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Título em português : Impacto dos Derivativos na Base de Cálculo do Imposto 

sobre a Renda 

 

Autora : Carla Campos Moreira Sanson 

 
 
 
 
Resumo em português     
O presente estudo analisa o impacto das operações com derivativos na base 
de cálculo do imposto sobre a renda. Iniciando a análise pela definição do 
conceito de renda, defendendo sua previsão constitucional. Após a 
determinação do conceito de renda, o próximo passo foi estudar a regra matriz 
do tributo, em especial a base de cálculo, destacando a importância da 
Contabilidade na sua determinação. Seguindo depois para o exame dos 
instrumentos derivativos discorrendo sobre sua natureza econômica e jurídica, 
além da análise dos principais usos/estratégias desses instrumentos.  Com 
todos os elementos explorados, foi possível a análise do uso dos  derivativos e 
de seus principais impactos na base de cálculo do imposto sobre a renda, 
possibilitando a discussão de como tais instrumentos são considerados na 
apuração do lucro real e como deveriam afetar a base de cálculo do imposto 
sobre a renda para que refletissem a estratégia adotada pela pessoa jurídica e 
resultassem na tributação efetiva de renda, em linha com o conceito desta 
defendido nesse trabalho.   
 
 
 
 
Palavras Chaves: Imposto sobre a Renda  
                               Derivativos 
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Title in Portuguese: Impact of Derivatives on the Income Tax Calculation Basis 

 

Author: Carla Campos Moreira Sanson 

 
 
 
 
Abstract in English     
This study examines the impact of derivative transactions on the income tax 
calculation basis. The analysis starts by defining the concept of income, 
defending its constitutional provision. After determining the concept of income, 
the next step was to study the tax matrix rule, especially the calculation basis, 
emphasizing the importance of Accounting for its determination. In the 
sequence there is the examination of derivative instruments, and the discussion 
of their economic and legal nature, in addition to the analysis of the main 
uses/strategies of those instruments.  Upon the exploration of all elements, it 
was possible to analyze the use of derivatives and their main impacts on the 
income tax calculation basis, which enabled the discussion of how such 
instruments are considered in the appraisal of taxable income and how they 
should affect the income tax calculation basis to reflect the strategy adopted by 
the legal entity and result in the effective taxation of income, in line with its 
concept defended in this work.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

O intuito desse trabalho é tentar desmistificar as operações de derivativos e 

explicar o impacto que tais podem exercer no desenho de um balanço, no 

resultado contábil e na base de cálculo do imposto sobre a renda. 

 

Iniciarei meu trajeto por explicar como se organiza nosso sistema, quais são 

as suas normas basilares e como essas se aplicam ao Direito Tributário; pois 

sou partidária dos que defendem os princípios como as normas responsáveis 

pelo desenho de todo o nosso sistema jurídico. 

 

Após a explicação do que são princípios, quais são os que se aplicam ao 

sistema como um todo e aqueles que têm maior aplicação no Direito Tributário, 

irei tratar do conceito de renda, iniciando por explicar a importância da 

linguagem e da interpretação para a formação de um conceito. 

 

Uma vez explicada a importância da linguagem para o Direito e detalhado o 

processo de interpretação, poderei então discorrer sobre o conceito de renda 

tanto no seu âmbito econômico como jurídico. Irei nesse tópico descrever as 

várias concepções dessa palavra, identificando pontos em comum e 

diferenças, citando a posição de mestres de renome e dando também minha 

opinião sobre o assunto. 

 

Definido o que é renda, irei trabalhar o conceito de regra-matriz analisando 

seus elementos, para depois com essa estrutura entendida, aplicá-la ao 

imposto em questão. Esclarecida a natureza do imposto sobre a renda e 

delimitado seu aspecto material, irei tratar da definição de outro ponto essencial 

para o desenvolvimento de meu trabalho que é a natureza econômica e jurídica 

dos derivativos. Pois é com o esclarecimento de sua natureza, que conseguirei 

construir minha dissertação e explicar o impacto dessas operações no balanço 

de uma empresa e seu respectivo efeito na base de cálculo do imposto sobre a 

renda. 
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Tentei nessa introdução dar uma breve explicação do desenvolvimento 

lógico desse trabalho, que busca fundamentar uma posição quanto à tributação 

das operações de derivativos.  

 

 

2. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TRIBUTÁRIOS APLICADOS AO 

IMPOSTO SOBRE A RENDA  

 

Os princípios são normas basilares de qualquer sistema, eles são ao 

mesmo tempo a pedra fundamental e o fechamento de qualquer estrutura do 

conhecimento. Sendo assim, sabendo que o Direito analisado como um corpo 

de normas forma um sistema, não poderia começar meu trabalho de outra 

maneira senão analisando o que são e quais são essas normas basilares.  

 

Iniciarei o meu trajeto por explicar o conceito de princípio, partindo depois 

para uma análise dos princípios mais importantes para o mundo do Direito em 

especial para o Direito Tributário. 

 

Segundo a lição do ilustre mestre Roque Antonio Carrazza1, a palavra 

princípio deriva do latim principium que significa começo, origem ou base. 

Vemos assim que em seu sentido básico esse vocábulo é o início ou a  pedra 

angular de um sistema.  

 

Explicado o significado da palavra princípio posso agora tratar do seu 

conceito para o mundo do Direito; inicio esse caminho por citar a definição de 

princípio, que o saudoso mestre Geraldo Ataliba explicava: “Os princípios são 

as linhas mestras, os grandes nortes, as diretrizes magnas do sistema jurídico. 

Apontam os rumos a serem seguidos por toda a sociedade e obrigatoriamente 

perseguidos pelos órgãos do governo (poderes constituídos). Eles expressam a 

                                                 
1 CARRAZZA, Roque Antonio – Curso de Direito Constitucional Tributário – pg. 36 – 24ª Edição 
–São Paulo: Ed. Malheiros, 2008 
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substância última do querer popular, seus objetivos e desígnios, as linhas 

mestras da legislação, da administração e da jurisdição.”2  

Ainda, analisando o sentido da palavra princípio, aproveito para citar o 

ensinamento do insigne mestre Paulo de Barros Carvalho, que não se ocupa 

só em conceituar, mas também em destacar os diversos usos que o termo 

“princípio” tem; ele explica que essa palavra pode ser usada como: “a) como 

norma jurídica de posição privilegiada e portadora de valor expressivo; b) como 

norma jurídica de posição privilegiada que estipula limites objetivos; c) como os 

valores insertos em regras jurídicas de posição privilegiada, mas considerados 

independentemente das estruturas normativas; e d) como limite objetivo 

estipulado em regra de forte hierarquia, tomado, porém, sem levar em conta a 

estrutura da norma. Nos dois primeiros, temos “principio” como “norma”; 

enquanto nos dois últimos temos “princípio” como “valor” ou como “critério 

objetivo”. 3 

 

Esse mesmo mestre, após destacar o caráter polissêmico da palavra 

princípio, cita um dos conceitos que mais uso tem para o mundo do Direito, 

dizendo que princípios são: “normas jurídicas carregadas de forte conotação 

axiológica. É o nome que se dá às regras do direito positivo que introduzem 

valores relevantes para o sistema, influindo vigorosamente sobre a orientação 

de setores da ordem jurídica.”4 

 

Vemos assim que a palavra princípio pode ser usada tanto para indicar uma 

norma que fixa importantes critérios objetivos, como para estabelecer limites ou 

mesmo representar o próprio valor, sendo esse último significado, em minha 

opinião, uma de suas principais funções.  

