCHOUERI “ Enquanto a Convenção-Modelo da OCDE  refere-se a empresas 

associadas, as regras brasileiras internas a cerca de preços de transferência empregam um conceito de “partes 
vinculadas”. As noções não são necessariamente coincidentes. Isso significa que podem haver casos em que o 
direito  interno brasileiro prevê um ajuste (devido a caracterização de partes vinculadas) que, no entanto, não 
será contemplado no tratado internacional (devido à falta de empresas associadas). SCHOUERI, Luís Eduardo. 
Op. Cit., Pg.70 

68 XAVIER, Alberto. Op. Cit. 
69TORRES, Heleno. Op. Cit (nota 03) .p. 164. 
70Ressalta-se que o termo preço de transferência é neutro, ou seja, não pressupõe que haverá arbitramento 

do lucro para vantagens indevidas. 
71ARNOLD, Brian J. e  MCINTYRE, Michael J. Op. Cit. p. 53. 
72Apesar de não explicito o princípio é refletido no art. 9º do modelo de Acordo para evitar bitributação. 
73SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. Cit. Pg. 39. 
74 OCDE. Op. Cit (nota 60)  
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lucros por meio de operações envolvendo importação e exportação de bens, direitos ou 

serviços. 

 Ressalta-se que no Brasil a adoção do controle por meio do preço de transferência 

surgiu com a publicação da lei 9.430 em 1996. O país, que não é signatário da OCDE, baseou 

o dispositivo nas Guidelines da OCDE75, no entanto, as regras Brasileiras em muito diferem 

daquelas76, como será demonstrado adiante.   

 A arbitrariedade quanto a aplicação dos preços de transferência, além da dupla 

tributação, já previamente apontada, também traz outros problemas, como a redução da 

receita para os países. Salientamos ainda que tal prática afeta a concorrência entre as 

empresas.77 Os ajustes de preços de transferência se propõem a erradicar os problemas 

apontados acima, além de diversos outros78. Assim, é fundamental que todas as jurisdições 

prevejam regras para os ajustes de preços de transferência. 

No entanto, a forma como as jurisdições operam tais ajustes pode ocasionar diversas 

situações desfavoráveis, dentre elas podemos citar que caso o controle seja efetuado de forma 

rigorosa e agressiva, como fazem os EUA, algumas jurisdições, que não adotem de forma 

concisa práticas de preços de transferência, podem ser prejudicadas. De acordo com BRIAN 

quando um país é agressivo na adoção de práticas de preços de transferência e outro país não 

é empresas com transações em ambas as jurisdições podem desviar recursos para aquele que 

adota práticas agressivas como uma forma de mitigar os riscos de dupla tributação.79  

 

3.1) Pessoa Vinculada e Empresa Associada: 

 

 A legislação brasileira dispõe que as regras de preços de transferência devem ser 

aplicadas nas operações de importação, aquisição ou exportação de bens, serviços e direitos 

nas operações efetuadas com pessoas vinculadas, sendo somente dedutíveis na 

determinação do lucro real até o valor que não exceda o preço determinado pelos métodos 

                                                            
75 Como confirmado pelo Acórdão Nº 12-37583 de 31 de Maio de 2011, proferido pela 15ª Turma da DRJ 

do Rio de Janeiro, além de serem baseados no OCDE os acordos devem inclusive referir-se as Guidelines para 
função interpretativa. “Conquanto não possuam natureza vinculante, os Comentários à Convenção-Modelo 
da OCDE, elaborados pelo Comitê de Assuntos Fiscais daquela Organização, constituem importante referência 
interpretativa para os tratados de bitributação celebrados pelo Brasil com base no referido modelo.” 

76 No presente trabalho analisar-se-á tão somente as principais distinções quanto a apuração do arms 
lenght. 

77 TORRES, Heleno Taveira. Op. Cit (nota 03) p. 205 
78 Como por exemplo, evitar a evasão fiscal, a violação a livre concorrência e a injusta alocação de 

receitas entre as jurisdições, assuntos que serão abordados a partir da página 40. 
79 ARNOLD, Brian J. e  MCINTYRE, Michael J. Op. Cit.  pg. 54 
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legais80. A própria Lei 9.430/96 estabelece o que são consideradas pessoas vinculadas para 

efeito da aplicação das regras, da seguinte forma: 

“Art. 23(...) 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 
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 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 administrativo 
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 jurídica, cuja 
soma as caracterizem como controladoras ou coligadas desta, na forma 
definida nos §§  1º e 2º do art. 243 da Lei 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, conforme 
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 concessionário, 
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.” 

 Assim, percebe-se que toda e qualquer empresa que detenha relação com outra pessoa 

física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior deverá aplicar as regras de preços de 

transferência para a dedução na apuração do lucro real. 

  No entanto, apesar de tal previsão os acordos para evitar a dupla tributação dispõem de 

maneira distinta. Os dispositivos determinam que o controle de preços dever-se-ia efetuar 

apenas nas transações com empresas associadas81 (“Associated Enterprises”)82, termo esse de 

abrangência menor do que o conceito previsto na legislação pátria. Assim, a doutrina83 

                                                            
80 BRASIL. Op. Cit (nota 02). Artigo 18, inciso I. 
81TORRES, Heleno. Op. Cit (nota 03) p. 304 
82 OCDE. Op. Cit (nota 16) Artigo 9º.  
83 Enquanto por um lado HELENO TORRES dispõe quanto a aplicabilidade da lei pátria em face do 

dispositivo internacional (TORRES, 2001, P. 305), ALBERTO XAVIER disciplina que prevalecerão as 
disposições internacionais em face do conceito de vinculação definido pela lei 9.430/96 (XAVIER, 1999, pg. 
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diverge quanto ao conceito aplicável nos casos em que a empresa é vinculada perante a 

legislação brasileira, porém não é associada perante o acordo internacional e está situada em 

um país com o qual o Brasil promulgou tal dispositivo. 

 O entendimento adotado para o presente trabalho coaduna com aquele estabelecido 

por HELENO TORRES,84 de que haja vista a soberania tributária nacional, já previamente 

abordada, para que os conceitos estabelecidos nos acordos internacionais tenham eficácia e 

validade no território nacional é necessário que tais dispositivos sejam replicados pela 

legislação pátria85. Assim cabe a cada jurisdição estabelecer suas regras em conformidade 

com as previstas no instrumento internacional. Ainda, no presente caso não se está frente a um 

conflito de normas em que se deve verificar aquela que deve prevalecer, pois a norma 

internacional não limita o que é entendido por “empresas associadas”, ficando a cargo de cada 

Estado contratante de fazê-lo. Nesse sentido estabelece TORRES:  

“Visando a aplicação da convenção por um dos Estados contratantes, 
o modelo propõe que as definições e outras expressões dispersas pelo texto e 
não expressões expressamente definidas, terão o significado que lhes forem 
atribuídos pela legislação interna do respectivo Estado(...)”. (TORRES, 
2001, pg.306) 

Logo, percebe-se que o conceito adotado para a aplicação ou não das regras de preços 

de transferência sob o ponto de vista brasileiro é aquele estabelecido pela lei 9.430/96. 

 Salientamos ainda que a legislação pátria estabelece que as disposições relativas as 

regras de preços de transferência 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 domiciliada em país que não tribute a renda ou que a 

tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento”86. Ou seja, as empresas situadas no Brasil 

que realizarem operações de bens, serviços ou direitos com outra situada em país com 

tributação favorecida87 estão sujeitas as regras de preços de transferência estabelecida na 

legislação. 

 

3.2) Os Métodos: 

 

                                                                                                                                                                                          
325), coadunando com XAVIER estabelece LUÍS EDUARDO SCHOUERI “o Fisco brasileiro fica impedido de 
aplicar as regras de preços de transferência, no caso de transações entre empresas que embora se considerem 
vinculadas, segundo a definição do artigo 23 da Lei nº 9.430/96, não sejam “associadas”, segundo o que 
disponha determinado acordo de bitributação. (SHOUERI, 2013, pg. 439) 

84 TORRES, Heleno. Op. Cit (nota 03) p. 304-307. 
85 SCHOUERI, Luíz Eduardo. Op. Cit. p. 409. 
86 BRASIL. Op. Cit (nota 02). Artigo 24. 
87 Os países e dependências com tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados estão relacionados 

na Instrução Normativa RFB nº 1.037, de 4 de junho de 2010. 
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O controle fiscal dos “preços de transferência” (transfer pricing) 
efetiva-se mediante a aplicação de métodos que tem como finalidade indicar 
o preço médio (preço referência) a ser praticado nas relações com partes 
interdependentes, ou independentes, cujo resultado poderá, se divergente, 
ensejar uma necessária retificação dos preços (...) sobre os atos de 
pagamento fixados em valores divergentes (para mais ou para menos) 
daqueles que seriam formados em uma transação entre sujeitos 
independentes, em condições de livre concorrência (arms length), 

Esses métodos de controle são determinados com o propósito de 
assegurar que os preços considerados para apurar o lucro das pessoas se 
aproximem tanto quanto possível, dos preços de mercado (formados at arm’s 
length). E cada um dos métodos possui seu respectivo critério de ajuste, cujo 
objetivo é permitir a comparação entre os preços pelos quais são vendidos ou 
comprados bens, serviços e direitos idênticos ou similares. (TORRES, 2001, 
P.165) 
 

Assim, percebe-se que os métodos buscam primariamente a comparação dos preços 

praticados pelas pessoas vinculadas com os que teriam sido praticados com partes 

independentes – preço parâmetro – de forma ajustar o lucro caso o preço parâmetro e o preço 

praticado sejam distintos e conseqüentemente alterarem o resultado tributável da empresa88.  

O Brasil estabelece os métodos de apuração do preço na lei 9.430/96, regulamentada 

pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.312/12 No entanto, apesar de 

ambos os dispositivos serem baseados nas normas da OCDE89, as regras e princípios adotados 

em muito se distinguem. Primeiramente cabe salientar que a legislação Brasileira determina a 

adoção somente dos métodos discriminados na lei ainda que nenhum deles reflita 

especificamente o caso concreto, sendo essa extremamente taxativa. Por outro lado, a OCDE 

busca a adoção do arm’s length de qualquer forma, ou seja, objetivando alcançar o arm’s 

length a OCDE admite quaisquer90 métodos baseados nos lucros que reflitam o 

princípio91 e não somente aqueles expressados na legislação. A OCDE preconiza o resultado, 

ou seja, o critério “arm’s length” ao invés de se preocupar com o método aplicável, como 

ocorre no Brasil.92 

                                                            
88 SCHOUERI, Luíz Eduardo.Op. Cit., pg. 169 
89 Segundo Luiz Eduardo SCHOUERI “As normas contidas nos artigos 18 a 24 [da lei 9.430] representam 

significativo avanço da legislação nacional face ao ingente processo de globalização experimentado pelas 
economias contemporâneas. No caso específico, em conformidade com as regras adotadas da OCDE. São 
propostas normas que possibilitem o controle dos denominados “Preços de Transferência”, de forma a evitar a 
prática, lesiva aos interesses nacionais, de transferências de recursos para o Exterior, mediante a manipulação 
dos preços pactuados nas importações ou exportações de bens, serviços ou direitos, em operações com pessoas 
vinculadas, residentes ou domiciliadas no Exterior” SCHOUERI, Luíz Eduardo.Op. Cit. p. 15.  

90A OCDE não admite os métodos baseados no lucro global da operação, o denominado GFA - Global 
Formulary Appointment, pois esses não refletem o princípio. 

91OCDE. Op. Cit (nota 60). Parágrafo 2.9. 
92 ROSSETO, Vicente. Preços de transferência: comentários à Lei nº. 9.430/96. In Caderno de estudos,  

nº 17, São Paulo Jan./Apr. 1998. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
92511998000100006&script=sci_arttext. Acesso em 20/04/2014 
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Essa situação é confirmada pela forma com que o Brasil aplica os métodos, pois 

enquanto a maior parte das jurisdições93 adotam o critério de melhor método (“Best method 

rule”), em que o método adotado deve ser aquele que melhor reflete o arm’s length94, no 

Brasil a legislação não prevê qualquer preferência, ou condição para aplicação do método. 

Fica o contribuinte autorizado a livremente optar por aquele método que melhor satisfaça suas 

condições fáticas e seus interesses. Caso, na situação concreta, exista mais de um método 

aplicável, poderá o contribuinte inclusive adotar aquele que traga mais benefícios, ou seja, o 

que resulte em menor adição às bases tributáveis. 

Ademais, a preocupação com o arm’s length também é verificada na comparação entre 

tipos de métodos utilizados em cada legislação. A OCDE e até os Estado Unidos utilizam-se 

tanto dos métodos baseados nas transações (transaction-based methods) que serão analisados 

abaixo, como os métodos baseados no lucro (profit-based methods)95. Esses últimos baseados 

na alocação do lucro líquido são definidos pelas Guidelines da OCDE como “outras 

abordagem que podem ser utilizadas para aproximar as condições de arm’s length quando os 

métodos tradicionais não podem ser aplicados sozinhos de forma confiável ou 

excepcionalmente não pode ser aplicado de forma alguma.” (OCDE Transfer Pricing 

Guidelines, 1995, tradução livre).   

Os Profit based methods,96 apesar de não adotados pela legislação brasileira são muito 

eficientes tanto para as empresas, como para a fiscalização. Isso porque, por um lado eles 

                                                            
93A regra do “best method” foi adotada primeiramente pelos EUA (CFR, Title 26: internal revenue part 1, 

§1.482-1), recentemente também foi incorporada na legislação Canadá, Austrália e de forma similiar a dos EUA 
citamos países como Bélgica, Dinamarca, México, Holanda e Reino Unido. Para aprofundar referências 
bibliográficas, bem como para aprofundar o estudo do tema, recomeda-se a leitura do texto SCHOUERI, Luís 
Eduardo. Op. Cit. .pg 103-114. A aplicabilidade ou não do Best Method no âmbito da OCDE não é parte do 
objeto deste trabalho, assim para mais informações recomenda-se a leitura do original. 

94 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. Cit. Pg 105. 
95 EUA. CFR, Título 26, Capítulo 1, subcapítulo A, parte 1, parágrafo 1.481, [201?] e OCDE. Op. Cit 

(nota 60) Capítulo II, parte III, 2010.  
96 No âmbito da OCDE os Profit Based Methods são expressados de duas formas (i) PSM – Profit Split 

Method (Método Transacional de Divisão de Lucro); e (ii) TNMM – Transational Net Margin Method (Método 
Transacional do Lucro Líquido). O PSM é fundamental para as empresas que são tão interligadas que a 
separação entre suas receitas se torna impossível, pois, como já diz o próprio nome, reparte o lucro líquido entre 
as empresas coligadas, avaliando a proporção para cada do que seria esperado para cada uma ganhar 
individualmente com a transação.  

A alocação poderá ser realizada de duas formas (a) análise de contribuição e (b) análise residual. 
Enquanto a primeira é realizada pela proporção de participação de cada parte na operação avaliando sempre qual 
foi o fator decisivo que gerou o lucro, a segunda se operacionalizada primeiramente com a distribuição do lucro 
entre todas as empresas participantes da operação, pelo valor mínimo que seria esperado de receber se essa 
operação fosse realizada com terceiros. Após essa etapa o valor remanescente será distribuído de acordo com a 
importância da parte na operação, salienta-se que nesse caso o poder de barganha das companhias poderá 
influenciar a alocação. 

(ii) O TNMM é um dos métodos mais utilizados pelas multinacionais, consiste, primeiramente na 
comparação dos preços de uma operação com partes relacionadas com aqueles efetuados por transações com 
partes não relacionadas (transações internas). Muitas vezes a transação só é efetuada com partes relacionadas e, 
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demandam menos documentação do que os demais métodos, e por outro são mais ágeis do 

que o resto.  

Os métodos profit-based são uma importante ferramenta de adequação ao arm’s length, 

pois em muitas ocasiões não é possível a aplicação eficaz de nenhum dos métodos 

transactions-based. O Brasil, como mencionado, não faz uso de tal instrumento adotando tão 

somente os métodos baseados nas transações, que diferentemente da forma adotada em outras 

jurisdições são divididos na legislação pátria entre métodos para a importação e métodos para 

a exportação. 

Os métodos de apuração de preço parâmetro entre empresas vinculadas podem ser 

definidos em três97 principais grupos: (i) Método de Preços Independentemente Comparados – 

PIC, aplicado nas importações e método de Preço de Venda nas Exportações –PVEx para as 

exportações (ii) Método do Preço de Revenda Menos Lucro – PRL, aplicado nas importações 

e para a exportação os métodos do Preço de Venda por Atacado no País de Destino, 

Diminuído de Lucro – PVA e  do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído do 

Lucro - PVV; e (iii) Método do Custo de Produção Mais Lucro – CPL, aplicado na 

importação e para as exportações o método do Custo de Aquisição ou de Produção Mais 

Tributos e Lucro - CAP.98 

 

3.2.1) Preços Independentes Comparados - PIC e Preço de Venda nas 

Exportações - PVEx: 

 

O método PIC é definido pela 9.430/96 como: “a média aritmética ponderada dos 

preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou 

de outros países, em operações de compra e venda empreendidas pela própria interessada ou 

por terceiros, em condições de pagamento semelhantes.99”. Ficou a Receita Federal do Brasil 

responsável por determinar o que seriam considerados bens idênticos ou similares, assim a 
                                                                                                                                                                                          

portanto não existem parâmetros externos de comparação. Nesses casos, o parâmetro para comparação são as 
operações de partes não relacionadas entre partes não relacionadas (transações externas), com a condição de que 
as transações sejam comparáveis. Se houverem diferenças pequenas entre os valores esses poderão ser ajustados. 
O maior problema é que o lucro líquido de cada empresa é influenciado por diferentes fatores, assim a 
comparação entre empresas que não foram afetadas pelas mesmas condicionantes pode se demonstrar ineficaz. 

Ressalta-se ainda que a comparação entre transações externas no TNMM exige um padrão comparável 
menos rígido do que os demais métodos.  

