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RESUMO 

 

 

O risco é inerente ao exercício da atividade empresarial. Logo, compete ao tomador de 

decisões gerenciar os riscos a que se expõe, no intuito de minimizá-los. Diversos são os 

instrumentos financeiros que podem ser utilizados para proteger empresas contra os riscos 

operacionais impostos pelo mercado. Dentre eles, estão os instrumentos derivativos e, em 

especial, os contratos de swap. Atualmente, os contratos de swap não possuem conteúdo 

jurídico-tributário definido, sendo regulamentados apenas por normas esparsas, que se 

limitam a regular seus efeitos. Nesse contexto de indefinição, decisões administrativas e 

judiciais ganham relevância, orientando os tomadores de decisão, e estabelecendo parâmetros 

para aplicação das normas existentes. Com base nestas constatações, este trabalho se propõe a 

analisar as decisões existentes sobre os contratos de swap que são celebrados com objetivo de 

proteção empresarial, buscando identificar a forma pela qual os Tribunais tem se posicionado 

a respeito da matéria, tanto na esfera judicial como administrativa. Conforme será 

demonstrado, a interpretação das operações de swap com finalidade de “hedge” não é feita de 

maneira uniforme, de modo que cada julgador acaba adotando uma metodologia própria de 

decisão que, a despeito de na maioria das vezes conduzirem a uma mesma decisão, não 

permitem a identificação de um posicionamento sólido. Reconhecendo este problema, o 

presente estudo será pautado na formulação de critérios mais objetivos, que sejam capazes de 

agregar maior técnica às decisões adotadas, e gerar maior previsibilidade aos tomadores de 

decisão. 

 

Palavras-chave: Swap. Hedge. Tributação. Imposto de Renda. Retenção na Fonte.  

 

 

 

 





LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES  

 

 

ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas 

APIMEC – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 

BC – Banco Central do Brasil 

BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros  

CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

CC – Conselho de Contribuintes 

CF – Constituição Federal  

CFC – Conselho Federal de Contabilidade 

CMN – Conselho Monetário Nacional 

COSIT - Coordenação Geral do Sistema de Tributação  

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

CRC – Conselho Regional de Contabilidade 

CTN – Código Tributário Nacional 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras  

IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

IN – Instrução Normativa 

IR – Imposto de Renda 

IRF – Imposto de Renda Retido na Fonte 

IRPF - Imposto Sobre a Renda Pessoa Física 

IRPJ - Imposto Sobre a Renda Pessoa Jurídica 

STF– Supremo Tribunal Federal 

STJ – Superior Tribunal de Justiça 

  





SUMÁRIO 

 

 

   

  


  

  

 

  

 

  

 


 


  


 

 


 

  

 

  

 

  


  


 


 





 

  

  

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 







6 

INTRODUÇÃO 

 

Reconhecendo a importância dos instrumentos de proteção de riscos para a 

atividade empresarial, há muito tempo a legislação tributária diferencia o tratamento 

conferido às operações financeiras comuns daquele aplicável às operações financeiras com 

finalidade de proteção, também conhecidas como “operações de hedge”.   

  No entanto, muitas vezes é extremamente difícil definir o limite exato entre as 

operações que podem ser consideradas como comuns e aquelas que podem ser consideradas 

como de proteção, ou hedge.  

Em verdade, vários são os tipos de contratos que podem ser utilizados para fins de 

proteção ou redução de riscos. No entanto, os contratos de swap são aqueles que mais 

freqüentemente são utilizados para essa finalidade. 

Este trabalho se propõe a apresentar uma análise crítica dos contratos de swap 

com finalidade de hedge, sob uma perspectiva tributária. Cumpre apontar, no entanto, que 

este estudo se limitará a análise das operações de hedge celebradas no Brasil, entre duas 

contrapartes brasileiras, não se estendendo às hipóteses de hedge internacional, que possuem 

regramento jurídico-tributário específico.  


Relevância do tema no contexto do Direito Tributário atual 

 

O Direito Tributário tem se ocupado, nos últimos tempos, de qualificar os diversos 

instrumentos financeiros que surgem como resultado de um mercado financeiro e de capitais 

cada vez mais intenso. Com efeito, a interpretação tributária vem sofrendo um processo de 

especialização, que exige, cada vez mais, técnicas apuradas para a interpretação dos fatos 

econômicos.  

Neste contexto, apenas uma precisa caracterização do conteúdo dos negócios 

jurídicos celebrados é capaz de determinar a prevalência, ou não, dos conceitos e formas do 

direito privado no âmbito de tipificação tributária, definindo os limites de um e de outro.  

Não obstante, a proposta deste estudo é avaliar quais os limites colocados entre a 

autonomia privada e o exercício das competências tributárias.  Para isso, o principal desafio 
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será justamente alinhar os valores da legalidade em matéria tributária com a natural vocação 

inovadora inerente ao mercado financeiro e de capitais.  

Note-se que atualmente existem, em matéria tributária, grandes incertezas e um 

elevado grau de insegurança jurídica, que atinge não apenas os operadores do direito, como 

também os usuários de instrumentos financeiros.  

O exemplo mais evidente deste fato é a dificuldade enfrentada pelos julgadores, 

em processos administrativos e judiciais, quanto à adequada compreensão e interpretação das 

peculiaridades e especificidades das operações financeiras celebradas.  Conforme será 

demonstrado ao longo deste estudo, não existe hoje um padrão de decisão em se tratando das 

operações de swap com finalidade de hedge. 

Muitos problemas que surgiram no decorrer da interpretação das operações 

financeiras ainda continuam em aberto. A título de exemplo, vale apontar a estratégia de 

retenção do imposto de renda na fonte, que inicialmente surgiu como um mecanismo de 

fiscalização para as operações financeiras, assumindo nítido caráter parafiscal, para depois se 

tornar verdadeira forma de arrecadação do imposto, seguindo premissas exclusivamente 

fiscais.  

Ante as questões apontadas, e de maneira alinhada à linha de pesquisa da Escola 

de Direito de São Paulo, me proponho a apresentar um estudo sistemático das normas de 

incidência tributária sobre as operações financeiras, mais especificamente sobre as operações 

contratadas via celebração de contratos de swap.   

Pretendo, com isso, contribuir de alguma forma com o debate tributário a respeito 

do assunto, levando a discussão a um cenário mais abstrato, que permita que as conclusões 

tomadas neste trabalho sejam aplicadas à outras situações fáticas nas quais o direito tributário 

e a autonomia privada se contrapõem.  

 

 

 

 

 

 

 







8 

Relação do tema com a linha de Pesquisa da Escola de Direito de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas 

  

Conforme indicado acima, a atuação dos agentes econômicos no mercado 

financeiro e de capitais desafia os institutos jurídicos existentes, e impulsiona os operadores 

do Direito para uma interpretação interdisciplinar, que envolve uma pluralidade de fontes 

normativas e valoriza a essência das operações em detrimento da  forma jurídica.  

Nesse contexto, impõe-se ao operador do direito compreender a função 

socioeconômica do negócio antes mesmo de buscar seu enquadramento no sistema de direito 

positivo.   

Vale mencionar que a escolha do tema deste estudo encontra-se em consonância 

com a linha de pesquisa da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, mais 

precisamente com o estudo do Direito dos Negócios e da sua relação com o Desenvolvimento 

Econômico e Social1.  

Com efeito, a análise dos instrumentos financeiros se relaciona diretamente com a 

temática do Direito e Desenvolvimento, que vem sendo desenvolvida pela doutrina do Law 

and Development.  Seguindo a linha de pesquisa desta doutrina, o presente estudo avaliará de 

que forma o Direito pode ser utilizado como instrumento para o desenvolvimento do país, 

como verdadeiro impulsionador econômico, político e social2.  


1 Cumpre destacar aqui que a Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas possui duas principais 
linhas de pesquisa, quais sejam; (1) Direito dos Negócios e Desenvolvimento Econômico e Social e (2) 
Instituições do Estado de Direito e Desenvolvimento Político e Social. O presente estudo alinha-se com a 
primeira destas linhas de estudo que, por sua vez, se insere no contexto do mercado financeiro e de capitais, e, 
portanto, no ramo do Direito dos Negócios.  
2 Conforme exposto no site oficial da Escola de Direito de São Paulo (www.direitogv.com.br) as “instituições 
jurídicas não se esgotam nos textos legais positivados, tampouco na esfera estatal, envolvendo, na realidade, 
uma pluralidade de fontes normativas, e de recursos interpretativos. Para além da norma em sentido estrito, 
existem outros mecanismos institucionais de tomada de decisão, estatais e não-estatais (Judiciário, Polícia, 
Banco Central, agências reguladoras, organismos internacionais, órgãos privados de resolução de conflitos, 
mecanismos de governança públicos e privados, órgão técnicos e etc.) que também fazem parte do campo 
jurídico-institucional e devem ser estudados, especialmente no atual contexto de globalização. Assim, as 
pesquisas que guardam relação com a área do Direito e Desenvolvimento situam-se dentro de um campo que se 
estende desde os estudos sobre o modo pelo qual as normas e instituições jurídicas são construídas, 
reconstruídas e estruturadas tendo em vista as pautas de desenvolvimento (abertura econômica e Estado 
regulador, planos de segurança pública, reforma do Poder Judiciário, integração regional etc.) até os estudos 
sobre o papel da Direito como instituição que pode influenciar positivamente ou negativamente o 
desenvolvimento de um país, o que inclui a análise do processo legislativo, dos efeitos das decisões de órgãos 
estatais e não-estatais, nacionais ou internacionais, sobre a realidade econômica, política e social, a concepção 
e a implementação de reformas institucionais nesses órgãos, dentre os quais o Poder Judiciário, a formulação e 
implementação de políticas públicas, a regulação estatal e não-estatal da atividade empresarial, a formatação 
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Não há duvidas de que a definição do regime tributário aplicável aos instrumentos 

financeiros é relevante para o incremento de uma economia mais saudável, que permita não 

apenas o desenvolvimento do mercado financeiro como também o desenvolvimento social 

dele decorrente. E aqui, o desenvolvimento deve ser tomado em sua acepção mais ampla, para 

abarcar não apenas a análise do crescimento econômico propriamente dito, mas também os 

diversos aspectos políticos e sociais envolvidos na discussão, ou seja, o desenvolvimento 

como conceito integral.3  

Nesse contexto, o uso de instrumentos derivativos pelos empresários pode 

representar um eficiente mecanismo para o combate ao risco e para o desenvolvimento 

econômico.  

Conforme apontado por Raquel Sztajn (2005), a análise dos derivativos pelos 

operadores do direito está ainda em fase inicial, principalmente quando tais instrumentos 

financeiros são utilizados como mecanismo para a formulação de estratégias empresariais de 

transferência de risco (SZTAJN, 2005, p. 395).  No entanto, sua importância para o 

desenvolvimento econômico, notadamente quando servem de hedge, recomenda que os 

estudos sejam conduzidos de maneira associada com outras áreas do conhecimento, a fim de 

potencializar as sinergias doutrinárias, e regrar de maneira completa todos os aspectos que 

interessam às instituições jurídicas sociais.  

Por essa razão, me proponho a elaborar a análise das operações de swap, com 

finalidade de hedge, sob a perspectiva tributária, mais especificadamente sob a ótica do 

imposto de renda que é hoje é um dos impostos mais representativos e onerosos para a 

atividade empresarial.  

 

 


da moldura jurídica de planos econômicos e, dentro da autonomia privada, as estratégias de desenho 
institucional para operações empresariais e os meios privados de composição” (DIREITO GV, 2010).  
3 Nesse sentido, o termo desenvolvimento deve ser interpretado de acordo com uma abordagem integrada, 
segundo a qual desenvolvimento legal e jurídico é tido como parte de um conceito amplo de desenvolvimento, de 
forma a interligar crescimento econômico ao progresso social e ao fortalecimento das instituições políticas. Trata-
se da integridade conceitual do termo desenvolvimento. A idéia é a de que não se pode falar de desenvolvimento 
de uma nação ignorando o status de seu desenvolvimento legal e jurídico. Desenvolvimento seria, então, uma 
relação funcional que reuniria esferas distintas, nomeadamente (i) o desenvolvimento político, (ii) social, (iii) 
econômico, (iv)legal, e (v) outros. Assim, é possível dizer que o desenvolvimento de um país compreenderia, em 
sua esfera jurídica, o desenvolvimento do Mercado Financeiro e de Capitais, ainda que não pudesse se restringir 
apenas a isso. 
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Metodologia 

No intuito do proceder à análise proposta, este trabalho foi dividido em cinco 

partes. Na primeira parte serão apresentados os conceitos gerais de (i) contratos derivativos, 

(ii) hedge e (iii) swap. Meu objetivo, nesta parte do trabalho, será familiarizar o leitor com os 

conceitos-chave que serão essenciais para a compreensão do restante do trabalho.   

Na segunda parte farei uma breve exposição do tratamento jurídico-tributário 

conferido ao hedge e ao swap, levantando eventuais problemas e incompatibilidades gerados 

pela redação da atual lei ordinária.  

Na terceira parte realizarei um amplo levantamento jurisprudencial visando 

identificar a forma pela qual os julgadores – tanto na esfera administrativa como na judicial - 

aplicam as normas tributárias às operações de swap com finalidade de hedge.  O objetivo, 

nesta parte do estudo, será avaliar qual o tipo de interpretação que os tribunais têm adotado, se 

é que existe um padrão único de decisão, e identificar até que ponto esta interpretação tem 

convergido com as normas tributárias a respeito do assunto. 

Na quarta parte do trabalho farei a análise do swap com finalidade de hedge sob 

uma perspectiva econômica. Por razões metodológicas o presente estudo se focará apenas no 

exame de alguns temas ligados ao fenômeno da interpretação econômica do Direito 

Tributário, mais precisamente na busca pela substância econômica, deixando de lado as várias 

acepções que a expressão “interpretação econômica” possa assumir. Meu objetivo, nesta parte 

do trabalho, será destacar alguns critérios econômicos que poderiam ter sido utilizados pelos 

julgadores quando de suas decisões.  

De forma complementar apresentarei ainda, na quarta parte do trabalho, os 

requisitos contábeis utilizados para o reconhecimento de operações de hedge, demonstrando 

de que forma tais requisitos podem ser úteis para a interpretação das operações financeiras de 

swap com finalidade de hedge.  

Por fim, encerrarei meu trabalho, na quinta parte, com alguns apontamentos 

finais, apresentando as considerações que podem ser feitas a respeito da matéria. Feito isso, 

espero ser capaz de contribuir de alguma forma com o debate sobre a sistematização das 

regras tributárias atinentes ao hedge que, dado à sua atualidade, é sempre tema de diversos 

estudos.  
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1. PERFIL CONCEITUAL  

1.1 Os instrumentos derivativos 
 

 

Antes de entrar em uma discussão mais profunda a respeito do swap com 

finalidade de hedge, acredito que seja necessário fazer uma breve introdução a respeito deste 

instrumento financeiro. 

De acordo com a doutrina, o swap é um instrumento derivativo, ou simplesmente 

derivativo, já que é valorado por referência a um determinado ativo subjacente (ANTUNES, 

2008, p. 188). Derivativos são, genericamente, instrumentos financeiros cujo valor deriva de 

outro instrumento ou ativo financeiro, como a taxa de juros, a taxa de câmbio ou o índice de 

determinado mercado (LEAES FILHO, 1996, p.1).  

Por este motivo, a definição dos derivativos não é jurídica, mas sim econômica4, 

já que guarda relação mais com sua utilidade econômica do que com suas características 

essenciais.   

Os derivativos são produtos financeiros de potencial complexidade, devido à 

diversidade de situações nas quais podem ser empregados (TRINDADE; SANTOS, 2009, 

p.32). Por essa razão, não existe uma única forma para classificá-los, o que permite que eles 

sejam agrupados de acordo com: (i) suas características básicas; (ii) sua forma de negociação; 

(iii) sua complexidade; ou ainda (iv) sua aplicação econômica5. 


4 A esse respeito, vale mencionar o autor Enzo Roppo, que logo no início de seu livro discute a existência de 
duas dimensões de contrato; (i) a dimensão econômica, que resultaria na interpretação do chamado “contrato 
operação econômica”, e a dimensão jurídica que resultaria na interpretação do chamado “contrato conceito 
jurídico”.  Segundo ele, uma análise meramente jurídica dos contratos seria absolutamente limitada, já que estes 
contratos estão sempre a refletir uma realidade que lhes é exterior, e que na maioria das vezes tem natureza 
econômica. Dessa forma, para que seja possível compreender o contrato em sua plenitude, é necessário, na visão 
do autor, considerar a realidade econômica e até mesmo social que lhe é subjacente. Até mesmo porque, segundo 
Roppo, “ as situações, as relações, e os interesses que constituem a substância real de qualquer contrato podem 
ser resumidos na idéia de operação econômica” (ROPPO, 1988, p. 8). Trazendo a idéia do autor ao nosso caso 
concreto, poderíamos dizer que os derivativos são aqueles contratos que devem ser interpretados de acordo com 
a sua dimensão econômica, já que é justamente na operação econômica que está sua substância.  
5 A classificação mais comum para estes produtos financeiros, e talvez a mais tradicional delas, é aquela que 
considera suas características básicas enquanto um contrato a prazo. Devido ao fato de estarem lastreados em 
outros ativos (dos quais derivam), esses contratos apresentam formas distintas, podendo ser classificados em 
quatro categorias; (i) contrato a termo; (ii) contrato futuro; (iii) opções e (iv) swaps (LEAES FILHO, 1996, p.1).  
Aqueles classificados como contratos a termo e futuro têm a característica de obrigar a parte a comprarvender 
um determinado ativo dentro de um prazo específico e com um preço previamente definido. A diferença crucial 
entre estas duas categorias reside no fato de que os contratos futuros são negociados em mercados organizados, 
ao passo que os contratos a termo são negociados individualmente no mercado de balcão (LEAES FILHO, 1996, 
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Em relação ao seu status jurídico, os derivativos são hoje classificados como 

valores mobiliários6. O motivo para este enquadramento decorre da Lei 10.303/2001 que 

incluiu esses instrumentos entre o rol de valores mobiliários7.  

Ainda que esta inclusão seja amplamente questionável, uma vez que a função 

econômica do derivativo é completamente diversa da do valor mobiliário (GOLDBERG, 

2003, p.81)8, ficou estabelecido que a competência para a regulação e fiscalização destes 

instrumentos seria da  Comissão de Valores Mobiliários (CVM)9.  


p.1). As opções, por sua vez, conferem a uma das partes na transação o direito potestativo de compra (call) ou de 
venda (put) de determinado ativo em data futura, a um preço previamente acordado com a outra parte. Por final, 
os swaps são contratos que conferem às partes posições jurídicas permutáveis relativas a determinadas quantias 
pecuniárias em datas previamente fixadas (ANTUNES, 2008, p. 18).  
É possível ainda adotar, dentro dessa classificação, uma segunda classificação, de acordo com a forma pela qual 
os ativos são negociados, classificando-os entre contratos negociados em bolsa e em mercado de balcão. Entre 
aqueles negociados em bolsa estariam os futuros e praticamente todas as opções, que por serem mais 
padronizados possuem termos e condições gerais estabelecidas pelas próprias bolsas. Já os contratos a termo e os 
swaps teriam sua negociação feita no mercado de balcão, pelo fato de serem potencialmente mais complexos e 
menos homogêneos, sendo mais flexíveis aos interesses e necessidades das partes (LEAES FILHO, 1996, p.1).  
Alguns autores, seguindo uma matriz econômica, costumam ainda classificar os derivativos como de primeira, 
segunda ou terceira geração, de acordo com o seu grau de complexidade. Dentre aqueles considerados como de 
primeira geração estariam os derivativos mais simples, que possuem lastro em ativos tradicionais (como ações, 
juros, câmbio, e mercadorias) e que possuem objeto passível de liquidação física. Os derivativos de segunda 
geração, por sua vez, seriam aqueles um pouco mais complexos, que compreenderiam modalidades especiais dos 
derivativos de primeira geração, tendo como ativos subjacentes produtos de natureza primordialmente financeira 
e nocional, e contando com liquidação quase que exclusivamente financeira. Por final, os derivativos de terceira 
geração designariam uma classe de produtos financeiros absolutamente híbridos e complexos, que resultaria da 
combinação entre derivativos de primeira e segunda geração, ou até de derivativos com outros instrumentos 
financeiros5.  
Por fim, outra classificação possível seria aquela realizada de acordo a forma de negociação dos derivativos. Isso 
porque o uso desses instrumentos geralmente recai em quatro categorias; (i) aqueles voltados à gestão de ativos e 
passivos; (ii) os voltados à criação de “assets of liabilities”; (iii) os voltados à proteção, e (iv) aqueles utilizados 
para mera especulação (LEAES FILHO, 1996, p.1), sendo que o swap com finalidade de hedge se enquadraria 
na terceira categoria. 
6 Vale mencionar aqui, que se formos pesquisar a definição de derivativos nos livros e manuais sobre o assunto, 
a maioria deles irá defini-los de acordo com as sua utilidade econômica, ou seja, de acordo com os efeitos 
econômicos que são gerados pela sua utilização. Conforme mencionado por Otávio Yazbek, a definição dos 
derivativos “descreve apenas o efeito econômico destes instrumentos, não ajudando a identificar a sua natureza 
jurídica” (YAZBEK. 2007, p. 106). 
7 A este respeito vale apontar um artigo de Daniel Krepel Goldberg, entitulado “A Lei 10.303, de 2001, e a 
inclusão dos derivativos no rol dos valores mobiliários” (GOLDBERG. 2003, p. 73-82). 
8 Isso porque, na visão do autor, uma vez que os derivativos são contratos ou declarações de vontade unilaterais 
cujo valor depende de outros bens ou variáveis resultantes de negócios subjacentes, sua função primordial é a de 
transformar, transferir e realocar risco. Tal função é completamente oposta aquela dos valores mobiliários, que 
são instrumentos de captação de poupança popular, e que, por isso mesmo canaliza o dinheiro do poupador para 
investimentos de risco. Por isso seria “perigosa e potencialmente conflitiva a equiparação de derivativos a 
valores mobiliários, na medida em que a disciplina de um mercado que busca mobilizar poupança popular em 
investimento de risco requer racionalidade muito distinta daquela atinente a um mercado em que se busca 
negociar risco e volatilidade” (GOLDBERG, 2003, p. 75-81) 
9 Antes da edição da Lei 10.303, a competência para a regulação desse produto financeiro (derivativo) era divida 
entre a CVM e o BC. Nesse contexto a CVM ficava encarregada de disciplinar um mercado de valores 
mobiliários restrito (conforme definido em lei), e o BC ficaria encarregado da regulação de um mercado de 
capitais residual, porém mais amplo (MOSQUERA, 1999, p. 48) que seria de todo o resto que não estivesse 
previsto como de competência da CVM.  Ou seja, antes dos derivativos serem definidos como valores 
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Com isso, toda a regulação referente aos valores mobiliários passou a ser, em 

princípio, extensiva aos derivativos (EIZIRIK, 2008, p. 115), vindo a ser aplicada 

cumulativamente com as normas anteriormente editadas pelo Conselho Monetário Nacional 

(CMN) e pelo Banco Central (BC)10. 

No entanto, deve-se reconhecer que existem diferenças entre os derivativos e os 

demais valores mobiliários, que nos levam a questionar não apenas a sua inclusão no rol de 

valores mobiliários, mas também a forma de sua utilização.  

Ao contrário dos valores mobiliários e dos instrumentos monetários, que 

representam meios de financiamento direto das empresas, os derivativos representam um 

meio para que as empresas se protejam de riscos operacionais impostos pelo mercado11. Por 

essa razão, muitos autores, como por exemplo, Engrácia Antunes (2008), indicam que os 

derivativos possuem, dentre outras coisas, uma função econômica protetiva12. 