 

Ainda tratando da carga valorativa que os princípios têm e sua íntima 

relação com o mundo do Direito, posso citar novamente o professor Paulo de 

Barros Carvalho que em sua obra Direito Tributário Linguagem e Método diz: 

                                                 
2 ATALIBA, Geraldo – República e Constituição – pg. 34 – 2ª Edição- São Paulo:Ed. 
Malheiros,2007. 
3 CARVALHO, Paulo de Barros – Curso de Direito Tributário –pg. 159– 19º Edição –São Paulo: 
Ed. Saraiva, 2007 
4 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg. 252 -2ª edição –
São Paulo: Ed. Noeses, 2008  
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“Não é exagero referir que o dado valorativo está presente em toda 

configuração do jurídico, desde seus aspectos formais (lógicos), como nos 

planos semântico e pragmático. Em outras palavras, ali onde houver direito, 

haverá, certamente, o elemento axiológico.”5   

 

Mas, além de normas diretivas com alta carga valorativa, os princípios 

também podem ser vistos como limitadores da ação estatal; essa é a posição 

de Sacha Calmon Navarro Coelho6 em seu livro Comentários à Constituição de 

1988. Nessa obra o autor esclarece que eles têm como destinatários os 

legisladores das três ordens constitucionais, e têm como função condicionar o 

legislador na adequação da tributação, impedindo que este institua tributos 

excessivos, baseados em ficções ou presunções e que afetem o mínimo vital.  

 

Vemos, assim, que os princípios na verdade representam os valores 

vigentes em uma determinada sociedade, que, em regra fazem parte da 

Constituição do país, e podem ser expressos ou implícitos, mas sem dúvida 

existem e regulam as condutas. Eles são vetores que ajudam o exegeta na 

formação do sentido da norma, são verdadeiras molduras que impedem ao 

aplicador do Direito a liberdade de dar qualquer sentido à norma.  

 

Sendo assim, podemos concluir que princípios não representam só valores, 

mas são também normas jurídicas,  que em minha opinião são sobrenormas 

que ajudam a desenhar nosso sistema. Essas normas de caráter axiológico 

representam, ou pelo menos devem representar o pensamento e os valores de 

uma sociedade democrática.  

 

Uma vez fornecidos os conceitos acima, podemos concluir que há 

unanimidade em dizer que os princípios são as pedras basilares de todo o 

sistema jurídico, que trazem em si uma carga axiológica, representando os 

valores vigentes na sociedade. São eles que estabelecem os limites, funcionam 

como uma moldura, limitando ou guiando a ação do exegeta. Eles têm segundo 

                                                 
5 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg. 174 -2ª edição – 
São Paulo: Ed. Noeses, 2008 
6CÔELHO, Sacha Calmon Navarro – Comentários à Constituição de 1988 – pg. 48– 10ª Edição 
– Rio de Janeiro: Ed. Forense,2006  
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a lição do professor Paulo de Barros Carvalho7 em linha com a do saudoso 

jurisfilósofo Miguel Reale, características como: bipolaridade, implicação 

recíproca, referibilidade, preferibilidade, incomensurabilidade, tendência à 

graduação hierárquica, objetividade, historicidade, inexauribilidade e 

atributividade.  

 

Após darmos os conceitos de princípio, podemos falar das várias formas 

de classificação usadas pelos autores do Direito. O Professor Roque Antonio 

Carrazza, por exemplo, classifica princípios em jurídicos e jurídicos 

constitucionais, considerando os princípios constitucionais como sobrenormas 

que se sobrepõem a todas as outras, mesmo àquelas contidas na Lei Máxima. 

Os princípios jurídicos por sua vez consistem, segundo a lição desse ilustre 

mestre, em: “... um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua grande 

generalidade, ocupa posição de preeminência nos vastos quadrantes do Direito 

e, por isso mesmo, vincula de modo inexorável, o entendimento e a aplicação 

das normas jurídicas que com ele se conectam.”8  

 

O mesmo autor ainda explica que esses princípios podem ser implícitos 

ou explícitos, quanto ao estarem expressamente ditos ou decorrerem de uma 

interpretação. Ele diz também que o fato de estarem claramente definidos não 

importa em serem mais fortes ou mais fracos, sua força é definida pelo seu 

uso, jamais pelo fato de serem expressos ou não 

 

Para o professor Geraldo Ataliba, os princípios constitucionais 

expressavam o querer popular, como podemos ver pelo extrato a seguir: “Eles 

expressam a substância última do querer popular, seus objetivos e seus 

desígnios, as linhas mestras da legislação, da administração e da jurisdição. 

Por estas não podem ser contrariados; têm que ser prestigiados até as últimas 

consequências” 9  

  

                                                 
7 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg.179 -2ª edição –
São Paulo: Ed. Noeses,2008  
8 CARRAZZA, Roque Antonio – Curso de Direito Constitucional Tributário – pg. 39– 24ª Edição 
–São Paulo: Ed. Malheiros, 2008 
9 ATALIBA, Geraldo – República e Constituição – pg. 34 – 2ª Edição – São Paulo: Ed. 
Malheiros,2007 
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 A classificação dada pelo professor Paulo de Barros Carvalho, na  

mesma linha do professor Roque Antonio Carrazza, separa os princípios em 

duas classes a dos constitucionais e a dos tributários, sendo que os primeiros 

encontram-se de maneira expressa ou implícita na Carta Magna, enquanto os 

outros estão espalhados pela legislação infraconstitucional.  O mestre ainda os 

classifica como expressos ou implícitos, quanto a sua existência expressa ou 

implícita na legislação. Por fim, ele destaca a existência de uma classe de 

princípios superiores, os chamados sobreprincipios, que são aqueles que estão 

acima dos outros, dada a sua importância e sua abrangência.  

  

 Dentre todas as classificações analisadas, optei por tentar construir uma, 

levando em conta ensinamentos dos autores citados acima; tal construção 

resultou em quatro classes de princípios: I) os sobreprincípios – que são 

aqueles que por sua importância e abrangência regem toda a ordem jurídica; II) 

os princípios gerais – que são aqueles que se aplicam a todo o mundo do 

Direito, mas não apresentam a importância e essencialidade dos 

sobreprincípios; III) os princípios constitucionais tributários e princípios 

tributários – que são aqueles que se aplicam ao mundo tributário e IV) os 

princípios aplicados ao imposto sobre a renda – que são os específicos, 

aqueles que se aplicam a um tributo específico. 

 

 

I)   Sobreprincípios: 

 

Como dito acima os sobreprincípios são normas que encerram 

comandos que determinam o desenho do sistema jurídico como um todo; eles 

aplicam-se a todas as disciplinas, pois concentram em si valores caros à 

sociedade.   