97  Os métodos aplicados única e exclusivamente para importação e exportação de commodities PCI 
(“Preço sob Cotação na Importação”) e PECEX (Preço sob Cotação na Exportação”), por serem específicos para 
esse setor e baseados nos métodos PIC e PVEx não serão abordados no presente trabalho. Para  mais 
informações a respeito do tema verificar SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. Cit.  Pg. 192-202. 

98 Id. Ibidem., pg.97 
99 BRASIL. Op. Cit (nota 02). Artigo 18, inciso I. 
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RFB, no art. 8º, §ú, da Instrução Normativa nº 1.312/12, considerou que similares são aqueles 

bens: 

“I - vendidos pela mesma pessoa jurídica exportadora, a pessoas 
jurídicas não vinculadas, residentes ou não-residentes; 

II - adquiridos pela mesma importadora, de pessoas jurídicas não 
vinculadas, residente ou não-residentes; 

III - em operações de compra e venda praticadas entre terceiros não 
vinculados, residentes ou não-residentes.” 

 

Ou seja, para que o preço praticado entre partes relacionadas seja considerado correto 

deve ser igual aquele praticado em condições equivalentes as operacionalizadas por 

partes não relacionadas. Esse método pode ser dividido em duas modalidades, a interna e a 

externa. A primeira ocorrerá sempre que a parte relacionada detiver relações comerciais 

similares com as partes não relacionadas, assim deverá ser comparado o preço praticado pela 

empresa para outra vinculada, com o valor estabelecido pela empresa para uma parte não 

relacionada. 

No entanto, por muitas vezes as empresas de um mesmo grupo econômico realizam 

operações unicamente com suas partes relacionadas, ficando impossibilitada a aplicação do 

método PIC na modalidade interna, mas a modalidade externa ainda permanece uma opção. 

Isso, pois nesse caso dever-se-á comparar o preço operacionalizado por empresas do mesmo 

grupo, com o preço estabelecido por outra empresa, não relacionada em transação que não 

envolva aquela. 

Ressalta-se que nesse caso é necessário que as condições e os tipos de transação sejam 

os mesmos, para que a comparação possa ser verossímil. Ou seja, é necessário que as 

empresas objetos de comparação sejam similares, conforme estabelecido pela Receita Federal 

do Brasil, caso contrário não poderão ser comparadas. Assim, caso a atividade da empresa 

em análise seja única, ou seja, sem que outra realize transação similar o método não 

poderá ser aplicado. Ressalta-se ainda a dificuldade em encontrar transações 

semelhantes as operacionalizadas dentro de um mesmo grupo econômico.100 

                                                            
100  Nesse sentido salientamos algumas autuações da Receita Federal do Brasil desconsiderando a 

aplicabilidade do método PIC por não haverem transações comparáveis e serem os documentos apresentados 
considerados insuficientes para comprovar a sua comparabilidade:  

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ 
EMENTA: APURAÇÃO DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DO 

MÉTODO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE (PIC). APURAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO (PRL 60). 
Sendo os documentos apresentados pelo contribuinte insuficientes ou imprestáveis para formar a 
convicção quanto ao preço de transferência, a fiscalização poderá determiná-lo com base em outros 
documentos de que dispuser, aplicando um dos métodos previstos na legislação. Mantêm-se o lançamento 
em decorrência da tributação do excesso dos preços de transferência, apurado pela fiscalização, pelo método 
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No caso de exportação de bens, direitos e serviços o método de comparação aplicado é o 

PVEx, que de forma similar ao PIC é definido como:  

“a média aritmética dos preços de venda nas exportações efetuadas 
pela própria empresa, para outros clientes, ou por outra exportadora nacional 
de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, durante o mesmo 
período de apuração da base de cálculo do imposto de renda e em condições 
de pagamento semelhantes;”101 

O objetivo do método é semelhante ao do PIC por comparar transações que foram 

realizadas por partes vinculadas com aquelas operacionalizadas por terceiros, no entanto, 

explicitou o legislador que, diferentemente do aplicado para a importação, somente serão 

comparados os preços praticados por terceiros, ou seja, é irrelevante a aquisição realizada pelo 

exportador de produtos por partes independentes102. Ademais, percebe-se que o artigo acima 

colacionado estabelece que os bens, serviços e direitos comparáveis devem ter como 

parâmetro outros exportadores nacionais, ficando impossibilitada a comparação com o 

mercado internacional.103 

Os métodos de comparação PIC e PVEx em muito se assemelham com o método 

comparable uncontrolled price ('CUP'), estabelecido pela OCDE104, esse é semelhante 

aqueles por também estabelecer a comparação entre os preços de transações realizadas entre 

partes vinculadas, com partes não vinculadas. No âmbito da OCDE uma transação de bens 

entre partes vinculadas é caracterizada quando não existem diferenças entre as transações 

comparadas, bem como entre as empresas transacionando, que possam materialmente afetar o 

preço no mercado aberto. 

Apesar da semelhança a legislação brasileira traz um requisito não estabelecido pela 

OCDE: a média aritmética ponderada. Ademais, no caso da importação estabelece a IN 1.312 

/12, em seu artigo 11, inciso I, o requisito da operação ter que representar,  

“ao menos, 5% (cinco por cento) do valor das operações de 
importação sujeitas ao controle de preços de transferência, empreendidas 
pela pessoa jurídica, no período de apuração, quanto ao tipo de bem, direito 
ou serviço importado, na hipótese em que os dados utilizados para fins de 
cálculo digam respeito às suas próprias operações.”. 

 

                                                                                                                                                                                          
PRL 60. Ano-calendário: 01/01/2004 a 31/12/2004” (DRJ, Acórdão nº 16-25026, 4ª turma, de 22 de Abril de 
2010, grifos nossos) 

O mesmo entendimento é encontrado no Acórdão Nº 16-36779 de 22 de Marco de 2012 da 1ª Turma, 
Acórdão Nº 16-20068 de 14 de Janeiro de 2009, 5ª Turma; no Acórdão Nº 03-28407 de 08 de Dezembro de 
2008, 2ª Turma. 

101 BRASIL. Op. Cit (nota 02). Artigo 19, incisos I. 
102 Id. Ibidem. Artigo 19, incisos I, parárafo 18. 
103SCHOUERI, Luíz Eduardo.Op. Cit.p. 184‐185 
104OCDE. Op. Cit (nota 60) parágrafo 2.13-2.10.  
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3.2.2) Método do Preço de Revenda Menos Lucro – PRL, Método do 

Preço de Venda por Atacado no País de Destino, Diminuído de Lucro – PVA e 

do Preço de Venda a Varejo no País de Destino, Diminuído do Lucro - PVV ;  

 

A lei 9.430/96 definiu o método PRL como a média aritmética ponderada dos preços de 

venda, no País, dos bens, direitos ou serviços importados, em condições de pagamento 

semelhantes. O PRL poderá ser calculado de 5 formas distintas, como disciplinado pela 

Instrução Normativa 1.312, em seu artigo 12105. Tal preço deverá ser comparado com o 

denominado preço parâmetro, como verificar-se-á abaixo.  

O PRL pode ser entendido como um método que busca apurar o preço realizado nas 

operações entre partes relacionadas, quando há a revenda para uma parte não relacionada106, 

isso porque a norma determina que o preço parâmetro deverá ser calculado com a aplicação 

de percentuais fixos107 dependendo do setor, de 40%, 30% ou 20% no valor da revenda 

(reduzidos os descontos incondicionais108) de forma a apurar a margem de lucro da operação. 

                                                            
105 “Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no exterior, dedutível da 

determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, poderá, também, ser efetuada pelo método do Preço de 
Revenda menos Lucro (PRL), calculado, a partir de 1º de janeiro de 2013, conforme a seguinte metodologia: 

“I - preço líquido de venda: - a média aritmética ponderada dos preços de venda do bem, direito ou 
serviço vendido, diminuídos: a) dos descontos incondicionais concedidos;b) dos impostos e contribuições sobre 
as vendas; e c) das comissões e corretagens pagas; 

II - percentual de participação dos bens, direitos ou serviços importados no custo total do bem, direito ou 
serviço vendido: - a relação percentual entre o custo médio ponderado do bem, direito ou serviço importado e o 
custo total médio ponderado do bem, direito ou serviço vendido, calculado em conformidade com a planilha de 
custos da pessoa jurídica; 

III - participação dos bens, direitos ou serviços importados no preço de venda do bem, direito ou serviço 
vendido: - a aplicação do percentual de participação do bem, direito ou serviço importado no custo total, apurada 
conforme o inciso II, sobre o preço líquido de venda calculado de acordo com o inciso I; 

IV - margem de lucro: - a aplicação dos percentuais previstos no § 10, conforme setor econômico da 
pessoa jurídica sujeita ao controle de preços de transferência, sobre a participação do bem, direito ou serviço 
importado no preço de venda do bem, direito ou serviço vendido, calculado de acordo com o inciso III; e 

V - preço parâmetro: - a diferença entre o valor da participação do bem, direito ou serviço importado no 
preço de venda do bem, direito ou serviço vendido, calculado conforme o inciso III, e a “margem de lucro” 
calculada de acordo com o inciso IV;” BRASIL, Receita Federal do Brasil, Instrução Normativa nº 1.312/12, de 
28 de dezembro de 2012,  dispõe sobre os preços a serem praticados nas operações de compra e de venda de 
bens, serviços ou direitos efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com pessoa 
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, consideradas vinculadas, Diário Oficial [da República 
Federativa do Brasil], Brasília, DF, 31.12.2012. 

106 SCHOUERI, Luíz Eduardo. Op. Cit., p. 203 
107 BRASIL, Receita Federal do Brasil, Instrução Normativa nº 1.312/12, de 28 de dezembro de 2012,  

dispõe sobre os preços a serem praticados nas operações de compra e de venda de bens, serviços ou direitos 
efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica residente 
ou domiciliada no exterior, consideradas vinculadas, Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], 
Brasília, DF, 31.12.2012, Artigo 12, parágrafo 10. 

108 Ressalta-se ainda que o valor do frete e do seguro, desde que tenham sido contratados com pessoas não 
vinculadas e que não sejam residentes em paraísos fiscais, bem como os tributos incidentes na operação, além 
dos gastos com desembaraço aduaneiro não devem entrar no calculo do valor do bem importado. Id. Ibidem., 
Artigo 12, parágrafo 3º. 
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Essa margem consiste na verdade em um valor abstrato mínimo que vise cobrir as parcelas do 

custo doméstico e a margem de lucro econômica.  

Assim, se, por exemplo, um produto químico fosse vendido para uma parte não 

relacionada a R$100,00 dever-se-ia aplicar o percentual de 30%, considerada a margem de 

lucro, ou seja, o lucro e os custos da operação foram de R$30,00. Tão logo, o valor da 

mercadoria adquirida – preço parâmetro - deveria ter sido de R$70,00. Caso o preço de 

importação seja diferente ele deve ser ajustado para atender ao princípio arm’s length, ou seja, 

para ser similar ao preço parâmetro.  

No caso de operações de exportação em que haverá a revenda da mercadoria no país de 

destino utilizar-se-á o método PVA, quando a revenda ocorra no mercado de atacado ou o 

método PVV, quando a revenda ocorra no mercado varejista. Nesse sentido estabeleceu o 

legislador109 que para apurar o preço parâmetro das vendas para o exterior no caso de revenda 

deve-se apurar a média aritmética dos preços de venda de bens, serviços e direitos, idênticos 

ou similares, praticados no mercado atacadista ou varejista do país de destino, em condições 

de pagamento semelhantes, descontando-se os tributos incluídos no preço, cobrados no 

referido país e de uma margem de lucro fixa de 15% no caso do mercado atacadista ou de 

30% em um mercado varejista.   

Assim, percebe-se que a distinção entre ambos consiste na diferença das margens 

aplicadas. Isso, pois a margem utilizada para a apuração do preço parâmetro do PVA é de 

15% (quinze por cento) o que reflete o valor do lucro na revenda para atacado, enquanto no 

PVV é de 30% (trinta por cento) o que demonstra o valor do lucro obtido pela venda no 

varejo.  

Apesar de muito semelhante ao PRL na exportação não permitiu o legislador qualquer 

proporcionalização, essa que é efetuada no caso da importação.110 

Na OCDE o método de revenda é denominado Resale Price Method – RPM esse é 

calculado unicamente, como diz o próprio nome, quando há revenda para uma parte não 

relacionada. Segundo as regras da OCDE111 o preço de revenda será reduzido de uma margem 

de lucro bruto apropriada, ou seja, uma margem de revenda. Essa operação tem o objetivo de 

apurar o preço arm’s length ao permitir com que do valor utilizado para a revenda sejam 

descontados os montantes destinados aos custos operacionais, além de outros possíveis custos 

associados e uma margem de lucro.  

                                                            
109BRASIL. Op. Cit (nota 02).  Artigo 19, incisos I e II. 
110 SCHOUERI, Luíz Eduardo. Op. Cit.  p. 300-301 
111OCDE. Op. Cit (nota 60) parágrafo 2.43.  
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Nesse método a margem deve ser apurada na comparação das operações da empresa 

com partes não vinculadas, ou em último caso em operações de partes não vinculadas 

extremamente semelhantes aquelas efetivamente praticadas pela empresa. 

Diferentemente do que ocorre no PLR, no PVA e no PVV, no RPM a margem 

utilizada não é preestabelecida112, mas deve ser avaliada pela atividade da empresa e a 

natureza da operação. Essa prática permite maior similaridade da operação com o alcance do 

princípio arm’s length. Apesar da legislação brasileira não ser tão rígida quanto a aplicação do 

percentual legal, também não é flexível, pois somente se admite a alteração mediante a 

apresentação de documentação comprobatória, que se quer é especificada.  

Ressalta-se, ainda, que tais métodos somente são aplicáveis caso a transação envolva 

uma revenda de mercadorias, serviços ou direitos113-114 caso essa não ocorra não aplicar-

se-á o método PRL, tão pouco o PVA ou o PVV. 

 

3.2.3) Método do Custo de Produção Mais Lucro – CPL e método do 

Custo de Aquisição ou de Produção Mais Tributos e Lucro – CAP: 

 

“Custo médio ponderado de produção de bens, serviços ou direitos, 
idênticos ou similares, acrescido dos impostos e taxas cobrados na 
exportação no país onde tiverem sido originariamente produzidos, e de 
margem de lucro de 20% (vinte por cento), calculada sobre o custo 
apurado.”  

É assim, que o artigo 18, III, da lei 9.430/96, com redação dada pela lei 12.715/12 

define o CPL. Para melhor entendimento colacionamos abaixo o quadro elaborado por 

SCHOUERI, Luiz Eduardo115: 

                                                            
112 ROSSETO, Vicente. Op. Cit. 
113  Para efeitos do presente trabalho considerar-se-á o entendimento da Receita Federal do Brasil na 

resolução de consulta COSIT, nº 8/12, Coordenador geral Fernando Mombelli, 01 nov. 2012 também 
confirmado por MALHEIRO, Eliete de Lima Ribeiro. Preços de Transferência – Intangíveis, Serviços e Cost-
Sharing. In Tributos e preços de transferência, 3º volume – coord. Luis Eduardo Schoueri – São Paulo: 
Dialética, 2009 de que o Método PRL é adequado no caso de importação tanto de bens, como de serviços e 
direitos e não somente para bens, como entende parte da doutrina por supostamente haver uma impossibilidade 
de revenda de serviço, nesse sentido explicita BIFANO, Elídie, Apuração de Preços de Transferência em 
Intangíveis, Contrato de Prestação de Serviços, Intragrupo e Cost Sharing Agreements. In Tributos e preços de 
transferência, 3º volume – coord. Luis Eduardo Schoueri – São Paulo: Dialética, 2009. 

114A Receita Federal do Brasil vêm autuando e mudando a forma de apuração dos contribuintes que por 
muitas vezes consideram a operação como de revenda, mas a Fazenda entende que não é, entendimento 
proferido no julgamento colacionado abaixo: 
“EMENTA: (...) PRINCÍPIOS ATIVOS IMPORTADOS. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. 
DETERMINAÇÃO. Não se aplica, no período autuado, o método PRL (Preço de Revenda menos Lucro) 
para efeito de determinação do preço de transferência de princípios ativos importados utilizados na 
produção de medicamentos para consumo final, por configurar produção de outro bem. Correta a opção, 
por parte da fiscalização, pela aplicação do método PIC (Preços Independentes Comparados), em estrito 
cumprimento à legislação vigente. (...) Ano-calendário : 1999”(DRJ-SP, Acórdão 16-6258, 08.12.2004, grifos 
nossos) 
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CPL = E+F + (20% X (E)) 
E= custo médio de produção de bens, 

serviços ou direitos, idênticos ou similares, no 
país onde tiveram sido originalmente produzidos. 

F= impostos e taxas cobrados pelo referido 
país na exportação. 

 

Ou seja, o preço parâmetro consiste na adição de 20% sobre o valor dos custos116 de 

produção do bem, bem como tributos pagos sobre esse, que devem ser conhecidos. Caso o 

preço informado pela empresa não esteja de acordo com o preço parâmetro ele deve ser 

ajustado para tanto.117 

Na exportação de bens e serviços aplica-se analogamente ao método CPL o método 

CAP118, que consiste na adição de uma margem de 15% ao custo de produção daquele 

determinado bem, direito ou serviço exportado. Ressalta-se que nesse caso a margem deve ser 

aplicada especificamente nos custos daquela operação efetuada e não de uma similar realizada 

internamente ou para uma parte não relacionada.119 

No âmbito da OCDE, o método que detêm como preço parâmetro o lucro ajustado é 

denominado de Cost Plus – CP. Apesar da legislação Brasileira em muito se assemelhar as 

regras da OCDE existe aqui uma diferença fundamental, qual seja, a forma de cálculo da 

margem de lucro. No Brasil essa é fixa de 20% e 15%, enquanto na OCDE essa deve ser 

                                                                                                                                                                                          
115SCHOUERI, Luíz Eduardo. Op. Cit. Pg. 315 
116Para efeito de determinação do preço pelo método CPL, poderão ser computados como integrantes do 

custo: I - o custo de aquisição das matérias-primas, dos produtos intermediários 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 respectivos encargos sociais incorridos, exigidos 
ou admitidos pela legislação 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. BRASIL, Receita Federal do Brasil, Instrução Normativa nº 1.312/12, de 28 de 
dezembro de 2012,  dispõe sobre os preços a serem praticados nas operações de compra e de venda de bens, 
serviços ou direitos efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com pessoa física 
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, consideradas vinculadas, Diário Oficial [da República 
Federativa do Brasil], Brasília, DF, 31.12.2012, Artigo15, parágrafo 5. 