1.2 O uso de derivativos como forma de proteção 
 

Ainda que os derivativos possam ser utilizados para outras finalidades, como por 

exemplo, para a especulação e arbitragem financeira13, é certo que freqüentemente são 

utilizados como instrumentos de proteção, ou de hedge pelas empresas, visando sempre 


mobiliários sua regulação era de competência da CVM apenas nos casos em que o ativo subjacente estivesse 
subordinado à regulação daquela autarquia, restando todos os demais casos para o Banco Central. Tal sistema 
regulatório, existente à época, resultava no estabelecimento de algumas “zonas cinzentas” nas quais não se sabia 
ao certo se a competência para regular determinado produto seria da CVM ou do BC (ROCHA, 2000, p. 73).  
10A aplicação cumulativa das normas da CVM, previstas para os valores mobiliários (de forma genérica), e das 
normas do CMN e do BC sobre derivativos foi uma decisão política tomada conjuntamente por ambas  
autarquias. Antes da Lei 10.303/01 os derivativos não eram considerados valores mobiliários, e conforme já 
mencionado, eram regulados tanto pela CVM como pelo BC e pelo CMN. Por essa razão, existia uma séria de 
normas e regulamentos que disciplinavam a matéria e que não poderiam ser simplesmente ignorados quando da 
inclusão dos derivativos no rol de valores mobiliários. Visando harmonizar e compatibilizar a regulamentação e 
a fiscalização que vinha sendo exercida por estas autoridades, a CVM e o BC decidiram por meio da Decisão 
Conjunta número 10, de 2 de maio de 2002, estabelecer algumas disposições transitórias. Tais disposições 
estabeleciam basicamente que enquanto não fossem editadas normas pela CVM tratando da concessão de 
autorizações e de registros e da supervisão dos contratos derivativos, bem como das bolsas de mercadorias e de 
futuros, permaneceriam em vigor as disposições baixadas pelo CMN e pelo BC (EIZIRIK, 2008, pg. 116). 
11 Vale aqui fazer uma ressalva. Ainda que os derivativos tenham surgido como meio de proteção para as 
empresas, deve-se reconhecer que muitas vezes eles são utilizados com finalidades diversas. Conforme apontado 
por Otávio Yazbek (2007, p. 106) os derivativos não apenas representam uma forma de proteção aos agentes 
econômicos, permitindo-lhes a administração de seus riscos, como também estimulam o surgimento de novos 
riscos, devido a sua volatilidade e complexidade. 
12 E aqui, mais uma vez, teríamos outro elemento que reforçaria nosso argumento de que os derivativos são 
contratos do tipo operação econômica, de acordo com a definição de Enzo Roppo (1988) acima mencionada.  
13 Para mais explicações e exemplos de como os derivativos podem ser utilizados de outras maneiras vide 
Engrácia Antunes, (2008, p. 192-194).   
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protegê-las frente aos riscos empresariais decorrentes de atividades operacionais. 

(ANTUNES, 2008, p. 188-190) 

O hedge nada mais é do que uma operação econômica que consiste na cobertura 

contra riscos de variação e oscilação dos preços (BULGARELLI, 1995, p. 269-272). Uma das 

formas de se obter o efeito de hedge em uma operação (entendida aqui como operação 

principal) consiste em utilizar-se de uma operação de derivativo, que permita assumir uma 

posição exatamente contraria àquela assumida na operação principal, conforme abaixo 

ilustrado: 

Gráfico 1 

 

 

Gráfico 2 

                

 

 

Conforme pode ser observado, estas duas figuras são utilizadas para ilustrar a 

variação à qual o agente econômico está sujeito. Tendo ele celebrado um contrato hoje (em 

t0) para ser executado em data futura (t1), a um preço determinado e fixo (ilustrado pela linha 
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azul) está ele sujeito a possíveis oscilações (ilustradas em vermelho) decorrentes da variação 

no preço do bem/ativo negociado. Os efeitos dessa variação de preço poderão ser tanto 

negativas como positivas, conforme demonstrado no gráfico abaixo; 

Gráfico 3 

 

As variações positivas ocorrerão quando o preço observado do bem/ativo no 

mercado à vista (linha vermelha) estiver acima do preço acordado (linha azul), o que se 

encontra representado pela seta verde. Contrariamente, as variações negativas ocorrerão 

quando o preço de mercado do bem/ativo estiver abaixo do preço acordado, o que está 

representado pela seta rosa.  

Para que um agente econômico evite sua exposição aos riscos de variação, ele 

celebra então um contrato derivativo, por meio do qual o efeito das variações no contrato 

principal se “compensam” com os efeitos das variações no contrato derivativo, conforme 

segue: 

Gráfico 4 
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Segundo definição de Oscar Barreto Filho (1978, p.12), o hedge “implica na 

existência de transações casadas, iguais e de sentido contrário, simultaneamente no mercado 

a vista e no mercado a termo”.  

O mercado a vista (representado no gráfico acima com a cor roxa) seria aquele no 

qual a operação econômica principal é desenvolvida, no qual o agente econômico está 

negociando a compra ou a venda de produtos ou ativos, para entrega em uma data futura, a 

um preço pré-determinado (representado pela linha azul). Devido à falta de previsibilidade 

que existe no mercado à vista, e devido à variação à qual o agente está exposto (representada 

pela seta laranja), o empresário opta então pela realização de uma nova operação, dessa vez 

no mercado a termo, ou ainda ao mercado futuro14.  

Essa nova operação, que surge como uma derivação da operação principal seria 

exatamente igual à primeira, mas em sentido contrário.  A diferença seria então que o 

empresário não integraria o mesmo pólo da relação jurídica, mas por outro lado assumiria 

uma nova posição, contrária àquela assumida no mercado à vista.  

Fazendo isso, o empresário neutraliza o efeito resultante de eventuais perdas no 

mercado à vista (representados pela seta laranja) com o efeito resultante de eventuais ganhos 

no mercado a termo (representados pela seta amarela), e vice-versa, de forma a neutralizar 

suas posições, e afastar eventuais riscos de mercado que possam influenciar negativamente 

sua operação. 


14 Segundo Otávio Yazbek (2007, p. 109-112) o mercado a termo seria entendido como o mercado no qual se 
negociam contratos a termo. Os contratos a termo (ou foward), por sua vez, seriam entendidos como o mais 
tradicional dos derivativos, consistindo em uma operação de compra e venda de um determinado bem ou ativo 
financeiro, a um preço pré-determinado, para entrega futura. Vale destacar aqui que no mercado a termo a 
liquidação pode ser financeira, em substituição à necessidade de entrega física do bem. Adicionalmente, o valor 
do principal (o preço do bem ou ativo financeiro) não é transferido entre as partes nem no inicio nem ao término 
da relação (como num contrato de compra e venda comum) de forma que serve apenas como referencial para o 
valor de liquidação, sendo assim apenas um valor nocional (notional). Dessa forma, inexistindo fluxo financeiro 
inicial, mas apenas no momento de liquidação da operação, o contrato a termo não passa de uma “posição” 
registrada em nome de seus participantes. Por essa razão, os contratos a termo podem ser definidos, como 
instrumentos típicos do mercado de balcão, já que são negociados diretamente entre as partes interessadas, ou 
entre estas e seus intermediários financeiros.  
Seguindo o processo de modernização, os contratos a termo foram se aperfeiçoando e dando espaço para os 
chamados “contratos futuros” que como o próprio nome indica são aqueles negociados no mercado futuro. Os 
contratos futuros, ou “futures”, nasceram da modernização dos contratos a termo, e de sua adequação para 
negociação em bolsas de valores. Conforme indica Nelson Eizirik (1993) a institucionalização do hedge em 
Bolsas de Mercadorias ou de Futuros decorreu de dois fatores básicos; (i) da padronização dos contratos; e (ii)d a 
garantia prestada pela caixa de compensação e liquidação, a qual, como clearing house, banca todas as 
operações, atuando como contraparte central nas operações.  
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Suponhamos, por exemplo, que um produtor de café, acreditando que o preço 

atual de seu produto no mercado seja conveniente, decida celebrar, hoje, um contrato de 

compra e venda com uma grande indústria. Nessa hipótese, o que acontecerá é que este 

produtor irá acordar com a indústria em vender uma quantidade determinada de café em uma 

data futura ao preço atual que o mercado estiver pagando para a saca do café. Digamos que 

este produtor acorde em vender daqui a um ano, digamos 100 (cem) sacas de seu produto por 

um preço de $10,00 (dez reais) a saca. Caso a entrega da saca fosse ocorrer hoje, o produtor 

não estaria ganhando nem perdendo nada, já que o mercado estaria disposto a pagar os 

mesmos R$10,00 que a indústria lhe paga.  

No entanto, como o contrato foi celebrado para data futura, é possível que nesta 

data o preço do café no mercado seja diferente do preço acordado com a indústria, podendo 

esta diferença ser tanto positiva, como negativa. Caso seja positiva, o comprador se 

beneficiará, pois estará pagando menos pelo café do que os demais participantes do mercado. 

Contrariamente, caso haja uma diferença negativa, o produtor é quem será beneficiado, pois 

terá vendido seu produto a um preço superior ao preço recebido pelos demais participantes do 

mercado. 

O que é importante notar neste exemplo, é que na maioria das vezes o produtor 

não deseja se sujeitar ao risco de oscilação dos preços. Por essa razão, ele abre mão dos 

eventuais ganhos que possa obter com as variações de preços para garantir que não sofrerá 

qualquer prejuízo decorrente dessa mesma oscilação.  

Para tanto, celebra um novo contrato, uma nova operação econômica, na qual 

assume a posição exatamente contrária da posição assumida na operação com a indústria. 

Dessa forma, caso o preço do café suba para além dos R$ 10,00, o produtor perderá no 

contrato com a indústria, mas ganhará no segundo contrato, celebrado com um terceiro. De 

forma análoga, caso o preço do café caia para menos de R$10,00, o produtor ganhará no 

contrato com a indústria, mas perderá no segundo contrato. Por esta lógica, fica evidente que 

o produtor não ganha nem perde nada, mas apenas garante a sua posição ao longo do tempo.   

Conforme se pode extrair do exemplo mencionado, a celebração de contratos 

derivativos com finalidade de hedge representa uma das formas pela qual, agentes 

econômicos conseguem se proteger de oscilações que afetem seus negócios15. Nesse sentido, 


15 Nada impede, portanto, que existam outras formas de proteção, muitas vezes, inclusive, mais eficientes.  
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a redução dos riscos representaria o objetivo econômico essencial almejado pelas operações 

de hedge.  

Na prática, ao optar por uma operação de hedge, o agente econômico avesso ao 

risco, abre mão da possibilidade de ganhar com as variações no preço do ativo, das taxas ou 

das cotações, para garantir que não haja qualquer risco dele perder alguma coisa. Justamente 

por isso, certos autores, como Keynes16, considerando essa característica das operações de 

hedge, chegam a conceituar o hedge como verdadeiro “seguro de preços” 17. 

O que existe no hedge é mera interdependência factual, de natureza econômica, 

entre contratos equivalentes e opostos, concluídos com pessoas diversas e que visem a 

compensar os seus efeitos reciprocamente (BARRETO, 1978, p. 14). Daí decorre o fato de 

existir, nas operações de hedge, tanto o hedger, que é o agente que busca a proteção, como o 

especulador, que é o agente que aceita assumir os riscos da operação mediante o recebimento 

de uma remuneração18.  Além destes dois agentes, existe ainda um terceiro, que é o arbitrador. 

Por definição, o arbitrador é aquele agente que atua em diferentes mercados, 

concomitantemente, a fim de obter ganhos decorrentes das diferenças nos preços praticados 

em cada um deles19.   

Com efeito, pode-se dizer que, hoje em dia, a função de cada um destes agentes 

tem convergido cada vez mais. A rigor, com o crescimento do mercado e com a criação de 

16 Vide citação de Nelson Eizirik (1993, p.13) ao “Treatise on Money”, volume 2, c. XXIX, Londres, 1930.  
17 A este respeito vale mencionar que existe um grande esforço da doutrina em distinguir entre o hedge e o 
seguro. Conforme apontado por Nelson Eizirik (1993, p. 20-21) ainda que existam certas semelhanças entre 
ambas as figuras, dado que ambos os contratos exercem uma função de previdência, de pré-eliminação dos 
efeitos patrimoniais decorrentes de variação, o contrato de seguro não elimina o risco, como o faz o contrato de 
hedge. Isso porque o contrato de seguro não impede por si mesmo que o sinistro ocorra, mas apenas repara os 
efeitos patrimoniais decorrentes desse sinistro. Já o hedge, por sua vez, teria a finalidade de impedir, para o 
hedger, a efetivação do risco, eliminando-o por completo, e não simplesmente reparando seus efeitos. Outra 
diferença fundamental que poderia ser apontada em relação a essas figuras seria o fato de que na realidade a 
finalidade do seguro, diferentemente do que ocorre com o hedge, é fragmentar o risco, diluí-lo, ao invés de 
transferi-lo ao segurador. O segurador, no caso, não assume o risco, mas presta a segurança de que na ocorrência 
do sinistro irá compensar os efeitos econômicos sofridos.  Já no hedge, o risco é efetivamente transferido, de 
uma para outra parte na operação. 
18 Conforme indicado por Nelson Eizirik, (1993, p. 15) tal remuneração cobrada pelo especulador a título de 
comissão pode ser objeto de livre estipulação entre as partes, em todos os seus aspectos. Acrescentando as 
palavras de Eizirik (1993), poderíamos então dizer que o valor que o hedger estaria disposto a pagar ao 
especulador, a título de comissão, seria o valor que ele julga justo para a proteção que o especulador lhe oferece 
através do contrato de hedge. Em realidade, o preço pago a título de comissão representaria o valor que o hedger 
julga apropriado para garantir-lhe segurança em relação aos riscos do mercado. Nesse ponto, seria possível 
aproximarmos o valor pago a título de comissão com o valor pago pelo prêmio em um contrato de seguro, ainda 
que os efeitos desejados em cada um destes casos sejam diferentes, conforme já apontado anteriormente.  
19 Segundo apontado por Otávio Yazbek (2007), o arbitrador, observando as diferenças de preços entre os 
mercados e sabendo que tais preços guardam alguma correlação entre si, realizaria suas operações, na 
expectativa de que em algum momento os preços dos dois mercados convirjam, e ele obtenha ganhos 
decorrentes desta convergência (YAZBEK, 2007, p. 108). 
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novos produtos financeiros, os agentes de mercado são incentivados a cada vez mais 

ganharem vantagens comparativas, elaborando, para tanto, estratégias empresariais 

inovadoras e complexas.  

Muitas vezes um agente não assume uma posição puramente de proteção, 

empregando nela certa parcela de especulação20.  Nesses casos, é possível que haja uma 

situação de hedge imperfeito, no qual ocorra apenas a redução parcial de riscos 

(“underhedge”), mas não a sua completa eliminação. Ou ainda, situações nas quais uma parte 

seja um hedger, e a outra mero especulador, o que caracterizaria as chamadas operações de 

“overhedge”21.  

 

1.3 Operações de swap com finalidade de hedge  

Ainda que a inovação financeira seja hoje um dos objetivos dos agentes 

econômicos no mercado, é bem verdade que a preocupação com a proteção de operações 

dificilmente cessará. Por mais que os empresários desejem criar novas estratégias e inovar em 

seus produtos e serviços, sempre haverá certa aversão ao risco, que será determinante para 

que as empresas realizem suas operações de hedge. Atualmente, o swap é o tipo de derivativo 

mais freqüentemente utilizado nas operações de hedge22.   

O swap é, em realidade, um acordo privado entre duas partes para a troca futura 

de fluxos de caixa, respeitando-se uma forma pré-estabelecida entre elas (HULL, 1998, p. 

151). Por essa razão, o swap pode ser compreendido enquanto uma modalidade de contrato a 

termo23 fundado não no modelo de compra e venda, mas no modelo de troca24.  


20 A palavra especulação, empregada neste trecho, tem o sentido de designar as operações financeiras que 
prometem grandes lucros, mas que em contrapartida, impõem grandes riscos, o que seria incompatível com uma 
posição meramente protetiva. Para mais explicações a respeito do significado da “especulação” vide Elidie 
Palma Bifano (2008, p. 323 e 324).   
21 De acordo com Elidie Palma Bifano (2008, p. 322 e 323) existem diversas classificações do hedge. O “hedge 
perfeito (ou puro)” seria aquele no qual os instrumentos derivativos assumem as mesmas características de 
valor, prazo e referencial econômico, de forma que a transação, em seu conjunto, não gera qualquer ganho ou 
perda. Contrariamente, o hedge imperfeito seria aquele no qual há divergência de prazo e/ou valor em ralação ao 
item protegido, o que faz com que o risco não fique totalmente coberto e existam situações de ganho ou perda.  
22 Conforme indicado por John Hull (1998, p. 151) os primeiros contratos de swap foram negociados em 1981 e 
desde então sua negociação tem crescido muito, tanto em termos quantitativos, como em termos qualitativos.  
23 Vale apontar aqui a diferença existente entre os contratos futuros e os contratos a termo. De uma forma geral 
os contratos futuros são aqueles negociados em bolsa, e que, portanto, possuem conteúdo estabelecido por esta. 
Tais contratos possuem procedimentos padronizados, pois seguem os regulamentos do mercado. Já os contratos 
a termo são negociados diretamente entre as partes, no chamado mercado de balcão. Para estes não há a 
necessidade de se padronizar o produto, nem mesmo são exigidos regras e procedimentos específicos de 
mercado, até mesmo porque cada contrato se molda de acordo as necessidades das partes que o celebram.  
Geralmente o swap se apresenta como uma modalidade de contrato a termo, pois é negociado diretamente entre 
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Os swaps mais comuns são os de taxa de juros e de moedas. Por força de um 

contrato de swap de taxa de juros, uma parte concorda em pagar à outra juros sobre uma taxa 

fixa aplicada sobre um principal determinado (o chamado “nocional”). Em troca, ela recebe 

juros a uma taxa flutuante sobre o mesmo principal e pelo mesmo período de tempo. Já em 

um swap de moedas, uma parte concorda em pagar à outra, juros sobre o principal em uma 

determinada moeda, e em troca recebe juros sobre o principal em outra moeda (HULL, 1998, 

p. 169) de forma o compensar possíveis oscilações entre a cotação de ambas as moedas.  

Além destes dois tipos de swap, existe ainda um terceiro deles, que seria o swap 

de fluxos de caixa, no qual as partes, geralmente empresas importadoras e exportadoras, 

acordam na troca de seus fluxos de caixa, de forma concomitante. 

Suponha, por exemplo, que a empresa mencionada no exemplo anterior seja uma 

exportadora de café e que, portanto, tenha sua receita em dólares e seus custos em reais. 

Suponha ainda, que essa empresa celebre um contrato de compra e venda para entrega futura, 

na qual se obrigue a vender uma quantidade fixa de grãos a um preço pré-determinado.  

Invariavelmente, a receita desta empresa dependerá da taxa de câmbio (pois recebida em 

dólar), e seus custos estarão dependentes da taxa de juros no mercado doméstico (pois pagos 

em reais).  

Neste cenário, outra empresa que importe bens semelhantes (i.e. café processado) 

teria preocupações contrárias à empresa exportadora, já que sua receita seria determinada em 

reais e seus custos em dólares. Em situações como estas, ocorreria que ambas as empresas 

buscariam “casar” suas operações, estabelecendo de certa forma uma correspondência entre 

seus fluxos de caixa25.  

O instrumento que seria provavelmente utilizado pelas empresas para o 

“casamento de suas receitas e custos” seria o swap, que permitiria que ambas as empresas 

“compensassem” eventuais ganhos ou perdas com as oscilações das taxas de câmbio e/ou das 

taxas de juros. Na prática, a empresa exportadora obrigar-se-ia a pagar uma quantia à empresa 

importadora caso a oscilação sofrida na taxa de câmbio fosse superior à oscilação sofrida na 

as partes, no chamado mercado de balcão. No entanto, nada impede que hajam swaps celebrados no ambiente de 
bolsa, que se apresentem como modalidade de contrato futuro. Para mais detalhes a respeito destes dois tipos de 
contrato vide HULL, John (1994, p.19-20 e 41-42).  
24 Com efeito, os contratos a termo, procuram outorgar proteção para uma única exposição (que é aquela 
representada pela posição adquirida no contrato principal), enquanto que os swaps, estão relacionados à boa 
administração das atividades empresariais (YAZBEK, 2007, p. 119). 
25 Ou seja, entre as receitas recebidas pela empresa exportadora e os custos incorridos pela importadora, e/ou 
entre os custos incorridos pela exportadora e as receitas recebidas pela importadora
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taxa de juros. De maneira análoga, a empresa importadora obrigar-se-ia a pagar uma quantia à 

empresa exportadora caso a oscilação na taxa de juros fosse superior à oscilação na taxa de 

câmbio26.  

No exemplo acima, fica bastante nítido o aspecto compensatório da operação de 

swap. Nele, as partes celebraram o swap para se protegerem contra eventuais oscilações 

indesejadas nas taxas que influenciam seus negócios. No entanto, deve-se atentar para o fato 

de que as operações de swap nem sempre servem apenas a objetivos de proteção, podendo 

conter parcelas de especulação e/ou arbitragem financeira27.  


26 O raciocínio econômico que está por detrás deste mecanismo é o seguinte; havendo uma oscilação na taxa de 
câmbio que faça com que a cotação do dólar suba para além da redução da taxa de juros, é de se esperar que a 
receita da empresa exportadora aumente, e que os custos da empresa importadora aumentem na mesma 
proporção. Com isso, a empresa exportadora obteria um ganho, enquanto a empresa importadora arcaria com um 
prejuízo. Supondo que exista um contrato de swap entre as partes que preveja que em situações como esta a 
empresa exportadora pagasse um prêmio a empresa importadora, fazendo com que o prejuízo da empresa 
importadora seja neutralizado pelo recebimento do premio, o ganho da empresa exportadora seria também 
neutralizado pelo pagamento do mesmo premio. Na prática a operação financeira de swap faria com que as 
partes ficassem na mesma posição que estariam, caso não houvesse qualquer oscilação. De acordo com este 
raciocínio somos capazes então de pensar a operação inversa. Suponhamos por exemplo que ocorra uma queda 
na cotação do dólar que seja maior proporcionalmente do que o aumento da taxa de juros no mercado interno. 
Neste caso, a empresa exportadora sofrerá um prejuízo ao passo que a empresa importadora obterá ganhos com a 
redução de seus custos. Nesta segunda hipótese, seria então a empresa importadora aquela que, por meio do 
contrato de swap, deveria pagar o premio a empresa exportadora, visando compensá-la pela perda sofrida.  
Como se pode observar, em ambos os casos pressupomos que a oscilação do dólar fosse maior do que a 
oscilação da taxa de juros no mercado interno, de forma que o próprio mercado não fosse capaz de equalizar os 
ganhos e perdas de cada uma das partes, exigindo que elas recorressem ao mercado de derivativos. Na prática 
isso é verdade, já que é exatamente o que acaba ocorrendo. Dificilmente haverá uma oscilação na taxa de câmbio 
(que determine, por exemplo, o aumento na cotação do dólar) que seja proporcional e perfeitamente compensada 
por uma oscilação na taxa de juros do mercado interno (que determine, por exemplo, um mesmo aumento na 
taxa de juros, de forma a neutralizar os efeitos do aumento na taxa de câmbio nas operações da empresa). Por 
essa razão, as partes recorrem a instrumentos como o swap, que lhe permitem compensar seus ganhos e perdas 
de forma a permanecerem em posições semelhantes àquelas contraídas no momento da celebração da operação 
principal.  
27 Para aprofundar a discussão sobre a especulação e a arbitragem financeira vide Engrácia Antunes (2008, p. 
192-194).  
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2. O TRATAMENTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO DAS OPERAÇÕES DE HEDGE E 

DE SWAP 

 

Feitas as considerações acima, acredito que seja oportuno abordar a matéria 

tributária propriamente dita. Para tanto, partirei de algumas premissas.  