 

 Segundo o professor Paulo de Barros Carvalho são sobreprincípios o 

princípio da justiça, da certeza do direito, da segurança jurídica, da igualdade, 

da legalidade, da Federação e Republica e da separação dos poderes.   
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O princípio da justiça é a diretriz suprema, pois ele abriga a essência do 

Direito e, segundo a lição do professor Paulo de Barros Carvalho10, é um 

verdadeiro sobreprincípio, pois permeia todo o ordenamento.  O mesmo autor, 

explica que esse princípio não é sobrepujado por nenhum outro, pois concentra 

a ideia básica do sistema jurídico, representando o valor fundamental do Direito 

que é o “justo”. 

 

Sendo um princípio geral e encerrando em si tal valor, ele sem dúvida 

tem aplicação no mundo do Direito Tributário, manifestando-se através da 

observância de todos os princípios e normas aplicáveis a esse ramo como os 

da estrita legalidade, capacidade contributiva entre outros. Esses princípios têm 

como razão de existência a necessidade de limitar a atividade estatal, para 

impedir exageros e buscar um equilíbrio na tentativa de atingir o valor de 

justiça. 

 

O princípio da certeza do direito é também considerado um 

sobreprincípio pelo Professor Paulo de Barros Carvalho, e está implícito em 

todas as diretrizes do ordenamento. Esse princípio é a própria raiz do “deve-

ser”. Ele traz em seu bojo a validade de todo o sistema, pois certeza do direito 

é a garantia de que, se determinada regra foi posta no ordenamento da forma 

correta, ela terá força de obrigar a sua observação. É essa crença na 

obediência e na força da regra que fundamenta esse princípio. 

  

Quando falamos de certeza do direito, falamos da própria razão da 

validade e existência do ordenamento; se não existir essa certeza, o 

ordenamento se torna um conjunto de regras sem aplicabilidade ou valor. 

Sendo assim, a inexistência desse princípio geraria a falha total de todo o 

sistema jurídico, inviabilizando o que hoje conhecemos como Direito. 

 

Complementando minha apresentação, irei citar a explicação dada pelo 

professor Paulo de Barros Carvalho que diz:  

                                                 
10 CARVALHO, Paulo de Barros – Curso de Direito Tributário- pg. 164 – 19º Edição – São 
Paulo: Ed. Saraiva, 2007 



15 
 

“O princípio da certeza do direito traduz as pretensões do primado da 

segurança jurídica no momento em que, de um lado, (i) exige do 

enunciado normativo a especificação do fato e da conduta regrada, bem 

como, de outro, (ii) requer previsibilidade do conteúdo da coatividade 

normativa. Ambos apontam para a certeza da mensagem jurídica, 

permitindo a compreensão do conteúdo, nos planos concretos e 

abstratos. Pensamos que esse segundo significado (ii) quadra melhor no 

âmbito do princípio da segurança jurídica”11 

 

A aplicação desse princípio ao mundo tributário é a mesma do mundo do 

Direito, que nada mais é do que dar validade e força ao sistema tributário. 

 

Outro princípio do grupo dos sobreprincípios, que merece menção, é o 

princípio da segurança jurídica. Ele encerra em si valores caros ao mundo do 

Direito, uma vez que visa garantir a estabilidade das relações, proporcionando 

à sociedade um sentimento de previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da 

regulação de uma conduta. Conforme as próprias palavras do Professor Paulo 

de Barros Carvalho esse princípio tem como sentido “... propagar no seio da 

comunidade social o sentimento de previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos 

da regulação da conduta. Tal sentimento tranqüiliza os cidadãos, abrindo 

espaço para o planejamento de ações futuras, cuja disciplina jurídica 

conhecem, confiantes que estão no modo pelo qual a aplicação das normas do 

direito se realiza.”12 

 

O princípio da segurança jurídica, por ser um princípio geral se aplica a 

todos os ramos do Direito, não podendo ser diferente com o Direito Tributário; 

nesse caso a certeza advém da constância e coerência do legislador na 

emissão de normas tributárias, que devem seguir certa linha mestra, 

observando todos os princípios regentes do sistema jurídico. 

 

O princípio da igualdade também é da classe dos sobreprincípios, 

aqueles que encerram em si valores caros a toda a sociedade. Mas o que é a 
                                                 
11 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg. 264 -2ª Edição 
–São Paulo: Ed. Noeses, 2008. 
12 CARVALHO, Paulo de Barros – Curso de Direito Tributário- pg. 166– 19ª Edição – São Paulo 
-  Ed. Saraiva,2007  
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igualdade, em que consiste considerarmos todos iguais, quando sabemos que 

somos tão diferentes? A solução para esse dilema foi dada por Rui Barbosa em 

sua Oração dos Moços, onde ele explicava que: “a regra da igualdade não 

consiste senão em quinhoar desigualmente os desiguais na medida em que se 

desigualam(...).13 

 

O saudoso mestre Geraldo Ataliba, resumia a importância do princípio 

da igualdade, quando dizia: 

 “A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios 

constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais 

nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, 

decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as 

manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem 

concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não 

há forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às 

exigências da igualdade.”14 

 

Para alguns autores dentre eles Aliomar Baleeiro e Roque Antonio 

Carrazza é difícil falar de princípio da igualdade tributária sem considerar o 

princípio da capacidade contributiva, pois essa funciona como a fonte de 

critérios discriminatórios, necessários para que o princípio da igualdade seja 

cumprido no mundo tributário. A capacidade contributiva será tratada quando 

falarmos de princípios constitucionais tributários.  

 

O princípio da legalidade está positivado em nossa Constituição em seu 

art. 5º, inciso II, e é o verdadeiro fundamento de um Estado de Direito, pois 

estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em 

virtude de lei.  

 

Ele tem sua origem na Carta Magna, que surgiu da necessidade dos 

súditos limitarem a atividade de seus soberanos. Mas ele só vem a adquirir 

status constitucional com a Independência Americana e a Revolução Francesa, 

                                                 
13 BARBOSA, Rui – Oração aos moços – pg. 71- Rio de Janeiro:Edições de Ouro. 
14 ATALIBA, Geraldo – República e Constituição – pg 160 – 2ª Edição – São Paulo– Ed. 
Malheiros,2007 
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em que o direito de todo o ser humano, independente de classe social, começa 

a ser delineado.  

 

Nos dias atuais, o princípio é a base do Direito Público, pois este é 

regido pela estrita legalidade, ou seja, só é permitido ao Estado agir em linha 

com o estabelecido com a lei, não valendo para esse ramo do Direito a máxima 

que determina que o que não está proibido é permitido. No caso do Direito 

Público só o que for permitido por lei é que pode ser feito. Isso ocorre para 

limitar a ação do Estado na vida do particular, pois, como dito acima essa deve 

ser pautada pela lei. Especialmente quando a ação do Estado pode afetar bens 

caros ao homem como a liberdade e a propriedade. Vemos assim que esse 

princípio tem importância especial no ramo do Direito Tributário, sendo 

inclusive aplicado de maneira mais rígida no mundo tributário, pois nele se 

aplica a estrita legalidade, o que será explicado nos próximos tópicos. 

 

Ainda falando de sobreprincípios temos os princípios da Federação e da 

República que são chamados pelo professor Paulo de Barros Carvalho15 de 

princípios formadores do Estado, eles determinam a forma de Estado e o tipo 

de Governo e estão previstos no art. 1º de nossa Constituição. 