117  SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. Cit. Pg. 307-317 para aprofundar referências bibliográficas, bem 
como para aprofundar o estudo do tema, recomenda-se a leitura do texto original. 

118 “A receita de venda nas exportações poderá ser determinada com base no método do Custo de 
Aquisição ou Produção mais Tributos e Lucro (CAP), definido como a média aritmética ponderada 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 15% (quinze por cento) sobre a soma dos custos mais impostos e 
contribuições.” BRASIL, Receita Federal do Brasil, Instrução Normativa nº 1.312/12, de 28 de dezembro de 
2012,  dispõe sobre os preços a serem praticados nas operações de compra e de venda de bens, serviços ou 
direitos efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica 
residente ou domiciliada no exterior, consideradas vinculadas, Diário Oficial [da República Federativa do 
Brasil], Brasília, DF, 31.12.2012, Artigo 33. 

119 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. Cit. , Pg. 318. 
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calculada pelo mercado, casuisticamente. O ideal para a apuração é a verificação das 

operações da própria empresa que se busca analisar com partes não relacionadas. No entanto, 

caso isso não seja possível devem ser comparadas as transações entre partes não relacionadas 

externas, levando-se sempre em consideração o processo produtivo. 

Ressalta-se que apesar da comparação casuistica ser mais eficiente, especialmente se em 

comparação a margem fixa do Brasil a operação deve ser muito semelhante, caso o contrário a 

margem ficaria comprometida, assim como todo o resto da operação.  

Tanto no CP, como no CPL deve ser dada especial atenção aos valores adicionados ao 

cálculo, uma vez que caso as adições sejam distintas entre a operação que foi usada como 

base e a que está sendo avaliada o preço final poderá divergir.  

A dificuldade na aplicação destes métodos consiste na apuração dos custos120 pois, 

cada grupo econômico possui peculiaridades na produção, assim, encontrar produtos similares 

com custos de produção equivalentes não é uma tarefa fácil.121 Ademais a OCDE em seus 

guidelines explicita a dificuldade em se determinar custos como parâmetros. Isso porque em 

determinado ano os custos podem não ter conexão direta com o lucro obtido, pois existem 

casos em que não há discernimento quanto o nível de custos e o preço de mercado122, como 

por exemplo os setores de pesquisa e desenvolvimento em que os custos são altíssimos123 e 

por muitas vezes não são repassados para o consumidor final. A dificuldade em aplicação do 

Método é confirmada pela própria Receita Federal do Brasil, que no julgamento do acórdão 

                                                            
120 A Receita Federal do Brasil profere diversas autuações e altera os critérios estabelecidos pelo 

contribuinte por considerar que o custo de produção não foi devidamente comprovado, senão vejamos: 
“EMENTA: PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO CPL. DESQUALIFICAÇÃO. Não tendo 

sido comprovados os custos de produção das mercadorias importadas, e considerando, ainda, que a 
metodologia empregada pela empresa não encontra amparo na legislação vigente, correta a 
desqualificação, pela fiscalização, do método CPL adotado pela contribuinte na apuração dos preços-
parâmetro. PRODUÇÃO DE OUTRO BEM. MÉTODO PRL. INAPLICABILIDADE. Para efeito de 
determinação do preço de transferência, é vedada a aplicação do método PRL com margem de lucro 20% às 
operações que se enquadram no conceito de produção de outro bem. MÉTODO PIC. UTILIZAÇÃO 
SUBSIDIÁRIA. Não sendo indicado o método de apuração dos preços de transferência, os Auditores Fiscais 
encarregados da verificação poderão determiná-los com base em outros documentos que dispuserem, aplicando 
um dos métodos previstos na legislação. Correta a utilização do método PIC pela fiscalização, não se verificando 
qualquer irregularidade na apuração dos ajustes à base tributável. Ano-calendário: : 01/01/1998 a 31/12/1998” 
(DRJ, Acórdão 16-13835, 5ª Turma, 19.06.2007, grifos nossos) 

121 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. Cit. Pg. 308 
122 “Os método cost plus apresenta algumas dificuldades em sua correta aplicação, particularmente na 

determinação dos custos. Apesar de ser verdade que uma empresa deve cobrir seus custos durante um período de 
tempo para se manter no negócio, esses custos pode não ser determinantes para o lucros apropriado em casos 
específicos durante o ano. Enquanto em muitos casos companhias são levadas pela competição para reduzirem 
seus preços em referencia ao custo de criar um bem relevante ou providenciar um serviço relevante, existem 
outras circunstâncias em que não já um link de discernimento entre o nível de custos incorrido e o preço de 
mercado (ex: quando uma descoberta valiosa é feita e o dono incorreu em apenas uma pequena pesquisa para 
fazê-la.” OCDE. Op. Cit (nota 60) parágrafo 2.43, tradução livre. 

123 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. Cit. Pg. 308 
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Nº 03-28407 de 08 de Dezembro de 2008 a 2ª Turma da DRJ de Brasília afirmou “Porém, 

esse método CPL é de difícil aplicação e comprovação.”. 

No Brasil a ineficiência do método é ainda pior, haja vista a necessidade de aplicação de 

um percentual fixo de 20% e 15%. Em se considerando mercados similares além do próprio 

custo poder ser muito divergente, como abordado acima o lucro obtido também o é, levando a 

conclusão de que esse método dificilmente será fiel ao princípio arm’s length.124 

 

3.3) A dificuldade de aplicação dos métodos de ajuste:  

 

A análise dos métodos de ajuste e sua comparação com o direito estrangeiro faz-se 

necessária para demonstrar que muitas operações são únicas, não podendo ser comparadas a 

quaisquer outras. Ou seja, ainda que se aplique um método dificilmente se chegará ao 

resultado esperado de arm’s length. 

O Brasil torna tal tarefa ainda mais difícil e injusta, tanto para o contribuinte como para 

a administração. Diferentemente da OCDE e dos EUA, o Brasil não prevê a adoção dos 

profit-base methods, além de restringir a apuração do preço parâmetro aos métodos 

estabelecidos na legislação, que por diversas vezes mostram-se completamente inadequados, 

conforme confirma SHOUERI: 

“Em razão de suas próprias características, algumas operações 
realizadas entre empresas de um mesmo grupo não detêm a finalidade de 
posterior revenda, razão pela qual a tais operações não poderiam ser 
aplicados os métodos que avaliam o preço de revenda, como PVA ou PVV, 
no caso de exportações, ou PRL, no caso de importações. 

Da mesma forma, pode não ser possível em várias operações atribuir o 
valor do custo, o que inviabiliza a aplicação do método CAP, em se tratando 
de exportações, e o método CPL, para produtos e serviços importados.  

(...) os únicos métodos previstos na legislação de preços de 
transferência restantes são os métodos comparativos, quais sejam, o PVEx, 
para exportações, ou o PIC, para importações, que consistem na comparação 
dos preços de venda observados em operações realizadas de produtos e 
serviços idênticos ou similares aos em questão, entre empresas não 
vinculadas, em um mesmo período e sob semelhantes condições de 
pagamento. 

O problema, no entanto, reside no fato de que muitas dessas operações 
possuem características exclusivas e, por esse motivo, não poderiam ser 
comparadas com outras operações realizadas entre partes independentes sem 
que houvesse distorção no resultado da comparação.” (SHOUERI, 2013,pg. 
323) 

Assim percebe-se que em determinadas transações a aplicação dos métodos propaga a 

insegurança jurídica para o contribuinte. Em se tratando de operação entre partes 

                                                            
124 Id. Ibidem Pg. 307-317 
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relacionadas, a dificuldade de comparabilidade é ainda mais evidente em razão da natureza 

peculiar das atividades, pois em diversas oportunidades o grupo econômico transaciona 

produtos, serviços e direitos tão somente com outra empresa do grupo. A título 

exemplificativo da ineficiência dos métodos na importação, uma indústria pode vender para 

sua filial ou subsidiária determinado maquinário específico do setor para utilização 

unicamente interna. Admitindo-se que aquela é a única indústria do setor, ou seja, a única que 

demandará tal maquinário nenhum método poderá ser aplicado. O método PIC é ineficaz haja 

vista que no caso hipotético não há transação comparável para terceiros. O método PRL não 

se aplica, pois não há revenda e o método CPV não se adéqua, pois no caso hipotético o 

maquinário é vendido unicamente para a indústria em questão não havendo produtos 

similares. 

Nesse sentido podemos citar o acórdão 16-21427 de 19 de Maio de 2009 proferido pela 

5º Turma de Julgamento da Receita Federal em que resta comprovada a dificuldade em se 

encontrar o preço comparável, bem como em adotar um método específico para a transação. 

Senão vejamos: 

 
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ  
EMENTA: PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. APURAÇÃO PELA 
FISCALIZAÇÃO. Sendo os documentos apresentados pela contribuinte 
insuficientes ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço de 
transferência, a fiscalização poderá determiná-lo com base em outros 
documentos de que dispuser, aplicando um dos métodos previstos na 
legislação. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Sendo prescindível, indefere-se a 
perícia solicitada. DESQUALIFICAÇÃO DO MÉTODO PRL-20%. 
AGREGAÇÃO DE VALOR. O método do Preço de Revenda menos 
Lucro (PRL) mediante a utilização da margem de lucro de vinte por 
cento não pode ser aplicado nas hipóteses em que haja, no País, 
agregação de valor ao custo dos bens, não configurando, assim, simples 
processo de revenda dos mesmos. DESQUALIFICAÇÃO DO 
MÉTODO PIC. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Não logrou a 
contribuinte êxito em comprovar materialmente cálculos de ajustes 
segundo o método PIC (Preços Independentes Comparados), correta a 
sua desqualificação pela fiscalização. DESQUALIFICAÇÃO DO 
MÉTODO CPL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Não logrou a 
contribuinte êxito em comprovar materialmente cálculos de ajustes 
segundo o método CPL (Custo de Produção mais Lucro), correta a sua 
desqualificação pela fiscalização. CÁLCULO DO PREÇO PRATICADO. 
ESTOQUE INICIAL. O preço praticado (média ponderada) deve ser 
utilizado para o cálculo dos ajustes relativos a todas as unidades consumidas 
no ano, independentemente de haverem sido importadas nesse ano ou em 
anos anteriores. Desconsiderando-se, dessa forma, a segregação efetuada 
pela fiscalização - em “ajuste do estoque inicial” e “ajuste das importações 
do ano” - recalcula-se o ajuste total e exonera-se parcialmente a exigência. 
(...)Ano-calendário: : 01/01/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/12/2003 



42 
 

(DRJ, Acórdão 16-21427, 5ª Turma, 19 de Maio de 2009, grifos 
nossos) 
 

O fato de a Receita Federal do Brasil constantemente alterar a sistemática adotada pelo 

contribuinte, como verificado nos acórdãos 16-13835 de 19 de Junho de 2007 proferido pela 

5ª Turma, 16-6258 de 08 de Dezembro de 2004 da DRJ de São Paulo, 16-25026 de 22 de 

Abril de 2010, 4º Turma; 16-36779 de 22 de Março de 2012 da 1ª Turma; nº 16-20068 de 14 

de Janeiro de 2009 da 5ª Turma e acórdão nº 03-28407 de 08 de Dezembro de 2008, 2ª 

Turma, dentre tantos outros, demonstra a insegurança jurídica a que o contribuinte se 

submete, por saber que a metodologia escolhida para o cálculo poderá ser, e provavelmente 

será, modificada pela Receita Federal. Situação essa que é agravada considerando que o Fisco 

não se preocupa em adotar o método menos gravoso para o contribuinte.125 

Nesse sentido, a própria OCDE já reconheceu a dificuldade de aplicação dos métodos, 

tanto para a administração como para o contribuinte, como forma de determinar o arm’s 

length. Senão vejamos: 

Both tax administrations and taxpayers often have difficulty in 
obtaining adequate information to apply the arm’s length principle. Because 
the arm’s length principle usually requires taxpayers and tax 
administrations to evaluate uncontrolled transactions and the business 
activities of  independent enterprises, and to compare these with the 
transactions and activities of associated enterprises, it can demand a 
substantial amount of  data. The information that is accessible may be 
incomplete and difficult to interpret; other information, if it exists, may be 
difficult to obtain for reasons of its geographical location or that of the 
parties from whom it may have to be acquired. In addition, it may not be 
possible to obtain information from independent enterprises because of 
confidentiality concerns. In other cases information about an independent 
enterprise which could be relevant may simply not exist, or there may be no 
comparable independent enterprises, e.g. if that industry has reached a high 
level of vertical integration.126 (...) (OCDE Guidelines,2010, item 1.13) 

A problemática na adoção dos métodos é agravada em razão da falta de dados 

confiáveis para comparabilidade de informações. De acordo com a OCDE a principal fonte de 

                                                            
125 Entendimento expressado no acórdão 105-17.103 do CARF: “PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA - 

ESCOLHA DO MÉTODO MENOS GRAVOSO - DESNECESSIDADE - Rejeitado por motivos legais o 
método de ajuste escolhido pelo contribuinte, pode o Fisco utilizar qualquer outro método previsto em lei, não 
havendo a necessidade de garantir que se trata do menos gravoso.” (CARF, RV, 105-17.103, Relator: 
Conseheiro Alexandre Antonio Alkmim Teixeira, Data da Sessão: 26/06/2008) 

126“Tanto as autoridades administrativas como os contribuintes regularmente tem dificuldades em obter 
informação adequada sobre o arm’s length principle. Pois the arm’s length principle normalmente requer que os 
contribuintes e a administração tributária avaliem transações não controladas e a atividade de empresas 
independentes, e comparem esses com as transações e atividades de empresas associadas, o que requer uma 
quantidade de dados substancial, que se existente, pode ser de difícil obtenção seja por razões da localidade 
geográfica ou em virtude das partes requeridas. Adicionalmente, pode não ser possível a obtenção de informação 
de partes independentes por razões confidenciais. Em outros casos informações sobre empresas independentes 
podem simplesmente não existir, ou podem não haver empresas independentes, ex: se a indústria atingiu um 
nível avançado de integração vertical.” (tradução livre) 
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analise das transações comparáveis são as bases de dados financeiros eletrônicas, essas que 

apesar de úteis demonstram resultados imprecisos.127 Nos países em desenvolvimento a 

situação é ainda mais difícil haja vista a menor disponibilidade de tais informações.128 Nesse 

sentido explicita a OCDE em seu parecer “Transfer Pricing Comparability Data And 

Developing Countries”129:  

Também é reconhecido que as bases de dados como existem 
atualmente fornecem dados financeiros muito limitados nas companhias 
operando exclusivamente ou primariamente em países em desenvolvimento, 
incluindo países na África, Leste Europeu e América do Sul. (...) 

10. Dificuldades em acessar e utilizar dados confiáveis comparáveis 
podem sugerir que os países em desenvolvimento são incapazes de 
eficazmente aplicar os métodos de preços de transferência baseados em 
comparables e que aqueles contribuintes enfrentam inseguranças em cumprir 
com as regras de preços de transferência, que pressupõem a existência de 
comparáveis confiáveis (...) criando um clima inseguro para investimentos 
em negócios. (OCDE, parágrafo 9 e 10, 2014, tradução livre) 

As situações apresentadas acima refletem fundamentalmente a dificuldade na 

aplicabilidade das regras de preços de transferência nas transações de bens. No entanto, tal 

cenário é agravado quando há transações com intangíveis130. Isso, pois, quando se trata de 

bens imateriais, tais como patentes, know-how, software e outros a comparabilidade é 

extremamente difícil, tendo inclusive a própria OCDE estabelecido em seus guidelines a 

complexidade na busca por uma transação considerada similar131.  

Os intangíveis possuem, por sua natureza, ilimitada capacidade para transmissão e 

reprodução, além disso, não são raros os contratos que não distinguem propriamente as 

operações com intangíveis, haja vista que estas estão contidas em outra transação. A falta de 

liquidez dos intangíveis torna sua valoração extremamente difícil.132 Assim, o contribuinte, 

por muitas vezes fica à mercê da administração tributária que ao aplicar um dos métodos 

previstos na legislação não reflete o arm’s length podendo incorrer em dupla tributação. 

Percebe-se que a aplicação das regras de preços de transferência e seus conseqüentes 

ajustes apesar de necessários para evitar a evasão fiscal, a violação a livre concorrência e a 

injusta alocação de receitas entre as jurisdições, se mostram demasiadamente árduas. Além 

dos casos em que a aplicação dos ajustes pode ocasionar a dupla tributação, e das situações 

                                                            
127 OCDE. Transfer Pricing Comparability Data and Developing Countries, 2014, Parágrafos 8º e 9º.  

Disponível em: http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-comparability-data-developing-
countries.pdf. 

128Ibidem pg.2  
129Ibidem. parágrafos 8º e 9º. 
130  A discussão sobre intangíveis não é escopo do presente trabalho para mais informações verificar 

SCHOUERI, Luís Eduardo.Op. Cit. .pg. 359-379.  
131 OCDE. Op. Cit (nota 60) capítulo VI. 
132SCHOUERI, Luís Eduardo. op. cit. P. 308-3010 
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em que a rigidez de aplicação dos parâmetros gera transferência na alocação de recursos, os 

métodos se demonstram ineficientes em muitas situações, não podendo ser aplicados de forma 

eficaz para calcular o arm’s length. Assim, a administração pública muitas vezes faz 

ajustes arbitrários, se preocupando muito mais com a forma do que com o princípio, o 

que provoca insegurança jurídica para o contribuinte e ineficiência para administração 

pública, que em determinados casos se vêem frente a transações em que simplesmente 

nenhum método pode ser aplicado para apurar de forma eficiente o arm’s length. 