A primeira dessas premissas é a de que no mercado financeiro e de capitais a 

redução dos riscos empresariais é uma preocupação constante dos agentes econômicos. 

Conforme mencionado acima, todos os agentes de mercado possuem certo nível de aversão ao 

risco, de forma que o que irá diferenciá-los será meramente a proporção dessa aversão. 

A segunda premissa adotada é que, dentre os riscos aos quais uma empresa está 

exposta, existem aqueles que podem ser mitigados por meio da celebração de operações 

financeiras. Tais operações financeiras seriam formalizadas mediante a contratação de 

instrumentos derivativos próprios, que tenham como objetivo o hedge.  

Daí decorre a terceira premissa, que é a de que, dentre os instrumentos derivativos 

existentes, os swaps são aqueles mais freqüentemente utilizados pelas empresas com a 

finalidade de proteção.  Por implicarem na troca de moedas, taxas ou fluxos, os contratos de 

swap permitem a compensação de operações entre duas partes, neutralizando as variações 

percebidas por cada uma delas.   

Isto posto, passemos então à análise do conceito jurídico-tributário das operações 

de hedge e swap. 

 

2.1 Conceito jurídico-tributário aplicável aos contratos de swap e as operações de hedge 

 

De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 77 da Lei 8.981 de 20 de janeiro de 

1995, conceituam-se como hedge as operações destinadas, exclusivamente, à proteção contra 

riscos inerentes às oscilações de preço ou de taxas, quando o objeto do contrato negociado: (a) 

estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica28; ou (b) destinar-se à 


28 Vale frisar aqui que o texto da lei não nos informa se as alíneas (a) e (b) do parágrafo 1o do artigo 77 da Lei 
9.891 são complementares ou alternativas. Dessa forma, ela não deixa claro se o hedge, para finalidades 
tributárias, é entendido como (i) a operação destinada a proteção, que se relacionem com a operação da pessoa 
jurídica e se destinem a proteção de direitos e obrigações dessa pessoa;  ou se ele é entendido como (ii) a 
operação destinada a proteção da pessoa jurídica que se relacione com sua operação ou que se destine a proteção 
de seus direitos e obrigações. Nessa omissão da norma legal, entendo por bem que as alíneas (a) e (b) sejam 
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proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica29. 

A conceituação legal de hedge, inscrita no parágrafo 1o do artigo 77 da Lei 

8.981/95 não se difere daquela definição doutrinária de hedge apresentada na primeira parte 

deste trabalho. Com efeito, o hedge é entendido pela legislação tributária como uma operação 

destinada à proteção contra variações de preços e taxas no mercado. Além disso, fica ainda 

estabelecido que o hedge deva guardar relação com as atividades operacionais realizadas pela 

empresa, ou com seus direitos e obrigações, que naturalmente decorrerão do conjunto de 

relações jurídicas estabelecidas pela empresa com seus clientes, fornecedores, partes 

relacionadas e etc30.  

As operações de swap, por sua vez, encontram-se atualmente regulamentadas pelo 

inciso I do parágrafo 1o do artigo 1o da Resolução 2.873/01 do Conselho Monetário Nacional 

(CMN), sendo definidas como aquelas operações realizadas para liquidação em data futura 

que impliquem na troca de resultados financeiros decorrentes da aplicação, sobre valores, 

ativos e passivos, de taxas ou índices utilizados como referenciais.   

Note-se aqui que a definição jurídica de swap não é tributária, mas sim financeira, 

vez que elaborada pelo CMN31. Por essa razão, toda vez que a norma tributária utilizar-se da 

nomenclatura swap, deverá utilizar como referencia a definição do CMN32.  


hipóteses alternativas, de forma que observada uma delas na situação concreta, e tendo a empresa objetivo de 
proteção, haverá aí uma operação de hedge.  
29 Observe que esta definição continua valida de acordo com o artigo 56, § 3o da Instrução Normativa 1.022 de 5 
de abril de 2010. 
30 Assim, do ponto de vista econômico, faria sentido que o hedge fosse analisado de acordo com o conjunto de 
operações realizadas, que levasse em consideração a transação econômica como um todo. No entanto, vale 
destacar aqui que a interpretação econômica do hedge se distingue de sua interpretação jurídica. Do ponto de 
vista legal, as operações financeiras com finalidade de hedge não guardam qualquer referência com o negócio 
original que visa proteger. Desse modo, a interpretação jurídica deste tipo de operação é feita de forma isolada. 
Com efeito, não há, no direito brasileiro, nenhuma regulamentação expressa que determine que as operações 
com finalidade de hedge devam ser tomadas em conjunto, o que acaba tornando a interpretação legal destas 
operações um tanto quanto limitada. Ciente deste problema, proponho, para as finalidades deste estudo, que as 
operações financeiras com finalidade de hedge sejam interpretadas de acordo com seu conteúdo econômico, e 
que sejam, portanto, interpretadas em conjunto, e não isoladamente.  
31 A este respeito vale mencionar que nem mesmo o código civil possui uma definição jurídica para os contratos 
de swap sendo estes contratos por isso mesmo entendidos como contratos atípicos. Para se aprofundar mais 
nessa discussão sobre a tipicidade do contrato de swap, vide Otávio Yazbek (2007, p. 118-121) e Eduardo 
Salomão Neto (2007, p. 324-333).  
32 De acordo com o que dispõe a Resolução 2.873/01, determinadas pessoas jurídicas atuantes no mercado 
financeiro e de capitais (especificamente os bancos múltiplos, bancos comerciais, Caixa Econômica Federal, 
bancos de investimento, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e sociedades distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários) podem celebrar contratos de swap, desde que (i) indiquem um administrador 
tecnicamente qualificado para ser responsável pelas operações perante o Banco Central, e (ii) registrem tais 
operações em sistema administrado pelas bolsas de valores, bolsas de mercadoria e de futuros ou em entidades 
devidamente autorizadas pelo BC ou pela CMV. Conforme apontado por Roque Antonio Carazza (2005) foi 
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Assim, uma análise tributária do swap não pode ser afastada da análise de sua 

natureza econômica. Com efeito, a interpretação tributária desse tipo de contrato deverá estar 

em consonância com sua interpretação econômica33.  

Vale notar aqui que, uma vez não havendo definição tributária para swap34, a 

análise do tratamento tributário conferido a este tipo de contrato35 deverá, necessariamente, 

percorrer uma análise prévia a respeito da classificação deste contrato como uma operação de 

hedge. Daí o fato da definição de hedge, contida no parágrafo 1o do artigo 77 da Lei 8.981/95, 

servir, em certos casos, como parâmetro para o enquadramento tributário do swap como uma 

operação de proteção.   

2.2 Histórico a respeito das implicações jurídico-tributárias dos contratos de swap e das 
operações financeiras com finalidade de hedge 

 

As operações financeiras com finalidade de hedge apenas foram expressamente 

reguladas, no âmbito tributário, pela Lei 8.981/95, que dedicou um capítulo à tributação das 

operações financeiras, e determinou em seu artigo 77, inciso v e parágrafo 1o, que os ganhos 

líquidos auferidos em operações de cobertura estavam excluídos da tributação antecipada, 

realizada na fonte.  

O objetivo deste artigo era justamente definir quais as operações que estariam 

sujeitas à tributação na fonte do imposto de renda e quais operações estariam excluídas deste 

regime de tributação. De acordo com o artigo 77, inciso v, as operações de cobertura, 

realizadas em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros e balcão organizado não se 

submetiam ao mesmo regime de tributação das aplicações financeiras em geral, ficando 

dispensadas do recolhimento na fonte. Dessa forma, a regra geral da tributação na fonte não 


justamente devido à esta obrigatoriedade de registro (que originalmente estava contida na Resolução CMN 
2.138/94 e foi transplantada para a Resolução CMN 2.873/01) que as autoridades fazendárias passaram a ter 
efetivas condições de fiscalizar as operações de swap, inclusive as especulativas, realizadas por instituições 
financeiras (CARAZZA. 2005, p. 426). 
33 Conforme apontado por Johnson Barbosa Nogueira (1982, p. 205).  a interpretação econômica permite a 
exploração de oito conceitos distintos; (i) busca pela substância econômica33, desprezando-se a forma jurídica, 
(ii) utilização de conceitos próprios de direito tributário, em decorrência de sua autonomia, (iii) busca da 
identidade de efeitos econômicos, (iv) combate ao abuso de formas do direito provado, (v) introdução da teoria 
do abuso de direito no direito tributário, (vi) mera interpretação teleológica, (vii) valorização dos fatos, e (viii) 
interpretação dos fatos, o que será explorado com mais propriedade na quarta parte deste trabalho. 
34 Ainda que não exista uma regulação tributária que nos permita definir o conceito jurídico-tributário do 
contrato de swap, pode-se dizer que exista uma regulação de seus efeitos. 
35 Cabe mencionar aqui que a doutrina tem empregado grande esforço na definição do que seria o contrato de 
swap. A este respeito vide Raquel Sztajn (1999, p. 215-216) e Roque Antonio Carazza (2005, p. 423). 
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se aplicava as operações de cobertura36.  

No entanto, este cenário foi alterado em 29 de dezembro de 1998, com a 

publicação da Medida Provisória 1788, posteriormente convertida na Lei no 9.77937. De 

acordo com o artigo 5o do mencionado diploma legal, os rendimentos auferidos em qualquer 

aplicação ou operação financeira de renda fixa ou variável passaram a se sujeitar à incidência 

do imposto de renda na fonte, mesmo no caso das operações de cobertura (hedge).  

Cumpre destacar aqui que após a edição da Lei 9.779/99, as operações de 

cobertura (hedge) nunca mais voltaram a receber tratamento tributário favorecido, e passaram 

a ser, definitivamente, tributadas na fonte. Não obstante, a Lei 11.033/04, que atualmente 

regula a matéria, não faz qualquer distinção entre a tributação das operações financeiras em 

razão de sua finalidade (se de hedge ou não).  

Naquilo que se refere aos contratos de swap, o cenário é bastante semelhante. Da 

mesma forma que as operações de cobertura, os contratos de swap também passaram a ser 

regulados pela Lei 8.981/95, que dispunha, em seu artigo 74, que os rendimentos financeiros 

auferidos em operações de swap estavam sujeitos à incidência do IRF a uma alíquota de 10%.  

Note-se que de acordo com o disposto no artigo 74 da Lei 8.981/95, os contratos 

de swap eram equiparados, para fins tributários, às demais aplicações financeiras de renda 

variável, que também estavam sujeitas a uma alíquota de 10%, aplicável sobre os ganhos 

líquidos apurados mensalmente. 

Com o advento da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, no entanto, os contratos 

de swap passaram a ser tributados à mesma alíquota incidente sobre os rendimentos de 

aplicações financeiras de renda fixa, ou seja, a alíquota de 20%38.  


36 O argumento que estava por detrás desta opção legislativa era o de que nas operações de hedge as empresas 
não estariam auferindo qualquer acréscimo patrimonial, passível de tributação pelo imposto de renda, eis que tais 
acréscimos seriam sempre compensados por decréscimos sofridos pela empresa em outros contratos integrantes 
da mesma operação. Ou seja, ao obter acréscimos patrimoniais com a celebração de um derivativo, por exemplo, 
de um swap de taxa de juros, a empresa estaria também sofrendo decréscimos, que seriam decorrentes do efeito 
que a oscilação destes juros projetaria sobre suas operações.  Na prática, a empresa não geraria qualquer 
patrimônio, mas apenas se protegeria contra reduções desse mesmo patrimônio.  
37 de 19 de janeiro de 1999 
38 Cabe ressaltar aqui que havia na época uma discussão a respeito da retenção do imposto de renda na fonte. 
Tanto a Lei 9.532 de 10.12.1997, como a Instrução Normativa no 96 de 26.12.1997 (que veio para regulá-la) 
foram omissas com relação à dispensa de retenção de IRF nas operações de hedge, de forma que ficou entendido 
que o artigo 19 da Instrução Normativa 72/97, que previa a exclusão da retenção na fonte nos casos de hedge, 
permanecia em pleno vigor, e que portanto o imposto de renda aplicado sobre as operações de hedge não deveria 
ser retido na fonte. No entanto, a dúvida a respeito da necessidade da retenção na fonte foi sanada com o advento 
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O cenário jurídico aplicável aos contratos de swap foi novamente alterado com a 

entrada em vigor da Lei 11.033/04. De acordo com o mencionado diploma legal, vigente até 

hoje, as operações de swap passaram a ser tributadas da mesma forma que as aplicações de 

renda fixa, ou seja, de acordo com a aplicação de alíquotas decrescentes, que variam de 15 a 

22.5%, dependendo do prazo da aplicação financeira39.  

Assim, as operações realizadas com prazo de até 180 dias passaram a ser 

tributadas a uma alíquota de 22,5%, as aplicações com prazo de até 320 dias a 20%, as 

aplicações com prazo de até 720 dias a 17,5%, e as aplicações financeiras com prazo superior 

a 720 dias, a uma alíquota de 15%.   

Conforme pode ser observado, as operações de swap deixaram, definitivamente, 

de ser tributadas de acordo com o regime aplicável às operações de renda variável, conforme 

previsto inicialmente pela Lei 8.981/95, para serem tributadas como operações de renda fixa.  

Tal mudança parece não fazer sentido, já que do ponto de vista econômico as 

operações de swap possuem natureza de renda variável, vez que podem implicar em ganhos 

ou perdas para aqueles que as celebram, dependendo do comportamento do mercado. A 

lógica, portanto, seria a tributação do swap como renda variável, e não como renda fixa, tal 

qual determinado pela Lei 11.033/04.  

2.3 Forma de incidência do Imposto de Renda sobe operações de swap com finalidade de 
hedge 
 

Traçado o histórico da forma de interpretação tributária dos contratos de swap e 

das operações de hedge, passemos então à análise e considerações a respeito do cenário 

jurídico-tributário hoje existente. 

 

 

 


da Lei 9.779/99 que dispunha em seu artigo 5o que todas as operações de swap, mesmo quando realizadas com 
finalidade de hedge deveriam ser tributadas pelo imposto de renda na fonte. Com efeito, a Lei 8.981/95 dispôs 
em seu artigo 5o que “os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira de renda fixa ou 
de renda variável se sujeitariam à incidência do imposto de renda na fonte, mesmo no caso das operações de 
cobertura (hedge), realizadas por meio de operações de swap”.  
39 No caso o prazo compreendido entre a celebração do contrato de swap e sua efetiva liquidação.  
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Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRF) – Regra Geral 

  

Como regra geral, o resultado positivo auferido nas operações de swap, ainda que 

tais operações tenham sido celebradas com finalidade de hedge, está sujeito à incidência do 

IRF40, que deve ser retido e recolhido pela fonte pagadora, entendida como aquela que realiza 

o pagamento dos rendimentos ao beneficiário final41.  

O momento de reconhecimento do resultado positivo auferido será então no 

momento de seu recebimento42, entendido como a data da liquidação da operação ou da 

cessão do respectivo contrato43. Para tanto, a base de cálculo a ser considerada será o 

resultado positivo auferido na liquidação do contrato ou quando da cessão do mesmo44.  

Pode-se assim concluir que a incidência do IRF sobre as operações de swap 

somente ocorrerá no momento da liquidação do contrato, ou de sua cessão, quando for 

apurado ganho em favor de uma das partes do contrato, ganho este que comporá a base de 

cálculo do tributo, e que deverá ser pago pela outra parte, que é aquela que apura perdas com 

o contrato. 

Para esta segunda parte, que é aquela que sofre perdas em decorrência da 

liquidação ou cessão do contrato de swap, fica determinado que somente haverá dedução das 

perdas incorridas no momento de determinação de seu lucro real, e caso a operação de swap 

tenha sido registrada e contratada de acordo com as normas do CMN e do BC45. Além disso, 

fica excluída a possibilidade de compensação das perdas sofridas na operação de swap com os 

ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável46.  

No entanto, havendo valores pagos a título de cobertura (prêmio) contra eventuais 

perdas incorridas em operações de swap, tais valores poderão ser considerados como custo 

pelas partes no contrato, quando da apuração do montante do imposto devido.  

Note-se aqui, que o IRF pago pela pessoa jurídica será considerado como 

antecipação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) devido pela empresa ao final de 

seu exercício fiscal. Dessa maneira, caso haja IRPJ devido ao final do ano fiscal, poderá ele 


40 Conforme disposto no  artigo 40 e §4o do artigo 56 da IN 1022/2010.  
41 Nos termos do artigo 39, § 1o , inciso IV da IN 1022/2010. 
42 Vide §4o do artigo 37 da IN 1022/2010. 
43 Conforme disposto no §2o  do artigo 40 da IN 1022/2010. 
44 De acordo com as disposições do §1o  do artigo 40 da IN 1022/2010. 
45 Conforme disposto no §4o  do artigo 40 da IN 1022/2010. 
46 Dado o disposto no §3o  do artigo 40 da IN 1022/2010. 
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ser compensado com o montante do IRF eventualmente já pago47.  

Por final, cumpre mencionar que é conferido tratamento tributário diferenciado, 

em relação às operações de swap com finalidade de hedge celebradas (i) em bolsas de valores, 

mercadorias e futuros e assemelhadas, e (ii) diretamente entre as partes.  

No primeiro caso, haverá a tributação conforme o ganho líquido apurado ao final 

do período48, já no segundo, a tributação será feita na fonte a uma alíquota de 0,005%, o que, 

segundo alguns doutrinadores é praticamente insignificante e possui caráter fiscalizatório49. 

Da mesma forma, tratando-se de pagamentos de swap feitos para não-residentes 

ou domiciliados no exterior, a alíquota do IRF ficará reduzida a zero50, uma vez que a 

operação seja realizada no mercado internacional, possua a finalidade de hedge e tenha sua 

necessidade, habitualidade e normalidade comprovadas51. 

2.4 Conceito de Renda  
  

Antes de se adentrar na terceira parte deste trabalho, é essencial esclarecer qual o 

conceito de renda, e, por conseguinte de rendimento, que é adotado pela legislação tributária 

em relação às operações de swap com finalidade de hedge.  

De acordo com Roque Antonio Carazza (2005) a Constituição é fonte direta por 

excelência do direito tributário brasileiro, de modo que é justamente nela que deve ser 

buscada a regra matriz de incidência de cada exação (CARAZZA, 2005, p. 25)52. No caso do 


Vale destacar aqui que por razões metodológicas o tema da antecipação do imposto não será tratado em 
minúcias neste estudo. Assim, partiremos da premissa de que o IRF devido nas operações de swap com 
finalidade de hedge está sujeito a antecipação do imposto, e não à arrecadação exclusiva. Caso haja a 
necessidade de aprofundamento do tema vide Elidie Palma Bifano (2008, p. 223.-229).  
48 Nos termos dos §§2o e 5o do artigo 56 da IN 1022/2010. 
49 Por vezes, a legislação tributária utiliza a retenção na fonte como forma de fiscalização e controle do 
pagamento futuro do tributo, aplicando para tanto alíquotas insignificantes (BIFANO, 2008, p. 163). No caso das 
operações de hedge na modalidade de swap isto é especialmente evidente, uma vez que a legislação ordinária 
determina que estas operações, quando realizadas em bolsas, ou assemelhadas, sujeitam-se ao IRF a uma 
alíquota de 0,005%, conforme disposto no artigo 52 da Instrução Normativa 1.022 de 5 de abril de 2010. 
Aparentemente, o que se deseja com este dispositivo, é fazer com que o contribuinte do imposto de renda leve ao 
conhecimento das autoridades fiscais o montante do rendimento auferido, para que no futuro, esta mesma 
autoridade possua evidências suficientes para exigir a diferença devida. Tal mecanismo de retenção presta-se a 
finalidade diversa daquela constitucionalmente atribuída ao IR, qual seja tributar a renda enquanto acréscimo 
patrimonial, e tampouco cumpre sua tarefa de tributação na fonte de certo rendimentos, dada a insignificância da 
alíquota aplicável..   
50 Nos termos do artigo 691 inciso IV do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3000 de 26 de marco de 
1999). 
51 De acordo com o que dispõem os artigos 1o, inciso V e 4o do Decreto 6.761 de 5 de fevereiro de 2009. 
52 Vale apontar aqui que conforme indicado por Elidie Palma Bifano (2008); “não são poucos os estudiosos que 
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imposto de renda, a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 153, inciso III, que 

“Compete à União estabelecer impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza”. 

No entanto, a Constituição não especifica qual o conceito de renda que deve ser utilizado, 

deixando esta tarefa para lei complementar. 

Com efeito, o CTN determina, em seu artigo 4353, que a renda deve ser entendida 

como o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ao passo que os 

proventos de qualquer natureza seriam entendidos como os acréscimos patrimoniais não 

compreendidos no conceito de renda.  

Dessa forma, a renda é, antes de qualquer coisa, um fenômeno econômico que 

uma vez integrando o mundo jurídico passa a assumir características mistas que permitem 

diversas conceituações, tanto no campo do direito, como também no campo das ciências 

econômicas54.  

Conforme apontado por Aliomar Baleeiro (2008) “existem conceitos jurídicos e 

econômicos de capital e de renda. Direito Civil e Economia Política os construíram desde 

muito tempo”.55 O problema de conceituar a renda é tão grande que economistas e financistas 

tem se dedicado a desenvolver a essência de seu conceito, sem que haja coincidência de 


buscaram determinar se há ou não há um conceito constitucional de renda ou se tal conceituação é uma mera 
construção doutrinaria e jurisprudencial norteada pelos termos incorporados ao texto constitucional pelo 
legislador constituinte” (BIFANO, 2008, p. 119).  
53 “Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato 
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; 
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no 
inciso anterior. 
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição 
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.  
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento 
em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo”. 
54 Todos os impostos estão de alguma forma, referidos a negócios jurídicos, ou situações, de natureza 
econômica, que não apenas servem para a definição da hipótese de incidência tributária, como também 
contribuem para conferir-lhe suporte fático. Não obstante, Hugo de Brito Machado (2008) afirma que na relação 
jurídica tributária há, também, uma relação econômica subjacente que determina o significado da norma 
tributária, e faz com que o tributo se apresente enquanto uma realidade econômica. Tal entendimento está em 
consonância com o texto constitucional, vez que o artigo 145 §1o da CF (2003) determina que “sempre que 
possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas 
do contribuinte.” Resta claro, portanto, que os impostos têm como suporte fático situações de natureza 
econômica.  Assim, ainda que não seja possível interpretarmos a norma jurídica exclusivamente pelos seus 
efeitos econômicos, é bem verdade que tais efeitos podem ser úteis para definir o alcance e os limites desta 
norma. É justamente por esta razão, que consideramos neste trabalho a possibilidade de se interpretar a norma 
tributária referente ao swap com finalidade de hedge de acordo com sua natureza econômica, definindo para 
tanto quais são os limites em que tal norma deve ser aplicada.  
55 Vide Aliomar Baleeiro (2008 apud BIFANO, 2008,  p. 122). 
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conclusões, razão pela qual a própria Constituição Federal fugiu de sua definição, referindo-se 

apenas a proventos (MACHADO, 2008, p. 300-325) e delegando à lei complementar a sua 

demarcação56. 

Numa primeira tentativa de definir o conceito jurídico-tributário de renda, 

poderíamos dizer que a renda é entendida como os ganhos econômicos do contribuinte, 

gerados pelo emprego de seu capital ou trabalho, ou ainda pela combinação de ambos, que 

represente um efetivo acréscimo patrimonial57. É evidente que o conceito de renda aqui 

empregado se refere a um determinado resultado, positivo, que deve corresponder a um ganho 

real do contribuinte, um efetivo acréscimo patrimonial. 