 

Eles são o fundamento de nossa forma de Estado e Governo. Geraldo 

Ataliba em seu livro República e Constituição explicava:  

”a República, tal como plasmada pelos sucessivos constituintes 

brasileiros, traduz-se num conjunto de instituições cujo funcionamento 

harmônico visa a assegurar, da melhor maneira possível, a eficácia de 

seu princípio básico, consistente na soberania nacional.”16 

 

O mesmo autor ao explicar Federação dizia que ela é uma forma 

necessária ao Estado republicano. Em suas próprias palavras o autor 

                                                 
15 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg. 273 -2ª Edição 
São Paulo– Ed. Noeses,2008 
16 ATALIBA, Geraldo – República e Constituição – pg.  89-2ª Edição – São Paulo:Ed. 
Malheiros,2007 
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explicava: “A federação é, assim uma decorrência necessária, no sistema 

brasileiro, do próprio regime republicano.”17 

 

A importância de tais princípios, que os tornam sobreprincípios é 

explicada pelo professor Paulo de Barros Carvalho quando afirma que: 

“nenhuma lei pode ser interpretada sem que se conforme a exegese desses 

dois princípios....Tanto o princípio republicano quanto o princípio federativo são 

os alicerces necessários da presente formação do Estado brasileiro.”18 

 

  A influência desses dois princípios no Direito Tributário é enorme, uma 

vez que, nosso sistema tributário é desenhado para um Estado federativo e 

republicano. Isso pode ser verificado pela autonomia de cada Estado-membro, 

que permite que ele tenha a capacidade de se autogerir com independência, 

não sofrendo interferência da União, podendo instituir seus próprios tributos, 

com base na competência estabelecida na Constituição Federal.  

 

Outro princípio que também ajuda no desenho de nosso sistema jurídico, 

é o princípio da separação dos Poderes. Ele está intimamente ligado ao 

princípio republicano e estabelece a necessidade da divisão dos poderes, 

segundo a sua especialização, em três esferas: a legislativa, a executiva e a 

judiciária.  

 

Baseado na visão de Rosseau, esse princípio visa garantir que com a 

especialização e a separação cada poder exerça seu papel da melhor forma, 

pois com a divisão de poder há um maior equilíbrio das forças e uma melhor 

fiscalização.  

  

 Sua aplicação no mundo do Direito Tributário se dá, por exemplo, na 

proibição da criação de tributos que não seja por lei emanada do Poder 

Legislativo, dentre outras. 

 

                                                 
17 ATALIBA, Geraldo – República e Constituição – pg.  44- 2ª Edição – São Paulo:Ed. 
Malheiros, 2007 
18 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg. 275 -2ª Edição 
–São Paulo: Ed. Noeses,2008 
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Nesse tópico procurei analisar os chamados sobreprincípios e seu 

impacto no Direito Tributário. Vimos que, sem o princípio da justiça e da 

certeza do direito, não podemos construir um ordenamento viável, pelo menos 

não em uma sociedade democrática. Pois não há como defender a existência 

de um sistema que não tenha por meta o valor justiça ou que não tenha 

normas com força de incidir. O princípio da justiça é de tal importância que 

acaba por influenciar outros princípios como o da segurança jurídica, 

anterioridade, legalidade e igualdade, pois eles buscam o valor justo, seja por 

dar estabilidade e previsibilidade às relações, seja por buscar a igualdade.  

 

Discorri também sobre outros sobreprincipios, como os da Federação, 

República e separação dos poderes, que são de suma importância para o 

desenho de nosso Estado e consequentemente do nosso sistema tributário. 

Através desses princípios viabilizamos a existência de unidades da federação, 

com autonomia e competência para instituição e cobrança de tributos. 

 

Finalizando esse tópico, podemos concluir pelo exposto acima que 

esses sobreprincípios são de grande importância para todo o ordenamento 

jurídico e consequentemente para o imposto analisado nesse trabalho. Esses 

princípios servem de base para o desenho de nosso sistema tributário, 

delimitando a ação do Estado, auxiliando o exegeta na interpretação das leis, 

funcionando ora como base, ora como limite, mas sempre sendo peça 

essencial para o mundo do Direito.  

 

 

II) Princípios Gerais: 

 

São aqueles que se aplicam a todos os ramos do Direito sem distinção, 

diferenciando-se dos sobreprincípios por não abrangerem uma extensão maior 

de bens jurídicos e por não imporem a realização de um ideal mais amplo.   

 

Dentre os princípios gerais que merecem menção temos o princípio da 

isonomia das pessoas constitucionais que é decorrente do princípio federativo. 

Segundo esse princípio, não existe uma hierarquia entre as pessoas 
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constitucionais, elas são entes iguais com competências claramente dispostas 

na Constituição Federal. No mundo do Direito Tributário essa isonomia pode 

ser verificada pela repartição de competências para instituir, cobrar ou isentar 

tributos. 

 

O princípio da irretroatividade das leis, também merece destaque, pois 

ele tem como meta garantir a segurança jurídica e a estabilidade social. Ele 

estabelece que as leis não podem retroagir, alcançando o direito adquirido, o 

ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ele tem íntima relação com o da 

Segurança Jurídica, pois também busca garantir estabilidade e previsibilidade 

das relações jurídicas. Ninguém pode ser surpreendido por uma lei que, não 

existindo quando da prática do ato, onere-o depois. Pois tal comportamento 

geraria insegurança, não permitindo que nenhum ato se tornasse pacífico, 

podendo sempre ter questionada sua validade à luz da nova lei, nunca 

ocorrendo uma estabilização, gerando uma situação de insegurança que 

fragilizaria o Direito.  

 

No ramo do Direito Tributário tal proibição é necessária para garantir ao 

contribuinte segurança, permitindo que esse só seja tributado por atos 

ocorridos após a vigência da nova lei. Vemos assim que tal qual o princípio da 

legalidade, o da irretroatividade visa limitar a ação do Estado, consolidando as 

relações e proibindo surpresas, gerando segurança através da estabilização 

das relações.   Segundo o professor Roque Antonio Carrazza19, a ligação entre 

os princípios da segurança jurídica e o da irretroatividade existe para assegurar 

às pessoas a intangibilidade dos atos e fatos lícitos já praticados sob a égide 

de uma determinada lei.  

 

 Outros dois princípios, que merecem ser citados, são os da supremacia 

do interesse público ao do particular e o da indisponibilidade dos bens públicos. 

Segundo o princípio da supremacia do interesse público, o interesse da 

sociedade supera o do particular em caso de confronto. Já o princípio da 

indisponibilidade do interesse público, limita a ação da Administração que só 

                                                 
19CARRAZZA, Roque Antonio – Curso de Direito Constitucional Tributário –pg.343 – 24º Edição  

-São Paulo: Ed. Malheiros,2008 
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pode abrir mão do interesse público por força de lei. Para o Direito Tributário 

eles pautam a relação entre Administração e contribuinte, pois qualquer ato 

que implique na disposição de interesse público, como anistia, isenção entre 

outros, somente é feito com autorização legal. 