Entendemos que os Advanced Pricing Arrengments – APA são uma forma possível de 

solução para ou pelo menos de amenização para os problemas apresentados, como verificar-

se-á no próximo capítulo. 

 

 

4) ACORDO ANTECIPADO DE PREÇOS (ADVANCED PRICING 
ARRENGEMENTS – APA) 
 

 

Como forma de reduzir a insegurança jurídica e a dupla tributação decorrentes da 

adoção dos métodos de ajuste dos preços de transferência, acima verificadas, os EUA 

estabelecerem em 1991133, com a elaboração do Procedimento da Receita Federal nº 91-22134, 

o denominado Advanced Pricing Arrengements – APA , ou em português Acordo Antecipado 

de Preços. Por sua vez, a OCDE135, em 1995, refletindo o procedimento estabelecido nos 

EUA, também adotou seu Guideline de procedimentos para a adoção do APA. Nesse certame, 

grande parte das jurisdições136 já incorporaram a disciplina em suas legislações, não sendo 

essa uma faculdade somente dos países signatários da OCDE, haja vista que países não 

membros como China e África do Sul também já possuem normatização acerca do tema em 

seus sistemas tributários. 

Os Acordos Antecipados de Preços (APA) consistem em um acordo entre uma ou mais 

administrações tributárias e o contribuinte para estabelecer antecipadamente os critérios, a 

metodologia, bem como operações comparáveis para determinar os preços de transferência a 
                                                            
133  EUA. Receita Federal Norte Americana. Revenue Proceeding nº 2008-31, disponível em 

http://www.irs.gov/pub/irs-apa/rp-08-31.pdf, acesso em 21 de abril de 2014. 
134  Idem. Revenue Proceeding nº 1991-22, disponível em http://www.irs.gov/pub/irs-apa/rp-91-22.pdf, 

acesso em 21 de abril de 2014. 
135OCDE. Guidelines For Conducting Advance Pricing Arrangements Under The Mutual Agreement 

Procedure ("MAP APAS"), Anexo, outubro de 1999. Disponível em:  http://www.oecd.org/tax/transfer‐
pricing/38008392.pdf  

136  Conforme divulgado pela OCDE até 2011 40 países adotavam formalmente práticas de Acordo 
Antecipado de Preços. 
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serem utilizados por um período fixo de tempo, que normalmente varia de 3 (três) a 5 (cinco) 

anos137. O objetivo do APA é evitar um possível contencioso entre as partes, pois, apesar de 

ser de adoção facultativa uma vez estabelecido o APA ficam as duas partes vinculadas ao seu 

conteúdo.138 

A definição estabelecida pela OCDE é de que o APA é: 

An arrangement that determines, in advance of controlled 
transactions, an appropriate set of criteria (e.g. method, comparables and 
appropriate adjustments thereto, critical assumptions as to future events) for 
the determination of the transfer pricing for those transactions over a fixed 
period of time. An advance pricing arrangement may be unilateral involving 
one tax administration and a taxpayer or multilateral involving the 
agreement of two or more tax administrations. (OCDE guidelines, 2010, pg 
23)139 

Assim, o contribuinte estabelece em face das transações que serão realizadas, com a 

administração tributária, qual método deve ser aplicado eliminando a insegurança jurídica nas 

situações em que a aplicação de um método específico não reflete corretamente o arm’s 

length.  

Ressalta-se que o APA é de iniciativa do contribuinte, assim, acreditando que esse 

mecanismo é necessário para determinada situação a empresa preenche um formulário de 

requerimento informado como pretende aplicar a metodologia do preço de transferência 

(TPM), sendo que essa que pode ou não ser aceita pela a administração tributária.140  

Na avaliação da Metodologia de Preço de Transferência (TPM) informada pelo 

contribuinte a administração adotará os critérios de sua legislação interna, ou seja, no caso dos 

Estados Unidos, por exemplo a fiscalização verifica se ocorreu a adequação a regra do “Best 

method” acima aduzida.141 A administração pode ainda negociar mudanças com o 

contribuinte. Inclusive a Receita Federal Norte Americana142 estabelece que a administração 

e o contribuinte devem chegar a um acordo, especialmente, quanto aos seguintes itens: 

“•Escolher um método de preço de transferência (TPM) 

                                                            
137 OCDE. Op. Cit (nota 60), Anexo, Item C, Inciso III, h, 51. 
138 Ibidem. Capítulo IV, Item F.  
139 “Uma modalidade que determina, antes de transações controladas, um conjunto adequado de critérios 

(por exemplo, método, comparáveis e os ajustes apropriados para o efeito, os pressupostos críticos como a 
eventos futuros) para a determinação do preço de transferência, para essas operações por um período fixo de 
tempo. Um arranjo de avanço de preços pode ser unilateral envolvendo uma administração fiscal e um 
contribuinte ou multilateral que envolve o acordo de duas ou mais administrações fiscais.” (Tradução livre) 

140  EUA. Receita Federal Norte Americana. Case Analysis And Fact Development. Disponível em: 
http://www.irs.gov/pub/irs-apa/case_analysis1.pdf.  

141  EUA. Receita Federal Norte Americana. Announcement And Report Concerning Advance Pricing 
Agreements, 30 de março de 2001, pg. 2. Disponível em: http://www.irs.gov/pub/irs-
apa/apa_report_final_draft.pdf 

142  EUA. Receita Federal Norte Americana. APA Study Guide. [199?] Disponível em: 
http://www.irs.gov/pub/irs-apa/apa_study_guide.pdf. Acesso em 10.04.2014. 
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•selecionar uma companhia ou transação comparável não controlada. 
(comparables) 
•decidir os anos em que os resultados comparáveis serão analisados, (the 
“analysis window”), e assuntos relacionados  
•ajustar os resultados comparáveis em razão das diferenças com a parte 
testada.  
•Construir uma gama (range) de resultados de arm’s length 
•testar resultados durante o período de APA, e as conseqüências de estar fora 
da gama (range) de arm’s length. 
•pressupostos críticos”  (APA STUDY GUIDE, Tradução livre) 

 Como parte dos requisitos para a elaboração do APA, na solicitação o contribuinte 

deverá apresentar documentações que comprovem que a metodologia adotada está em 

conformidade com o arm’s length143. No entanto, por muitas vezes a documentação exigida 

contem informações sigilosas da empresa, o que pode se tornar um impedimento para que 

determinados grupos econômicos utilizem-se do APA, pois a exposição muitas vezes pode 

levar a investigações futuras pela administração pública.144 

Para elaborar o acordo, em razão de se tratar de uma transação que envolve aspectos 

futuros, cabe a administração conhecer minuciosamente a atividade realizada pelo 

contribuinte, de forma a evitar a ocorrência de futuras situações inesperadas e não previstas 

que prejudiquem o Estado ou até mesmo o contribuinte. Tal análise, no entanto, demanda 

tempo, nesse sentido o procedimento de APA pode levar de 5 a 12 meses para ser 

concluído145.  

4.1) Tipos de APA 

 

O APA é verificado no direito estrangeiro de duas formas, tanto unilateralmente, entre o 

contribuinte e a administração tributária da jurisdição de sua residência, como bilateral e 

multilateralmente, ou seja, entre o contribuinte e múltiplas jurisdições. Salienta-se que quanto 

mais jurisdições envolvidas mais custoso e demorado é o procedimento. 

                                                            
143  O contribuinte deve propor um método de preços de transferência e fornecer todos os dados 

comerciais, industriais, financeiros e jurídicos necessários para apoiar a sua afirmação de que o método produz 
os preços em conformidade com o princípio da plena concorrência. FRANÇA, Instruction on the Advance 
Pricing Arrangement Procedure, Setembro de 1999, Capítulo II, Seção 1. Disponível em: 
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_2959/fichedescriptive_2959.pdf, acesso em 
22 de abril de 2014. Tradução livre 

144  KERSCHNER, Iná; STIASTNY, Marion. The Experience with Advance Pricing Agreements. In 
Intertax, Volume 41, Edição 11, Editora: Kluwer Law International BV, Holanda, 2013, pg. 590. Disponível 
em:http://www.wu.ac.at/taxlaw/institute/staff/active/scheuer/publication/stiastny_kerschner_the_experience_wit
h_apas_omtertax_2013_2.pdf  acesso em 22 de abril de 2014. 

145  EUA. Receita Federal Norte Americana. Announcement And Report Concerning Advance Pricing 
Agreements, 30 de março de 2001, pg. 2. Disponível em: http://www.irs.gov/pub/irs-
apa/apa_report_final_draft.pdf 
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A primeira forma estabelece entre o contribuinte e a administração tributária do local de 

residência os critérios de aplicação das regras de preços de transferência. Sendo um método 

eficiente caso a incerteza quanto às regras de preços de transferência advenham tão somente 

de uma jurisdição, pois o acordo com essa solucionará o risco de dupla tributação para o caso 

concreto. Ainda, o APA unilateral será a única modalidade utilizada caso a outra jurisdição 

em questão não preveja em sua legislação a possibilidade de realização de um acordo 

antecipado de preços.  

 Por outro lado, por ser firmado somente com um dos pólos da transação e não com 

todas as jurisdições envolvidas, por mais que satisfaça o problema da insegurança jurídica na 

maior parte dos casos não elimina o risco de bitributação146 tampouco estabelece 

propriamente o princípio do arm’s length147. Por mais que determinado entre o contribuinte 

do país A e o país A, o país B pode ainda assim, ajustar os preços praticados, o que pode 

ocasionar a bitributação. Assim, algumas jurisdições sequer admitem o APA unilateral. 

A OCDE manifesta-se em seus guidelines148 recomendando, da mesma forma que o faz 

no artigo 9º do modelo de convenção, que a jurisdição não envolvida no APA seja informada 

o quanto antes do acordo firmado para que não ocorra a bitributação. No entanto, em não 

havendo acordo entre ambos os Estados o contribuinte será prejudicado. 

Assim, percebe-se que a maior parte das jurisdições, assim como os contribuintes 

preferem adotar os APA bilaterais ou multilaterais, em que todas as jurisdições envolvidas 

na(s) transação(ões) são parte.149 No âmbito da OCDE os APAs unilaterais se quer estão 

previstos no acordos para evitar a bitributação, havendo disposição apenas para os APA 

multilaterais. O artigo 25150 do referido dispositivo traz a previsão do Mutual Agreement 

Procedure, ou em português Procedimento Amigável, que apesar de não explicitamente 

discriminado como uma forma de APA deve ser entendido como tal.151  

A prática do APA multilateral teve o seu primeiro precedente em 1991, com a transação 

envolvendo a empresa APPLE em que EUA e Austrália realizaram um APA para estabelecer 

as regras de preços de transferência que seriam adotadas para a empresa em questão. Desde 

                                                            
146 Idem. Ibidem  
147 KERSCHNER, Iná; STIASTNY, Marion. Op. cit. pg. 589-590. 
148  “(...)No entanto, a APA unilateral pode afetar a dívida fiscal de empresas associadas em outras 

jurisdições fiscais. Onde estão autorizados APAs unilaterais, as autoridades competentes de outras jurisdições 
interessados devem ser informadas sobre o procedimento o mais cedo possível para determinar se eles estão 
dispostos e são capazes de considerar um acordo bilateral com o procedimento amigável.” (Tradução livre) 
OCDE. Op. Cit (nota 60) parágrafo 4.129 

149 Id. Ibid. parágrafo 4.130. 
150 OCDE. Op. Cit (nota 16) artigo 25. 
151OCDE. Op. Cit (nota 60) parágrafo 4.139 
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então a efetividade na aplicação do acordo de forma a evitar a bitributação vem sendo 

confirmada, haja vista o enorme crescimento no número de APAs, mundialmente 23% (vinte 

e três por cento) das matrizes de empresas multinacionais utilizam-se do APA, e 90% 

(noventa por cento) afirmaram que utilizariam o mecanismo novamente152. Assim, percebe-se 

a satisfação entre os usuários com o método.  

Tal satisfação é refletida nos usuários do APA. Pois, apesar de serem utilizadas na 

maior parte das vezes por empresas de grande porte, as empresas de menor porte também 

estão fazendo uso dessa forma de acordo, sendo para essas últimas um procedimento mais 

célere do que para as de maior porte haja vista a complexidade da análise e documentação 

envolvidas. 

O APA bilateral ou multilateral reduz a possibilidade de dupla tributação 

econômica, haja vista que o acordo é efetivado entre todas as jurisdições envolvidas na 

transação estabelecendo os critérios e métodos a serem utilizados em determinada operação. 

Por ser um mecanismo vinculante entre as partes não há possibilidade de um país entender 

que a receita deve ser tributada por sua jurisdição enquanto ela já é taxada em outra.153 

Assim, um APA bilateral ou multilateral será firmado entre o contribuinte e as 

jurisdições envolvidas na transação desde que entre os distintos países tenha sido firmado um 

acordo para evitar a bitributação em que esteja contida a previsão de procedimento amigável 

disposta nos moldes do artigo 25 do modelo de convenção estabelecido pela OCDE.154 

Ressalta-se que a possibilidade ou não de implementação do APA no caso concreto dependerá 

ainda da política interna de cada jurisdição e bem assim a forma como o dispositivo foi 

incorporado e interpretado no direito interno.155 

De acordo com pesquisa efetuada pela Ernst & Young156 em 2010 as jurisdições que 

mais faziam uso do APA eram justamente os países com um sistema de preços de 

transferência desenvolvidos, como EUA, Japão e Holanda. No entanto, países em 

desenvolvimento como Índia157 e China158 já fazem uso do APA como sistema de solução de 

                                                            
152  Ernst & Young. Global Transfer Pricing Survey, 2010.  Trend  4.  Disponível  em 

http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International‐Tax/2010‐Global‐Transfer‐Pricing‐Survey‐‐‐4‐‐Trends‐in‐
controversy‐management. Acesso em 21.04.2014. 

153 Kerschner, Iná; Stiastny, Marion. Op. Cit. pg. 589-590.  
154 FRANÇA. Instruction on the Advance Pricing Arrangement Procedure, Setembro de 1999, Capítulo I, 

Seção 1. Disponível em 
:http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_2959/fichedescriptive_2959.pdf. Acesso em: 
22 de abril de 2014. 

155 OCDE. Op. Cit (nota 60) Anexo, Item B, Inciso II, 16.  
156 Ernst & Young. loc. cit. 
157 Em 2012 a Índia estabeleceu por meio do Financial Act as provisões para a aplicação dos Acordos 

Antecipados de preços.  
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conflitos, o que demonstra a difusão do mecanismo em face das dificuldades de aplicação das 

regras de preços de transferência, que se tornaram um problema mundial. 

 

4.2) Benefícios do APA 

 

O Acordo Antecipado de Preços tem se mostrado eficaz para a resolução de 

inseguranças geradas pelas regras de preços de transferência, que por muitas vezes não podem 

ser aplicadas eficazmente. Nesse sentido estabeleceu a própria Receita Federal Norte 

Americana159:  

O processo de APA aumenta a eficiência dos administradores 
tributários por encorajar os contribuintes a ir à frente e apresentar ao Serviço 
todos os fatos relevantes para uma análise de preço de transferência própria e 
a trabalhar para um mutual agreement em um espírito de abertura e 
cooperação. A natureza prospectiva dos APAs diminui a carga de 
conformidade, dando maior segurança aos contribuintes sobre os seus 
métodos de preços de transferência (...) (RP nº 08-31, tradução livre) 

As Nações Unidas, também manifestaram o seu entendimento quanto às vantagens de 

procedimentos cooperativos, como o APA, explicitando que: 

9.3.4.2. A relação de cooperação pode beneficiar tanto a 
administração fiscal como o contribuinte, por oferecer maior segurança e 
transparência, uma resolução prévia e mais eficiente de qualquer questão 
fiscal e menores custos administrativos e de compliance. Também pode ser 
usada para resolver disputas fiscais ou incertezas para os anos anteriores de 
forma mais eficiente. 

9.3.4.3. De uma perspectiva de interesse da administração fiscal a 
cooperação segue os entendimentos de que: 

• uma gestão de riscos eficaz exige informação atual, relevante e 
confiável sobre os fatos do contribuinte e questões fiscais em potencial, para 
o qual o contribuinte é a melhor fonte; 

• A relação de cooperação faz com que a cobrança de quaisquer 
impostos devidos seja mais eficiente, economizando recursos de auditoria e 
contencioso; e 

• Os pagamentos de imposto serão recebido mais rapidamente se as 
disputas forem evitadas ou resolvidas no início do processo. 

9.3.4.4 Do ponto de vista do contribuinte uma relação de cooperação 
pode ser útil porque pode: 

• Proporciona maior segurança e previsibilidade quanto à tributação 
dos investimentos do contribuinte, o que é essencial, especialmente onde os 
investimentos significativos estão sendo considerados; 

• Acelerara a resolução de questões fiscais; e 
• Reduz os custos, simplificando os processos de compliance e de 

resolução de conflitos.160 (Tradução livre) 

                                                                                                                                                                                          
158 O Acordo antecipado na China está previsto do artigo 46 ao 63 do Guoshuifa (2009) No. 2. 
159 EUA. Receita Federal Norte Americana. Revenue Proceeding nº 2008-31, disponível em 

http://www.irs.gov/pub/irs-apa/rp-08-31.pdf, acesso em 21 de abril de 2014.  
160  NAÇÕES UNIDAS. Practical Manual on Transfer Pricing.  In: 8ª Seção do Comitê de Especialistas 

de Cooperação Internacional em Assuntos Tributários (Eighth Session of the Committee of Experts on 
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Nesse sentido podemos estabelecer que, para os contribuintes o APA gera maior 

segurança jurídica ao preestabelecer métodos e critérios para a aplicação das regras de 

preços de transferência, evita a aplicação de penalidades pela administração pública, 

elimina a possibilidade de conflitos com a administração pública, que são custosos e 

demorados. Além disso, os procedimentos bilaterais e multilaterais eliminam o risco de 

dupla tributação, o que gera ainda maior segurança jurídica. 

