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1.

Tema, contexto e delimitação de escopo

O tema consiste na análise da aplicação das regras brasileiras de preços de transferência
nas operações envolvendo participações societárias.
As regras de preços de transferência foram introduzidas no Brasil em 1996 por meio da
Lei nº 9.430, de 27.12.1196 (“Lei 9430/96”). A Lei 9430/96 estabelece métodos por meio
dos quais se obtém o preço parâmetro, que seria aquele praticado em condições normais
de mercado entre pessoas independentes (arm´s lenght).
A diferença que eventualmente se encontre entre o preço parâmetro obtido com base em
um dos métodos previstos pela Lei 9.430/96 e aquele praticado em uma transação com
pessoa vinculada, pessoa domiciliada em jurisdição de tributação favorecida ou pessoa
domiciliada em regime fiscal privilegiado1 deverá ser oferecida à tributação pelo Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Contribuição Social sobre o Lucro (“CSL”).
Os métodos previstos para aferição do preço parâmetro em operações de importação são:
Método dos Preços Independentes Comparados (“PIC”), Método do Preço de Revenda
menos Lucro (“PRL”), Método do Custo de Produção mais Lucro (“CPL”) e Método do
Preço sob Cotação na Importação (“PCI”).
Para operações de exportação os métodos aplicáveis são: Método do Preço de Venda na
Exportação (“PVEX”), Método do Preço de Venda no Atacado (“PVA”), Método do
Preço de Venda a Varejo (“PVV”), Custo de Aquisição mais Lucro (“CAP”) e Método
do Preço sob Cotação na Exportação (“PCEX”)2. No caso de operações de exportação

1

A lista das jurisdições de tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados está contida na Instrução
Normativa 1.037/10.
2 Nos termos do artigo 19 da Lei 9.430/96, as receitas auferidas nas operações efetuadas com pessoa
vinculada ficam sujeitas à apuração do preço de transferência por algum dos métodos previstos na
legislação caso o preço médio de venda dos bens, serviços ou direitos, nas exportações efetuadas durante
o respectivo período de apuração da base de cálculo do imposto de renda for inferior a noventa por cento
do preço médio praticado na venda dos mesmos bens, serviços ou direitos, no mercado brasileiro, durante

também existem safe harbours, que são métodos mais simplificados para comprovar-se
a adequação de determinada operação às regras de preços de transferência.
Vale notar que a legislação brasileira não permite a adoção de outro método que não estes
aqui mencionados.
Tendo em vista que a legislação brasileira de preços de transferência usa sempre as
expressões “importação” e “exportação”, surge a dúvida se tais regras seriam aplicáveis
às operações envolvendo participações societárias, já que as operações envolvendo
participações societárias, ao menos à primeira vista, não poderiam ser consideradas
efetivamente como importações ou exportações.
No entanto, a Lei 9.430/96 determina que estão sujeitas às regras de preços de
transferência todas as operações envolvendo bens, serviços ou direitos. Assim, sendo as
participações societárias direitos registrados no ativo da empresa investidora, poder-se-ia
concluir que as regras de preços de transferência seriam aplicáveis às operações
envolvendo participações societárias.
Ademais, a Receita Federal do Brasil respondeu, de forma expressa e direta na sua seção
de Perguntas e Respostas, que as operações envolvendo participações societárias estão
sujeitas às regras de preços de transferência. 3
Portanto, tem-se uma situação difícil no que diz respeito às operações envolvendo
participações societárias entre partes relacionadas, domiciliadas em jurisdição de
tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados.

o mesmo período, em condições de pagamento semelhantes. Há ainda outros safe harbours que
permitem a observância das regras de preços de transferência em operações de exportação.
3
067 As regras de preços de transferência são aplicáveis a vendas de participações societárias? Sim. As
participações societárias são direitos registrados no Ativo da empresa. Dessa forma, as regras de preços
de transferência aplicar-se-ão às vendas de participações societárias nas seguintes hipóteses: a) alienação
à pessoa vinculada, residente ou domiciliada no exterior; b) alienação à pessoa residente ou domiciliada
em país ou dependência com tributação favorecida ou que goze de regime fiscal privilegiado, ainda que
não vinculada. Disponível em http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-edemonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2017arquivos/perguntas-e-respostas-irpj-2017v2.pdf

De um lado, os métodos previstos para aplicação das regras de preços de transferência
são aplicáveis às operações de importação e exportação, não parecendo ser adequados
para valorar operações envolvendo participações societárias.
De outro, temos a previsão contida na Lei 9.430/96 determinando a aplicação das regras
de preços de transferência a direitos, aliado com o posicionamento da Receita Federal do
Brasil no sentido de que as operações envolvendo participações societárias estão sujeitas
a tais regras.
Assim, será objeto de estudo a resolução de um problema prático vivido pelas empresas:
como aplicar as regras brasileiras de preços de transferência às operações envolvendo
participações societárias?
2.