 

 Dado o grande número de princípios existentes no mundo do Direito, 

optei por selecionar aqueles que, em minha opinião, tinham maior importância 

para esse trabalho e escolhi citar o princípio da isonomia das pessoas 

constitucionais, por entender que ele ajuda no desenho de nosso sistema 

tributário, reforçando a ideia de autonomia das pessoas jurídicas e divisão de 

competências. Apresentei também o princípio da irretroatividade, pois ele é 

muito importante para o mundo tributário, uma vez que garante a estabilidade e 

previsibilidade da relação tributária. Além desses, optei por abordar os 

princípios da indisponibilidade e supremacia dos interesses públicos, por serem 

os responsáveis pelo desenho da relação entre Administração e contribuintes.  

 

 Como os sobreprincípios, os princípios gerais também ajudam no 

desenho do sistema tributário e auxiliam o intérprete na construção da norma 

tributária. Em uma primeira análise pode parecer que só o princípio da 

irretroatividade tem relação com o imposto sobre a renda, mas a interpretação 

de uma norma implica também no conhecimento do sistema em que ela se 

encontra, e para tal é necessário sabermos da isonomia das pessoas 

constitucionais e de como é a relação entre Estado e contribuinte, para 

obtermos um melhor resultado no processo de interpretação.   

 

    

III) Princípios Constitucionais Tributários e Princípios Tributários: 

 

Esses são os princípios que têm aplicação exclusiva no mundo tributário, 

podendo estar previstos na Constituição Federal de maneira expressa ou não, 

quando serão chamados de princípios constitucionais tributários, ou serem 

citados na legislação infraconstitucional, quando recebem o nome de princípios 

tributários. 
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Inicio minha trajetória pelo princípio da legalidade tributária que está 

previsto no art. 150, I da CF e é sem dúvida um dos mais importantes para o 

desenho de nosso sistema tributário. Ele decorre do princípio da legalidade e 

estabelece a obrigatoriedade de lei para que a União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal possam exigir ou aumentar tributos.  

 

O professor Roque Antonio Carrazza em seu livro Curso de Direito 

Constitucional Tributário afirma que:  

“ O princípio da legalidade é uma das mais importantes colunas sobre as 

quais se assenta o edifício do direito tributário. A raiz de todo ato 

administrativo tributário deve encontrar-ser numa norma legal, nos 

termos expressos do art. 5º, II, da Constituição da República.”20  

 

Nessa mesma obra o ilustre mestre também afirma que o princípio da 

legalidade garante a segurança das pessoas diante do Fisco, e que se ele não 

existisse, a ação da Administração, sem esse limite, poderia levá-la a abusos. 

Ele demonstra claramente essa ideia no seguinte trecho: 

 “... o patrimônio dos contribuintes só pode ser atingido nos casos e 

modos previstos na lei, que deve ser geral, abstrata igual para todos (art. 

5º, I e art. 150, II ambos da CF), irretroativa (art.150, III, “a”, da CF), não- 

confiscatória (art. 150, IV, da CF), etc.”21 

 

O mesmo autor ainda esclarece que esse princípio atinge a todos os 

tributos em todas as suas espécies. Tendo eles, como único veículo possível a 

lei, isto é, o tributo deve ser criado por ato emanado do Poder Legislativo e não 

pelo Executivo, lei essa que deve trazer em seu corpo todos os elementos da 

regra-matriz. 

 

Ainda tratando do princípio da estrita legalidade ou legalidade tributária, 

gostaria de citar os ensinamentos do professor Paulo de Barros Carvalho, que 

em seu livro Curso de Direito Tributário diz:  

                                                 
20 CARRAZZA, Roque Antonio – Curso de Direito Constitucional Tributário –pg. 243 – 24º 
Edição – São Paulo: Ed. Malheiros,2008. 
21 CARRAZZA, Roque Antonio – Curso de Direito Constitucional Tributário –pg. 248 - 24º 
Edição- São Paulo: Ed. Malheiros,2008. 
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“O veículo introdutor da regra tributária no ordenamento há de ser 

sempre a lei (sentido lato), porém o princípio da estrita legalidade diz 

mais do que isso, estabelecendo a necessidade de que a lei adventícia 

traga no seu bojo os elementos descritores do fato jurídico e os dados 

prescritores da relação obrigacional.”22 

 

Completando a exposição, com intuito de demonstrar a importância 

desse princípio para o Direito Tributário, irei reproduzir  a explicação de Alberto 

Xavier que me parece sucinta e precisa, quando diz: “O princípio da legalidade 

tributária, nos quadros do Estado de Direito, é essencialmente um critério de 

realização de justiça;”23 

 

Vemos, assim, que o princípio da legalidade, para o Direito Tributário 

como para outros ramos do Direito Público, é o alicerce básico, pois toda e 

qualquer ação da Administração deve ser pautada pela lei. 

 

Outro princípio que merece menção é o princípio da igualdade tributária, 

que está previsto no art. 150, II da CF. Ele proíbe que União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios instituam tratamento desigual entre contribuintes que se 

encontrem em situação equivalente, sendo também proibida qualquer distinção 

em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida. Ele nada mais 

é que um reflexo do princípio constitucional da igualdade, que garante 

tratamento isonômico a todos aqueles que estejam em posição idêntica.   

 

Alberto Xavier explica muito bem a aplicação da igualdade ao mundo 

tributário, quando diz que:   

“o cerne da justiça em matéria de tributos está, pois, em afirmar que a lei 

fiscal deve tratar os cidadãos de modo ‘igual’ e que a igualdade, 

necessariamente relativa, tem como padrão ou como critério a 

capacidade econômica – aspecto positivo – com exclusão de todo e 

qualquer outro critério baseado em sexo, na raça ou até na 

                                                 
22 CARVALHO, Paulo de Barros – Curso de Direito Tributário- pg. 174 – 19º Edição – São 
Paulo: Ed. Saraiva,2007. 
23 XAVIER, Alberto – Os Princípios da Legalidade e da Tipicidade da Tributação – pg. 43 –  
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,1978 
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nacionalidade que, em face do ideal de justiça acolhido, não são tidos 

como relevantes mas ‘arbitrários’ – e este é o aspecto negativo.”24 

 

Vemos assim que o princípio da igualdade é aplicado ao mundo 

tributário através da igualdade tributária, que em conjunto com o princípio da 

capacidade contributiva visa a que os contribuintes sejam tributados de forma 

justa e correta. 