Salientamos em especial um grande benefício trazido pelo APA, quanto à certeza em 

definir a operação comparável, isso, pois, a “comparabilidade” é o principal aspecto do preço 

de transferência quando da análise da adoção dos métodos. Como observado, por muitas 

vezes, existe demasiada dificuldade em se estabelecer parâmetros e transações comparáveis 

com aquelas efetuadas dentro de um mesmo grupo econômico.  

Nesse sentido, o APA, ao confirmar os aspectos e critérios que podem ser utilizados 

como comparáveis para determinada situação, reduz drasticamente a insegurança trazida 

quanto a esse aspecto. No âmbito dos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 

esse benefício se torna ainda mais importante, haja vista que esses países possuem maior 

dificuldade em verificar operações comparáveis como salientado anteriormente. 

Já para a administração pública podemos sintetizar como benefícios a justa distribuição 

de receitas entre as jurisdições, o que muitas vezes pode inclusive aumentar a arrecadação de 

determinado Estado. O APA é um desincentivo a sonegação fiscal, pois o contribuinte, ao 

saber que os riscos de dupla tributação estão reduzidos e ao deter maior segurança jurídica se 

motiva a voluntariamente declarar e adotar o procedimento161. Ademais, a necessidade de 

extensiva documentação comprobatória exigida para que o contribuinte satisfaça o arm’s 

length melhora o conhecimento do aplicador da lei sobre certos setores da economia. Além 

disso, o APA ainda reduz os procedimentos fiscalizatórios e litigiosos que são custosos e 

demorados para a administração. 162 

Por fim, ressaltamos que a adoção do APA pode trazer mais investimentos para países 

em desenvolvimento, haja vista que as regras a aplicação de preços de transferência podem 

ser demasiadamente complexas e difíceis, pois tais jurisdições não têm o tema tão bem 

estruturado como as nações que adotam o princípio há mais tempo. Assim, os investidores 

                                                                                                                                                                                          
International Cooperation in Tax Matters), Genebra, 15-19 de outubro de 2012.  Capítulo 9. Disponível em: 
http://www.un.org/esa/ffd/tax/eighthsession/Chap9_DisputeRes_20120906_v6_HC-accp.pdf.Acesso 10.04.2014. 

161 Kerschner, Iná; Stiastny, Marion. Op. Cit. pg. 589-590.  
162 Segundo relatório do IPEA somente o procedimento de execução fiscal com valor da causa superor a 

R$10.000,00 demoram mais de 4.000 para serem concluídos e custa em média R$4.368,00 sem contar os 
recursos e embargos. Relatório de Pesquisa IPEA. Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça 
Federal.Brasília, 2011. 
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estrangeiros, por muitas vezes demonstram certa insegurança quanto os critérios de preços de 

transferência. Nesse sentido, o fato de haver o estabelecimento de critérios antes de uma 

possível fiscalização, torna a jurisdição mais segura sob o ponto de vista do investidor, ou 

seja, não haverá qualquer surpresa no futuro da transação, o que pode gerar mais estímulos a 

entrada de capital no país.163 

Justamente por ter um sistema de controle de preços de transferência menos 

desenvolvido do que aquele dos países “desenvolvidos”, os países em desenvolvimento 

podem estar em uma situação de desvantagem no caso de uma disputa - entre uma jurisdição 

dita “desenvolvida”, ou de até mesmo com uma grande empresa multinacional. O 

desequilíbrio ocorre em razão da maior expertise e domínio sobre a temática, o que pode levar 

os países desenvolvidos e grandes empresas obterem vantagens frente a inexperiência da 

jurisdição com menos domínio sobre o assunto, bem como frente a administração que não está 

preparada para tanto.164 

Ressalta-se que é com a prática e adoção dos procedimentos que as jurisdições 

adquirem habilidades, assim como os aplicadores da lei o fazem, de forma a dialogar ou 

competir em equivalência com aquelas nações ditas mais desenvolvidas. Nesse sentido 

expressou a própria Receita Federal Norte Americana “This experience can enable the Service 

to provide better and more timely guidance about TPMs to taxpayers in general (not limited 

to those in the APA Program).”165. Ou seja, somente a experiência pode tornar o serviço mais 

célere e eficiente. 

Existe, ainda, uma preocupação da doutrina quanto a popularização e burocratização 

dos APAs, de forma que esses ocorram em demasia tornando o mecanismo lento e ineficiente, 

até mesmo do que a própria fiscalização e o processo litigioso desincentivando os 

contribuintes a adotarem o método. Nesse sentido expressam Kerschner e Stiastny: 

(...) Em adição, uma das maiores ameaças ao futuro do programa de 
APA é o perigo do APA se tornar mais “lugar comum” e mais burocrático, e 

                                                            
163 NAÇÕES UNIDAS. Practical Manual on Transfer Pricing.  In: 8ª Seção do Comitê de Especialistas 

de Cooperação Internacional em Assuntos Tributários (Eighth Session of the Committee of Experts on 
International Cooperation in Tax Matters), Genebra, 15-19 de outubro de 2012.  Capítulo 9  Disponível em: 
http://www.un.org/esa/ffd/tax/eighthsession/Chap9_DisputeRes_20120906_v6_HC-accp.pdf.Acesso 10.04.2014. 

164  EUA. Receita Federal Norte Americana. APA Study Guide. [199?] Disponível em: 
http://www.irs.gov/pub/irs-apa/apa_study_guide.pdf. Acesso em 10.04.2014. Nesse sentido, estabelece o 
dispositivo que os países em desenvolvimento podem inicialmente manter o APA como uma prática interna do 
país e uma vez adquirida expertise seja então implementada a forma bilateral e multilateral. 

165 “Essa experiência pode autorizar o Serviço a providenciar melhor mais célere orientação sobre TPMs 
para os contribuintes em geral (não limitando-se aqueles no programa de APA)”. (Tradução livre) EUA. Receita 
Federal Norte Americana. APA Study Guide. [199?] Disponível em: http://www.irs.gov/pub/irs-
apa/apa_study_guide.pdf. Acesso em 10.04.2014. 
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assim não ser possível de se ajustar rapidamente a um mundo em constante 
mudança. 

O aumento de casos pode acarretar no problema de que os 
administradores tributários não sejam capazes de alcançar negociações 
bilaterais. Os APAs bilaterais requerem uma atmosfera cooperativa entre as 
duas administrações tributárias e os programas de APA serão prejudicados 
caso tal requisito não esteja presente. Os APAs dependem da boa-fé dos dois 
governos. Assim, as administrações fiscais não devem tomar posições 
exclusivamente com base na maximização das receitas fiscais, em vez de 
aplicação de princípios da lei e Diretrizes da OCDE para os fatos. Em 
situações em que as administrações fiscais não conseguem chegar a um 
acordo, o uso da arbitragem poderia proteger os contribuintes de dupla 
tributação. Outra possível ameaça aos programas do APA é a violação de 
uma APA por uma administração fiscal, o que quebraria a confiança no 
processo.  (KERSCHNER; e STIASTNY, 2013, p.59, tradução livre)166 

Nesse sentido, cabe ressaltar que apesar de ser um eficiente método o APA não é 

indicado para todos os contribuintes, haja vista ser um procedimento custoso e demorado167. 

Razão pela qual não é recomendado nos casos em que há pouco ou nenhum risco de dupla 

tributação, ou então de questionamento quanto aos critérios estabelecidos pelo contribuinte e 

pela administração tributária. Caso não existam riscos de dupla tributação ou incertezas e 

inseguranças quantos aos critérios a serem utilizados parecer não fazer sentido o contribuinte 

adotar o APA.168 

Nos parece que cabe as jurisdições a aplicação correta e eficiente dos APAs de forma a 

não transformar o mecanismo em um procedimento cooperativo burocrático ou suscetível a 

corrupção. Cabe a cada aplicador resguardar a eficácia dos acordos e a legitimidade do APA, 

sempre buscando a melhoria de sua aplicação e não ao reverso.  

  

4.3) Mecanismos Alternativos de Solução de Controvérsias no Brasil:  

 

4.3.1) Arbitragem: 

 

No Brasil o procedimento arbitral está previsto pela lei 9.307 de 23 de setembro de 

1996, sendo um mecanismo de solução de conflitos interpartes, desde que estipulados em uma 

cláusula compromissória169. Ou seja, para que a arbitragem seja utilizada deve estar estipulada 

em um contrato firmado entre partes, no entanto, uma vez que tal compromisso seja estatuído 
                                                            
166 KERSCHNER, Iná; STIASTNY, Marion.. Op. cit. pg. 592. 
167 O APA apesar de demorar, via de regra de 5 a 12 meses é mais rápido do que um procedimento de 

fiscalização formal. 
168  KERSCHNER, Iná; STIASTNY, Marion. Op.Cit.. sobre o livro M. Markham, Advance Pricing 

Agreements – Past, Present and Future.  Holanda: Wolters Kluwer, 2012. 
169 ALVIM, Arruda. Exegese dos arts. 6º e 7º da lei n. 9.307, de 1996. In Reflexões sobre arbitragem. 

Coordenação MARTINS, Pedro A. Abtista e GARCEZ, José Maria Rossani.  São Paulo, Editora LTr. Pg: 169.  
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ele deve ser cumprido. Lê-se, no caso de um litígio entre os contratantes a arbitragem deverá 

ser utilizada não sendo possível recorrer ao judiciário. A sentença arbitral proferida no Brasil 

provoca os mesmos efeitos do que uma sentença judicial, sendo inclusive a sentença de 

natureza condenatória considerada título executivo judicial.170 

A arbitragem consiste em um mecanismo de solução de controvérsias mais célere do 

que a justiça comum, por ser pautada no livre arbítrio das partes poder-se-á definir o prazo 

máximo para a solução do conflito, que em caso de não ser mencionado deverá levar até 6 

(seis) meses171. Ademais, a sentença arbitral diferentemente do processo judiciário é 

irrecorrível, na forma do artigo 18 da Lei de Arbitragem172, o que garante celeridade ao 

procedimento haja vista que os recursos são um fator que contribuem significativamente para 

a morosidade do judiciário brasileiro.173 

A solução por meio de arbitragem se destaca, ainda, por permitir a liberdade de escolha 

das partes que podem inclusive decidir a legislação que será aplicada para definir tal conflito e 

ainda escolher especialistas, os árbitros, que solucionarão o conflito. Nesse sentido, em certas 

situações se dá preferência ao procedimento arbitral por ser o árbitro um especialista na 

matéria, o que por muitas vezes não ocorre no judiciário em que um juiz ocasionalmente pode 

não ter notório saber jurídico em determinadas matérias específicas.174 

Assim, entende-se que a arbitragem é um método de solução de conflitos eficaz, por 

fazer prevalecer a vontade das partes, e ainda se torna cada vez mais importante por ser uma 

medida para desafogar o judiciário do Brasil.175 

Inicialmente a arbitragem, no Brasil, era vista como uma forma de solução de 

controvérsias unicamente em questões relativas a direito patrimonial disponível, esse que, nas 

palavras de CARLOS ALBERTO CARMONA176 “pode ou não ser exercido livremente pelo 

seu titular, sem que haja norma cogente impondo o cumprimento do preceito, (...) são 

disponíveis (...) aqueles bens que podem ser livremente alienados ou negociados”.  

                                                            
170 BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil.. Diário Oficial 

[da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 17 jan. 1973, P. 1, Artigo. 31 
171BRASIL. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Diário Oficial [da 

República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 24 set. 1996, P. 18897. Artigo. 23 
172 Id. Ibid. Artigo. 18  
173LEMES, Selma M. Ferreira. Arbitragem. Celeridade e justiça na solução de conflitos empresariais. 

Disponível em: http://www.selmalemes.com.br/artigos/artigo_juri18.pdf, acesso em 03.05.2014.  
174 Id. Ibid. 
175 PIRES, Adilson Rodrigues. A arbitragem no direito tributário.  In: SARAIVA FILHO, Oswaldoo 

Othon Pontes; GUIMARÃES, Vasco Branco (Org.). Transação e arbitragem no âmbito tributário. Belo 
Horizonte: Forúm, 2008 p. 409. 

176 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo Um comentário à Lei 9.307/96. São Paulo: 
Editora Atlas, 2004, 2ª Edição, pg. 56. 
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Assim, entende-se que no direito brasileiro, apesar da arbitragem ser muito mais 

eficiente do que o judiciário, por ser menos burocrática, mais célere e permitir ampla 

liberdade de escolha para as partes, inicialmente poderia ser utilizada tão somente para os 

casos em que os interesses não estivessem resguardados pelo Estado. Ora, para CARMONA o 

compromisso arbitral não poderia ser utilizado nas situações que abrangessem questões 

relacionadas ao interesse público, em virtude do princípio da supremacia do interesse público 

em face do particular177. 

Nesse sentido, a aplicação do procedimento arbitral na esfera do direito tributário é 

questionada por alguns autores178, haja vista, como refletido acima, ser tal questão ligada a 

supremacia do interesse público, por envolver verbas do Estado. Segundo esse entendimento 

não poderia o Estado abrir mão de sua receita em razão da indisponibilidade do crédito fiscal, 

conceito ligado a supremacia do interesse público, por constituir um direito da coletividade179.  

Por outro lado, parte da doutrina, com a qual concordamos questiona a Supremacia do 

Interesse Público ligada aos interesses da Fazenda. Nas palavras de RICARDO LOBO 

TORRES180 “A nova processualidade fiscal pressupõe a crítica vigorosa ao princípio do 

interesse público. Hoje parte importante da doutrina brasileira repeliu a tese de superioridade 

do interesse público separando o interesse da Fazenda Pública do interesse público.”  

Assim, segundo esse posicionamento o interesse primordial da fazenda é o justo 

recolhimento dos tributos, o que é evidentemente facilitado por meio da arbitragem. Nesse 

sentido reafirma ADILSON PIRES181 “A concordância com a adoção de meios alternativos 

de solução de controvérsias não deve ser rejeitada pela administração pública ou pelo 

legislador, visto que o objetivo do fisco não é simplesmente arrecadar tributos, mas, sobretudo 

atender ao interesse social contido na obtenção de recursos através dos tributos.” 

Conforme estabelecido acima a arbitragem pode perfeitamente ser utilizada no âmbito 

tributário como uma forma e mecanismo alternativo de solução de litígios, desde que não 

altere o crédito tributário a ser arrecadado e obedeça aos requisitos legais. Ou seja, a 

                                                            
177 Id. Ibid. pg. 56. 
178 Ressaltamos que esse conflito não é objeto do presente trabalho e por isso não será aprofundado, para 

melhores referência recomendamos a leitura de TOLEDO, Paulo F. C. Salles. Arbitragem na lei de sociedades 
anônimas. In: CASTRO, Rodrigo R. Monteiro; e ARAGÃO, Leandro Santos (Org.). Sociedade anônima: 30 
anos da lei 6.404/76. São Paulo: Quartier Latin, 2007. e CARMONA, Carlos Alberto. Ibid. 

179 PIRES, Adilson Rodrigues. Op. Cit. p. 413. 
180 TORRES, Ricardo Lobo. Transação, conciliação e processo tributário administrativo equitativo. In: 

SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon Pontes; GUIMARÃES, Vasco Branco (Org.). Transação e arbitragem no 
âmbito tributário. Belo Horizonte: Forúm, 2008 p. 107. 

181 PIRES, Adilson Rodrigues. Op. Cit. p. 413. 
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arbitragem não pode tratar do núcleo182 da obrigação tributária183. Nesse sentido percebe-se 

que a arbitragem é uma forma eficiente de solução de conflitos e inclusive traria benefícios 

para os contribuintes por acelerar as resoluções de litígios. Além disso, o procedimento 

arbitral pode ser mais imparcial do que a via judicial ou administrativa haja vista que o árbitro 

se coloca a distância tanto do interesse público como do interesse particular.184  

Deste modo, entendemos que o procedimento arbitral é plenamente aplicável na esfera 

tributária, desde que respeite os requisitos legais, sendo esse mecanismo ainda mais eficiente 

do que a via judicial, ou administrativa no que diz respeito as soluções de controvérsias. É 

também o que afirma JOÃO DÁCIO ROLIM: 

E a questão da possibilidade da arbitragem em matéria tributária 
também se pode colocar sobre a óptica de que numa arbitragem não se 
dispõe do crédito. O que se faz é eleger um ou mais árbitros para que se 
interprete e se aplique a lei. Então não há um acordo de vontades entre Fisco 
e contribuintes determinando o montante do tributo devido ou dizendo que 
nesse caso a lei não se aplica ou nesse caso a interpretação é num sentido ou 
noutro. Não. Acorda-se sim que terceiros (árbitros especializados e 
legalmente habilitados) irão aplicar a lei no caso concreto. É lógico que 
cabem exceções a serem previstas na própria lei de arbitragem, como por 
exemplo em se tratando de analisar a constitucionalidade de lei a 
competência continuaria a ser privativa do Poder Judiciário. (ROLIM, 2011) 

A arbitragem, é um mecanismo eficiente de solução de litígio e, como visto 

anteriormente, possivelmente aplicável no âmbito tributário para garantir maior eficiência ao 

sistema tributário como um todo. Nesse sentido dispõe CARLOS YURI ARAUJO 

MORAIS,185 “a arbitragem é instrumento fundamental para desafogar o rito processual 

administrativo e judicial, pois ademais de contar com um rito célere, a altíssima especialidade 

dos árbitros a serem eleitos contribui para a resolução mais rápida do litígio.”  

Com relação ao APA a arbitragem em muito se diferencia, isso porque enquanto esse é 

um mecanismo de solução de controvérsias, ou seja, quando o conflito já ocorreu aquele 

busca justamente evitar a ocorrência do litígio. Como o próprio nome elucida o acordo 

antecipado de preços pressupõe uma negociação antecipada para estabelecer critérios de modo 

a evitar qualquer conflito entre o contribuinte e a administração pública. Ademais, o APA não 

pressupõe um terceiro propondo os acordos, mas sim a própria administração pública frente o 

contribuinte. 