Luciano da Silva Amaro (2005, p. 388), por exemplo, partilha desse mesmo 

conceito de renda, concluindo que todo ingresso de riqueza nova no patrimônio de alguém, 

quer sob a forma de proveito ou ganho, é passível de incidência do tributo. 

No entanto, de acordo com o artigo 43 do CTN não basta existir a renda, ou ainda 

o acréscimo patrimonial, de forma que é necessário que haja também aquisição da 

disponibilidade da renda, quer sob a forma jurídica ou econômica.  

A este respeito, Fortunato Bassani Campos (apud Bifano, 2008) sintetiza que a 

disponibilidade econômica é identificada pela doutrina tradicional como renda já percebida ou 

adquirida, auferida no sistema cash basis e indicativa de um fruto já colhido. Já a 

disponibilidade jurídica seria a renda produzida, mas ainda não percebida, representativa de 

um crédito exigível, auferida no sistema accrual basis, determinada pelo regime econômico, 

enquanto fruto pendente e não colhido.  

Assim, se de um lado a disponibilidade econômica pressupõe um ganho já 

materializado, a disponibilidade jurídica pressupõe um ganho em potencial, a ser 

materializado, e exigível no momento oportuno58.  Resta evidente assim que a disponibilidade 


56 Conforme apontado por Roque Antonio Carazza (2008), há na Constituição Federal apenas conteúdos 
semânticos mínimos (noções genéricas) quer de renda, quer de proventos de qualquer natureza (CARRAZA, 
2008, p. 34) que devem ser levados em conta na aplicação do tributo. Dessa forma, ficaria para a lei 
complementar a competência para a delimitação do alcance deste conceito.  
57 A esta definição poderíamos ainda acrescentar que a renda é apurada pelo confronto entre as entradas e as 
saídas verificadas no patrimônio de determinado contribuinte, em certo período de tempo.  
58 Num primeiro momento, haveria um fato, o acréscimo de renda, determinado pela disponibilidade econômica 
da renda gerada, que pode ou não vir a representar uma disponibilidade jurídica, pois potencial. Conforme 
apontado por Elidie Palma Bifano, dispõe economicamente aquele que incorporou ao seu patrimônio o montante 
que lhe é devido e que, por conseqüência dessa incorporação teve seu patrimônio acrescido, embora não seja 
possível exigir o crédito que ao patrimônio se incorporou. De outro lado, dispõe juridicamente aquele que tem o 
direito de exigir algo, por forca de lei ou de contrato e, portanto, tem direito de crédito, que ao seu patrimônio 
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pode ser dissociada em disponibilidade jurídica e econômica, sendo que uma não deverá 

depender da outra.  

Dessa forma, ee é verdade então que a disponibilidade jurídica da renda pode ser 

dissociada da disponibilidade econômica, fica mais fácil definirmos quando de fato ocorre a 

realização da renda59. No caso do hedge, contratado via celebração de contratos de swap, isto 

é especialmente importante, uma vez que nestas operações não há a realização de renda, 

enquanto efetivo acréscimo patrimonial. 

Dessa forma, incorre em erro aquele que entende que exista renda auferida na 

operação de swap com finalidade de hedge. O que existe na verdade é mero rendimento, 

disponibilidade econômica momentânea, que poderá ou não representar uma renda para quem 

o celebrou.  

Assim, se no contexto de um conjunto de operações financeiras for de fato 

observado um lucro60, um acréscimo patrimonial, haverá então renda a ser tributada. A este 

respeito, vale apontar Aliomar Baleeiro, para quem os “acréscimos patrimoniais sempre 

pressupõem disponibilidade econômica ou jurídica, sendo certo que, mesmo não havendo a 

jurídica, a incorporação física material ao patrimônio do contribuinte é sempre necessária” 

(BALEEIRO, 2008, p. 291).61  


acrescenta e por ele pode cobrar, estando a outra parte, devedor, obrigada a cumprir a prestação, pagar 
(BIFANO. 2008, p. 128-129).  
59 Para aprofundamento a respeito do tema de realização de renda vide Elidie Palma Bifano (2008, p. 129-134), e 
Fernando Aurélio Zilvetti (2003, p. 298-328). 
60 O conceito de lucro utilizado aqui é o de ganho líquido entendido como o resultado positivo auferido em um 
conjunto de operações durante determinado período.  
61 Vale apontar aqui que Aliomar Baleeiro (2008) não distingue os conceitos de renda e de rendimento. O autor, 
ao contrário, discute a diferença existente entre as definições de renda e capital. Para tanto o autor menciona 
Bulhões Pedreira (apud BALEEIRO, 2008), explicando “que toda produção ou acréscimo de riqueza provém do 
trabalho ou do capital, ou da conjugação de ambos, como aliás, refere o Código Tributário Nacional, em seu 
artigo 43. A remuneração desses fatores promocionais (trabalho e capital) configura os rendimentos, a saber, 
salário e remunerações em geral, aluguel ou royalty, juro e lucro. A ideia de rendimento é só a de determinado 
ganho e sua noção independente do tempo. Já a noção de renda está integrada, necessariamente, pela idéia de 
período de tempo. A soma dos rendimentos pessoais (como remuneração de fatores produtivos), por certo lapso 
de tempo, é que configura a renda. 
Ensina, ainda, o mesmo jurista que a renda já realizada no passado e já acumulada, é capital ou patrimônio. Esse 
capital possuído em determinado momento, por seu titular, não é passível de tributação pelo imposto de renda, 
nem como pagamento, nem como transferência. Configuram pagamento de capital os meros fluxos de 
moeda, bens ou serviços que correspondam a simples trocas onerosas entre patrimônios distintos, de 
forma equivalente, de modo que não advenha daí nenhum acréscimo para algum deles (com a 
conseqüente perda no outro) (BALEEIRO, 2008, p.287, grifo nosso). O valor da compra e venda em que não 
há excedente ou lucro, mas mera reposição do capital aplicado, não pode ser tributado. Por essa razão, o imposto 
de renda não pode atingir o faturamento ou a receita bruta das empresas, mas tão somente o lucro (que é 
remuneração de um valor de produção). Nas transferências de capital, há fluxo de bens, moeda ou serviços de 
um patrimônio para outro, sem correspondente contraprestação, troca ou ônus. Reduz-se o estoque de bens em 
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Não obstante, a Instrução Normativa 1.022/2010 dispõe que “estão sujeitos à 

incidência do imposto de renda na fonte, os rendimentos auferidos em operações de swap”62 

(sem destaque no original), restando claro, portanto, que o IRF incidente sobre as operações 

de swap com finalidade de hedge incide sobre rendimentos, e não sobre renda, abrindo um 

enorme espaço para discussão.  

É justamente em torno desse debate que estão inseridos os casos analisados na 

terceira parte deste trabalho. Conforme será observado, tanto a esfera administrativa como a 

esfera judicial foram demandadas a respeito da legalidade da cobrança de IRF sobre os 

rendimentos auferidos em operações de swap com finalidade de hedge, já que se entendia que 

nestas operações não existia um efetivo acréscimo patrimonial, mas apenas ganhos, 

rendimentos momentâneos, que eram utilizados para cobrir prejuízos sofridos em outras 

operações. 

 

 









um patrimônio, de forma unilateral, havendo equivalente acréscimo em patrimônio alheio, como nas 
transmissões gratuitas, ocorridas em heranças e doações”. (BALEEIRO, 2008, p. 287).  Conforme pode ser 
observado, o autor não acredita ser possível a tributação da renda incidente sobre meros fluxos de moeda, 
equivalentes, pois não reconhece acréscimo patrimonial para nenhuma das partes nestas operações. No entanto, 
há que destacar que Aliomar Baleeiro (2008) faz esta distinção tendo em vista os pagamentos realizados por 
pessoas físicas, e não jurídicas como no caso do swap com finalidade de hedge. No entanto, mesmo assim, 
acredito que as conclusões feitas pelo autor possam ser utilizadas e trazidas para nosso caso concreto. Ainda que 
a discussão doutrinária dominante se trave entre os conceitos de renda e capital vistos sob a ótica da pessoa física 
e da pessoa jurídica, acredito que é perfeitamente possível travar discussão semelhante em relação aos conceitos 
de renda e rendimentos auferidos pela pessoa jurídica.  
62 A IN 1.022/2010 é o normativo mais recente a respeito do assunto. No entanto, vale destacar que a tributação 
dos rendimentos auferidos em operações de swap já estava prevista no ordenamento jurídico desde a edição da 
Lei 9.779/99 e a entrada em vigor do artigo 5o da referida Lei.  
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3 A INTERPRETAÇÃO DAS CORTES ADMINISTRATIVA E JUDICIAL SOBRE OS 
CONTRATOS DE SWAP E AS OPERAÇÕES DE HEDGE 

 

 

Conforme apontado na introdução, meu objetivo nesta parte do trabalho é fazer 

um levantamento jurisprudencial para entender a forma pela qual os tribunais (tanto 

administrativo como judicial) vêm aplicando as normas tributárias às operações de swap com 

finalidade de hedge.  Para tanto, identificarei em que medida o posicionamento 

jurisprudencial tem convergido com a legislação a respeito do assunto, e até que ponto o 

desenvolvimento legislativo tem acompanhado o posicionamento jurisprudencial sobre a 

matéria.  

3.1 Limites da análise 

 

Primeiramente, cumpre anotar que este estudo não será capaz de abranger a 

totalidade de casos a respeito do assunto, até mesmo porque isso seria inviável. Assim, optei 

por analisar apenas os casos julgados nas instâncias superiores, tanto esfera administrativa 

quanto na esfera judicial63. Por essa razão, os dados obtidos neste estudo foram coletados nos 

sites (i) do Supremo Tribunal Federal (STF), (ii) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e (iii) 

do Conselho de Contribuintes (CC), atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais 

(CARF).   

Conforme pode ser observado, optou-se neste estudo por se trabalhar tanto com a 

jurisprudência do CARF como com a jurisprudência do CC. Com efeito, ainda não existe uma 

simetria perfeita de informações jurisprudenciais apresentadas no atual site do CARF e antigo 

site do CC. Ainda que teoricamente ambos sejam a mesma instância decisória (apenas com 

denominação distinta) as decisões somente puderam ser encontradas no site do CC (acessado 

através do site da Receita Federal). 


63 O motivo desta escolha deveu-se ao fato das instâncias superiores já contarem com sistema informatizado de 
jurisprudência, o que torna o acesso e a busca de informações mais fácil. Tanto o STF como o STJ contam hoje 
com um sistema rápido e fácil de busca, o que facilita o levantamento de dados e informações a respeito de 
jurisprudência. No entanto, mesmo no site desses Tribunais existe uma limitação temporal, já que a 
informatização de seus respectivos sistemas é bastante recente, e existem diversos casos anteriores à sua 
implementação.  Apesar disso, acredito que esta limitação temporal não será prejudicial a presente análise, já que 
o tema analisado, das operações de swap com finalidade de hedge é bastante recente, e, portanto posterior à 
informatização.  
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Cabe mencionar também que tanto o STJ como o STF dispunham de uma 

quantidade muito maior de informações que o CARF e o CC. Na realidade, no CARF não foi 

encontrada qualquer decisão sobre o assunto, o que somente pode ser obtido através do site do 

CC. Conforme será apontado ao longo deste trabalho, o material administrativo a respeito do 

assunto é bastante escasso, o que dificulta a análise. Uma das razões que pode explicar este 

fato é a informatização tardia destes tribunais, o que dificulta o levantamento de informações. 

Não obstante às dificuldades impostas para a análise jurisprudencial, cumpre 

destacar a sua relevância e contribuição para o debate sobre o tema. Ainda que os dados 

obtidos não sejam um espelho perfeito e incontestável da realidade, eles serão, em sua 

maioria, um bom ponto de partida, já que contribuem para o alinhamento entre teoria e 

prática.  

3.2 Uniformidade decisória 

 

De acordo com a metodologia adotada (Anexo 1) e de acordo com os limites 

existentes, podemos constatar que, das 39 decisões analisadas, 35 delas foram unânimes, o 

que nos indica que muito possivelmente os Tribunais adotam posturas semelhantes a respeito 

da matéria. 

 Ainda que não seja possível fazer aqui afirmações mais profundas sobre a postura 

decisória de cada Tribunal (o que será abordado mais profundamente nos itens subseqüentes 

deste trabalho), vale mencionar que, tanto o CC como o STF, apresentaram decisões 

unânimes sobre do tratamento das operações de swap com finalidade de hedge 64.  

O STJ, particularmente, apresentou três casos não unânimes, nos quais o Ministro 

Franciulli Netto se posicionou de forma diversa de seus colegas de magistratura. Para o 

referido Ministro, não apenas a forma de interpretação do contrato de swap e das operações 


64 Vale apontar aqui que pela analise pura das decisões do STF, poder-se-ia dizer que os casos julgados não 
foram unânimes, uma vez que a decretação de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário STF não foi 
defendida por todos os Ministros, e houve aqueles que se opuseram a ela. No entanto, considerando-se a 
interpretação material, e levando-se em conta apenas os casos que decidiram efetivamente a respeito do 
tratamento a ser conferido às operações de swap com finalidade de hedge, pode-se dizer que mesmo no STF as 
decisões foram, no mérito, unânimes. Por este motivo, quando afirmo que houve unanimidade no CC e no STF, 
considero a unanimidade quanto ao posicionamento dos julgadores perante a forma de interpretação e tratamento 
do contrato de swap com finalidade de hedge, e não quanto à relevância ou tratamento processual da matéria 
dentro do Tribunal (o que é para a análise deste item 3.4.8, questão tida como secundária).  
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financeiras com finalidade de hedge seria distinta, como também a própria forma de 

construção do argumento seria outra.  

Ao contrário dos outros magistrados, o Ministro Franciulli Netto apresenta o 

conteúdo econômico-financeiro, que é conferido ao swap e ao hedge, de forma 

individualizada. Com efeito, o Ministro vai buscar na doutrina tributária o conteúdo que é 

designado tanto para o contrato de swap como para a operação financeira com finalidade de 

hedge, para então partir para a interpretação da legislação a respeito do assunto. Tudo isso é 

feito de maneira sistemática, e absolutamente harmônica com a doutrina e o caráter 

econômico deste tipo de operações. Cumpre apontar que o Ministro busca ainda nos 

ensinamentos de Pedro Miguel Ferreira Custodio, fundamento econômico para sua 

interpretação, o que demonstra nítido caráter econômico de sua análise, tema esse que será 

explorado na quarta parte do trabalho.   

3.3 Conceito de swap utilizado 
 

Pela análise das decisões, pode-se constatar que o conceito de swap utilizado 

pelos julgadores em suas decisões não foi o mesmo. Conforme se observou, os julgadores 

utilizaram quatro formas distintas para formular esse conceito. Nos casos analisados 

constatou-se que o conceito foi definido: (i) por meio da apresentação de conceitos próprios, 

(ii) pela referência aos normativos do BC e do CMN, (iii) pela citação da jurisprudência, e 

(iv) pela citação da doutrina.  

A Ministra Eliana Calmon, do STJ, por exemplo, criou um conceito próprio65 de 

swap para orientar sua decisão, segundo o qual o swap significaria uma troca, que permitiria 

que as partes contratantes pudessem, pela via contratual, alterar o indexador de correção de 

seus direitos e obrigações. Segundo a Ministra, o swap poderia ser tanto especulativo como de 

seguro, que poderia, ou não, ter a cobertura de hedge.  

Da mesma forma que ela, o Ministro Teori Albino Zavascki também apresentou 

seu próprio conceito de swap,66 como sendo a troca de indexadores aos quais se vinculavam 

créditos pré-existentes das partes numa operação.  


65 O que pode ser observado especialmente nos Recursos Especiais nos. 591.066-ES, 709.128-RJ, 786.134-ES e 
1.029.792-SP.   
66 No Recurso Especial 692.748-RJ.  
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Já o Ministro Luiz Fux, por sua vez, utiliza a caracterização do swap segundo a 

definição apresentada por Maria Helena Diniz (1998) 67, de acordo com a qual o swap teria 

suas origens no Direito Bancário, e consistiria na troca de resultados financeiros decorrentes 

de aplicação de taxas ou índices sobre ativos ou passivos utilizados como referenciais.  

Ainda que a caracterização de swap utilizada pelo Ministro Fux não seja muito 

diferente daquela apresentada pela Ministra Eliana Calmon, ela traz um dado importante, a 

respeito da origem bancária do termo. Isso permitiria, por exemplo, que o juiz tivesse feito 

uma interpretação com substrato predominantemente econômico e menos formal deste tipo de 

operação, o que era menos provável no caso da Ministra Calmon ou do Ministro Teori 

Zavascki. No entanto, o que ocorreu foi que o Ministro Luiz Fux não interpretou o swap sob a 

ótica econômica, tal qual requerido pela própria natureza destas operações, ficando preso a 

interpretações formais68.  

Conforme apontado na segunda parte deste trabalho (item 2.1) as operações de 

swap não possuem hoje uma definição tributária, de forma que recorre às definições utilizadas 

pelo Direito Bancário, mais especificamente a definição contida no inciso I, do Parágrafo 1o, 

do artigo 1o da Resolução 2.873/01 para retirar seu conteúdo. Por essa razão, uma análise 

tributária do swap não pode ser afastada da análise de seu conteúdo, natureza e caráter 

econômicos.  

O único Ministro do STJ que interpretou o swap sob a perspectiva econômica foi 

o Ministro Franciulli Netto69, conforme já apontado no item 3.2 acima. Além de empenhar 

esforços na busca de uma definição do conceito (o que foi feito pela busca do termo swap no 

Dicionário Michaelis), o Ministro também recorreu à doutrina, tanto jurídica como 

econômica, para construir o conceito de swap que entendia mais apropriado. Para tanto, ele 


67 O que pode ser observado especialmente nos Recursos Especiais nos. 591.357-RJ, 671.278-RJ e 859.022-RJ.   
68 Isso pode ser observado na medida em que o juiz passou a considerar a operação de swap como “típica 
operação ensejadora do fato gerador simples (em oposição ao fato gerador contínuo) do imposto sobre a renda, 
posto que represente acréscimo patrimonial, obtido na troca de financiamentos em taxas diversas, sobre um 
montante principal, podendo ser tributado na fonte” 68.  Com efeito, tal interpretação, além de não ser nada 
econômica, mais sim excessivamente formalista, acaba levando a um entendimento equivocado, de que toda vez 
que houvessem resultados positivos auferidos no swap, deveria haver tributação simples, na fonte, pois teria 
haveria geração de renda. De fato, tal interpretação incorre no erro de desconsiderar que as operações de swap 
podem ser muitas vezes, tomadas em conjunto pelos agentes de mercado, juntamente com outras operações, em 
sentido contrário, que visam neutralizar os efeitos do swap, e proteger seus agentes das adversidades do 
mercado. Nesse caso, haveria a tributação na operação de swap que resultasse em lucro, sem uma exoneração 
correspondente para a operação em que, de forma proporcional, tivesse ocorrido um prejuízo. 
69 O que pode ser verificado, por exemplo, nos Recursos Especiais nos. 412.802-RS e 652.436-RJ.  
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utilizou-se das lições do Juiz Federal Miguel Florestano Neto, pegando também emprestadas 

as observações de Pedro Miguel Ferreira Custodio.  

Da mesma forma que o Ministro Franciulli Netto, o Ministro Castro Meira70 e os 

Conselheiros do CC71 também recorreram à interpretação econômica do swap, levando em 

consideração o disposto na Resolução 2.873/01 do CMN. No caso do CC, a Conselheira 

Sandra Faroni, se utilizou ainda de considerações doutrinárias sobre o instituto72. Já no âmbito 

do STJ, o Ministro Castro Meira, de maneira acertada, empenhou esforços em estabelecer as 

diferenças existentes entre o swap realizado com o objetivo de especulação, e aquele realizado 

com o objetivo de cobertura, hedge, uma vez que ambos possuem propósitos econômicos 

distintos, tal qual apontado na primeira parte deste trabalho.  

3.4 Conceito de hedge utilizado 
 

Em relação à formulação do conceito de hedge, pode-se dizer que, de forma geral, 

os julgadores optaram pelo mesmo tipo de posicionamento adotado em relação à formulação 

do conceito de swap. No STJ, o Ministro Teori Albino Zavascki continuou a se utilizar de 

conceitos próprios. Já a Ministra Eliana Calmon recorreu à doutrina de direito internacional, 

ao passo que o Ministro Franciulli Netto continuou com sua busca por uma interpretação mais 

econômica, o que também ocorreu com os Conselheiros do CC.  

Para o Ministro Teori Albino Zavascki73 o hedge seria uma cobertura do risco em 

relação à variação do preço ou da taxa que se relacionasse com as obrigações da pessoa 

jurídica. Da mesma forma, para a Ministra Eliana Calmon, o hedge seria uma proteção contra 

eventuais perdas resultantes de aumento do valor de uma obrigação, ou da redução de valor de 

seus bens, conforme citação feita pela Ministra aos Professores Celso Ribeiro Bastos e 

Eduardo Amaral Gurgel Kiss74.  


70 No Recurso Especial 839.991-RJ. 
71 No processo 16327.001487/2001-94. 
72 Conforme se pode observar, não houve nenhuma referência ao conceito de swap (nem haverá em relação aos 
conceitos de hedge, e de swap com hedge) tal qual interpretado pelo STF. Isto porque além de terem sido 
analisados apenas três casos daquele Tribunal (dos quais um – Repercussão Geral- trata de tema processual) o 
que já limita a abrangência da análise, as decisões analisadas não continham qualquer menção ou apresentação 
destes conceitos, o que nos impede de fazer qualquer analise de sua interpretação pelo STF.  
73 No Recurso Especial 692.748-RJ.  
74 Indicado no RE 412.802-RS. 
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O Ministro Luiz Fux, da mesma forma, utiliza mais uma vez da definição 

apresentada por Maria Helena Diniz (1998)75 para definir o conceito de hedge. No entanto, o 

Ministro apresenta o chamado “hedge de valor” que decorre do direito internacional privado, 

caracterizando-o como uma espécie de venda a termo, que visa neutralizar os efeitos da 

valorização de determinada moeda. Conforme pode ser observado, tanto a Ministra Eliana 

Calmon como o Ministro Luiz Fux recorrem ao Direito Internacional para fundamentarem o 

conceito de hedge76. 

O Ministro Franciulli Netto77 também recorre, como seus colegas de magistratura, 

ao Direito Internacional para definir o hedge, referenciando, para tanto, a obra de Luiz 

Alfredo Paulin. No entanto, Franciulli Netto utiliza-se do Direito Internacional apenas de 

forma secundária, após já ter apresentado o conceito de hedge de acordo com a perspectiva de 

Roberto Quiroga Mosqueira e Roque Antonio Carazza, ambos tributaristas.  

Além disso, o Ministro ainda menciona Pedro Miguel Ferreira Custódio, tratando-

se da interpretação econômica do hedge. Podemos constatar, portanto, que o Ministro 

Franciulli Netto constrói o conceito de swap em três etapas: (i) primeiro ele apresenta as 

definições gerais contidas no dicionário Michaelis, para (ii) depois passar a sua definição 

tributária e internacional, e finalmente (iii) relacioná-los à interpretação econômica e aos 

dispositivos legais, o que é uma metodologia bastante coerente.  