  

O princípio da capacidade contributiva, citado acima, funciona como a 

régua do princípio da igualdade e está previsto no art. 145, §1º da CF. Ele é de 

suma importância para o tributo a ser discutido nesse trabalho. Segundo o 

professor Roque Antonio Carrazza não é só o princípio da igualdade ou da 

isonomia tributária que é garantido pelo da capacidade tributária, mas também 

o princípio republicano, pois segundo palavras do próprio autor: “O princípio da 

capacidade contributiva – que informa a tributação por meio de imposto – 

hospeda-se nas dobras do princípio da igualdade e ajuda a realizar, no campo 

tributário, os ideais republicanos.”25 

 

Outro mestre que explica a natureza do princípio da capacidade é Paulo 

de Barros Carvalho:  

“A capacidade contributiva do sujeito passivo sempre foi o padrão de 

referência básico para aferir-se o impacto da carga tributária e o critério 

comum dos juízos de valor sobre o cabimento e a proporção do 

expediente impositivo. Mensurar a possibilidade econômica de contribuir 

para o erário com o pagamento de tributos é o grande desafio de 

quantos lidam com esse delicado instrumento de satisfação dos 

interesses públicos e o modo como é avaliado o grau de refinamento dos 

vários sistemas de direito tributário.”26 

 

Ainda falando de capacidade contributiva, gostaria de citar um trecho da 

dissertação de mestrado de Mary Elbe Queiroz, onde ela explica muito bem 

                                                 
24 XAVIER, Alberto – Os Princípios da Legalidade e da Tipicidade da Tributação – pg.10 – São 
Paulo: Revistas dos Tribunais, 1978. 
25 CARRAZZA, Roque Antonio – Curso de Direito Constitucional Tributário –pg. 87– 24ª Edição 
–São Paulo:Ed. Malheiros,2008 
26 CARVALHO, Paulo de Barros – Curso de Direito Tributário- pg. 181 – 19ª Edição –São 
Paulo: Ed. Saraiva,2007 
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quais são os possíveis sentidos de capacidade contributiva. Segundo essa 

autora nós temos:  

“i) capacidade contributiva, como derivada de uma relação jurídica entre 

Fisco e contribuinte, na qual esse está jurídica e legitimamente obrigado 

ao cumprimento de determinada prestação tributária; ii) a capacidade 

econômica, como a aptidão dos indivíduos de obterem riquezas, que 

quase todos têm, um indivíduo com poucos recursos tem capacidade 

econômica, mas não tem capacidade contributiva, pois não é legitima 

uma tributação que atinja o mínimo vital; e a iii) a capacidade financeira 

entendida como a disponibilidade para a liquidação das obrigações 

tributárias. “27 

 

Além dos possíveis sentidos da expressão capacidade contributiva, 

podemos ainda considerar a mesma sob dois aspectos, o objetivo e o 

subjetivo. Roque Antonio Carrazza28, adepto do sentido objetivo, explica que a 

capacidade contributiva refere-se às manifestações objetivas de riqueza, 

individualmente consideradas e não leva em conta as condições econômicas 

reais do contribuinte. Sendo assim, segundo o autor, não viola a capacidade 

contributiva a lei que leva em conta a aptidão abstrata das pessoas para 

suportar a carga tributária. Sua tese é embasada na posição de Alfredo 

Augusto Becker29 que com muita propriedade explicava que o aspecto objetivo 

da capacidade contributiva se baseava nos fatos-signos presuntivos de riqueza 

– vale dizer, fatos que, a priori fazem presumir que quem os realiza tem riqueza 

suficiente para ser tributado.  

 

Ainda tratando de capacidade contributiva, temos que falar do sentido da 

expressão “sempre que possível” existente no texto do artigo constitucional. Tal 

expressão pode parecer em uma primeira leitura como uma flexibilização do 

princípio, o que sabemos não ser a interpretação correta. Essa também é a 

opinião do professor Roque Antonio Carrazza30 que diz que essa expressão 

                                                 
27 QUEIROZ, Mary Elbe – Tese de Doutorado – A regra-matriz de incidência do Imposto sobre 
a Renda – pg. 56 –  2001 – PUC - SP 
28CARRAZZA, Roque Antonio – Curso de Direito Constitucional Tributário –  pg.90 – 24ª Edição 
–São Paulo: Ed. Malheiros,2008  
29 BECKER, Alfredo Augusto – Teoria Geral do Direito Tributário – pg.279 – 4ª Edição – São 
Paulo:Ed. Noeses, 2007 
30 CARRAZZA, Roque Antonio – Curso de Direito Constitucional Tributário –  pg.103 – 24ª 
Edição –São Paulo: Ed. Malheiros, 2008. 
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não significa uma mera recomendação, na verdade essa norma estabelece 

que, sempre que a natureza do imposto permitir, ele deve ter caráter pessoal e 

ser graduado conforme a capacidade contributiva.  

 

Outro conceito relacionado com a capacidade contributiva que merece 

citação é o do mínimo vital. O mínimo vital previsto em nossa Constituição 

busca garantir às pessoas, condições mínimas de existência digna quando 

estabelece que um dos objetivos de nosso país é erradicar a pobreza. O 

professor Roque Antonio Carrazza explica que esse objetivo deve ser buscado 

pelo Estado, como vemos no trecho a seguir:  

“Nossa Constituição garante, às pessoas, condições mínimas de 

existência digna, como se pode inferir da leitura de seu art. 3º, III, que 

aponta como sendo um dos objetivos da República Federativa do Brasil 

“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais regionais. Isto exige não só uma ação positiva do Estado, para 

garantir a todo um padrão de vida aceitável, como a não tributação do 

mínimo vital (ou mínimo existencial), a fim de que as pessoas tenham 

condições econômicas de desfrutar, pelo menos, dos progressos básicos 

da Humanidade.” 31 

 

É também o professor Roque Antonio Carrazza32 que afirma ser difícil a 

determinação do que é exatamente o mínimo vital, mas segundo ele gravita em 

torno dos bens mais preciosos do ser humano: a vida, a saúde e a cultura. Ele 

deve garantir as necessidades vitais básicas como moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.  

 

Vemos pelo exposto acima que a capacidade contributiva pode ser vista 

de vários ângulos diferentes, pode ser vista como a capacidade de suportar o 

ônus tributário, ou como uma forma de se estabelecerem distinções entre as 

pessoas com o intuito de buscar a isonomia. 

 

                                                 
31 CARRAZZA, Roque Antonio – Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza –
pg. 51- 2ª Edição – São Paulo: Ed. Malheiros,2006. 
32CARRAZZA, Roque Antonio – Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza –pg 
52- 2ª Edição- São Paulo: Ed. Malheiros,2006.  
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O outro princípio que merece destaque é o princípio da irretroatividade 

da lei tributária, previsto no art. 150, III, “a” da CF. Segundo a lição do professor 

Paulo de Barros Carvalho o princípio da irretroatividade repete o comando 

constante na diretriz prevista no art. 5º XXXVI da Constituição, que afirma que 

a lei não atinge o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

 

Ao falarmos de irretroatividade, é impossível deixarmos de citar a 

retroatividade prevista no art. 106 do CTN, pois segundo esse artigo a lei 

poderá retroagir nos casos da lei ser expressamente interpretativa e quando o 

ato não foi definitivamente julgado. Nesse último caso, nenhum comentário 

muito profundo se faz necessário, pois quando o ato não foi definitivamente 

julgado, ele ainda não foi coberto pelo manto da imutabilidade gerado pela 

coisa julgada, podendo assim ser modificado. A crítica maior cabe à expressão 

“lei expressamente interpretativa”. Primeiro porque há uma enorme dificuldade 

em se determinar o que seria uma lei interpretativa. O professor Paulo de 

Barros explica que as leis interpretativas são as que circunscrevem seus 

objetivos ao esclarecimento das dúvidas. Pois bem, se servem para esclarecer 

dúvidas, certamente modificarão entendimentos, e se assim fizerem inovarão a 

ordem, deixando de ser meramente interpretativas. Vemos essa posição no 

texto a seguir:  