                                                            
182 Nesse sentido, não pode a arbitragem versar sobre os principais aspectos da obrigação tributária que 

são o sujeito, o fato gerador, a alíquota e a base de cálculo. 
183 MORAIS, Carlos Yuri Araujo. Transação e arbitragem em matéria tributária: a experiência estrangeira 

e sua aplicabilidade no direito brasileiro. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon Pontes; GUIMARÃES, Vasco 
Branco (Org.). Transação e arbitragem no âmbito tributário. Belo Horizonte: Forúm, 2008 p. 492. 

184 PIRES, Adilson Rodrigues. Op. Cit. p. 413. 
185 MORAIS, Carlos Yuri Araujo. Op. Cit. p. 499. 
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4.3.2) Transação e o Projeto de Lei 5.082/2009: 

 

O instituto da Transação está discriminado no artigo 156 do Código Tributário Nacional 

como uma das formas de extinção do crédito tributário. Conforme disciplinado no artigo 171 

do CTN a transação consiste na possibilidade de término do litígio tributário mediante 

concessões mútuas entre a administração pública e o contribuinte. Assim, a transação é um 

acordo entre o Fisco e o Contribuinte de forma a encontrar a melhor solução para ambos com 

o objetivo de extinguir um litígio. Ressalte-se ainda que, diferentemente do direito civil186, na 

esfera do direito tributário a transação somente pode ser utilizada para terminar um conflito e 

não para previní-lo.187 

Da mesma forma como ocorre com a Arbitragem, supramencionada, o instituto da 

Transação também é deveras questionado pela doutrina188, em virtude da suposta violação ao 

princípio da “Supremacia do Interesse Público”. Isso porque a negociação supostamente 

implicaria renúncia de receita, o que prejudicaria o interesse da população. Ainda que 

superada a discussão quanto ao conceito de supremacia do interesse público ligada aos 

interesses da Fazenda, acima aduzidos, a doutrina questiona outros aspectos envolvidos na 

transação, como a violação aos princípios da legalidade e da isonomia. Conforme se passa a 

demonstrar. 

A transação é questionada pela doutrina, pois, teoricamente violaria o artigo 150, I da 

Constituição Federal do Brasil e o artigo 97 do Código Tributário Nacional que tratam do 

princípio da Legalidade. Segundo esse dispositivo: 

“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos 

artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, 

ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito 
passivo; 

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, 
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

                                                            
186 BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2003, Institui o Código Civil. Diário Oficial [da República 

Federativa do Brasil], Brasília, DF, 11.01.2002. Pg.1. Artigo 840 e seguintes. 
187 ADAMS, Luis Inácio Lucena; e MARTINS FILHO, Luiz Dias. A Transação no Código Tributário 

Nacional (CTN) e as novas propostas normativas de lei autorizadora. In: SARAIVA FILHO, Oswaldoo Othon 
Pontes; GUIMARÃES, Vasco Branco (Org.). Transação e arbitragem no âmbito tributário. Belo Horizonte: 
Forúm, 2008 p. 18. 

188 Quanto a impropriedade da transação se posiciona FERREIRA JARDIM (JARDIM, Eduardo Marcial 
Comentários aos artigos 170 e 172 do Código Tributário Nacional. In: SOUZA; TILBERY; MARTINS (Coord.) 
Comentários ao Código Tributário Nacional. 
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V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a 
seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; 

VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos 
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.” 

  

Assim, conforme disciplinado nos incisos supramencionados somente lei poderá 

instituir ou suprimir tributos, não podendo o legislador discricionariamente fazê-lo.  

Para HUGO DE BRITO MACHADO189 o princípio da legalidade estabelecido no artigo 

97 do CTN refere-se a uma legalidade estrita, no sentido de que, não haveria qualquer 

margem de conveniência e oportunidade de ação para o administrador público, que somente 

deve agir em estrita conformidade com o estabelecido na lei. Ou seja, o autor entende que 

toda e qualquer ação do administrador deve estar prevista em lei, caso o contrário não pode 

ocorrer. Ainda nesse sentido, AIRES FERNANDO BARRETO190 entende que a legislação 

deve ser exaustiva tratando de todas as ações do aplicador da lei, devendo essa estabelecer 

todos os critérios de decisão do administrador. 

 Se adotados os posicionamentos acima ilustrados não haveria a possibilidade de 

utilização da transação, ao passo que nesse procedimento o aplicador da lei é possibilitado de 

negociar com o contribuinte, função discricionária que a ele não seria atribuída.  

De fato, a legalidade tributária é mais rigorosa do que a legalidade administrativa, no 

sentido de que, com o objetivo de garantir a segurança jurídica, todos os elementos 

constitutivos da obrigação191 devem estar previstos na norma de forma exaustiva. Dessa 

forma, o contribuinte não será surpreendido por uma incidência tributária que não fora 

previamente esperada.  

No entanto, a idéia de que o direito tributário seria unicamente respaldado pela 

tipicidade fechada já deveria ter sido superada, de acordo com a parcela mais moderna da 

doutrina.192 A ambigüidade da linguagem é inevitável, assim não há como se afastar o 

entendimento de que o direito tributário também é pautado pela tipicidade aberta haja vista a 

                                                            
189 MACHADO; Hugo de Brito e MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Transação em Matéria 

Tributária. Limites. Inconstitucionalidades. Consulta proferida para o UNAFISCO – Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. 2009. Pg. 2-4. Disponível em 
www.sindifisconacional.org.br%2Fmod_download.php%3Fid%3DL2ltYWdlcy9lc3R1ZG9zL3BhcmVjZXIvUG
FyZWNlckh1Z29kZUJyaXRvTEdULnBkZnww&ei=vYNuU7S6J9WxsQTtt4CoDg&usg=AFQjCNEFjutqS3PH
rVMuBQnrdYJjqAwVBg&sig2=ddLy34Wm30uz6aTew4tx6A&bvm=bv.66111022,d.cWc. Acesso em 
10.05.14.  

190 BARRETO, Aires Fernandino. Curso de Direito Tributário Municipal. São Paulo: Saraiva, 2009. Pg. 
29-30. 

191 Os elementos constitutivos da obrigação são base de cálculo, alíquota e hipótese de incidência. 
192OLIVEIRA, José Marcos Domingues. Legalidade Tributária O Princípio da Proporcionalidade e a 

Tipicidade Aberta. In: Revista de Direito Processual Geral. Edição 51. Rio de Janeiro: 1998. Disponível em: 
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/817370/DLFE-48013.pdf/Revista51Doutrina_pg_106a121.pdf. 
Acesso em 14.05.14 
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existência na prática de conceitos jurídicos indeterminados193 e cláusulas abertas na esfera 

fiscal. Coadunamos com o entendimento de que a lei tributária deve estabelecer os critérios 

para as decisões dos interpretes, mas não a decisão em si, ou seja, entendemos que há, 

inevitavelmente, alguma margem de discricionariedade para o intérprete/aplicador da lei sem 

prejudicar o princípio da legalidade. 

Nesse sentido, cabe fazer uma ponderação, pois enquanto o legislador deve determinar 

todos elementos que compõem o tipo tributário de modo a garantir segurança jurídica para o 

contribuinte, aquele não está imune a introdução, ainda que não intencional de conceitos 

indeterminados, bem como a ambigüidade da linguagem.194 Assim, cabe ao interprete o 

esclarecimento de tais obscuridades, justamente visando a proteção da segurança jurídica. 

Percebe-se então, que em sentido oposto ao estabelecido pelos autores acima ilustrados 

a discricionariedade do interprete não é contrária ao princípio da legalidade, mas sim 

complementar, desde que os critérios legais estabelecidos sejam devidamente respeitados. 

Nesse sentido, não deve o interprete atuar de forma a alterar ou estabelecer obrigações 

tributárias, por serem essas reservadas a lei. No entanto, o esclarecimento de conceitos pode e 

deve ser operacionalizado pela administração.  

Ainda, segundo HUGO DE BRITO MACHADO a Transação iria ferir o princípio da 

Isonomia, estabelecido na Constituição Federal em seu artigo 150, II. Segundo o autor ao 

possibilitar a negociação entre a administração tributária e o Contribuinte, a administração 

estaria garantindo a esse menor onerosidade em relação aos demais contribuintes, o que nesse 

caso seria entendido como uma medida inconstitucional.195 Nas palavras do autor “Qualquer 

concessão que a fazenda venha a fazer estará concedendo ao contribuinte, em favor do qual se 

transige, um tratamento diferenciado, quer dizer, tratamento desigual” (MACHADO, 2009, 

pg. 15) 

Reconhecemos a argumentação de que a ampla discricionariedade do aplicador da lei 

transformaria o instituto em um instrumento meramente político podendo prejudicar a 

arrecadação do ente federado e até mesmo ferir a isonomia e o interesse público. No entanto, 

nos parece um pouco exagerada a forma como o autor trata a função da administração.  

De fato a renúncia fiscal somente pode ser efetivada se prevista em lei, pois somente 

esse instrumento pode dispensar o pagamento de tributos.196 No entanto, a transação não 

                                                            
193 Conceito jurídico indeterminado é aquele em que a dúvida paira no significado da palavra ou 

expressão na norma. Não se sabe o que o legislador quis dizer com a utilização de tal conceito. 
194 OLIVEIRA, José Marcos Domingues. Op. Cit. 
195 MACHADO; Hugo de Brito; e MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Op. Cit. Pg.15 
196 Id. Ibidem. P.22 
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necessariamente é utilizada como forma de dispensa do crédito tributário. Sendo um 

instrumento passível de aplicação frente a incerteza de interpretação do fato gerador do 

tributo, ou da legislação tributária que pode ser, em muitas ocasiões, dificilmente 

compreendida. Nesse sentido explicita MÁRCIA FRANCO PIRES: 

A questão que se enfrenta é que a autoridade fiscal ao efetuar a 
transação pode fazer concessões, renunciando à parte do crédito devido pelo 
agente passivo. Nessa ordem de considerações, a lei que autoriza a transação 
deve ser detalhada, reduzindo ao máximo a discricionariedade do agente 
fazendário competente para celebrá-la, bem como dispor sobre os critérios 
que tornem o crédito tributário transacionável, indicando em que limites a 
exigência fiscal pode ser reduzida em cada caso e de que forma é possível 
estabelecer condições mais favoráveis para que o contribuinte, efetivamente, 
liquide a dívida tributária. (PIRES, 2010, pg. 25)  

  
Coadunamos com o entendimento acima expressado de que a transação é 

constitucional, desde que ocorra dentro dos limites da lei. Assim, o aplicador da lei sempre 

deve sobrepesar o interesse público ao transigir, sem abrir mão do crédito tributário.197 Nesse 

sentido explicita OSWALDO O. P. SARAIVA FILHO que a transação não se trata de uma 

forma de redução do crédito tributário discricionária, haja vista que somente é cabível quando 

houver dúvida quanto a aplicação da legislação ao caso concreto. No caso de uma legislação 

clara e uma incidência tributária inquestionável não haveria motivo de transação. Nesse 

sentido estabelece o autor: “se a expressão da norma legal, com a utilização de todos os 

métodos de interpretação (...) não comporta dúvida razoável, a norma de incidência tributária 

é clara, e não há dúvida sobre os fatos, que foram tributados corretamente, não há na hipótese, 

uma verdadeira transação.”198  

Assim, concordamos com o posicionamento de que a Transação é um instrumento 

válido e constitucional, desde que, aplicado dentre dos limites da lei que o autoriza. Assim a 

atividade do aplicador da lei é transformada em vinculada e não discricionária, mesmo que 

todos os limites de sua atuação não estejam estabelecidos no texto legal. A transação por si só 

não extingue o crédito tributário, mas é operacionalizada como um facilitador para sua 

extinção.199 

                                                            
197 ADAMS, Luis Inácio Lucena; e MARTINS FILHO, Luiz Dias. Op. Cit. p. 38. 
198SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon Pontes. A Transação e a Arbitragem no Direito Constitucional-

Tributário Brasileiro. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon Pontes; GUIMARÃES, Vasco Branco (Org.). 
Transação e arbitragem no âmbito tributário. Belo Horizonte: Forúm, 2008 p. 38. 

199 Segundo Paulo de Barros Carvalho a extinção ocorre por meio do pagamento e não pelas concessões 
recíprocas, sendo essa somente a forma pela qual ocorrerá a quitação, que pode ser operacionalizada por 
parcelamento, dação, ou até mesmo uma remissão. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito 
Tributário. 18ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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A transação não só é possível na solução de conflitos, mas sim recomendada haja vista 

suas vantagens frente ao interesse público e a eficiência. Constituindo um mecanismos mais 

célere do que o processo judicial ou administrativos proporcionando imediatez no 

recebimento de recursos.200 

Apesar de verificado que a transação é um mecanismo deveras eficiente essa só poderá 

ser utilizada em havendo previsão legal para tanto. Não possuímos conhecimento de tal 

regulamentação no plano nacional, assim a transação ainda não é plenamente utilizada na 

esfera federal no direito brasileiro. Nesse certame, em 14 de março de 2007 foi encaminhado 

pelo procurador geral da fazenda um anteprojeto que busca regulamentar a transação 

tributária, convertido no projeto de lei de número 5.082/2009201.  

A principal mudança estabelecida pelo anteprojeto é a alteração na visão do processo 

administrativo como um todo, pois pela transação esse se torna aberto para diálogo entre o 

Fisco e o Contribuinte202 fato esse que ainda não ocorre no direito tributário brasileiro. 

O projeto foi desenvolvido justamente para reduzir a litigiosidade do processo de 

aplicação da lei tributária. Na seara do que foi anteriormente exposto os métodos alternativos 

de solução de conflitos garantem mais vantagens para o Fisco e para a população, pois 

aumentam a eficiência na arrecadação203 o que proporciona maior verba para os cofres 

públicos. 

 

 

5) O APA COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE CONFLITOS NO 
BRASIL: 

 

 

Como supramencionado, o APA é uma importante forma de prevenção de conflitos 

utilizada por diversas jurisdições ao redor do mundo, e tem se mostrado um eficiente método 

para redução de inseguranças trazidas frente a utilização das regras de preços de transferência. 

Assim é, pois estabelece os métodos e a forma a serem utilizados, reduzindo tanto os custos 

para a administração, aumentando a eficiência no recolhimento, como proporcionando 
                                                            
200 ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. A Transação Tributária e o Projeto de Lei nº5.082/2009. Pg.07  

Disponível em www.agu.gov.br/page/download/index/id/6064408 Acesso em 10.05.14 
201 A análise do Projeto de Lei não é parte do escopo do presente trabalho, para aprofundar o estudo do 

tema recomendamos a leitura de CASSONE, Vittorio. Transação, conciliação e arbitragem no âmbito tributário: 
confronte entre os princípios constitucionais aplicáveis. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon Pontes; 
GUIMARÃES, Vasco Branco (Org.). Transação e arbitragem no âmbito tributário. Belo Horizonte: Forúm, 
2008 p. 217-299. 

202 TORRES, Ricardo Lobo. Op. Cit. (nota 180) p. 90. 
203 ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. Op. Cit. Pg. 07 
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benefícios para os Contribuintes, evitando possíveis autuações em decorrência da aplicação 

equivocada dos métodos de apuração. 

O Brasil apesar de somente ter elaborado uma legislação para controle dos preços de 

transferência em 1996 sofre das mesmas ou até mais inseguranças do que os países que já 

adotam a regras a mais tempo. Verificou-se acima204 que nem a própria Receita Federal do 

Brasil tem o pleno conhecimento de qual método é aplicável em cada caso. Fato esse que é 

agravado levando em consideração que, por muitas vezes as transações entre partes 

vinculadas não são comparáveis com qualquer outra praticada por terceiros, ou ainda, porque 

certos bens, mercadorias e serviços são difíceis de serem mensurados, como é o caso das 

transações com intangíveis. 

Nesse sentido, buscar-se-á verificar se o APA, já tendo sido comprovado um 

mecanismo eficiente para solucionar as inseguranças advindas da aplicação das regras de 

preços de transferência ao redor do mundo, pode ser aplicado no direito brasileiro frente às 

particularidades do nosso sistema tributário. Para isso deve-se comparar com as demais 

jurisdições que hoje adotam o Acordo Antecipado de Preços, levando em consideração o 

posicionamento da doutrina em face dos mecanismos de solução de controvérsias 

apresentados anteriormente (Arbitragem e Transação). 

O APA sinteticamente é um Acordo firmado entre o Fisco e o Contribuinte para evitar 

um litígio, similar, portanto aos institutos da Arbitragem e a Transação, que também são 

formas administrativas de Acordo, mas para solução de controvérsias. Assim, primeiramente 

buscaremos avaliar os pontos de possível conflito ou inaplicabilidade de tais institutos para 

basearmos a análise da possibilidade de elaboração de um APA no ordenamento jurídico 

Brasileiro. 

5.1) A Supremacia do Interesse Público: 

 

A Supremacia do Interesse Público surge como um ponto de questionamento recorrente  

tanto em relação à possibilidade de arbitragem como de transação. Isso porque parte da 

doutrina entende haver grande discricionariedade do administrador público o que pode gerar 

perda de receita para o Estado. Essa perda seria prejudicial ao interesse da coletividade, que 

segundo o princípio da supremacia do interesse público deve ser sobrepesado em face do 

interesse individual. 

                                                            
204 Cf. página 42-43 do presente trabalho. 
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Ainda que não se considere a discussão levantada anteriormente de que o interesse da 

Fazenda estaria desatrelado ao interesse público, o APA não afeta o princípio discutido. Como 

verificado anteriormente o Acordo Antecipado de Preços não permite que o administrador 

isente o contribuinte, mas funciona tão somente como um esclarecimento da legislação a ser 

aplicada e a sua forma de aplicação. Nesse caso, a receita se quer é discutida, mas sim os 

critérios de apuração do preço parâmetro são esclarecidos, havendo um consenso entre a 

administração e o contribuinte em relação ao caso concreto.  