A mesma preocupação com o caráter econômico do hedge também pode ser 

observada no CC78, onde os Conselheiros, em especial a Conselheira Sandra Faroni traça um 

histórico sobre a presença e interpretação do hedge na legislação brasileira, apontando, para 

tanto, diversos normativos, tais como o Decreto-Lei n. 2.182/84, o Decreto-Lei n. 2.397/87, a 

Lei 8.383/91, a Resolução 2.012/93 do CMN e a Circular n. 2.348/93 do BC.  

No entanto, como foi observado, nenhum dos julgadores se utilizou da definição 

de hedge expressa no parágrafo 1o do artigo 77 da Lei 8.981/95, apontado na segunda parte 

deste trabalho. Tal fato contribui, por exemplo, para que haja menos uniformidade entre a 

interpretação dos julgadores a respeito do tema, além de não contribuir para a formação de 

precedentes sólidos e completos a respeito do assunto. 


75 Vide os Recursos Especiais nos. 591.357-RJ, 671.278-RJ e 859.022-RJ.   
76 Isso pode ser um bom recurso interpretativo para a análise dos casos de hedge internacional, mas podem, 
diversamente, representar uma confusão doutrinária quando o caso for de hedge nacional.  
77 Vide os Recursos Especiais nos. 412.802-RS e 652.436-RJ.  
78 Vide Processo 16327.001487/2001-94 da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes. 
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3.5 Conceito de swap com hedge utilizado 

 

A construção do conceito de hedge aplicado aos casos concretos de swap foi 

realizada de três principais maneiras: (i) pela interpretação dos conceitos de swap e hedge 

apresentados, separadamente, por cada julgador, (ii) pela interpretação da legislação apontada, 

(iii) pela apresentação de exemplos práticos, ou ainda (iv) pela menção à doutrina específica.  

O Ministro Teori Albino Zavascki, por exemplo, utiliza-se dos conceitos 

anteriormente apresentados por ele, de swap e de hedge, para definir o contrato de swap com 

finalidade de hedge. Em sua decisão, o Ministro Zavascki analisa a situação concreta dos 

fatos para configurar, in causu, o swap com finalidade de hedge 79 e, portanto, aplicar a 

legislação pertinente80.   

Da mesma forma também procede a Ministra Eliana Calmon81, que se baseia nos 

conceitos e na doutrina por ela anteriormente apontados, para construir o conceito de hedge e 

aplicá-lo no caso concreto de swap. 

 Castro Meira, por sua vez, traz um caso concreto82 para ilustrar o que seria o 

swap com finalidade de proteção, aqui entendido como o swap que obtém hedge perfeito e 

que permite a neutralização total dos efeitos da operação principal83. Observe-se aqui que o 

Ministro Castro Meira desconsidera a hipótese do hedge imperfeito, ou parcial, que a despeito 


79 Cumpre apontar aqui que o Ministro Zavascki, acertadamente, se refere à operação de swap com hedge, 
deixando claro que se trata de uma operação de swap que pode ou não possuir efeito ou finalidade de proteção 
(hedge).  O mesmo, no entanto, não pode ser dito a respeito dos Ministros Luiz Fux, e Castro Meira, que 
equivocadamente se referem à estas operações como “operações de hedge na modalidade de swap”. 
80 Cumpre apontar aqui que ao aplicar a legislação pertinente ao tema o Ministro que acaba se contradizendo. 
Isto porque ele admite que o swap possa ser utilizado como finalidade de hedge, como operação simultânea, 
casada e atrelada à outra operação que lhe é subjacente. No entanto, ele assume que nestes casos ocorra 
verdadeiro acréscimo patrimonial, o que não é verdade, principalmente na hipótese de um hedge perfeito. Assim, 
ao afirmar no RE 692.748-RJ que “o fato de a pessoa jurídica pretender, declaradamente, direcionar a receita 
obtida no swap para a quitação de anterior obrigação não infirma, mas, ao contrário, evidencia a geração de 
efetivo acréscimo patrimonial”, o Ministro acaba se equivocando, uma vez que a operação de swap não pode ser 
vista em apartado da operação que visa proteger (fazer o hedge).  
81 Nos Recursos Especiais nos. 412.802-RS, 591.066-ES, 709.128-RJ, 497.257-RJ,  786.134-ES e 1.029.792-SP.   
82 Vide página 4 do Voto do Ministro Castro Meira no Recurso Especial n. 839.991-RJ. 
83 Tal posicionamento pode, no entanto ser considerado como equivocado, já que muitas vezes o hedge perfeito é 
inviável, ou muito pouco provável de ocorrer, tal qual indicado pelo CC no Processo n. 16327.001487/2001-94. 
De fato, uma das maiores dificuldades na interpretação do hedge na modalide de swap está em verificar-se de 
fato o swap serviu para proteção, ou ainda em que grau ele foi utilizado para tal fim. Conforme já apontado neste 
trabalho, entre um swap normal e um swap com hedge perfeito existem vários estágios intermediários,  nos quais 
há certa parcela de proteção e uma parcela de especulação, o que dificulta a qualificação e interpretação deste 
tipo de operação. Tal tema será, no entanto melhor explorado na quarta parte deste trabalho.  
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de não ser completo, confere certa parcela de proteção à quem o celebra, merecendo assim 

tratamento tributário favorecido.  

O Ministro Luiz Fux, contrariamente, se utiliza84 da lição de Roberto Quiroga 

Mosqueira para definir o “hedge na modalidade de swap”85, colocando que este seria: 

 

[...] o negocio jurídico por intermédio do qual as partes assumem a obrigação 

recíproca de realizar, em certa data no futuro, a troca de ativos financeiros de 

natureza diversa, de que são titulares na data da celebração do contrato, com a 

finalidade precípua de proteção em face de suas obrigações vinculadas. 

(MOSQUEIRA, 1998, p. 225) 

 

Conforme se observa, o conceito de swap que é utilizado pelo Ministro Luiz Fux  

explora tanto o conceito de swap (enquanto troca de ativos financeiros) como sua finalidade 

de proteção. Tal interpretação está de acordo com ambos os conceitos apontados na primeira 

parte deste trabalho, segundo o qual o swap realizado para proteção somente faz sentido 

quando considerado em conjunto com a operação principal, que lhe confere suporte fático e 

razão operacional86.  

 

 


84 Nos Recursos Especiais nos. 591.357-RJ, 671.278-RJ e 859.022-RJ.   
85 Cumpre destacar aqui que o Ministro Fux se refere ao contrato de swap com finalidade de hedge como “hedge 
na modalidade de swap”. O que, a primeira vista, pode parecer uma mera questão redacional, na verdade faz 
toda a diferença. Conforme demonstrado ao longo deste estudo, o hedge é uma finalidade operacional, e não uma 
operação em si mesma. Dessa forma, a operação é de swap, e não de hedge, como equivocadamente se referiu o 
Ministro Fux. Além disso, o swap não é uma modalidade de hedge, mas antes disso um contrato, que pode ou 
não possuir finalidade protetiva, de hedge.  
86 Vale destacar aqui que o conceito apresentado pelo Ministro Fux, e desenvolvimento por Roberto Quiroga 
(1998), trata do “hedge na modalidade de swap”, e não do “swap com finalidade de hedge”. Ainda que a 
terminologia utilizada não seja de todo precisa, é forçoso reconhecer que ela faz algum sentido. Se recordarmos 
aqui o que foi dito na segunda parte deste trabalho (item 2.1) iremos atentar para o fato de que uma vez não 
havendo definição tributária para o termo swap, qualquer análise tributária deste tipo de operação deve ser 
realizada à margem de uma análise prévia a respeito do hedge. Por essa razão, tratar do hedge na modalidade 
swap tem sentido,  já que parte de um conceito conhecido no direito tributário (hedge) para definir um contrato 
de conteúdo desconhecido no direito tributário (swap). De fato, analisar o hedge na modalidade de swap torna-se 
do fundo uma análise do próprio hedge, o que é perfeitamente possível dentro da moldura normativa existente.   
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3.6 Possibilidade de tributação dos contratos de swap com finalidade de hedge na fonte, 
conforme o artigo 5o da Lei 9.779/99: Conceito de renda utilizado 
 

No que se refere à aplicação do artigo 5o da Lei 9.779/99, temos que o Superior 

Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que os rendimentos obtidos nas operações de 

swap com finalidade de hedge constituem verdadeiro fato gerador do imposto de renda, 

permitindo, portanto, nos termos da lei, sua retenção na fonte.  

No CC, não foi observada nenhuma decisão que tratasse da matéria de forma 

direta, de forma que não foi possível auferir qual o posicionamento do Conselho a este 

respeito. Da mesma forma, o STF também não julgou o mérito da questão, no entanto isto 

deve ocorrer em um futuro próximo, tendo em vista que foi declarada a repercussão geral da 

matéria, no Recurso Extraordinário n. 596286 RG/RJ.  

Como conseqüência, temos que a análise da aplicação do art. 5o da Lei 9.779/99 

ficou restrito ao âmbito do STJ. De uma forma geral, o que se observou foi que os Ministros 

do STJ apresentaram três principais razões para justificar a tributação prevista no 5o da Lei 

9.779/99, quais sejam: (i) a existência de disponibilidade econômica, (ii) a existência de 

efetivo acréscimo patrimonial e (iii) a existência de resultado financeiro positivo. O problema, 

no entanto, foi que os Ministros, na maioria das vezes, não deram um passo anterior, qual 

seja, o de qualificar se os ganhos obtidos nas operações de swap com finalidade de hedge 

constituíam de fato renda tributável.  

Poucas foram as decisões que entraram no mérito de discutir se o ganho obtido na 

operação de hedge constituía verdadeiro acréscimo patrimonial, passível de tributação nos 

termos do artigo 43 do CTN e 153, inciso III da CF. A este respeito, merecem destaque as 

decisões dos Ministros Francisco Falcão, Teori Labino Zavascki, Castro Meira, Luiz Fux e 

Franciulli Netto.  

De acordo com o Ministro Francisco Falcão87, a operação de swap constitui típica 

operação ensejadora do fato gerador simples do imposto sobre a renda88, posto que representa 

acréscimo patrimonial, obtido na troca de financiamentos em taxas diversas, sobre um 


87 Vide Agravo Regimental no RE 475.685-SC. 
88 O que se oporia ao fato gerador complexivo do imposto de renda, que é aquele, que segundo o Ministro, se 
constitui de diversos fatos materiais sucessivos, que são geralmente tributados em conjunto, principalmente pelo 
regime de declaração de rendimentos, ainda que recolhidos antecipadamente.  
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montante principal, daí por que ser tributado na fonte89. O Ministro Luiz Fux também 

partilha90 do mesmo entendimento91 vez que apresenta os mesmos argumentos do Ministro 

Francisco Falcão.   

O Ministro Teori Albino Zavascki92 também segue essa mesma linha de 

raciocínio, já que entende que uma vez correspondendo a efetivo acréscimo patrimonial para 

uma das partes, os rendimentos auferidos em contratos de swap para fins de hedge sujeitam-se 

a incidência do imposto de renda. Vale apontar aqui que o posicionamento do Ministro é 

bastante interessante, pois busca encontrar, na essência dos contratos celebrados pelas partes, 

sua verdadeira substância, para verificar se houve, no caso concreto sob sua análise, geração 

efetiva de renda.  

Não obstante, o Ministro Zavascki aponta ser possível haver hipóteses, por mais 

excepcionais que sejam, nas quais os indexadores das obrigações recíprocas estarão sujeitos à 

oscilação idêntica no período de vigência do pacto, de forma que não importará em efetivo 

acréscimo patrimonial para nenhuma das partes93.  

Assim, pode-se dizer que ao contrário de seus colegas, o Ministro Zavascki tenta 

verificar em que medida a operação de swap com finalidade de hedge corresponde a efetivo 

acréscimo patrimonial, não se limitando a argumentos meramente legalistas, nem mesmo 

teóricos94. Como ele, o Ministro Franciulli Netto também se concentra na análise das 

situações concretas suscitadas, alegando no RE 412.802-RS que: 

 


89 Segundo o Ministro “a operação de swap constitui típica operação ensejadora do fato gerador simples do 
imposto sobre a renda, posto que representa acréscimo patrimonial, obtido na troca de financiamentos em taxas 
diversas, sobre um montante principal, daí por que ser tributado na fonte” (Ag. Reg. no RE 475.685-SC).  
90 Por esta razão, inclusive, utiliza nos RE 1.166.891-RJ e 859.022-RJ os mesmos argumentos de seu colega 
Francisco Falcão, emprestando deste último os argumentos para construção de seu voto, que na essência é 
elaborado com a mesma linguagem do RE 475.685-SC.  
91 No RE 671.278-RJ 
92 No RE 692.748-RJ.  
93 Vide RE 591.357-RJ.  
94 A este respeito cumpre mencionar que Castro Meira, por exemplo, considera no RE 839.991-RJ que “Não é 
correta a conclusão de que em operações de hedge na modalidade de swap não haja acréscimo patrimonial a 
legitimar a incidência do imposto de renda”. Segundo ele, a lei de regência não autoriza que a operação de 
hedge, para efeito de incidência de IR, seja analisada sob o binômio "ativo de cobertura v. ativo acobertado". Até 
mesmo porque, nos termos de seu argumento, não importa para a norma matriz tributária que “a renda em 
questão se traduza em rendimentos financeiros atrelados ao cumprimento de outras obrigações  ou à garantia do 
passivo circulante. Havendo resultado financeiro positivo na operação de hedge (ativo de cobertura), incidirá o 
imposto de renda na fonte. Os prejuízos acaso experimentados pela obrigação garantida com o hedge (passivo 
acobertado) serão considerados no momento de apuração do lucro real”. Com efeito, o Ministro desconsidera as 
operações tomadas enquanto conjunto, e apenas admite que elas sejam confrontadas no momento de apuração do 
lucro real, mas nunca antes disso.  
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A garantia oferecida pelo contrato de cobertura firmado na hipótese dos autos não 

representa riqueza nova e não pode ser subsumida nos conceitos de "renda e 

proveitos de qualquer natureza", pela simples razão de que não cuida de aumento 

patrimonial, mas de mera indenização, de forma que não configura a hipótese de 

incidência do imposto de renda previsto no art. 43 do CTN (SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2003) 

 

De fato, ocorre no caso uma análise individualizada, que tenta averiguar se, no 

caso concreto, houve ou não obtenção de acréscimo patrimonial, de riqueza nova pelo 

contribuinte. Merece razão tal técnica interpretativa, vez que cuida de buscar a verdadeira 

substância econômica de tais operações, não se limitando a uma discussão meramente teórica. 

Feitas estas considerações, partirei agora para a análise do direito tributário sob 

uma perspectiva econômica, que se traduz na busca pela substância econômica dos fatos e, 

para a qual, certamente, as informações levantadas nesta terceira parte do trabalho 

contribuirão muito. 
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4. A INTERPRETAÇÃO DO DIREITO TRIBUTÁRIO SOB UMA PERSPECTIVA 

ECONÔMICA 

 

Em que pesem os comentários feitos na terceira parte deste trabalho, pode-se dizer 

que a interpretação dos contratos de swap, com finalidade de hedge, não é tarefa fácil. Com 

efeito, o que pudemos constatar foi que não existe um único método interpretativo que é 

adotado pelos julgadores em relação ao tema, o que nos leva a questionar não apenas as 

decisões de maneira isolada, como a própria interpretação jurídico-tributária feita por estes 

órgãos.  

Além disso, não ficou claro qual o entendimento dos tribunais a respeito da 

existência ou não de renda nestas operações. Conforme já apontado na segunda parte deste 

trabalho (item 2.4), existe uma grande diferença entre a renda, entendida enquanto acréscimo 

patrimonial, e mero rendimento, que é o que se pode, eventualmente, ser obtido pela 

celebração de operações de hedge. 

Ciente deste problema, irei tratar, nesta quarta parte do trabalho, da interpretação 

do Direito Tributário sob uma perspectiva econômica, interpretação esta que poderia ter sido 

adotada pelos órgãos decisórios como um método válido para a análise dos casos de swap 

com finalidade de hedge. 

Antes de adentrar no tema, creio ser oportuno fazer alguns apontamentos. O 

primeiro deles diz respeito à própria interpretação econômica do Direito Tributário, que 

conforme apontado por Marco Aurélio Greco95 tem, sistematicamente, sido criticada pela 

doutrina brasileira, e também por parte da doutrina estrangeira. Não obstante essas críticas, 

acredito ser possível travar uma discussão neste sentido, tendo em vista o disposto nos artigos 

109 e 110 do Código Tributário Nacional (CTN)96, e o fato de que tanto o hedge como o swap 

não são institutos puramente tributários, mas que foram importados de outras áreas do direito, 


95 Em GRECO, Marco Aurélio (2008, p. 413).  
96 De acordo com estes artigos, os princípios gerais de direito privado poderiam ser utilizados no Direito 
Tributário para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não 
para definição dos respectivos efeitos tributários. Somado a isso, estava ainda o raciocínio de que a lei tributária 
não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, 
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis 
Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias. Com efeito, o 
hedge e o swap são conceitos que não possuem suas origens no Direito Tributário, e que, portanto permitiriam 
uma análise não apenas tributária, mas também econômica.  
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em especial do Direito Bancário. Por essa razão, acredito ser possível, e até mesmo lógico 

discutirmos o tema de acordo com um viés econômico. 

O segundo apontamento que deve ser feito, diz respeito à acepção de interpretação 

econômica que será adotada. Ainda que a interpretação econômica do Direito Tributário possa 

ser analisada sob a perspectiva de oito conceitos diferentes, tal como apontado por Johnson 

Barbosa97, o presente estudo se focará apenas no exame de alguns temas ligados ao fenômeno 

da interpretação como tal, mais precisamente na busca pela substância econômica, deixando 

de lado as várias acepções que a expressão “interpretação econômica” pode assumir.  

Conforme apontado na segunda parte deste trabalho (item 2.1), uma análise 

tributária do swap, com finalidade de hedge, não pode ser afastada de uma análise de sua 

natureza, nem mesmo de uma análise a respeito de suas implicações econômicas98. Se 

olharmos, por exemplo, para a definição de hedge contida no § 1o do artigo 77 da Lei 

8.981/95, veremos que ela parte da concepção de que somente existe hedge quando há 

identidade entre a operação celebrada e a atividade operacional da empresa, e quando existe 

finalidade protetiva.  

Daí decorre que o hedge deva ser entendido enquanto uma finalidade operacional, 

um estado no qual as operações se encontram ou com base no qual são realizadas. Por esta 

razão, uma análise do hedge não pode, nem deve fugir de uma análise de sua substância 

econômica, até mesmo porque, conforme apontado, o hedge é uma finalidade almejada, que 

apenas pode ser avaliada no caso concreto pela análise do conjunto de operações que lhe 

informam.  

4.1 O caráter econômico do swap com finalidade de hedge e a necessidade de uma 
interpretação com viés econômico para este tipo de operação 

 

 

De acordo com Enzo Roppo (1998), existem duas dimensões de contrato: a 

dimensão econômica, que resultaria na interpretação do chamado “contrato operação 

econômica”, e a dimensão jurídica, que resultaria na interpretação do chamado “contrato 

conceito jurídico” (ROPPO, 1988). 


97 Em NOGUEIRA (1982) 
98 Seguindo a evolução histórica do conceito de swap com finalidade de hedge, que foi apresentada na segunda 
parte deste Trabalho,  tanto o contrato de swap como as demais operações financeiras com finalidade de hedge, 
possuem um viés econômico, que justifica a realização de uma interpretação econômica a respeito da matéria. 
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Dessa forma, uma análise meramente jurídica dos contratos seria absolutamente 

limitada, já que os contratos estão sempre a refletir uma realidade que lhes é exterior, e que na 

maioria das vezes tem natureza econômica.  

Trazendo os ensinamentos do autor para um caso concreto, pode-se dizer que somente é 

possível compreender o contrato de swap com finalidade de hedge em sua plenitude, diante da 

realidade econômica que lhe é subjacente. Até mesmo porque, é justamente em sua dimensão 

econômica que está guardada a sua substância. 

4.2 O swap com finalidade de hedge sob uma perspectiva econômica 
 

A doutrina da interpretação econômica no Direito Tributário é veiculada sob 

diversas denominações, podendo ser confundida muitas vezes com a interpretação funcional. 

No entanto, desta última se difere99.   

Conforme apontado por Johson Barbosa (1982) a interpretação econômica do 

Direito Tributário é um método ou recurso interpretativo especial para combater a evasão 

abusiva. A este respeito, muitos autores chegam, inclusive, a apontar a interpretação 

econômica do Direito Tributário como a interpretação pelo resultado.  

Ainda que o resultado seja uma das preocupações durante o esforço interpretativo, 

a interpretação tributária não se resume apenas a isso, se apresentando de acordo com oito 

principais variantes conceituais: (i) busca pela substância econômica, desprezando-se a forma 

jurídica, (ii) utilização de conceitos próprios de direito tributário, em decorrência de sua 

autonomia, (iii) busca da identidade de efeitos econômicos, (iv) combate ao abuso de formas 

do direito provado, (v) introdução da teoria do abuso de direito no direito tributário, (vi) mera 

interpretação teleológica, (vii) valorização dos fatos, e (viii) interpretação dos fatos.  

Conforme já mencionado, trabalharei neste estudo apenas com a acepção da busca 

pela substância econômica, também entendida como a busca pela identidade entre os efeitos 

econômicos e os atos praticados pelo contribuinte, com a finalidade de definir qual deveria 

ser, no caso concreto, a forma de incidência da norma tributária. 


99 Se por um lado a interpretação funcional do direito tributário é um campo amplo, de difícil assimilação, que 
parte do conceito de causa ligado à capacidade contributiva, a interpretação econômica, por outro lado, 
compreende o fato por seu substrato econômico, de acordo com uma interpretação elástica, que permite 
considerações econômicas de caráter mais ou menos gerais (BARBOSA, 1982, p. 8-10). Para mais 
aprofundamento neste sentido vide Johnson Barbosa, em obra já anteriormente apresentada.  
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4.2.1 Busca da substância econômica, desprezando-se a forma jurídica 

 

A busca pela substância econômica, desprezando-se a forma jurídica, é a variante 

conceitual mais comum da interpretação econômica do Direito Tributário, estando ligada, 

inclusive, à formulação original desta teoria (BARBOSA, 1982, p. 19).  

De acordo com ela, deve-se olhar, em primeiro plano, para o conteúdo econômico 

inerente ao fato jurídico tributário, que é justamente o que justifica a interpretação de sua 

substância econômica. Dessa forma, o julgador, enquanto intérprete da lei, deve sempre 

buscar a substância econômica dos fatos, a chamada “intentio facti”, desprezando, para tanto, 

a forma jurídica adotada. 

 Com efeito, o que ocorreu no caso do swap com finalidade de hedge foi que no 

passado diversos contribuintes acabaram rotulando como hedge as operações que celebravam, 

simplesmente para furtarem-se de uma tributação entendida como “menos favorecida”, 

independentemente de a operação ser ou não ser, em sua substância, celebrada com a 

finalidade de proteção.  

O que ocorreu então foi que o Fisco começou a questionar tais operações, 

lavrando, para tanto, diversos autos de infração neste sentido. O argumento do Fisco era o de 

que os contribuintes estavam obtendo ganhos nas operações de swap com finalidade de hedge, 

e que tais ganhos deveriam ser tributados. O argumento levantado pelos contribuintes por 

outro lado, era o de que nestas operações não havia, via de regra, obtenção de efetiva renda, 

tal qual definida no artigo 43 do CTN, mas mero ganho passageiro, que uma vez gerado 

serviria para cobrir as perdas obtidas em operações idênticas, mas contrárias100.  

O problema, no entanto, era que nem sempre os hedges realizados eram perfeitos, 

o que exigia uma relativização dos argumentos levantados tanto pelo Fisco como também 

pelos contribuintes. E é exatamente neste ponto que a busca pela substância econômica da 

operação ganha importância.  