Modelo de pesquisa

O formato eleito para o trabalho é o de resolução de problema. Para tanto, pretende-se na
dissertação de conclusão de curso responder a um problema prático vivido pelas empresas
brasileiras: como aplicar as regras de preços de transferência às operações envolvendo
participações societárias?
3.

Problemas e quesitos

Na dissertação de conclusão de curso pretendemos buscar respostas aos seguintes
quesitos:


Em que consistem as regras brasileiras de preços de transferência? Quais suas
funções e objetivos? Em que situações tais regras devem ser observadas e quais
as consequências práticas da aplicação de tais regras?



As regras brasileiras de preços de transferência são aplicáveis às operações
envolvendo participações societárias?



Como conciliar as regras brasileiras de preços de transferência com as regras de
Distribuição Disfarçada de Lucros? Como conciliar as regras brasileiras de preços
de transferência com os tratados internacionais assinados pelo Brasil?



Como aplicar as regras brasileiras de preços de transferência a operações em que
a empresa brasileira está adquirindo participação societárias de parte relacionada,
pessoa domiciliada em jurisdição de tributação favorecida ou pessoa domiciliada

em regime fiscal privilegiado domiciliada no exterior? Como aplicar as regras
brasileiras de preços de transferência a operações em que a empresa brasileira está
vendendo participação societárias a parte relacionada, pessoa domiciliada em
jurisdição de tributação favorecida ou pessoa domiciliada em regime fiscal
privilegiado domiciliada no exterior? As regras brasileiras de preços de
transferência são aplicáveis a operações de fusões, incorporações, cisões e
reduções de capital?


As regras brasileiras de preços de transferência são adequadas para valorar
operações envolvendo participações societárias? Caso não sejam, quais alterações
poderiam ser propostas para que tais regras se tornem mais adequadas?

4. Justificação da relevância prática e do potencial inovador
A relevância prática se revela pelo fato de que, toda vez que uma empresa brasileira
realiza uma operação com parte relacionada domiciliada no exterior envolvendo
participações societárias, surgem muitas dúvidas de como aplicar as regras brasileiras
de preços de transferência.
Quanto ao potencial inovador do tema, apesar de existir resposta da Receita Federal
do Brasil em sua seção de Perguntas e Respostas determinando a aplicação das regras
brasileiras de preços de transferência às operações envolvendo participações
societárias, não há qualquer Solução de Consulta, decisão do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) ou decisão judicial sobre o tema.
No que diz respeito à doutrina, trata-se de um tema pouquíssimo explorado. Temos
conhecimento apenas de um único texto sobre o assunto produzido por Luciana
Rosanova Galhardo, publicado no livro “Grandes Questões Atuais do Direito
Tributário – Volume 8” de 2004. Portanto, há quase 15 anos não há qualquer
produção científica sobre o assunto.
Portanto, nos parece que: (i) trata-se de um tema de alta relevância prática, já que
traz diversas dúvidas e problemas às empresas brasileiras e (ii) o tema tem grande
potencial inovador, já que não há Solução de Consulta, decisão administrativa ou
judicial sobre o assunto, tampouco produção doutrinária.
5. Fontes e métodos de investigação

A pesquisa se utilizará das seguintes fontes de pesquisa e métodos de investigação:
Legislativa: Leis, portarias, instruções normativas e toda legislação relacionada à
aplicação das regras brasileiras de preços de transferência em operações com
participações societárias.
Bibliográfica: análise de livros, artigos, teses, dissertações, textos doutrinários e
teóricos, nacionais e estrangeiros, relacionados ao tema.
6. Familiaridade com o objeto, acessibilidade de informações e envolvimento
pessoal
A familiaridade com o tema decorre da prática profissional, uma vez que por diversas
vezes atendi clientes com dúvidas acerca da aplicação das regras de preços de
transferência em operações envolvendo participações societárias.
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