A atual legislação de preços de transferência e a jurisprudência administrativa permitem 

que o contribuinte adote o método de apuração que seja mais benéfico para ele, ou seja, o 

próprio texto legal permite que o contribuinte apure aquele valor que lhe seja mais vantajoso. 

O acordo não permitirá que não se faça o cálculo, mas esclarecerá o método a ser 

utilizado. Ainda que a administração entenda que o método é aquele que menos 

proporcionará arrecadação para o Fisco, esse atualmente já poderia ser escolhido pelo 

contribuinte. 

Assim, não há que se falar em desistência de receita, e a conseqüente violação do 

Interesse Público, pois a fazenda continuará arrecadando o mesmo, ou ainda mais do que faria 

sem o acordo. 

 

5.2) Legalidade 

 

Outro ponto de discussão mencionado na possibilidade de realizar uma Transação é o 

princípio da legalidade, estabelecido no artigo 150, I da CRFB e no artigo 97 do Código 

Tributário Nacional. Como verificado anteriormente a legislação tributária pressupõe que 

somente pode haver majoração, extinção, redução, criação de obrigações acessórias, 

determinação de base de cálculo e alíquota, dentre outros desde que haja lei que o autorize. O 

princípio é construído visando proteger o contribuinte para salvaguardá-lo da 

discricionariedade do Executivo, objetivando a segurança jurídica.  

O princípio da legalidade tributária não permite que nasça uma obrigação tributária se 

não em virtude de lei.205 No entanto, para aprofundar a análise devemos entender os 

subprincípios constitucionais-tributários da tipicidade aberta e fechada.  

A obrigatoriedade de lei que anteceda os tributos não é discutida, no entanto a 

abrangência de tal lei é tratada de forma distinta pela doutrina. A tipicidade fechada reflete o 

                                                            
205 BRASIL. Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. Diário Oficial [da República 

Federativa do Brasil], Brasília, DF, 05 out. 1988. Pg.1. Artigo 150, Inciso I. 
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ideal positivista de que todos os aspectos da obrigação tributária devem estar presentes na 

norma. Segundo esse entendimento o intérprete da lei não tem espaço para qualquer 

discricionariedade ficando ele vinculado a somente agir na forma descrita pela lei. Nas 

palavras de  ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA: 

“A reserva absoluta – como explicam Ceretti e Lavagna – não só 
exige que certas matérias sejam disciplinadas por meio de lei, como também 
que os atos da Administração Pública e do Judiciário nela venham 
expressamente previstos, consentidos e regulados. Cuida-se, pois, de uma 
reserva que inibe a ação de fontes diversas da lei e que torna impossível ou 
ilícito o exercício de qualquer atividade pública (em especial a 
administrativa) que nela não encontre total respaldo. Entre as matérias 
reservadas, de modo absoluto, merece destaque a tributária. 

Portanto, o princípio da legalidade, no Direito Tributário, não exige, 
apenas, que a atuação do Fisco rime com uma lei material (simples 
preeminência da lei). Mais do que isso, determina que cada ato concreto do 
Fisco, que importe exigência de um tributo, seja rigorosamente autorizado 
por uma lei. É o que se convencionou chamar de reserva absoluta de lei 
formal (Alberto Xavier) ou de estrita legalidade (Geraldo Ataliba).” 
(CARRAZZA, 2002, pg. 219-220) 
 

Assim, de acordo com o subprincípio da tipicidade fechada não cabe nenhum juízo 

de valor por parte do interprete devendo ele agir unicamente em conformidade com o 

estabelecido pela lei. Essa que por sua vez deve tratar de todos os detalhes da obrigação 

tributária, não deixando qualquer espaço ou insegurança para a ação do aplicador.206 Segundo 

esse entendimento as normas imprecisas deveriam ser declaras inconstitucionais.207 

Por outro lado a tipicidade aberta parte do entendimento de que a norma não consegue 

trazer todos os aspectos que possam ser relevantes para a sua aplicação com precisão, de 

forma que o interprete consiga sempre executá-la sem efetuar qualquer juízo de valor. Por 

mais que o legislador sempre busque a determinação de conceitos jurídicos de forma a exaurir 

as possibilidades de aplicação, o conceito jurídico indeterminado está presente na legislação 

                                                            
206 “Tal princípio [tipicidade fechada] impõe ao legislador algo mais do que a mera previsão dos aspectos 

da norma impositiva: exige que eles sejam previstos com acentuada precisão, de modo a reduzir sensivelmente a 
vagueza e a ambigüidade dos dispositivos tributários. Veda a adoção de termos e expressões imprecisos a ponto 
de exigir que o Poder Executivo integre a norma de incidência, vindo a complementar o trabalho do legislador. 

Dessarte, objetiva conferir segurança jurídica aos contribuintes, permitindo-lhes ter ciência do conteúdo 
específico de suas obrigações jurídico-tributárias, mediante a simples análise dos preceitos legislativos que 
regulam o tributo.” VELLOSO, Andrei Pitten. A contribuição acidentária (SAT/RAT) e o polêmico 
FAP. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 37, ago. 2010. Disponível em: 
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao037/andrei_velloso.html> 
Acesso em: 17 maio 2014. 

207  FERRAZ, Andréa Karla. Legalidade Tributária, Segurança Jurídica e Conceitos Jurídicos 
Indeterminados. In Revista da PGFN, Ano III, Edição 5, 2013. Pg 165. Disponível em: 
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/revista-pgfn/ano-iii-numero-5-2013/h5.pdf. Acesso em 18.05.14  
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tributária208, assim como não há como negar a existência de cláusulas gerais no direito 

tributário209. Ademais, verifica-se no caso concreto que a própria linguagem utilizada na 

legislação por muitas vezes é ambígua deixando margem para a interpretação. 

A tipicidade aberta infere justamente que em virtude da impossibilidade fática de se 

determinarem todos os conceitos e elementos presentes na lei, cabe ao intérprete adequar a 

legislação tributária ao seu objetivo, visando justamente a garantia de segurança jurídica do 

instituto. Caso o contrário a aplicação da lei traria insegurança para os contribuintes, haja 

vista que o texto legal é ambíguo, geral, indeterminado e por muitas vezes não se adéqua mais 

ao momento.  

É evidente, no entanto, que não deve o interprete ter poderes para criar obrigações 

tributárias, ou alterar alíquotas, bases de cálculo ou fato gerador, restando clara violação ao 

artigo 150, I da Constituição Federal, bem como aos artigos 3º e 97 do Código Tributário 

Nacional. Assim, entendemos que a norma tributária é sim fechada quanto a instituição 

dos elementos fundamentais da obrigação tributária, fato gerador, alíquota e base de 

cálculo, com precisão.210 No entanto, quanto a aplicabilidade da lei ao caso concreto tem 

o aplicador da lei a liberdade para interpretá-la e verificar aquilo que fora pretendido 

pelo legislador com a edição da norma, de forma a trazer segurança jurídica para o 

sistema tributário.211  

Nesse sentido explicita JOSÉ MARCOS DOMINGUES OLIVEIRA: 

Na concretização ou determinação dos conceitos o que se faz é uma 
valoração técnica qualitativa e quantitativa (...) fenômeno diverso e que 
nada tem a ver com discricionariedade administrativa pura ou volitiva, 
“de opção”, que poria em risco a certeza do Direito Tributário. 

Ao aplicar o conceito jurídico indeterminado o intérprete proclama a 
única vontade da lei e por força do princípio material da proporcionalidade, 
submete-se ao crivo jurisdicional por esse ensejado, compatibilizando-se, 

                                                            
208 TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da Tipicidade no Direito Tributário. In: Revista Eletrônica de 

direito administrativo econômico, Salvador, Instituto de direito público da Bahia, n. 05, fev,mar,abr de 2006. 
pg. 15. Disponível em: http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-5-FEVEREIRO-2006-
RICARDO%20LOBO.pdf. Acesso em 17.05.14.  

209 Id. Ibidem. Pg. 15-16.  
210  FERRAZ, Andréa Karla. Legalidade Tributária, Segurança Jurídica e Conceitos Jurídicos 

Indeterminados. In Revista da PGN, Ano III, Edição 5, 2013. Disponível em: 
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/revista-pgfn/ano-iii-numero-5-2013/h5.pdf. Acesso em 18.05.14 Pg 163-164 

211  A jurisprudência do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 343.446/SC inovou ao 
estabelcer que “As Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os 
elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida.  O fato de a lei deixar para o regulamento a 
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica 
ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.” 
Entendimento replicado no RE 684.261. Assim, percebe-se que o atual posicionamento do STF é no sentido de 
aceitar que a norma não precisa esgotar todas as possíveis aplicações, coadunando com o princípio da tipicidade 
aberta. 
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assim com o princípio formal da legalidade tributária que, esclareça-se, só se 
justifica como garantia dos valores constitucionais. (OLIVEIRA, 1998, 
pg.114) 

Assim, a discricionariedade e o juízo de valor do aplicador da lei ao invés de trazerem 

insegurança garantem ao contribuinte segurança jurídica na aplicação do direito, desde que de 

acordo com os limites estabelecidos pela norma que instituiu a obrigação tributária. Ou seja, o 

APA não fere o princípio da legalidade. Como verificado tem o legislador a possibilidade de 

agir de forma discricionária tão somente para esclarecer conceitos jurídicos indeterminados e 

obscuridades enfrentadas pelo texto legal, o que ocorre justamente no caso da lei 9.430, que 

trata das regras de preços de transferências no sistema tributário brasileiro. 

É importante ressaltar ainda, que o princípio da legalidade nasceu na Inglaterra com 

Magna Charta Libertatum no ano de 1.215 em que os artigos 12 e 14 do dispositivo levaram a 

máxima “no taxation without representation”212. Oportunidade em que restou estabelecido 

que nenhum tributo pode ser criado sem a participação do congresso, ou seja, sem lei anterior 

que o preveja. Tal entendimento foi replicado na maior parte das legislações ao redor do 

mundo.  

Os EUA traduziram no Stamp Act de 1795 o princípio da legalidade tributária213, assim 

como ocorreu na França com a Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789214. 

Percebe-se que o princípio da legalidade tributária, previsto na Constituição Federal do Brasil 

em seu artigo 150, I, estabelece o mesmo que fora expresso pelas outras nações desde o 

século XIII. No entanto, tanto Reino Unido215 como EUA216 e a França217 atualmente adotam 

o APA em seus ordenamentos sem se quer colocarem em voga a violação de um princípio tão 

fundamental quanto a legalidade tributária.  

Percebe-se nesse sentido uma certa incoerência, pois, porque o Brasil ao adotar o APA 

violaria o princípio da reserva de lei, enquanto as outras nações que o fazem não questionam 

tal violação? Parece-nos que não há que se falar em violação a legalidade tributária, pois 

                                                            
212  TAVOLARO, Agostinho Toffoli. Direitos Humanos e Tributação. Pg. 5. Disponível em 

http://www.tavolaroadvogados.com/doutrina/cs382.pdf. Acesso em 17.05.14 
213 EUA. The Declaration Of Rights Of The Stamp Act Congress. 19 de Outubro de 1975. Artigos. 3º e 5º 

Disponível em http://www.constitution.org/bcp/dor_sac.htm. Acesso em 17.05.14 
214 FRANÇA. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 1789. Artigo 14. Disponível em 

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp Acesso em 17.05.14. 
215  REINO UNIDO. Taxation (International and Other Provisions) Act,  2010. Seção 218-230. 

Disponível em: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/8/contents. Acesso em 17.05.14 
216 EUA. Revenue Proceeding nº 2006-9, 19 de dezembro de 2005. Publicado em 9 jan. 2006. Disponível 

em http://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-06-9.pdf.  e EUA. Internal Revenue Code (IRC) Seção 482. 1986. 
217 FRANÇA. Official Tax Bulletin nº 171, 17 de setembro de 1999 .Instruction on the Advance Pricing 

Arrangement Procedure.  Disponível em: 
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_2959/fichedescriptive_2959.pdf. Acesso em 
17.05.24 



66 
 

como verificado anteriormente, a reserva legal é plenamente respeitada. A legalidade estrita é 

observada na determinação dos critérios fundamentais para o surgimento da obrigação 

tributária, como base de cálculo, hipótese de incidência e alíquota. A dita discricionariedade 

atribuída ao intérprete não fere a reserva de lei, pois como observado anteriormente a 

tipicidade aberta autoriza a adequação da lei pelo aplicador ao caso concreto e as situações 

fáticas. 

Por fim, cabe estabelecer que o princípio da legalidade foi estabelecido, em 1.215 na 

Inglaterra objetivando garantir a população segurança jurídica de modo que, na época, o Rei 

não estabelecesse arbitrariamente tributos sem lei e sem a participação do povo para autorizá-

la por meio dos representantes.218 A idéia do princípio na atualidade permanece inalterada. A 

legalidade busca garantir segurança jurídica à população de modo que o executivo não 

surpreenda os cidadãos com a instituição arbitrária de tributos, ou fatos geradores, alíquotas e 

etc. sem lei que os autorize.219  

No entanto, o APA busca exatamente garantir a segurança jurídica para a população, 

pois pretende pré estabelecer os critérios de preços de transferência a serem adotados. O 

instrumento busca evitar a prática recorrente no Brasil de contribuintes não saberem qual 

montante de Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido devem pagar em 

virtude da falta de clareza e objetividade da legislação que trata dos preços de transferência 

em razão da natureza de suas operações. 

Assim, ainda que parte da doutrina entenda que a legalidade tributária deve ser 

interpretada única e exclusivamente como estrita, desconsiderando que os conceitos adotados 

são claramente indeterminados, há que se falar em uma ponderação de princípios. Isso, pois o 

princípio da legalidade é verificado tanto na segurança jurídica, como no APA não podendo 

esse último ser desconsiderado. 

Nesse sentido, concluímos que o Acordo Antecipado de Preços não fere o princípio da 

legalidade, pois não é dada ao interprete a discricionariedade de fugir da lei, mas tão somente 

a possibilidade de interpretá-la e estabelecer parâmetros para aplicá-la de forma a evitar 

conflitos. Fato que não prejudica em nada a arrecadação da Fazenda Pública, ou o interesse 

público. Pelo contrário, a celeridade e clareza trazida pelo APA somente pode beneficiar o 

Fisco evitando gastos com litígios e adotando o princípio da segurança jurídica. 

                                                            
218  Gerd W. Rothmann; O princípio da legalidade tributária. São Paulo: 1972. Disponível em: 

www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/66651/6926. Acesso em 17.05.14 pg. 239-240. 
219 Ibidem. pg. 242.  
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5.3) Isonomia 

 

A Isonomia está presente na Constituição Federal em seu artigo 150, II, evidenciando a 

vedação a instituição de “tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 

situação equivalente”220. Na Seção em que fora abordado o instituto da Transação restou 

evidenciado que parte da doutrina entende que esse princípio não é respeitado, haja vista que 

a Fazenda garantiria tratamento desigual entre os contribuintes que se beneficiassem da 

Transação em face daqueles que não elaborassem tal acordo. 

Entendemos que tal questionamento pode surgir frente a possível instituição ou debate 

acerca da adoção do APA, pois, trata-se de um acordo entre a Fazenda e o Contribuinte em 

que a ele são estabelecidos certos parâmetros e seguranças que não seriam estabelecidas aos 

contribuintes que não buscarem um acordo. No entanto, ainda mais veementemente do que 

estabelecemos no capítulo em que a Transação fora abordada, tal discussão não é própria para 

o APA.  

A Isonomia pode ser entendida de duas formas, (i) formal e (ii) material221. A primeira 

seria a igualdade perante a lei, que nas palavras de JOSÉ AFONSO DA SILVA consiste na 

“obrigação de aplicar as normas jurídicas gerais aos casos concretos, na conformidade com o 

que elas estabelecem, mesmo se delas resultar uma indiscriminação” (SILVA, 2009, p.215) 

Ou seja, a igualdade formal estabelece que a lei deve ser aplicada a todos de forma indistinta 

independentemente da sua aplicação consistir em uma injustiça. 

Em se tratando de igualdade afirma RUI BARBOSA: 

 “A regra da igualdade consiste senão em quinhoar desigualmente os 
desiguais, na medida em que sejam desiguais. Nessa desigualdade social, 
proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 
igualdade. Tratar como desiguais a iguais, ou a desiguais com igualdade, 
seria desigualdade flagrante, e não igualdade real” (BARBOSA, p.22) 

Assim, a isonomia material consiste em garantir o mesmo tratamento para pessoas em 

situações equivalentes, mas tratamento desigual para pessoas em situação distinta de forma a 

promover a igualdade. A Igualdade Material é a maneira de concretização da igualdade 

formal acima ilustrada no mundo dos fatos, para isso é necessário garantir a todos os 

                                                            
220 BRASIL. Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. Diário Oficial [da República 

Federativa do Brasil], Brasília, DF, 05 out. 1988. Pg.1. Artigo 150, Inciso II. 
221  A Isonomia tributária não faz parte do escopo do presente trabalho, para aprofundar referências 

bibliográficas ver Weichert, Marlon Alberto. Isenções tributárias em face do princípio da isonomia. In: Revista 
de Informação Legislativa. Brasília a. 37 n. 145 jan./mar. 2000. Disponível em: 
http://www.professorsabbag.com.br/arquivos/downloads/1272654422.pdf. Acesso em: 18.05.14. pg. 242-244. 
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indivíduos as mesmas oportunidades, de forma que todos os cidadãos tenham as mesmas 

chances. 