“ As leis tributárias ditas “interpretativas”, assim como qualquer outra lei 

que pretensamente assuma esse caráter devem ser examinadas com 

particular cautela. Não pode o legislador, sobre o pretexto de esclarecer 

pontos obscuros de uma lei ou de revelar seu verdadeiro sentido,  

utilizar-se de outros diplomas, supostamente interpretativos, para 

estabelecer aos destinatários os rigores de uma retroatividade 

ilimitada.”33 

 

Outro mestre que também se ocupa com o assunto é o professor Roque 

Antonio Carrazza34, quando ensina que a lei que cria ou majora o tributo tem 

irretroatividade absoluta, isto é, não admite exceções. A única forma de 

retroatividade prevista no Direito Tributário é a chamada benéfica, isto é, a que 

                                                 
33 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg. 293 -2ª edição –
São Paulo: Ed. Noeses,2008 
34CARRAZZA, Roque Antonio – Curso de Direito Constitucional Tributário –  pg.345 – 24ª 
Edição – São Paulo: Ed. Malheiros,2008 
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beneficia o contribuinte. Essa possibilidade de retroação é prevista no art. 106 

do CTN, norma que é criticada pelo ilustre autor, pois para ele não há lei 

interpretativa, uma vez que esta não tem função de interpretar e sim de inovar 

o ordenamento. Quem interpreta as leis é o operador do direito e não a lei.  

 

O mesmo mestre, mostrando uma coerência irrefutável, explica que a 

irretroatividade das leis, não vale só para a esfera judicial, valendo também 

para a administrativa, portanto, atos praticados sob a égide de determinada lei 

não podem ser modificados pela mudança da mesma, se implicam em prejuízo 

para o contribuinte.  

 

Vemos assim a íntima relação que o princípio da irretroatividade tem 

com o da segurança jurídica, pois o impedimento de que leis atuais regulem 

fatos passados gera uma confiança no sistema, possibilitando que a 

previsibilidade ocorra, esta é sem dúvida a finalidade da existência de tal 

princípio. 

 

Em resumo, esse princípio estabelece que é proibido à União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal criar ou aumentar tributos em relação a fatos 

geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, promovendo assim 

estabilidade e previsibilidade. 

 

O princípio da anterioridade simples, previsto no art. 150,III, “b” da CF 

também tem sua base no princípio da segurança jurídica, uma vez que garante 

que a lei, ao majorar ou criar um tributo, não pode causar efeitos no mesmo 

exercício de sua publicação, tendo que esperar o próximo ano para surtir 

efeitos. Ao garantir que o contribuinte não será surpreendido, deixando claro 

quais são as regras do jogo, o legislador garante a previsibilidade e constância 

que são valores do princípio da segurança jurídica. 

 

O professor Roque Antonio Carrazza resume muito bem em que 

consiste o princípio da anterioridade, quando diz:  

“Em síntese, pelo princípio da anterioridade não é suficiente que a lei 

que cria ou aumenta o tributo esteja em vigor no exercício anterior ao de 
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sua cobrança administrativa. É preciso, ainda, que esteja em vigor no 

exercício anterior ao da ocorrência do fato imponível.”35 

 

Na mesma obra o professor explica que a razão de tal princípio é 

permitir que o contribuinte se prepare para suportar a carga tributária, não 

sendo surpreendido.  

 

Mizabel Derzi, atualizando a obra do saudoso Aliomar Baleeiro, explica 

que:  

“o princípio da anterioridade das leis tributárias tem como efeito obstar a 

eficácia das normas que criam ou aumentam em qualquer tipo de exação 

fiscal (salvo as exceções expressamente consignadas no Texto), 

impedindo a sua aplicabilidade, executoriedade e exigibilidade até o 

exercício subseqüente àquele no qual tenham entrado em vigor.”36  

 

Mas como é sabido esse princípio não é absoluto, pois nem todos os 

tributos são sujeitos à anterioridade, temos alguns que, pela sua natureza 

extrafiscal ou urgência, permitem alteração dentro do mesmo exercício. Essas 

exceções estão elencadas na Constituição Federal no art. 150, § 1º da CF, que 

estabelece que os seguintes tributos não precisam observar a anterioridade: 

impostos sobre importação, exportação, o imposto sobre produtos 

industrializados, o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativa a títulos e valores mobiliários, impostos lançados em caso de guerra e 

os empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias 

decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência.   

 

Ainda falando do princípio da anterioridade, alguns autores, entre eles 

Roque Antonio Carrazza, atacam o hábito do governo em publicar uma norma 

no cair do dia 31 de dezembro de um ano para que essa possa ser aplicada no 

ano seguinte. Esses autores defendem que a anterioridade não deve se fundar 

somente no ato de publicação, mas sim no ato de comunicação, isto é, há a 

                                                 
35 CARRAZZA, Roque Antonio – Curso de Direito Constitucional Tributário – pg.189 – 24ª 
Edição – São Paulo: Ed. Malheiros,2008. 
36 BALEEIRO, Aliomar – Direito Tributário Brasileiro – Atualizado por DERZI, Misabel Abreu 
Machado – pg. 104 - 11ª Edição – Rio de Janeiro: Ed. Forense,2006. 
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necessidade que se dê ao contribuinte o direito de conhecer a norma para que 

não se firam postulados como o da certeza jurídica e da segurança jurídica.  

 

Outro ponto que merece destaque é que a anterioridade só impede a 

eficácia da lei tributária, não afetando a sua vigência ou validade. Sendo assim, 

uma lei pode entrar em vigor em um exercício, mas surtir efeito só em outro 

exercício.  

 

Intimamente ligado ao princípio da anterioridade, tratando-se na verdade 

de uma derivação dele, o princípio da carência tributária ou da anterioridade 

nonagesimal está previsto no art. 150, III, “c” da CF. Ele também tem como 

base o princípio da segurança jurídica, buscando dar previsibilidade às 

atuações do Fisco, que tanto oneram os contribuintes. Essa anterioridade se 

aplica à maioria dos impostos, não se aplicando somente àqueles que têm 

caráter puramente extrafiscal, como o imposto sobre importação e exportação 

e o imposto sobre operações de crédito ou são oriundos de causas de urgência 

como o caso do imposto compulsório em caso de guerra. Ele visa garantir ao 

contribuinte um período de pelo menos 90 dias para se adequar à nova 

cobrança. 

 

 Ele surgiu como reação ao hábito do Fisco de publicar modificações ao 

cair das luzes do último dia do ano, para cumprir com o princípio da 

anterioridade normal. Tal comportamento acabava por não garantir ao 

contribuinte um período para se ajustar às novas exigências.  

 

 Além dos princípios constitucionais acima citados, temos o princípio da 

proibição do confisco previsto no art. 150, IV da CF. Ele tem íntima relação com 

dois outros princípios constitucionais: o primeiro é o princípio da propriedade, 

que está previsto no art. 5º, inciso XXII e o segundo é o princípio da 

capacidade contributiva, pois a não observância da capacidade do contribuinte, 

pode levar o Fisco a confiscar o bem, desrespeitando assim o direito à 

propriedade. 