100 Conforme apontado ao longo deste estudo o argumento levantado pelos contribuintes era bastante plausível já 
que na hipótese de um hedge perfeito, não haverá renda a ser tributada, tendo em vista que o ganho percebido em 
uma operação é compensado com o prejuízo sofrido na outra (vide comentários feitos na primeira parte deste 
estudo)  
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Caso os tribunais tivessem analisado efetivamente a substância da operação e, 

portanto, em que medida ela possui a finalidade de proteção, ou de hedge101, a interpretação 

restaria simplificada, vez que o resultado obtido (se efetivo acréscimo patrimonial ou não) 

seria o centro das preocupações102.  

Ante o exposto, cabe apresentar então, a formulação de possíveis critérios que 

poderiam ter sido utilizados pelos julgadores como mecanismos para a busca da substância 

econômica das operações de hedge celebradas via contratação de swap.  

4.2.2 Formulação de possíveis critérios para a busca da substância econômica  
4.2.2.1 Análise do Objeto Social  

 

O primeiro critério que poderia ter sido utilizado pelos julgadores em suas 

decisões decorre do artigo 77, parágrafo 1o, da Lei 8.981/95. De acordo com este artigo, 

conceituam-se como hedge as operações destinadas, exclusivamente, à proteção contra riscos 

inerentes às oscilações de preço ou de taxas, quando o objeto do contrato negociado: (a) 

estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica; e/ou (b) destinar-se à 

proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica. 

Dessa forma, deveriam eles, em primeiro lugar, olhar para o objeto social dos 

contribuintes contido em seu Contrato Social, para avaliar em que medida as operações 

celebradas estavam de acordo com as atividades operacionais da pessoa jurídica.  

Casos que envolvessem swap de moeda, mas que fossem realizados por empresas 

atuantes apenas no mercado nacional, poderiam, por exemplo, já serem julgadas a priori como 

inadequados, por não preencherem com o requisito imposto pelo artigo 77, parágrafo 1o, da 

Lei 8.981/95. 

 

 


101 De acordo com o disposto no § 1o do artigo 77 da Lei 8.981/95, 
102 Realmente, o argumento utilizado pelos Tribunais de que o swap com finalidade de hedge constituía sim 
auferimento de renda, devendo, portanto ser tributado, era bastante fraco, e poderia ter sido defendido de outra 
maneira, ou pelo menos de maneira mais fundamentada, adotando-se para tanto critérios mais objetivos. Seria 
assim, muito mais fácil, por exemplo, provar que no caso concreto o swap celebrado pelo contribuinte não 
gerava qualquer hedge (proteção), do que sustentar que gerava acréscimo patrimonial. Não gerando qualquer 
proteção, ou ainda proteção imperfeita, não haveria como aplicar a ele as normas do hedge, devendo, portanto 
aplicar-se do imposto de renda na fonte como ocorria com as demais aplicações financeiras de renda variável.  
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4.2.2.2 Identidade de prazos e valores 

 

Uma vez observada a conformidade da operação com o objeto social da pessoa 

jurídica, passaria então o julgador a avaliar a existência de finalidade de proteção na 

operação103.  Para tanto, existem alguns critérios objetivos que poderiam ser utilizados, 

naquilo que se refere aos prazos e valores constantes de cada operação.  

Conforme já apontado, para que um hedge seja perfeito, deve haver pelo menos 

duas operações, idênticas e em sentido oposto. Assim, o montante envolvido numa operação 

deve ser, pelo menos a priori, o mesmo montante envolvido na segunda operação, além de 

ambos terem o mesmo prazo, data de liquidação e/ou vencimento104.  

Considerando isso, bastaria que os julgadores avaliassem pela análise de 

documentos (especificamente de contratos), se a data da celebração de uma operação 

correspondia à mesma data de celebração da segunda, e ainda se havia identidade de valores 

entre elas (caso os montantes envolvidos fossem semelhantes).  

Não havendo correspondência entre a data e os valores, não haveria hipótese de 

hedge perfeito, restando ao julgador avaliar, portanto, se seria o caso de hedge imperfeito ou 

de mera troca de índices. Sendo caso de mera troca de índices, e ante a ausência de finalidade 

protetiva, não haveria sentido para que o julgador reconhecesse tratamento favorecido à 

operação.  

Note-se que isso foi o que ocorreu, por exemplo, no Processo 

16327.001487/2001-94 do CC. Neste caso, os julgadores avaliaram a identidade temporal 

existente entre os contratos celebrados pelo contribuinte, concluindo ao final que se tratava de 

mera troca de riscos, e não de hipótese de cobertura dos mesmos, razão pela qual o pleito foi 

julgado improcedente.   

Este tipo de interpretação é extremamente relevante, não apenas porque permite 

analisar as operações realizadas pelo contribuinte, e verificar em que medida elas são 

compatíveis entre si enquanto hedge, mas também porque contribui para a formação de 


103 Conforme já mencionado, não há clareza a respeito de serem as alíneas (a) e (b) do parágrafo 1o, do artigo 77, 
da Lei 9.891, complementares ou alternativas. Com efeito, tais alíneas podem ser interpretadas tanto de forma 
alternativa como de forma cumulativa. Para a finalidade deste trabalho, iremos interpretá-las de forma 
cumulativa, adotando assim uma postura mais conservadora em relação ao texto da lei.  
104 Fica aqui feita à ressalva aos casos de hedge imperfeito, nos quais existe certa parcela de proteção, mas não 
existe, necessariamente, identidade de prazos, valores e condições entre as operações celebradas.
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precedentes a respeito da aplicação da Lei 8.981/95, que é hoje o diploma legal que regula a 

matéria105. 

No entanto, a verificação da existência de identidade entre prazos e valores de 

duas operações não deve ser o único critério adotado pelos julgadores106. Com efeito, trata-se 

de um método interpretativo de caráter suplementar, que requer conjugação com outros 

métodos, que avaliem, por exemplo, se existe efetiva renda no caso concreto.  

  

4.2.2.3 Análise da existência de renda 

Para além das análises de caráter objetivo acima apontado, seria relevante ainda que os 

julgadores realizassem uma análise a respeito da existência de renda, deduzindo para tanto o 

sentido do artigo 43 do CTN no caso concreto. 

Com efeito, muitos julgados suscitaram este tema, no entanto misturaram o 

conceito de renda com a existência de resultados positivos em determinada operação. Em 

realidade, é possível que uma operação isolada gere resultados positivos para determinado 

agente, mas que não represente, no conjunto, qualquer renda.  

Conforme apresentado na primeira parte deste trabalho, as operações de hedge 

devem ser interpretadas como um conjunto de operações107, o que nos indica que o conceito 

de renda poderá apenas ser entendido em sua completude caso haja uma análise prévia da 

operação de acordo com sua substância econômica, alinhada com o seu contexto econômico e 

operacional. 

No entanto, tal interpretação apenas faria sentido após uma interpretação prévia a 

respeito da compatibilidade da operação com o objeto social da empresa, e do casamento de 


105 Seguindo a linha de pensamento de Kelsen, poderíamos dizer aqui que o juiz não atua apenas como intérprete 
da lei, pois também atua, por vezes, como seu próprio criador, e neste segundo caso, o papel de interprete da Lei 
seria essencial para a própria construção do conceito de hedge decorrente da Lei 8.981/95. 
106 Isso porque, tal método não é eficaz para explicar as operações de hedge imperfeito, Dessa forma, a 
explicação dessas situações (hedge perfeito) requer a aplicação de outros métodos interpretativos, que sejam 
capazes de determinar, no caso concreto, qual a parcela de proteção que foi desejada, e alcançada, pelo 
contribuinte.
107 De fato, apenas existe renda quando há acréscimo patrimonial para a pessoa jurídica. Dessa forma, a 
existência de resultados positivos em uma operação especifica poderia não significar renda alguma, caso 
houvesse uma operação casada, de igual valor e data, que correspondesse a prejuízos para a pessoa jurídica, de 
forma que os efeitos da primeira operação fossem neutralizados pelos efeitos da segunda. Caso contrário, haveria 
hipótese de confisco. 
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datas e valores das operações. Isto porque o conceito de renda irá, necessariamente, decorrer 

das conclusões que foram tomadas neste estágio interpretativo mais objetivo. 

Vale mencionar aqui que existe ainda um segundo instrumento que poderia ser 

utilizado pelos julgadores em suas decisões, a chamada hedge accounting, ou contabilidade 

do hedge, que está prevista nos pareceres técnicos 38 e 40, do Comitê de Pronunciamento 

Contábeis. De acordo com esses pronunciamentos, existem alguns requisitos contábeis que 

servem para o reconhecimento das operações de swap com finalidade de hedge, o que é 

bastante relevante para a análise da real existência de acréscimo patrimonial nestas operações.  

Se isso for feito, não apenas o conceito de renda será harmonizado, como também 

os próprios conceitos de swap e hedge ficarão mais definidos. Se cada julgador tentasse 

aplicar este “teste” interpretativo em suas decisões, não apenas a jurisprudência restaria mais 

definida, como também o próprio contribuinte poderia buscar nela uma orientação confiável e 

segura para suas ações.  

4.3 Contribuições dos critérios contábeis 
 

Em caráter complementar aos critérios acima mencionados, vale ainda indicar 

alguns critérios contábeis, elaborados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)108, 


108 O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi idealizado a partir da união de esforços e comunhão de 
objetivos da (i) ABRASCA; (ii) APIMEC NACIONAL; (iii) BOVESPA; (iv) Conselho Federal de 
Contabilidade; (v) FIPECAFI e (vi) IBRACON. Seu objetivo primordial é o de alinhar as práticas contábeis 
brasileiras aos critérios internacionais, centralizando assim as normas dessa natureza, e contribuindo para a 
redução dos custos tanto na elaboração de relatórios contábeis, como também nas análises destes relatórios. 
Além disso, também é do escopo do CPC a facilitação do mercado global. As normas emitidas pelo CPC estão 
de acordo com as normas e princípios do IFRS (International Financial Reporting Standards) que são 
amplamente adotadas no mercado financeiro global. Com efeito, 90 (noventa) países da Europa passaram, em 
2005, a exigir compatibilidade de suas empresas com o IFRS, o que também ocorreu nos Estados Unidos em 
2007, quando a SEC passou a aceitar a divulgação de Demonstrações Financeiras de empresas estrangeiras em 
IFRS sem necessidade de conciliação com o USGAAP. No Brasil, as normas do IFRS foram introduzidas pela 
Lei 11.638/07 que determinou que até 2010 as empresas adotassem o IFRS para suas Demonstrações 
Financeiras. De forma complementar, a CVM emitiu em 2008 um comunicado ao mercado informando sobre a 
nova lei, e sobre a necessidade de convergência das empresas com as novas normas. De uma forma geral a nova 
norma visava aumentar o grau de confiança do investidor no mercado financeiro e ao mesmo tempo conferir 
mais transparência ao mercado.  
De acordo com dados disponibilizados no site do CPC (www.cpc.org.br), o Comitê foi criado pela Resolução 
CFC nº 1.055/05, tendo como objetivo direto "o estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos 
sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão 
de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de 
produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais".  
De maneira geral, O CPC é totalmente autônomo das entidades representadas, deliberando por 2/3 de seus 
membros. Hoje, apenas as seis entidades acima mencionadas (i) ABRASCA; (ii) APIMEC NACIONAL; (iii) 
BOVESPA; (iv) Conselho Federal de Contabilidade; (v) FIPECAFI e (vi) IBRACON) compõem o CPC, mas 
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através de seus Pronunciamentos Contábeis nos. 38109 e 40110, que poderiam ser úteis para a 

interpretação das operações de swap com finalidade de hedge 111.   

De acordo com o disposto no Pronunciamento Contábil 38, existe uma 

contabilidade especial para as operações com derivativos realizadas com finalidade de hedge 

(denominada “hedge accounting”). Essa contabilização tem como objetivo aplicar o regime 

de competência112 para essas operações de forma que as variações no valor justo do 


nada impede que outras entidades venham a ser convidadas futuramente para participar do CPC. Cada entidade 
aponta dois membros do CPC que, na maioria das vezes, são Contadores. Além dos 12 membros atuais, é 
possível que haja outros membros participando do Comitê, por meio de convites que são realizados para (a) 
membros do Banco Central do Brasil; (b) membros da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); (c) membros 
da Secretaria da Receita Federal; e (d) membros da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Outras 
entidades ou especialistas poderão ser convidados. Da mesma forma que poderão ser formadas Comissões e 
Grupos de Trabalho para temas específicos. 
 Naquilo que se refere aos trabalhos do CPC, temos que eles resultam em três tipos de produtos; (I) 
Pronunciamentos Técnicos; (II) Orientações; e (III) Interpretações. Neste estudo iremos utilizar a primeira classe 
desses produtos; os Pronunciamentos Técnicos, especificamente os Pronunciamentos n. 38 e 40, que substituem 
o Pronunciamento n. 14 e datam de 02 de outubro de 2009. Para esta análise será essencial termos em mente que 
tais Pronunciamentos Contábeis representam uma grande mudança no cenário financeiro. Isso porque conforme 
será demonstrado neste estudo, o IFRS (que serve de base para todos os Pronunciamentos do CPC) se orienta por 
princípios e não por regras fixas, fazendo com que o papel do julgamento a contabilidade cresça. Com isso, não 
apenas as normas contábeis sofrem alterações, como também a própria forma de interpretação dos negócios 
financeiros se altera. 
Frente a esta mudança no perfil da contabilidade, tanto o Direito Financeiro como também Tributário acabaram 
sofrendo uma mudança. O que temos hoje é uma clara tendência de orientar a análise de instrumentos 
financeiros por sua substância, e não por sua forma. O Contador deixou de ser um mero seguidor de regras e 
regulamentos, passando a ser um verdadeiro interpretador e aplicador de princípios, uma vez que deve sempre 
priorizar a essência sobre a forma jurídica. Da mesma forma, os interpretadores do Direito também acabam 
tendo que priorizar a essência sobre a forma, vez que os Pronunciamentos do CPC acabam sendo implementados 
nas leis emitidas pela CVM. Daí decorre um conflito lógico entre a interpretação formal, que é aquela desde há 
muito tempo realizadas pelos advogados, e a interpretação funcional, introduzida pelas normas contábeis, que 
força o advogado a rever seus conceitos, e repensar a forma de interpretação dos conceitos jurídicos.  
109 Objetivo e Alcance do Pronunciamento Contábil 38 de acordo com seu Sumario: “Este Pronunciamento 
deve ser aplicado a todas as entidades e a todos os tipos de instrumentos financeiros com algumas exceções 
dispostas em seu parágrafo 2º (direitos e obrigações advindos de operações de leasing, direitos e obrigações  
oriundos de contratos de benefícios a empregados entre outras).  Este Pronunciamento, juntamente com os 
Pronunciamentos Técnicos CPC 39 e  40, completa a migração da Contabilidade brasileira aos padrões 
internacionais (FASE II) iniciada com a emissão do Pronunciamento Técnico CPC 14. (vide 
http://www.cpc.org.br/pdf/CPC_38_Sumario.pdf)” 
110 Objetivo e Alcance do Pronunciamento Contábil 40 de acordo com seu Sumario: “O Pronunciamento 
Técnico CPC 40 requer que as entidades apresentem evidenciações em suas demonstrações financeiras que 
permitam que os usuários avaliem a significância dos instrumentos financeiros para a posição patrimonial e  
performance da entidade; a natureza e a extensão dos riscos oriundos de  instrumentos financeiros aos quais a 
entidade está exposta; e a forma pela qual a  entidade gerencia esses riscos. Este Pronunciamento abriga as 
necessidades de evidenciação relacionadas às operações definidas nos Pronunciamentos Técnicos  CPC 38 e 
39. (vide http://www.cpc.org.br/pdf/CPC_40_Sumario.pdf)” 
111 Cumpre destacar aqui que a utilização de critérios contábeis para a interpretação de fatos econômicos tem 
sido tema de diversos estudos. A este respeito, inclusive, a Revista Dialética publicou um livro, chamado 
“Controvérsias jurídico-contábeis: Aproximações e Distanciamentos”, de Coordenação de Roberto Quiroga 
Mosquera e Alexsandro Broedel Lopes.
112 O regime de competência, também conhecido como o regime da confrontação entre despesas e receitas, é 
aquele que determina que o momento de reconhecimento das despesas é o momento de sua realização. Segundo 
Eliseu Martins, “pela realização fica definido o momento de reconhecimento da receita. Após isso, pela 
competência ou confrontação temos o reconhecimento das despesas. A regra é teoricamente simples: após o 
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instrumento de hedge (derivativo) e do item objeto de hedge (uma dívida, por exemplo) sejam 

reconhecidas no resultado do exercício concomitantemente.   

Para que as operações possam ser classificadas como operações de hedge, é 

necessário que elas atendam a uma série de requisitos113. Entre estes requisitos estão, por 

exemplo, a correta documentação da operação e o teste de sua eficácia, entre outros.  

De acordo com a regulação contábil, as operações de hedge podem ser 

classificadas em três categorias: (i) hedge de valor justo114, (ii) hedge de fluxo de caixa115 e 

(iii) hedge de investimento no exterior116. Os contratos de swap, com finalidade de hedge, 

seriam classificados, nos termos do Pronunciamento, como um hedge de fluxo de caixa117.  

Dessa forma, as variações sentidas no instrumento de hedge (que no caso é o 

swap) deveriam ser contabilizadas no patrimônio líquido (ajustes de avaliação patrimonial), lá 

permanecendo até o momento da realização do item objeto de hedge (no caso a operação 

principal, que pode ser uma venda projetada e/ou futura, por exemplo)118.  

4.3.1 Requisitos contábeis para a qualificação de uma operação de hedge 
 

De acordo com o parágrafo 88 do Pronunciamento Contábil n. 38, uma relação de 

hedge qualifica-se para contabilidade como de hedge se, e apenas se: 

(a) no início do hedge, existir designação e documentação formal da relação de 

hedge e do objetivo e estratégia da gestão de risco da entidade para levar a efeito o 

hedge. Neste caso, a documentação deve incluir; (i) a identificação do instrumento 


reconhecimento da receita deduze-se dela todos os valores representativos dos esforços para sua consecução” 
(MARTINS, 2008, p. 32). 
113 Tais requisitos serão mais bem explorados no item subseqüente deste trabalho. 
114 Para as operações classificadas como hedge de valor justo, as variações no valor justo do instrumento de 
hedge (derivativo) e do item objeto de hedge devem ser reconhecidas no resultado quando de sua ocorrência e 
concomitantemente (vide COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS) 
115 Nos termos do Parágrafo 86 (b) do Pronunciamento n.38, o hedge de fluxo de caixa corresponde ao “hedge de 
exposição à variabilidade nos fluxos de caixa que (i) seja atribuível a um risco particular associado a um ativo 
ou passivo reconhecido (tal como todos ou alguns dos futuros pagamentos de  juros sobre uma dívida de taxa 
variável) ou a uma transação prevista  altamente provável e que (ii) possa afetar o resultado da empresa”.  
116 Nos hedges de investimentos no exterior a variação do valor justo do instrumento de hedge também é 
contabilizada em conta de patrimônio líquido (vide Sumario supra). 
117 Neste sentido, o Guia de Aplicação (Aplication Guide) do Pronunciamento 38, no AG 103 dispõe que “ Um 
exemplo de hedge de fluxo de caixa é o uso de swap para alterar a dívida de taxa flutuante para dívida de taxa 
fixa (ou seja, hedge de transação futura em que os fluxos de caixa futuros a serem cobertos são os pagamentos 
de juros futuros)”. 
118 De acordo com o disposto nos Parágrafos 95 a 101 do Pronunciamento 38, mas especificamente com o 
disposto nos Parágrafos 95 (a) e 101 (d).  
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de hedge; (ii) a posição ou transação coberta; (iii) a natureza do risco a  ser 

coberto; e (iv) a forma como a entidade vai avaliar a eficácia do instrumento de  

hedge na compensação da exposição assumida, evidenciando as alterações nos 

fluxos  de caixa do item coberto que são atribuíveis ao risco coberto;  

(b) o hedge for altamente eficaz ao conseguir alterações de compensação nos 

fluxos de caixa atribuíveis ao risco coberto, de maneira consistente com a 

estratégia de gestão de risco originalmente documentada para a relação de hedge 

em particular. O hedge será altamente eficaz toda vez que puder ser comprovado 

que: (i) ele alcança de fato alterações de compensação nos fluxos de caixa 

atribuíveis ao risco coberto (operação principal) durante o período para o qual o 

hedge foi designado119, e (ii) que os resultados reais obtidos pela sua celebração, 

após as compensações, estejam dentro do intervalo de 80 e 125%.  

(c) a eficácia do hedge puder ser mensurada de forma confiável, no mínimo, no 

momento em que a entidade elabora as suas demonstrações contábeis anuais ou 

intermediárias120;  

(d) a transação prevista (objeto do hedge) for altamente provável e seja capaz de 

apresentar exposição a variações nos fluxos de caixa que poderiam em última 

análise afetar o resultado; e 

(e) o hedge for avaliado em base contínua e efetivamente determinado como tendo 

sido altamente eficaz durante todos os períodos das demonstrações contábeis para 

o qual o hedge foi designado.  

Conforme se podem observar, os critérios acima mencionados se alinham com os 

critérios anteriormente apontados, no entanto de uma maneira mais técnica.  Tratando-se 


119 O que pode ser demonstrado, por exemplo, (i) pela comparação de alterações passadas sofridas pela operação 
principal e operações passadas sofridas pelo hedge; ou (ii) pela demonstração de elevada correlação estatística 
entre os fluxos de caixa da posição coberta (operação principal) e dos instrumento de hedge (swap), 
120 Cumpre apontar aqui que o Pronunciamento Contábil n. 38, nos termos do AG107, não especifica um método 
único para avaliar a eficácia de hedge, de forma que o método que a entidade adotar para avaliar a eficácia do 
hedge  depende da sua estratégia de gestão do risco. Seguindo os exemplos do Pronunciamento, se a estratégia 
de gestão do risco da entidade for a de ajustar a quantia do instrumento de hedge periodicamente para refletir as 
alterações na posição coberta (operação principal), a entidade precisa demonstrar que se espera que o hedge seja 
altamente eficaz somente  durante o período até que a quantia do instrumento de hedge seja novamente ajustada. 
No entanto, é possível que em alguns casos, a entidade adota métodos diferentes para tipos diferentes de hedge. 
Nesses casos, a documentação da entidade da sua estratégia de hedge  deverá incluir os seus procedimentos para 
avaliar a eficácia, de forma que tais procedimentos possam ser posteriormente analisados e avaliados pelos 
órgãos fiscalizadores, de modo a verificar-se se esses procedimentos  tratam da avaliação de todo o ganho ou de 
toda a perda com o instrumento de  hedge e ainda se o valor temporal do instrumento é ou não excluído.  
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especificamente do efeito de hedge obtido no contrato de swap, o Pronunciamento Contábil 

indica ainda121 alguns critérios adicionais, que poderiam ser utilizados para uma correta 

qualificação deste instrumento financeiro, quais sejam: 

(f) que haja, necessariamente, identidade entre (i) as quantias nocional e de 

capital, (ii) o prazo, (iii) as datas de reprecificação, (iv) as datas dos  recebimentos 

e pagamentos de juros e de capital, e (v) a base de mensuração,  tanto para a 

operação protegida (principal) como para o hedge (obtido através do instrumento 

de swap); 

(g) que o contrato a prazo (protegido) seja relativo à compra da mesma quantidade 

da mesma mercadoria, na mesma data e na mesma localidade  da compra prevista 

sob hedge;  

(h) que o valor justo do contrato a prazo no início for zero; e 

(i) que a alteração no desconto ou no prêmio sobre o contrato a prazo (operação 

protegida) seja excluída da avaliação da eficácia e reconhecida nos resultados; ou 

que a alteração nos fluxos de caixa esperados da transação prevista como 

altamente provável se baseie no preço a prazo da mercadoria.  