O direito brasileiro222 já firmou posicionamento de que o legislador deverá elaborar as 

leis atribuindo os mesmos encargos em situações equivalentes, ou seja, a idéia de igualdade 

formal é dirigida para o elaborador das normas. Já ao interprete se destina a igualdade 

material, haja vista que ele deve adequar as normas às diferentes situações considerando as 

diferenças entre setores da sociedade de forma a não causar injustiças, o que seria contrário ao 

próprio princípio da isonomia.223 

No âmbito do Acordo Antecipado de Preços, verificamos que a igualdade material é 

plenamente observada, pois a todos os contribuintes é fornecida a mesma oportunidade de 

aderir ao APA, sendo essa uma faculdade do cidadão. Ainda, uma vez que o contribuinte opte 

pelo acordo deverá a Fazenda tratar todos aqueles em situações equivalentes de maneira 

igualitária. Ou seja, uma vez que os beneficiários se encontrem na mesma condição a 

administração deve proceder da mesma forma, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 

Assim, não há que se falar em violação a isonomia, pois o APA se adéqua ao princípio 

da igualdade material, que deve ser adotado pelos intérpretes da lei, quando fornece 

oportunidades iguais para todos os cidadãos e ainda não distorce o tratamento para aqueles 

que se encontram na mesma situação. 

 

5.4) É Possível Utilizar o APA no Direito Brasileiro? 

 

O Acordo Antecipado de Preços, como exaustivamente abordado anteriormente, 

consiste em um acordo administrativo de negociação entre a Fazenda e o Contribuinte em que 

se estabelecem regras para a aplicação dos métodos de preços de transferência. Tal acordo 

vincula os contratantes por um certo período de tempo, trazendo maior segurança jurídica 

para o contribuinte e para a Fazenda Pública, em razão da difícil aplicação das regras de 

Preços de Transferência nas operações realizadas entre partes relacionadas. 

Por ser um método administrativo que busca evitar a existência de um litígio ao 

preestabelecer regras entre a Fazenda e o Contribuinte, entendemos que na oportunidade de 

aplicação deste instrumento no Direito Brasileiro a doutrina pode questionar a sua 

aplicabilidade da mesma forma como questionou a possibilidade dos instrumentos 

administrativos de solução de controvérsias, ilustrativamente a Arbitragem e a Transação. 

                                                            
222 SILVA, José Afonso.Op. Cit.. Pg. 215-216.  
223 Id. Ibidem. Para mais informações ler o original.  
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Nesse sentido, os principais aspectos questionados foram a (i) Supremacia do interesse 

público; (ii) legalidade e (iii) isonomia. Como verificado acima ainda que se entenda que os 

mecanismos de solução de controvérsias não podem ser aplicados por violarem dispositivos 

constitucionais tal premissa não se estende ao APA.  

O APA não viola nenhum dispositivo Constitucional tão pouco o Código Tributário 

Nacional ou qualquer outra norma legal, estando em consonância com os princípios 

tributários, em especial o da Segurança Jurídica que é justamente o objetivo do instrumento.  

Assim, não percebemos qualquer impedimento para a instituição por meio de lei do 

Acordo Antecipado de Preços como forma alternativa de evitar os conflitos gerados pela 

obscuridade das normas de preço de transferência no direito Brasileiro. 

 

 

6) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Por todo o exposto entendemos que apesar dos Estados serem soberanos para 

estabelecerem suas políticas tributárias, esses devem instituir diretrizes que evitem a 

bitributação. Essa que ocorre na medida em que dois ou mais Estados impuserem a cobrança 

de tributos semelhantes sob o mesmo contribuinte na mesma operação e no mesmo período de 

tempo, pois é prejudicial para o comércio mundial. Nesse sentido, as nações, além de outras 

disposições, firmam acordos, com seus parceiros comerciais, para evitar a bitributação, nos 

moldes do modelo operacionalizado pela OCDE.  

Em virtude das transações entre pessoas vinculadas situadas em jurisdições distintas 

serem de difícil mensuração e valoração, os acordos para evitar a bitributação dispõem de 

regras para apuração de preços de transferência. Esses últimos estabelecem métodos de 

apuração que constituem preços parâmetros baseados nas transações efetuadas por partes 

independentes (arm’s length principle). 

No entanto, em razão da natureza particular das operações entre partes relacionadas a 

comparabilidade tem se demonstrado um problema, haja vista, que podem não existir 

transações consideradas similares, perante a legislação, entre as partes independentes. Assim, 

como verificado, a Receita Federal do Brasil vêm alterando o método optado pelo 

contribuinte, o que provoca a bitributação e insegurança jurídica tanto para o contribuinte 

como para a administração pública. 
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Nesse sentido, as jurisdições estrangeiras aplicam o Acordo Antecipado de Preços como 

forma de combater as inseguranças jurídicas trazidas pelas dificuldades de aplicação das 

regras de preços de transferência, que hoje são um problema mundial. O APA é um acordo 

firmado entre uma ou mais administrações tributárias e o contribuinte para estabelecer 

antecipadamente os critérios, a metodologia, bem como operações comparáveis para 

determinar os preços de transferência a serem utilizados por um período fixo de tempo. 

Assim, reduz da complexidade de aplicação dos métodos e gera uma solução individualizada 

para casos específicos, trazendo benefícios para os contribuintes e para a administração 

pública. Dentre os quais destacamos a além de evitar a bitributação, a redução de insegurança 

jurídica e a redução dos litígios que são custosos para a Fazenda Pública. 

Conforme estabelecido ao longo do presente trabalho, apesar da doutrina prever, em 

outros mecanismos administrativos de solução de controvérsias a possibilidade de violação do 

princípio da segurança jurídica, da legalidade e da isonomia, essas transgressões não 

ocorreriam no caso da instituição do APA no direito tributário brasileiro. Isso ocorre 

fundamentalmente, pois o APA não altera a arrecadação do erário público estabelecendo tão 

somente critérios para a facilitação de coleta dos impostos, sendo uma faculdade para todos os 

contribuintes. 

Assim, concluímos que, após a análise da legislação internacional224 e dos possíveis 

aspectos de violação do direito Brasileiro não só é possível, como desejável, a instituição 

das regras de APA como mecanismo de prevenção de conflitos gerados pela 

aplicabilidade das regras de preços de transferência, pois trazem segurança jurídica 

para o sistema tributário, além de evitarem a bitributação.  

   
 

   

                                                            
224 Ressaltamos que a aplicabilidade dos tratados no direto brasileiro, não compõe o escopo do 

presente trabalho e será objeto de análise de uma futura pesquisa. 



71 
 

7) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

ARNOLD, Brian J.; MCINTYRE, Michael J. International Tax Primer. 2ª edição. Holanda: 

Kluwer Law International, 2002. 

ASSUNÇÃO, Matheus Carneiro. A Transação Tributária e o Projeto de Lei nº5.082/2009. 

Disponível em www.agu.gov.br/page/download/index/id/6064408  

AVILA, Márcio. A Soberania E O Direito Tributário Internacional. In: Revista da Faculdade 

de Direito da UERJ, Rio de Janeiro, V.2, nº 22, jul./dez., 2012. Disponível em: 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/viewFile/1569/3054.  

BARRETO, Aires Fernandino. Curso de Direito Tributário Municipal. São Paulo: Saraiva, 

2009. 

BRASIL. Decreto 75.106, de 20 de dezembro de 1974, Promulga a Convenção destinada a 

Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda 

Brasil –Dinamarca. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 08 jan. 

1975.. 

_______Receita Federal do Brasil, Instrução Normativa nº 1.312/12, de 28 de dezembro de 

2012,  dispõe sobre os preços a serem praticados nas operações de compra e de venda de bens, 

serviços ou direitos efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, 

com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, consideradas vinculadas, 

Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 31.12.2012. 

_______.Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988. Diário Oficial [da 

República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 05 out. 1988.  

_______Decreto nº 2.465, de 19 de Janeiro de 1998. Promulga o Acordo para Evitar a Dupla 

Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, celebrado entre 

o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Finlândia, em 

Brasília,em 2 de abril de 1996. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 

DF, 20 de Janeiro de 1998. Disponível em: 



72 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AcordosInternacionais/Finlandia/Dec24651998.

htm.  

_______. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil.. Diário 

Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 17 jan. 1973, P. 1. 

_______Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Diário Oficial 

[da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 24 set. 1996, P. 18897.  

_______ Lei nº 9.430, de 27 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. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 30 dez. 

1996, P. 28805.  

_______ Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2003, Institui o Código Civil. Diário Oficial [da 

República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 11.01.2002. pg.1 

 

_______ Conselho Administrativo de Recursos Federais, Recurso Voluntário, Acórdão nº 

105-17.103, Relator: Conseheiro Alexandre Antonio Alkmim Teixeira, Data da Sessão: 

26/06/2008. 

________Receita Federal do Brasil. Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Acórdão 

16-13835, 5ª Turma, 19.06.2007. 

________Receita Federal do Brasil. Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Acórdão nº 

16-25026, 4ª turma, de 22 de Abril de 2010. 

________Receita Federal do Brasil. Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São 

Paulo. Acórdão nº 16-6258, 08.12.2004. 

________Receita Federal do Brasil. Delegacia da Receita Federal de Julgamento. 1ª Turma de 

Julgamento. Acórdão nº 16-36779, 22.03.2012. 

________Receita Federal do Brasil. Delegacia da Receita Federal de Julgamento. 5ª Turma de 

Julgamento. Acórdão nº 16-20068, 14.01.2009. 



73 
 

________Receita Federal do Brasil. Delegacia da Receita Federal de Julgamento. 2ª Turma de 

Julgamento. Acórdão nº 03-28407, 08.012.2008. 

CAMPOS, Diogo Leite de. Preços de transferência e arbitragem. In: Revista da Ordem dos 

Advogados, Ano 67, Vol. III, Portugal: 12.2007. Disponíel em:  

http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=30777&idsc=65580&ida=6554

0.  

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo Um comentário à Lei 9.307/96. São 

Paulo: Editora Atlas, 2004, 2ª Edição. 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 18ª Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 

COELHO, Diego Bonaldo; e OLIVEIRA JUNIOR Moacir de Miranda. As multinacionais 

brasileiras e os desafios do Brasil no século XXI, RBCE, 110. Disponível em: 

http://www.funcex.org.br/publicacoes/rbce/material/rbce/110_DBCMMOJR_F.pdf. 

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Report SN 4901/99, Code of Conduct (Business 

Taxation). Buxelas: 1999. Disponível em: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/primarolo_en.pdf. Acesso em 16 

de abril de 2014. 

Ernst & Young. Global Transfer Pricing Survey, 2010. Trend 4. Disponível em 

http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/2010-Global-Transfer-Pricing-

Survey---4--Trends-in-controversy-management.  

EUA. Code of Federal Regulations (CFR), [201?]  

_______ Internal Revenue Code (IRC) Seção 482. 1986. 

_______Receita Federal Norte Americana. Announcement And Report Concerning Advance 

Pricing Agreements, 30 de março de 2001, Disponível em: http://www.irs.gov/pub/irs-

apa/apa_report_final_draft.pdf 

_______APA Study Guide. [199?] Disponível em: http://www.irs.gov/pub/irs-

apa/apa_study_guide.pdf.  



74 
 

_______Case Analysis And Fact Development. Disponível em: http://www.irs.gov/pub/irs-

apa/case_analysis1.pdf.  

_______Revenue Proceeding nº 1991-22, disponível em http://www.irs.gov/pub/irs-apa/rp-

91-22.pdf. 

_______Revenue Proceeding nº 2008-31, disponível em http://www.irs.gov/pub/irs-apa/rp-

08-31.pdf,  

_______Revenue Proceeding Nº 2006-9, 19 de dezembro de 2005. Publicado em 9 jan. 2006. 

Disponível em http://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-06-9.pdf.   

_______The Declaration Of Rights Of The Stamp Act Congress. 19 de Outubro de 1975. 

Disponível em http://www.constitution.org/bcp/dor_sac.htm.  

FERRAZ, Andréa Karla. Legalidade Tributária, Segurança Jurídica e Conceitos Jurídicos 

Indeterminados. In Revista da PGFN, Ano III, Edição 5, 2013. Disponível em: 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/revista-pgfn/ano-iii-numero-5-2013/h5.pdf.  

FRANÇA, Instruction on the Advance Pricing Arrangement Procedure, Setembro de 1999, 

Disponível em: 

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_2959/fichedescriptive_295

9.pdf,  

_______Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 1789. Disponível em 

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp  

_______Instruction on the Advance Pricing Arrangement Procedure, Setembro de 1999, 

Disponível em: 

http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_2959/fichedescriptive_295

9.pdf.  

MANN, Francis A. The Doctrine of Jurisdiction in International Law. 1964. 

ROTHMANN, Gerd W. O princípio da legalidade tributária. São Paulo: 1972. Disponível 

em: www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/66651/6926.  



75 
 

KERSCHNER, Iná; STIASTNY, Marion. The Experience with Advance Pricing Agreements. 

In INTERTAX, Volume 41, Edição 11, Editora: Kluwer Law International BV, Holanda, 

2013, Disponível em: 

http://www.wu.ac.at/taxlaw/institute/staff/active/scheuer/publication/stiastny_kerschner_the_e

xperience_with_apas_omtertax_2013_2.pdf . 

LANG, Michael. Introduction to the Law of Double Taxation Conventions. Junho, 2013. Pg 

27.  

LEMES, Selma M. Ferreira. Arbitragem. Celeridade e justiça na solução de conflitos 

empresariais. Disponível em: http://www.selmalemes.com.br/artigos/artigo_juri18.pdf. 

 MACHADO; Hugo de Brito e MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Transação em 

Matéria Tributária. Limites. Inconstitucionalidades. Consulta proferida para o UNAFISCO – 

Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. 2009. Disponível em 

www.sindifisconacional.org.br.  

MARTINS, Pedro A. Abtista e GARCEZ, José Maria Rossani. (Coord). Reflexões sobre 

arbitragem. São Paulo, Editora LTr.  

MAZZUOLI ,Valério de Oliveira. A Opção do Judiciário brasileiro em face dos conflitos 

entre tratados internacionais e leis internas. In Revista CEJ, V. 5 n. 14 maio/ago. 2001. 

NAÇÕES UNIDAS. Practical Manual on Transfer Pricing.  In: 8ª Seção do Comitê de 

Especialistas de Cooperação Internacional em Assuntos Tributários (Eighth Session of 

the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters), Genebra, 15-19 de 

outubro de 2012. Disponível em: 

http://www.un.org/esa/ffd/tax/eighthsession/Chap9_DisputeRes_20120906_v6_HC-accp.pdf 

OCDE.  Manual On Effective Mutual Agreement Procedures (MEMAP), Fevereiro de 

2007. Paris: OCDE. disponível em http://www.oecd.org/ctp/38061910.pdf.  

_______Articles Of The Model Convention with Respect To Taxes on Income And On 

Capital. 2010. Disponível em: http://www.oecd.org/tax/treaties/1914467.pdf. 

_______Guidelines for APA. Disponível em http://www.oecd.org/tax/transfer-

pricing/guidelinesforapa.htm.  



76 
 

_______Guidelines For Conducting Advance Pricing Arrangements Under The Mutual 

Agreement Procedure ("MAP APAS"), Anexo, outubro de 1999. Disponível em: 

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/38008392.pdf  

_______Transfer Pricing and the Arbitration Convention. Atualizado em 22.05.2014. 

Disponível 

em:http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/arbitration_c

onvention/index_en.htm.  

_______ Transfer Pricing Comparability Data and Developing Countries, 2014, 

Disponível em: http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/transfer-pricing-comparability-data-

developing-countries.pdf. 

_______Transfer Pricing Guidelines, 2010, Disponível em 

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/38008392.pdf.  

_______Articles Of The Model Convention With Respect To Taxes  On Income And On 

Capital, de 28 de janeiro de 2003. Paris: OCDE. Disponível em 

http://www.oecd.org/tax/treaties/1914467.pdf.  

OLIVEIRA, José Marcos Domingues. Legalidade Tributária O Princípio da 

Proporcionalidade e a Tipicidade Aberta. In: Revista de Direito Processual Geral. Edição 

51. Rio de Janeiro: 1998. Disponível em: 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/817370/DLFE-

48013.pdf/Revista51Doutrina_pg_106a121.pdf.  

REINO UNIDO. Taxation (International and Other Provisions) Act,  2010. Disponível 

em: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/8/contents.  

ROHATGI, Roy. Basic International Taxation. 1ª Edição. Holanda: Kluwer Law 

International, 2001. 

ROSSETO, Vicente. Preços de transferência: comentários à Lei nº. 9.430/96. In Caderno de 

estudos, nº 17, São Paulo Jan./Apr. 1998. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-92511998000100006&script=sci_arttext.  



77 
 

SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon Pontes; GUIMARÃES, Vasco Branco (Org.). Transação 

e arbitragem no âmbito tributário. Belo Horizonte: Forúm, 2008. 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de Transferência no Direito Tributário Brasileiro. 3ª 

Edição, São Paulo:Ed. Dialética, 2013. 

_______. Tributos e preços de transferência, 3º volume, São Paulo: Dialética, 2009.  

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Editora Malheiros, 2009, 

São Paulo.  

TAVOLARO, Agostinho Toffoli. Direitos Humanos e Tributação. Disponível em 

http://www.tavolaroadvogados.com/doutrina/cs382.pdf.  

TÔRRES, Heleno Taveira (coord). Direito Internacional Aplicado. São Paulo: Quartier 

Latin, 2003. 

_______ Direito Tributário Internacional: Planejamento Tributário e Operações 

Transnacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 

TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da Tipicidade no Direito Tributário. In: Revista 

Eletrônica de direito administrativo econômico, Salvador, Instituto de direito público da 

Bahia, n. 05, fev,mar,abr de 2006. Disponível em: 

http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-5-FEVEREIRO-2006-

RICARDO%20LOBO.pdf.  

VELLOSO, Andrei Pitten. A contribuição acidentária (SAT/RAT) e o polêmico FAP. In: 

Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 37, ago. 2010.  

Weichert, Marlon Alberto. Isenções tributárias em face do princípio da isonomia. In: Revista 

de Informação Legislativa. Brasília a. 37 n. 145 jan./mar. 2000. Disponível em: 

http://www.professorsabbag.com.br/arquivos/downloads/1272654422.pdf.  

XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil, Editora Forense, 7ª edição, 

2010.  

 

 