De fato, o reconhecimento contábil do hedge segue diversos requisitos, que uma 

vez não cumpridos, não permitem a qualificação do hedge como tal, obstando, portanto, a 

fruição dos benefícios decorrentes.  

Além disso, conforme demonstrado, a qualificação contábil do hedge requer que 

ele esteja relacionado com um risco especifico, identificado e designado, e não meramente 

com riscos comerciais gerais de uma entidade. Dessa forma, a norma contábil exige que o 

risco tenha potencial de afetar, comprovadamente, os resultados da empresa, de forma que 

possam  ser  mensurados com confiabilidade122. 

Assim, é possível afirmar que a imposição dos requisitos contábeis para 

reconhecimento do hedge está diretamente relacionada à valorização da substância econômica 


121 Nas aplicações práticas constantes nos itens AG108 à AG110. 
122 Até mesmo porque, nos termos do AG 110 e AG 113 do Pronunciamento, caso a entidade não cumpra com os 
critérios de eficácia de hedge, ela será obrigada a descontinuar a contabilidade de hedge desde a última data em 
que a conformidade com a eficácia de hedge foi demonstrada, ou ainda, em casos mais específicos, a  partir da 
data do acontecimento ou da alteração nas circunstâncias que culminaram com o não cumprimento com os 
critérios de eficácia.  
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dos fatos, e, portanto, à interpretação do hedge sob uma perspectiva econômica.  

Considerando isso, seria desejável que tais critérios fossem utilizados pelos 

tribunais para balizar suas decisões, seja por uma interpretação independente de tais critérios, 

seja ainda por meio de uma parceria com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por 

meio da qual o CFC emitisse alguma forma de “certificação contábil” de que determinada 

operação possui caráter de hedge123.  

4.3.1.1 A adoção de uma certificação contábil 
 

 A proposta de adoção de um “certificado contábil” leva em conta as vantagens que um 

sistema como este poderia trazer para a interpretação das operações financeiras, não apenas 

sob um aspecto jurídico como também econômico. A idéia aqui seria a de utilizar esta 

certificação em caráter complementar e subsidiário, constituindo um dos elementos para a 

fundamentação da decisão dos órgãos e tribunais124. Além disso, a referida certificação ainda 

funcionaria como um instrumento complementar para coibir abusos.  

Sua implementação seria feita, portanto, de maneira voluntária, de forma que as 

empresas pudessem solicitar ao CFC dita certificação de seus balanços patrimoniais e 

demonstrativos de resultado, com o intuito de constituir provas sólidas e verossímeis de que 

de fato celebraram operações de hedge e, portanto, fazem jus a tratamento tributário mais 

favorecido125.  

Cumpre apontar que o sistema de “certificação contábil” proposto privilegiaria as 

empresas que atuam de boa-fé, e que de fato realizam operações para protegerem suas 

posições no mercado. Da mesma forma, o sistema proposto também permitiria separar as 


123 Em termos práticos, para a implementação da “certificação contábil” seria necessário alterar o artigo 4o do 
Decreto-Lei 9.295/46, que define as competências do CFC, para incluir entre suas competências a emissão de 
certificação contábil a pedido dos interessados. Da mesma forma, também seria possível que tal competência 
fosse delegada aos Conselhos Regionais de Contabilidade, o que tornaria o processo mais simples e célere (tendo 
em vista que os Conselhos Regionais estão presentes em todos os estados do país). De modo geral, temos que a 
proposta de uma certificação contábil não é  fechada, e pode ser implementada de diversas formas. Dessa forma, 
a parceria com o CFC viria apenas como uma sugestão.  
124 Além disso, ele levaria ainda em consideração que existe uma grande dificuldade técnica que permita que os 
advogados, Juízes e Ministros sejam capazes de aplicar, com propriedade, os princípios contábeis, identificando 
a existência de seus requisitos.  De fato, tais profissionais não possuem, na maioria das vezes, a base contábil 
necessária para tal interpretação, o que poderia ser suprido por uma parceria com o CPC.  
125 A idéia aqui seria a de que as empresas submetessem seus balanços já auditados, seja por auditor interno ou 
ainda auditor independente, à certificação do CFC, que seria emitida mediante o pagamento de uma taxa de 
serviço, suficiente para arcar com os custos de emissão de referido certificado.  
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empresas que atuam no mercado com o objetivo de hedge daquelas que atuam com 

finalidades especulativas.  

De forma adicional, a iniciativa de “certificação contábil” também seria uma 

oportunidade para que o direito tributário se valesse de critérios contábeis para enriquecer 

suas decisões, e facilitar a análise dos casos levados à sua apreciação126. Até mesmo porque as 

técnicas de contabilidade, quando bem empregadas, representam um ótimo instrumental aos 

operadores do direito, não apenas fornecendo-os mecanismos para a tomada de decisão, como 

também para a própria qualificação dos fatos cotidianos, e devido enquadramento nas 

hipóteses legais.  

No entanto, cumpre apontar que apesar da importância da contabilidade, ela não 

possui qualquer efeito tributário, pelo menos até que a lei assim disponha. Com efeito, 

vivemos um efeito de transição, no qual novos padrões contábeis estão sendo estabelecidos, e 

perante os quais o Fisco tem, na medida do possível ,tentado não se posicionar. Por essa 

razão, para que critérios contábeis sejam empregados pelos juízes como critério decisório, 

seja por meio da “certificação contábil” proposta seja como racional para as suas próprias 

decisões, será necessário sua inserção no ordenamento jurídico-tributário, questão esta que 

poderá ser abordada em estudos futuros. 

Vale mencionar aqui que o enquadramento do swap (com finalidade de hedge) 

que foi feito ao longo de todo este estudo, é certamente pontual, no entanto, a sistemática 

utilizada em seu enquadramento e, ainda, o racional seguido, podem ser implementados a 

qualquer figura legal. A “certificação contábil”, por exemplo, poderia ser utilizada não apenas 

ao hedge como também estendida à maioria das operações financeiras sujeitas à tributação127. 

Com isso, não apenas o trabalho da Receita Federal ficaria mais fácil, como também seria 

mais completo e compatível com a realidade social.  

 

 


126 O que teríamos nesse cenário seria um verdadeiro movimento de convergência entre o direito tributário e a 
área das finanças, que por sua vez é mensurada de acordo com as técnicas de contabilidade. 
127 Da mesma forma, poderia também ser utilizada para definir e qualificar a essência das operações de leasing, 
que tem gerado tamanha divergência tributária, no sentido de definir qual a base fática para cada tributação.  
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4.4 Contribuições da interpretação proposta  

 

De uma forma geral, podemos dizer que os três critérios acima apontados para a 

interpretação das operações de swap com finalidade de hedge contribuem de alguma forma, 

com a harmonização da jurisprudência a respeito do assunto. Da mesma forma, os critérios 

trazidos da contabilidade também podem ser aplicados de forma significativa, principalmente 

para a delimitação do montante de renda que irá constituir a base tributável, ou ainda como 

meio de prova do caráter de hedge das operações.  

Conforme pode ser observado, tais critérios partem da definição de hedge para 

chegar numa interpretação de swap, enquanto uma das possíveis modalidades contratuais pela 

qual o hedge pode ser obtido. Tal método está completamente de acordo com a legislação a 

respeito da matéria, até mesmo porque apenas o hedge possui previsão jurídico-tributária.  

Da mesma forma, tais critérios contribuem para localizar o tema dentro de seu 

contexto temporal. Ainda que as decisões existentes sobre a matéria tratem de normativos já 

alterados, essas podem contribuir ao debate de duas formas: (i) demonstrando qual o sentido 

que os julgadores entendiam ter a lei no momento de sua criação, e (ii) explicitando qual o 

sentido que assumiu a lei uma vez confrontada com suas manifestações concretas.  

Além disso, o caráter objetivo da abordagem proposta permite ainda que os 

julgadores definam os limites existentes entre o conceito de renda e rendimento financeiro.  

Assim, uma vez constatada a substância econômica de determinada operação ficará mais fácil 

determinar em quais casos houve de fato acréscimo patrimonial obtido, e em quais casos não 

houve.  

Não bastassem os argumentos acima, vale ainda apontar que a interpretação 

proposta está completamente de acordo com a tendência de harmonização das normas 

contábeis a respeito do assunto. Com efeito, as iniciativas do CPC neste sentido estão sendo 

desenvolvidas com base nas orientações do International Financial Reporting Standards 

(IFRS), visando alinhar as normas e critérios de contabilização nacional aos padrões 

internacionais.  
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Certamente, a contabilidade pode ser utilizada como ponto de partida para 

análises tributárias, vez que oferece, com precisão, suporte fático aos fatos jurídicos narrados, 

permitindo deduzir, no caso concreto, a substância econômica das operações realizadas.   

Conforme apontado ao longo desse estudo, a dinâmica do Mercado Financeiro e 

de Capitais já apresentou claros indícios de que regimes tributários que ignoram a substância 

econômica das operações financeiras, bem como sua finalidade empresarial, se tornam 

onerosos e ineficientes. Conseqüentemente podem ser responsáveis por obstruir o natural 

desenvolvimento dos mercados e dos negócios financeiros.  

Neste sentido, a “certificação contábil” proposta ganha especial relevo, não 

apenas como meio de prova do caráter de hedge das operações, mas como verdadeiro 

mecanismo de verificação da substância econômica dos fatos jurídicos retratados.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conforme demonstrado ao longo deste trabalho, existe grande preocupação por 

parte dos agentes econômicos com a redução de riscos inerentes à atividade empresarial. Tal 

preocupação é determinante para que empresas celebrem operações financeiras voltadas à 

proteção de seus negócios.  

Diversos são os mecanismos financeiros que podem ser utilizados com objetivo 

de proteção, sendo que o swap é o mais comum deles.   Pela celebração de um contrato de 

swap, duas partes acordam na troca de resultados futuros, respeitando uma fórmula pré-

estabelecida, que lhes assegura determinada posição ao longo do tempo.  

Sob a ótica tributária, as operações de swap com finalidade de hedge são 

consideradas como verdadeira aplicação financeira de renda fixa, ainda que possuam natureza 

econômica de renda variável.  

Conforme apontado na segunda parte do trabalho, a Lei 11.033/04 alterou a 

sistemática criada pela Lei 8.981/95, e equiparou, definitivamente, as operações de swap às 

operações de renda fixa. O problema daí resultante é que a legislação tributária acabou, 

indiretamente, criando algumas distorções, que dificultam a interpretação deste tipo de 

operação.  

Um dos exemplos dessas distorções é a vedação da compensação dos ganhos e/ou 

prejuízos apurados nas operações de swap com finalidade de hedge com os ganhos e/ou 

prejuízos apurados em outras operações de renda variável. Tal vedação, além de não fazer 

nenhum sentido em termos econômicos, impõe ainda alto custo ao contribuinte.  

 Outros problemas encontrados na legislação ordinária dizem respeito, por 

exemplo, à forma de retenção do imposto. Conforme indicado anteriormente (item 2.3), o 

swap com finalidade de hedge é retido na fonte a titulo de antecipação do imposto. Como 

conseqüência, o IRF eventualmente adiantado poderá ser restituído ou compensado pela 

empresa ao final de seu exercício, quando da apuração da renda global.  

O problema dessa sistemática é que ela depende, em grande medida, de uma 

devolução célere e precisa do imposto pago a maior pelo contribuinte, seja via compensação 

ou restituição. Caso contrário, tal retenção estaria apenas servindo ao aumento do fluxo de 
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caixa do Poder Público, em nítido desrespeito aos princípios gerias que orientam o Direito 

Tributário128. 

O que se observa aqui é que a estratégia de retenção do imposto de renda na fonte, 

que inicialmente surgiu como um mecanismo de fiscalização, acabou se tornando, ao longo 

do tempo, um mecanismo perverso, voltado a atender aos interesses do Estado. 

Não bastasse isso, a adoção de um modelo de tributação por alíquotas 

decrescentes, conforme disposto na Lei 11.033/04, deixa de atender os propósitos de justiça 

fiscal, tributando as operações de swap de acordo com o prazo da aplicação, e não de acordo 

com a capacidade de cada contribuinte, que está prevista no artigo 145 §1º, da CF 1988.   

Outro problema gerado pelo sistema de aplicação de alíquotas decrescentes, é que 

ele outorga tratamento diverso a aplicações que possuem o mesmo objetivo. Assim, ainda que 

o prazo das aplicações deva ser levado em consideração no momento de apuração do imposto, 

ele não deve ser tomado como critério exclusivo para a determinação das alíquotas aplicáveis.  

Partindo dos comentários feitos na terceira parte deste trabalho, é possível afirmar 

que a interpretação dos contratos de swap com finalidade de hedge não é tarefa fácil. O que 

pudemos constatar pela análise das decisões, feita na quarta parte do trabalho, foi que não 

existe um único método interpretativo que é adotado pelos julgadores em relação ao tema, o 

que nos leva a questionar não apenas as decisões de maneira isolada, como a própria 

interpretação jurídico-tributária adotada.  

Com efeito, não ficou claro qual o entendimento dos tribunais a respeito da 

existência, ou não, de renda nas operações de swap com finalidade de hedge. Conforme 

apontado, existe grande diferença entre a renda, entendida enquanto acréscimo patrimonial, e 

mero rendimento, que é o que se pode, eventualmente, ser obtido pela celebração de 

operações de hedge. 

A proposta apresentada neste trabalho leva em conta a interpretação feita pelos 

tribunais em relação ao contrato de swap celebrado com finalidade de hedge e sugere que 

128 Com efeito, a tributação na fonte, incidente sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras de 
renda fixa, se presta exclusivamente, à três funções; (i) alcançar os não domiciliados no território nacional, ou os 
domiciliados no Brasil que estejam desobrigados da apuração subseqüente do tributo; (ii) antecipar recursos para 
permitir ao Estado um adequado fluxo de caixa; ou (iii) ambos (BIFANO. 2008, p. 223). Destas funções, apenas 
a primeira delas está conforme os princípios orientadores do Direito Tributário, vez que os demais resultam em 
políticas fiscais relacionadas à gestão e aplicação de recursos arrecadados dos contribuintes (BIFANO. 2008, p. 
234). 
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essa poderia ter sido mais eficiente caso tivesse seguido critérios interpretativos que 

prezassem pela busca da substância econômica das operações, aplicando, para tanto, critérios 

mais objetivos, tais como; 

 

(i) análise da relação estabelecida entre, de um lado, o contrato de hedge 

celebrado, e de outro as atividades operacionais da pessoa jurídica;  

(ii) análise do objetivo do contrato de hedge celebrado, avaliando-se em que 

medida esse se destina à efetiva proteção de direitos ou obrigações da pessoa 

jurídica; 

(iii) análise do objeto social da empresa que celebra o hedge, para verificar se os 

direitos e obrigações protegidos pela pessoa jurídica fazem sentido e se inserem 

em seu ambiente de negócios; 

(iv) identificação de compatibilidade entre os prazos e valores envolvidos na 

operação de hedge e na operação por ela protegida;  

(v) identificação de efetiva renda, entendida como acréscimo patrimonial para a 

empresa que celebra o hedge; e 

(vi) reconhecimento contábil do hedge, via utilização de “certificados contábeis”. 

A idéia apresentada neste estudo é que a interpretação dos instrumentos 

financeiros seja feita tendo em vista sua finalidade e não a sua forma jurídica.  

Assim, uma vez possuindo o hedge previsão jurídico-tributária129, deveriam os 

julgadores aplicar as regras referentes ao hedge toda vez que fosse constatado que ele 

efetivamente existe, quer sob a forma de swap quer não. Até mesmo porque, a dinâmica do 

Mercado Financeiro e de Capitais já apresentou claros indícios de que regimes tributários que 

ignoram a substância econômica das operações financeiras, bem como sua finalidade 

empresarial, se tornam onerosos e ineficientes.  


129 Ao contrário do swap que não possui qualquer definição e/ou conteúdo jurídico-tributário.  
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ANEXO 1 

METODOLOGIA UTILIZADA NA COLETA DE DADOS 

 

A metodologia aplicada a este trabalho foi bastante minuciosa, e seguiu, 

basicamente os critérios de (i) especificidade das decisões, e (ii) potencial de contribuição ao 

debate. Primeiramente cumpre mencionar que a pesquisa jurisprudencial foi feita no período 

entre 10 e 18 de maio de 2010 nos sites do STF, STJ, CARF e CC, nesta ordem.  

Inicialmente foi realizada uma pesquisa preliminar visando entender os 

mecanismos de busca de cada tribunal. Os termos de pesquisa utilizados foram swap e hedge, 

de maneira isolada. O que se constatou foi que existia um número muito maior de decisões 

para o termo swap do que para o termo hedge.  Dessa forma, optou-se por limitar a pesquisa, 

utilizando-se os termos swap e hedge de forma cumulada, visando trabalhar apenas com os 

casos que tratassem de ambos os temas, o que está representado pela cor branca no centro do 

diagrama abaixo: 

 

 

Os resultados obtidos foram os seguintes; foram encontradas 3 decisões no STF, 

48 decisões no STJ, 8 decisões no CC. Assim, todas as decisões que tratam exclusivamente de 

questões relacionadas ao swap ou ao hedge foram excluídas desta análise.  

 

Metodologia para escolha da amostra estudada: 

Inicialmente, todas as 58 decisões levantadas foram analisadas, por meio de 

leitura das respectivas ementas, de modo que se pudesse avaliar se existia alguma relação 

entre elas, ou ainda se havia duplicidade. O que se constatou foi que em alguns casos havia 

mais de uma decisão para a mesma controvérsia. Assim, foi realizado um sub-agrupamento de 
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decisões por casos, de forma que cada controvérsia representava apenas um caso, 

independentemente do número de recursos postulados, e do número de decisões tomadas. 

Cada caso passou então a representar uma observação na amostra. As 3 decisões do STF 

permaneceram como 3 casos, das 48 decisões do STJ foram identificados apenas 40 casos, e 

das 8 decisões do CC foram constatados apenas 7 casos.  

Uma vez dividida a amostra por casos, passou-se então a análise de mérito de 

cada um deles. O objetivo almejado nesta segunda etapa foi selecionar os casos, e identificar 

quais desses que deveriam permanecer na análise, e quais deveriam ser excluídos. Os casos 

excluídos foram aqueles que não adentravam na discussão de mérito, e se restringiram apenas 

à análise de questões preliminares, que na maioria das vezes demonstravam caráter 

meramente processual130. Já os casos que permaneciam na amostra foram agrupados de 

acordo com o seu grau de relevância, que poderia variar de 1 a 4, sendo 1 o grau de relevância 

mais alto e 4 o mais baixo (Anexo 2).   

Os casos aos quais foi atribuído grau de relevância 1 foram aqueles que de alguma 

forma se destacarão dos demais, e que por essa razão mereceriam maior atenção num segundo 

momento de análise131.  Os casos com grau de relevância 2, por sua vez, foram aqueles que 

contribuíam de maneira significativa ao debate do tema mas não poderiam ser considerados 

como “paradigmáticos” como os primeiros.  Os casos que receberam grau de relevância 3 

foram aqueles que entravam no mérito, mas que possuíam fundamento meramente 

jurisprudencial, não adicionando qualquer fato/interpretação nova ao debate. Finalmente, os 

casos com grau de relevância 4 foram aqueles nos quais (i) o mérito da questão era tratado 


130 O motivo para esta escolha de apenas analisar os casos que tratam do mérito da questão relaciona-se 
diretamente com o pensamento de Carlos Maximiliano, para o qual o estudo de julgados, que fundamente um 
trabalho acadêmico, somente pode fazer sentido quando analisado pela perspectiva de seus fundamentos. Para 
este autor, “o julgado se torna um fator de jurisprudência apenas quanto aos pontos questionados e decididos, 
não quanto ao raciocínio, exemplificações e referencias. Votam-se conclusões apenas; só estas constituem 
precedentes. Não basta, entretanto, saber da existência de um acórdão, para adotá-lo e invocar. Alem de 
confrontar decisões várias, estudem-se os respectivos considerada. O julgado vale, sobretudo, pelos seus 
fundamentos; o que não é solidamente motivado e conclui sobre razões vulgares, fúteis ou contrarias aos 
princípios, pois, não tem importância alguma, não está a altura de documentar trabalhos forenses (grifo 
nosso)” (MAXILIAN, Carlos, 2010, p. 150-151). 
131 Dentre os casos aos quais foi atribuído grau de relevância um estavam aqueles que (i) eram os primeiro a 
suscitar o tema no tribunal, (ii) apresentavam divergência entre os julgadores, (iii) apresentavam fundamentos 
interessantes para fundamentar a decisão, ou (iv) porque possuíam o potencial de gerar efeitos com grande 
repercussão.  
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apenas de maneira secundária, ou (ii) o mérito não era tratado, mas havia alguma discussão 

paralela que fazia com que o caso merecesse permanecer na amostra132. 

Vale apontar, que após esta segunda etapa, o número de casos selecionados ficou 

reduzido, uma vez que alguns deles foram retirados da amostra, de acordo com a metodologia 

acima apresentada. De uma forma geral, os casos do STF permaneceram inalterados, no 

entanto, dentre os 40 casos do STJ apenas 33 deles permaneceram na amostra, e dos 7 casos 

do CC apenas 3 deles permaneceram na amostra. Tais casos, que somavam um total de 39 

(sendo 33 do STJ, 3 do STF e 3 do CC) foram então agrupados, permitindo assim a realização 

da análise.  

 

Processamento e Análise dos dados 

Para trabalhar com a amostra de casos selecionada, parti de dois pressupostos 

básicos, que são essenciais para as conclusões que serão expostas na quarta parte deste 

trabalho. Tais pressupostos são a (i) confiabilidade nas fontes, e a (ii) veracidade das 

informações. 

Todas as conclusões apresentadas no estudo foram tomadas levando em 

consideração que as fontes utilizadas eram confiáveis e seguras, e que por isso mesmo 

forneciam informações, em tese, verdadeiras, que pudessem ser utilizadas na amostra com o 

menor grau de enviesamento possível, e permitissem ainda, que fossem feitas inferências 

sobre a população de casos a respeito do assunto.  

 

PERFIL DA AMOSTRA ANALISADA 

Padrão de distribuição geográfica 

Com base na amostra de casos analisados foi possível constatar um padrão de 

distribuição geográfica dos casos. Com efeito, constatou-se uma concentração de casos 

provenientes da região Sul e Sudeste do país, sendo o Sudeste a região com o maior número 


132 Como foi o caso dos Recursos Especiais 857.853-RJ e 802.044-RJ, e dos Embargos de Declaração no 
Recurso Especial 497.257-RJ, todos do STJ.  
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de casos. Dos 39 casos analisados, 38 eram provenientes de Estados do Sudeste, e apenas 1 da 

região Sul, mas especificamente do Rio Grande do Sul. No Sudeste, dos 38 casos analisados, 

2 eram do Espírito Santo, 1 era de Minas Gerais, 24 eram do Rio de Janeiro e 11 eram de São 

Paulo.  

O Estado com o maior número de casos foi o Rio de Janeiro, representando 

61.54% dos casos, seguido do Estado de São Paulo, com 28.21% deles. Juntos os dois 

Estados somaram 35 casos, o que correspondeu a 89.75% dos casos. Os Estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo corresponderam juntos por 7.70% dos casos da amostra.  

Vale apontar aqui que dos 24 casos provenientes do Rio de Janeiro, 22 deles 

foram processados junto ao STJ, e 2 deles no STF. Não foi observado qualquer caso do Rio 

de Janeiro no CC, que decidiu apenas 1 caso de Minas Gerais e 2 casos de São Paulo.  Os 

casos provenientes de São Paulo, por sua vez, foram analisados pelos três tribunais, tendo 

havido 2 casos decididos pelo CC, 1 caso decidido pelo STF e 8 casos decididos no STJ. De 

fato, o STJ foi o tribunal que concentrou a maioria dos casos, e por isso mesmo o tribunal que 

contou com a maior variedade de casos, que foram provenientes do Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.  

Conforme demonstrado, não foram analisados quaisquer casos provenientes das 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Uma das hipóteses que pode ser apontada 

para explicar este fato é que nestas regiões o mercado financeiro e de capitais é menos 

avançado, o que faz com que o número de operações de swap com hedge realizado, seja 

reduzido. A este respeito, cumpre mencionar ainda que por serem as operações de swap, na 

maioria das vezes, realizadas diretamente entre as partes, nas chamadas operações de balcão, 

seu registro acaba sendo feito através do Balcão Organizado de Ativos e Derivativos- CETIP 

S.A. que possui sede em São Paulo, o que seria mais um argumento para justificar a alta 

concentração de casos na região Sudeste do país.  

 

Padrão de distribuição temporal 

No que se refere ao padrão de distribuição temporal pode-se dizer que houve 

concentração de casos no período compreendido entre 2005 e 2009.  O ano de 2007 foi aquele 

em que houve a maior concentração de julgados, já que neste ano foram julgados 10 casos, o 

que correspondeu a 25.64% do total da amostra. Vale mencionar que todos os 10 casos 
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julgados no ano de 2007 foram julgados pelo STJ. O STF apenas julgou casos nos anos de 

2008 e 2009, e o CC apenas julgou casos nos anos de 2005 e 2006.  

Com efeito, é bastante comum encontrarmos casos nos quais as partes recorrem à 

instância administrativa antes de ajuizarem suas ações no judiciário. Por esta razão, é 

absolutamente esperado que os casos levados ao CC sejam anteriores ao casos levados ao STF 

e ao STJ. Da mesma forma, também é previsível que os casos levados ao STF também sejam, 

na média, mais recentes que os casos levados ao CC e ao STJ.  

Analisando a forma da distribuição dos casos, observa-se que dos 39 casos, 1 foi 

julgado pelo STJ em 2003, 8 foram julgados em 2005 (sendo 2 casos do CC e 6 casos do 

STJ), 6 foram julgados em 2006 (sendo 5 casos do STJ e 1 caso do CC), e 10 casos foram 

julgados em 2007. O período compreendido entre os anos de 2005 e 2006 foi, de certa forma, 

o divisor de águas para as decisões do STJ, uma vez que foi justamente neste período em que 

começaram a surgir as primeiras divergências dentro do STJ, representadas pelo 

posicionamento assumido pelo Ministro Franciulli Netto.  

Os anos posteriores, compreendidos entre 2007 e 2010, foram marcados por uma 

grande utilização da jurisprudência como racional para decisões. De uma forma geral, pode-se 

dizer que após 2007, os Ministros do STJ passaram a adotar aquilo que chamavam de 

jurisprudência a respeito do assunto, ainda que não houvesse um consenso absoluto a respeito 

de qual seria a jurisprudência daquela Corte.133 

No que diz respeito à aplicação de jurisprudência pelo STJ, cumpre apontar, 

ainda, que pela análise dos casos foi possível constatar que alguns Ministros, como por 

exemplo o Ministro Francisco Falcão (no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 

782.747-RJ), aplicaram determinados precedentes como se jurisprudência consolidada 

fossem, o que, como será indicado adiante, não foi compatível com o que foi identificado 

nesta análise.  

Ainda que a partir de 2007 se possa dizer que já existia uma jurisprudência a 

respeito do assunto, (ou ainda, um conjunto consolidado de precedentes) antes desse período 

seria difícil de afirmar algo neste sentido. Isso porque, na maioria das vezes em que os 


133 Ainda que existam julgados que foram amplamente mencionados pelos julgadores, não houve nenhum 
julgado especificamente que tenha sido adotado/mencionado como paradigma.  
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precedentes foram aplicados equivocadamente como jurisprudência, já que não havia sequer 

posicionamento firmado por quaisquer das turmas do Tribunal134.  

Além disso, cumpre ainda a ressalva de que em muitos casos, principalmente a 

partir de 2008, os julgadores passaram a aplicar a jurisprudência  como substituição ao 

trabalho de construção do argumento. Com efeito, a partir deste período os Ministros do STJ 

deixaram de fazer qualquer esforço no sentido de construir um conceito de swap, de hedge ou 

ainda de hedge com swap, que pudesse ser utilizado na construção de seu argumento, 

recorrendo apenas à citação da jurisprudência como justificativa para suas decisões135. Das 22 

decisões que se utilizaram da indicação da jurisprudência como forma de construção do 

argumento, 18 delas fizeram este uso de forma exclusiva, não recorrendo nem a legislação 

nem a doutrina para reforçarem seu posicionamento. Vale apontar aqui que destas 18 

decisões, 17 delas estavam compreendidas no período de 2007 a 2009.  

Em relação a distribuição temporal dos casos é oportuno, ainda, um segundo 

apontamento. Pela leitura dos casos foi possível constatar que a maioria deles tratava da 

alteração normativa introduzida pela Lei 9.779, de 19 de Janeiro de 1999, que em seu artigo 

5o alterou a forma de incidência do imposto de renda, passando a exigi-lo na fonte.  Por esta 

razão, o embasamento legal dos julgadores era feito com base no Decreto 3.000, de 26 de 

março de 1999 (“RIR/99”), que já está desatualizado, em razão da Lei 11.033/04, que 

introduziu novas regras, e alterou toda a forma de tributação do hedge e do swap. Assim, 

todas as conclusões e análises a seguir expostas devem ser lidas tendo-se em mente este dado.  

 

 

 


134 Cumpre indicar aqui que jurisprudência é entendida como um conjunto de precedentes, que tenham sido 
reiteradamente julgados em determinado sentido pelo Tribunal em questão, e que conte, com pelo menos duas 
decisões no mesmo sentido de cada Turma do Tribunal, sendo tais decisões uniformes e constantes. A este 
respeito vale a indicação ao exposto por Carlos Maximiliano no sentido de que “Uma decisão isolada não 
constitui jurisprudência, é mister que se repita, e sem variações de fundo. O precedente, para constituir 
jurisprudência, deve ser uniforme e constante. Quando esta satisfaz os dois requisitos grandeja sólido prestígio, 
impõem-se como relevação presuntiva do sentir em geral, da consciência jurídica de um povo em determinada 
época; deve ser observada enquanto não surgem razoes muito fortes em contrário: minime sunt mutanda quoe 
interpretationem certam, semper habuerunt- altera-se o menos Possível o que teve constantemente determinada 
interpretação”. (MAXIMILIANO, Carlos. 2010, p. 151).  
135 A este respeito cabe mencionar que “a jurisprudência auxilia o trabalho do intérprete; mas não o substitui, 
nem dispensa. Tem valor; porém relativo. Deve ser observada quando acorde com a doutrina (MAXIMILIANO, 
Carlos. 2010, p. 150).  
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Padrão de distribuição judiciária e administrativa 

Conforme anteriormente mencionado, as decisões judiciais responderam pela 

maioria dos casos analisados. Dos 39 casos, 36 são provenientes do STJ e STF, e apenas 3 

deles do CC. Além disso, as decisões foram distribuídas entre os períodos de 2003 a 2010, 

com uma maior concentração de casos nos anos de 2005 a 2009, e em especial no ano de 

2007.  

Na instância administrativa, pela falta de um número razoável de decisões, não 

fomos capazes de observar a existência de decisões proferidas em todas as Câmaras do 

Conselho de Contribuintes. De acordo com a análise da amostra selecionada, apenas a 

Primeira, a Quarta e a Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes é que decidiram 

sobre a questão do swap celebrado com finalidade de hedge. Já no judiciário o cenário foi um 

pouco diferente. No STF, o tema foi tratado tanto pela Primeira como pela Segunda Turma, e 

ainda pelo Pleno do Tribunal, quando da decisão a respeito da declaração de repercussão 

pública da matéria (o que será explorado no item subseqüente). Já no STJ, dos 33 casos 

analisados, 13 foram decididos pela Primeira Turma, e 20 casos foram decididos pela 

Segunda.136 

 

Padrão de Recursos 

Naquilo que diz respeito aos recursos interpostos perante os Tribunais superiores, 

não se pode dizer que exista um padrão uniforme, uma vez que os tipos de recursos levados a 

cada Tribunal são distintos. Por essa razão a análise que será a seguir exposta será feita de 

forma dividida, de acordo com cada Tribunal.  Além disso, considerando-se que na instância 

administrativa não havia menção expressa ao tipo dos recursos interpostos, a análise 

apresentada a seguir será feita apenas em relação aos recursos interpostos no STJ e STF, que 

pela natureza de seus recursos, permitem uma análise neste sentido.  

Primeiramente, em relação ao STJ, cumpre apontar que houve três tipos de 

recursos diferentes; (i) Recurso Especial, (ii) Agravo Regimental, e (iii) Embargos de 

Declaração no Recurso Especial.  Dentre os Agravos, houve ainda o Agravo Regimental no 


136 Dos 20 casos decididos pela Segunda Turma Seis foram decididos em 2006, ano durante o qual apenas a 
Segunda Turma se manifestou. Nos demais anos, tanto a Primeira Quanto a Segunda Turma se manifestaram, de 
maneira razoavelmente proporcional.   
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Agravo de Instrumento e o Agravo Regimental no Recurso Especial. De uma forma geral 

pode-se dizer que os recursos que foram levados originariamente ao STJ foram os Recursos 

Especiais e os Agravos de Instrumento137, e de forma secundária os Agravos e os Embargos 

(uma vez que estes segundos dependem dos primeiros).  

No total, foram analisados pelo STJ 18 Recursos Especiais, 11 Agravos 

Regimentais em Agravo de Instrumento, 3 Agravos Regimentais no Recurso Especial e 

apenas 1 Embargo de Declaração em sede de Recurso Especial. Com base nisso, podemos 

afirmar, que dos 33 recursos, 22 deles foram, ou tiveram como fundamento recursal, decisões 

em sede de Recurso Especial.     

Já no STF, por sua vez, o cenário foi um pouco distinto. Dos 3 casos levados à 

apreciação deste Tribunal, 2 foram Agravos Regimentais em Agravos de Instrumento, e um 

deles foi Repercussão Geral138 no Recurso Extraordinário n. 596286 RG / RJ139.   

O argumento que foi invocado pelo Recorrente White Martins Gases Industriais 

Ltda. para suscitar a declaração de repercussão geral da matéria140 foi o de que “o julgamento 

realizado no tribunal de origem tem reflexos sobre a ordem econômica e social e desrespeita 


137 Ainda que na amostra não tenha havido nenhum Agravo de Instrumento analisado, tal recurso certamente foi 
levado ao STJ, motivo inclusive pelo qual houve Agravo Regimental no Agravo de Instrumento.  
138 De acordo com o glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal (STF), disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=R&id=451, a Repercussão Geral “é um instrumento 
processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, conhecida como 
a “Reforma do Judiciário”. O objetivo desta ferramenta é possibilitar que o Supremo Tribunal Federal 
selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, 
social ou econômica. O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos 
encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito 
da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em 
casos idênticos. A preliminar de Repercussão Geral é analisada pelo Plenário do STF, através de um sistema 
informatizado, com votação eletrônica, ou seja, sem necessidade de reunião física dos membros do Tribunal. 
Para recusar a análise de um RE são necessários pelo menos 8 votos, caso contrário, o tema deverá ser julgado 
pela Corte. Após o relator do recurso lançar no sistema sua manifestação sobre a relevância do tema, os demais 
ministros têm 20 dias para votar. As abstenções nessa votação são consideradas como favoráveis à ocorrência 
de repercussão geral na matéria.” 
139 Deste dado podemos extrair que os recursos que serviram de base as demandas foram (i) o Recurso 
Extraordinário e (ii) o Agravo de Instrumento. 
140 Observe-se aqui que a declaração de repercussão geral da matéria ocorreu apenas de forma preliminar, por 
votação eletrônica, realizada pelos Ministros através de um sistema informatizado do Tribunal. Nessa votação, o 
Tribunal reputou existente a repercussão geral da questão suscitada, uma vez que não houve manifestações 
suficientes para a recusa do recurso extraordinário. O fundamento para isto foi retirado do artigo 324 do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que dispõe em seu parágrafo primeiro que “Decorrido o prazo 
sem manifestações suficientes para recusa do recurso, reputar-se-á existente a repercussão geral”. Os Ministros 
Marco Aurélio, Ellen Gracie e Gilmar Mendes votaram pelo reconhecimento da repercussão geral. Já os 
Ministros Carlos Britto, Cármen Lúcia, Cezar Peluso, Eros Grau e Ricardo Lewandowski votaram pelo não 
reconhecimento. Não votaram os Ministros Celso de Mello, Joaquim Barbosa e Menezes Direito.  
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normas constitucionais”141. Além disso, a empresa recorrente ainda utilizou como argumentos 

a necessidade de se assegurar (i) a liberdade de iniciativa, (ii) o crescimento da empresa, (iii) 

a economia nacional, e (iv) a oferta de emprego. Com efeito, a empresa tentou demonstrar a 

existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, tal 

como exigido pela legislação a respeito da matéria142.  

A estratégia utilizada pela empresa White Martins no caso foi a de apresentar, 

concomitantemente, tanto o Recurso Extraordinário ao STF, como também um Recurso 

Especial ao STJ. Dessa forma, uma vez fosse reconhecida a repercussão geral da matéria, 

poderia a empresa pleitear o sobrestamento de seus casos perante o STJ. Pelo que pode ser 

depreendido da leitura do processo, a mesma estratégia também já havia sido adotada por 

outros recorrentes, como ocorreu, por exemplo, no Recurso Extraordinário 543.755, 

publicado no DJ em 24.6.2008. No entanto, nos casos anteriores, o STF havia se posicionado 

da mesma forma que o STJ, seguindo a mesma linha de argumentação, e por conseqüência, 

negando a natureza constitucional da matéria, o que de fato foi reconhecido pela decretação 

de repercussão geral.  

 Cumpre apontar aqui à manifestação do STJ em relação a possibilidade de 

sobrestamento do julgamento dos casos levados à sua apreciação, em razão de decretação de 

Repercussão Geral. Conforme exposto pelo Ministro Castro Meira no Agravo Regimental no 

Agravo de Instrumento n. 1.266.275-RJ; 

[...] embora a matéria tenha sido reconhecida como de repercussão geral pelo 

Supremo Tribunal Federal, descabe sobrestar o feito (...) fato que não impede o 

julgamento do recurso especial, apenas assegura o sobrestamento do recurso 

extraordinário caso este venha a ser interposto contra o acórdão proferido pelo STJ 

(AgRg no Agravo de Instrumento n. 1.266.275-RJ, Rel. Ministro Castro Meira, DJ 

16.03.2010, documento n. 952738 do site do STJ).  

Assim, o sobrestamento de qualquer caso no STJ, em razão da declaração de 

repercussão geral pelo STF, apenas seria apreciado quando do exame de admissibilidade do 

apelo, dirigido ao STF (em sede de Recurso Extraordinário) o que não impediria sua 

apreciação no STJ em sede de Recurso Especial ou ainda Agravo de Instrumento. Não 

obstante este posicionamento do STJ, podemos observar que o Tribunal não sobrestou 


141 Vide trecho do pronunciamento do Ministro Marco Aurélio na Repercussão Geral em Recurso Extraordinário 
596.286-5/Rio de Janeiro.  
142 Vide exigência contida no §1º do artigo 543-A do Código de Processo Civil, conforme introduzido pela Lei 
11.468/06 
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qualquer feito que envolvesse a matéria, ainda que as partes tenham interposto diversos 

Agravos Regimentais com este propósito143. Com efeito, após a decretação de repercussão 

geral do tema apenas puderam ser constatados na amostra analisada, a interposição de 

Agravos Regimentais perante o STJ, casos estes que não foram sobrestados. 

 

Perfil das Partes 

 De todos os 39 recursos levados ao STF, STJ e CC, 34 deles foram propostos por 

contribuintes144, e apenas 5 pela Fazenda Nacional. Conforme se pode observar, os 

recorrentes eram, na maioria das vezes, pessoas jurídicas, que haviam realizado operações de 

hedge, via contratação de swap, sob o argumento de proteger seus negócios.  Empresas como, 

por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, a Infoglobo Comunicações Ltda., a White 

Martins Gases Industriais S.A. e a Xerox do Brasil Ltda., chegaram inclusive a propor mais 

de uma demanda, o que demonstrava que tais empresas haviam realizado mais de uma 

operação de hedge. 

A empresa White Martins Gases Industriais S.A., por exemplo, chegou ainda a 

interpor, simultaneamente, recursos tanto no STJ como no STF. Ademais foi essa empresa 

aquela que provocou a decretação de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 

596.268-5.  

Analisando as partes podemos observar que elas são, em sua maioria, empresas de 

grande porte, o que indica que, pelo menos hipoteticamente, elas devem estar localizadas 

perto de grandes centros econômicos. Tal fato poderia servir como justificativa para o fato das 


143 Vide Agravos Regimentais em Agravo de Instrumento nos. 983.933-SP, 1.166.891-RJ, 1.266.275-RJ e o 
Agravo Regimental no Recurso Especial no. 1.009.567-SP. 
144 Os contribuintes que figuraram como recorrentes foram os seguintes; (i) Abril S.A., (ii) Citrovita Agro 
Indústrial Ltda., (iii) Companhia Brasileira de Bebidas, (iv) Companhia Vale do Rio Doce, (v) Estaleiro Itajaí 
S.A., (vi) Ferrovia Centro Atlântica S.A., (vii) Gestetner do Brasil S.A. Sistemas Reprográficos, (viii) Infoglobo 
Comunicações Ltda., (ix) Ipiranga Petroquímica S.A., (x) Iveco MERCOSUL Ltda., (xi) Jaime Pinheiro 
Participações Ltda., (xii) La Fonte Telecom S.A., (xiii) LATAM (Brasil) Representações S.A., (xiv) Nicholas 
Dennis McCarthy, (xv) Praxair Comércio Participações Ltda., (xvi) Rio Paracatu Mineração S.A., (xvii) 
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., (xviii) Tele Norte Leste Participações S.A., (xix) Ultrapar 
Participações, (xx) Usinas Siderúrgica de Minas Gerais S.A. – USIMINAS, (xxi) White Martins Gases 
Industriais S.A., e (xxii) Xerox do Brasil Ltda.  Cada um dos contribuintes acima mencionados interpôs um 
recurso em pelo menos um dos órgãos superiores (STF, STJ ou CC) com exceção da (a) Xerox do Brasil Ltda. e 
da Infoglobo Comunicações Ltda. que interpuseram dois recursos cada, (b) da Companhia Vale do Rio Doce que 
interpôs 3 recursos, e (c) da White Martins Gases Indústrias que interpôs 8 recursos.  No total o número de 
recursos interpostos pelos contribuintes, foi igual a 34, de acordo com a amostra selecionada, o que corresponde 
a 87.17% dos 39 recursos analisados.  
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decisões serem, em sua grande maioria, provenientes das regiões Sul e Sudeste, havendo uma 

falta de casos da regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.  

Padrão de Relatores 

 De uma forma geral pode-se dizer que os casos analisados foram relatados por 

diversos magistrados. No STJ, por exemplo, houve 14 relatores diferentes, e de todos eles, 

aqueles que relataram o maior número de casos foram (i) a Ministra Eliana Calmon, e (ii) o 

Ministro Luiz Fux145.  

No STF e no CC, da mesma forma, também houve distribuição dos casos entre os 

magistrados, de forma que cada caso foi relatado por um magistrado diferente. Dos 3 casos 

levados ao STF, foram relatores; (i) o Ministro Marco Aurélio, (ii) a Ministra Carmen Lúcia e 

(iii) o Ministro Eros Grau (que declarou, como relator, a Repercussão Geral do RExt 596.268-

5). Já no CC, para os três casos analisados, foram relatores o Conselheiro Gonçalo Bonet 

Allage, e as Conselheiras Maria Helena Cotta Cardozo e Sandra Maria Faroni.  

 

Temas correlatos suscitados 

 Além de tratarem do swap com finalidade de hedge, e especialmente da legalidade do 

artigo 5o da Lei 9.779/99, muitos dos casos analisados também exploravam questões 

secundárias, que possuíam algum elo de conexão com a lide. Da análise dos 39 casos sob 

estudo, foi feito um levantamento de quais eram os temas que também haviam sido 

levantados nos casos. Os temas com maior incidência foram; (i) anterioridade da lei, (ii) 

aplicação de súmulas e jurisprudência, (iii) concomitância de casos na via judiciária a 

administrativa, (iv) direito constitucional, (v) prazo para lançamento do tributo, (v) questões 

civis, dentre outros. Dentre estes temas, aqueles que tiveram maior incidência foram os 

relacionados à questões civis e constitucionais. Não obstante, foram estes dois temas aqueles 

que apareceram de forma secundária no STF.   


145 A Ministra Eliana Calmon relatou 7 dos 33 casos, seguida pelo Ministro Luiz Fux, com 6 casos, pelo Ministro 
Castro Meira com 4 casos, pelo Ministro Herman Benjamin com 3, e pelos Ministros Humberto Martins e José 
Delgado, ambos com 2 casos cada. No total, estes seis Ministros julgaram juntos 24 casos, o que representa 
72.72% de todos os casos analisados no STJ.  Os 27.28% dos casos restantes, foram relatados pelos Ministros; 
(i) Benedito Gonçalves, (ii) Denise Arruda, (iii) Francisco Falcão, (iv) Hamilton Carvalhido, (v) João Otávio de 
Noronha, (vi) Mauro Campbell Marques, (vii) Teori Albino Zavascki e (viii) Franciulli Netto (sendo o Min. João 
Otávio de Noronha o Relator para o acórdão). 
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 O CC, por sua vez, demonstrou um caráter mais técnico em suas decisões, motivo pelo 

qual as questões secundárias levantadas eram sempre de caráter tributário, fossem 

relacionadas à concomitância de casos na via administrativa e na via judicial, ou fossem 

relacionados ao prazo de lançamento do tributo.  

 O Tribunal que demonstrou maior diversidade de temas correlatos suscitados foi o 

STJ, o que pode ser explicado pela maior quantidade de casos analisados naquele Tribunal. 

Com efeito, o STJ analisou temas tais como a anterioridade da lei, a aplicação de súmulas e 

de jurisprudência e questões tanto processuais como constitucionais. Vale mencionar que os 

dois casos que trataram de questões envolvendo aplicação de súmula e/ou jurisprudência 

foram julgados no STJ, o que poderia explicar, por exemplo, o fato do STJ possuir grande 

unanimidade em suas decisões.  

 Para um maior detalhamento de cada caso, bem como uma visão mais global das 

decisões vide Anexo 2.  
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ANEXO 2 

Tabulação de Dados (Tabela Analítica com as Decisões) 

 

 

 



     






  
































 





































































































 





















































































 























































































     



  







 












   






  
















 






 





































 







 













  



















 










  







  

























































  










  













  


























  












 















  




















































 













  
















 










  





















































































































  

































 

































  



































 































 










































 














  




















































































































  

































 































  


































 












































  


















































 





















 














  


























 






 














  






















  








  










  




















  




 
















































 




  










  

















 




  




































 




 














  


























  








 







































  




 














































  




















 











  




















 

  


































  






  











  






















  



































 






































  




  










  













 














 




 



























  




 












  











  




 

















 




















  














































  








 





























  
















































































 










 
































  




 














 


















  





















  



























 




































































 

























































 




















     



  











































 






















 















































 






































 













































