 



31 
 

Segundo o princípio da proibição do confisco, é defeso à União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios utilizar tributo com efeito confiscatório. O 

professor Roque Antonio Carrazza explica que a proibição do confisco serve 

como limitador das pessoas políticas, que não podem emitir regras que gerem 

a expropriação de bens privados. Por isso os impostos devem ser graduados 

para não atingirem as fontes produtoras de riquezas. O mesmo mestre resume 

de maneira clara qual deve ser o comportamento do legislador para que o 

mesmo não fira esse princípio, segundo ele: “... o princípio da não- 

confiscatoriedade exige do legislador, conduta marcada pelo equilíbrio, pela 

moderação e pela medida, na quantificação dos tributos, tudo tendo em vista 

um direito tributário justo.”37  

 

Novamente devido ao grande número de princípios existentes em nosso 

ordenamento, optei por selecionar aqueles que acredito terem mais relação 

com o objetivo desse trabalho. Iniciei esse tópico explicando o princípio da 

legalidade que é o princípio base de todo o sistema tributário, uma vez que só 

através de lei em sentido estrito é possível criar ou majorar tributos. A relação 

desse princípio com o imposto analisado nesse trabalho é a mesma com outros 

tributos, pois só é possível instituir ou majorar o imposto sobre a renda através 

de lei.  

 

Juntamente com o princípio da legalidade tratei dos princípios da 

irretroatividade, anterioridades normal e nonagesimal, que são aqueles que 

ajudam ao exegeta estabelecer qual lei se aplica ao fato imponível ocorrido em 

determinada época, possibilitando a determinação do valor do tributo a pagar.  

Tal qual a legalidade esses princípios também se aplicam ao imposto sobre a 

renda, determinando qual lei se aplica ao fato imponível que é auferir renda. 

 

Em seguida discorri sobre o princípio da igualdade tributária e da 

capacidade contributiva, esses dois princípios também são muito importantes 

para o desenho do imposto sobre a renda, pois ajudam o exegeta na 

determinação do conceito de renda. Pois, ao determinar o tratamento 

                                                 
37 CARRAZZA, Roque Antonio – Curso de Direito Constitucional Tributário –  pg.101 – 24ª 
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isonômico dos contribuintes, é necessário levar em conta a capacidade 

contributiva dos mesmos. Ou seja, é necessário verificar se houve um 

acréscimo no patrimônio do contribuinte, se esse acréscimo consiste em renda, 

e sendo renda se o valor tributado não implicará em um empobrecimento, pois 

se tal ocorrer o princípio da capacidade contributiva não está sendo observado. 

No intuito de complementar minha explicação gostaria de citar Mary Elbe 

Queiroz, que em sua tese de doutorado explica bem a capacidade para o 

imposto sobre a renda dizendo:  

“No tocante ao Imposto sobre a Renda, a capacidade contributiva é 

aquela revelada pelo “acréscimo” obtido como resultado da aquisição de 

“rendas” ou “proventos”, entendidos esses como ganho além dos gastos 

e despesas dedutíveis (aquelas necessárias à manutenção da fonte 

produtora e à produção dos rendimentos) para as pessoas físicas, e o 

“lucro” (receitas menos custos e despesas) para as pessoas jurídicas. 

Não há que se falar em incidência do imposto onde somente existir 

capacidade econômica em potencial, ou seja, o contribuinte pode ter 

auferido valores, ingressos, de alta monta, entretanto, no momento da 

apuração da base de cálculo do imposto, os gastos/despesas, poderão 

ser superiores aos ingressos e não resulte fato (base) sobre o qual deve 

incidir tributação.” 38 

 

 Após analisar os princípios da capacidade contributiva e da igualdade, 

abordei também o princípio do não confisco que auxilia na compreensão do 

conceito de renda, pois estabelece que a tributação não pode confiscar e faz 

com que se forme na cabeça do exegeta um limite, que apesar de não ser 

exato é muito claro. Esse limite mostra que renda não é capital, renda é algo 

que acresce, pois ao tributar a renda não se confisca, pois se tributa o 

acréscimo e não o próprio capital. Nesse mesmo raciocínio caminha Mary Elbe 

Queiroz que em sua tese de doutorado diz que:  

“No tocante ao Imposto sobre a Renda, é evidente que a tributação 

somente poderá incidir sobre a parte do fato econômico realizado pelo 

contribuinte, e essa parte é exatamente o “acréscimo patrimonial” havido 

pelas pessoas físicas ou jurídicas. Esse “acréscimo” deverá ser 

considerado como o resultado dos ingressos/rendas/proventos menos os 

custos e despesas, necessários à produção dos rendimentos ou à 

                                                 
38 QUEIROZ, Mary Elbe – A regra-matriz de incidência do Imposto sobre a Renda – pg. 59 – 
Tese de Doutorado –  2001 – PUC –SP. 
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manutenção da respectiva fonte produtora (o contribuinte), sob pena de 

ser atingido o próprio patrimônio e ser desvirtuada a configuração do 

imposto que não tem caráter patrimonial”. 39 

 

 Concluindo, como disse acima, existe uma profusão de princípios que 

ajudam a desenhar nosso ordenamento, tentei nesse tópico citar todos os 

princípios tributários que mais influem no desenho do que chamamos de renda.  

 

 

IV) Princípios aplicados ao Imposto sobre a Renda: 

 

 Esse último tópico trata dos princípios aplicados somente ou 

principalmente ao imposto sobre a renda; são aqueles que em última análise 

ajudam a delinear o tributo. 

 

Inicio minha trajetória pelo princípio da universalidade previsto no art. 

153, §2º, I da CF. Ele determina que todas as rendas ou proventos de todas as 

espécies e gêneros, independente de denominação, localização, situação 

jurídica, nacionalidade da fonte e origem sejam alcançados pela tributação, 

salvo os protegidos pela imunidade ou isenção.  

 

Ele é de suma importância para o imposto sobre a renda, uma vez que 

ajuda a construção do conceito de renda, pois ao estabelecer que o imposto 

deve incidir sobre o total de rendas, impede que o Fisco tribute só parte dos 

resultados. O professor Roque Antonio Carrazza exprime esse mesmo 

entendimento quando diz: “... a renda e os proventos devem ser visualizados 

como um todo, de sorte a desvendar o real acréscimo patrimonial 

experimentado pelo contribuinte durante o período aquisitivo.”40 

 

Vemos assim que ao estabelecer a necessidade de se considerar o total 

do patrimônio da pessoa, busca-se verificar no todo o real acréscimo ocorrido 

                                                 
39 QUEIROZ, Mary Elbe – A regra-matriz de incidência do Imposto sobre a Renda – pg. 80– 
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40 CARRAZZA, Roque Antonio – Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza – 
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em determinado período, impedindo que o Fisco considere como renda só uma 

parte dos ganhos. Pois se isso fosse permitido, o objeto da incidência não seria 

renda, mas sim ganhos que não representariam um real acréscimo patrimonial.  

 

Outro princípio que tem grande aplicação no imposto sobre a renda é o 

da generalidade, ele está previsto no art. 153, § 2º, I da CF. Ele também é 

decorrente do princípio da igualdade e estabelece que todas as pessoas 

independente de qualquer condição, cor, raça, credo, sexo, estado civil 

submetam-se à incidência do imposto quando praticarem o fato imponível do 

mesmo. Nas palavras do professor Roque Carrazza: “Por generalidade 

entendemos que o imposto há de alcançar todas as pessoas que realizam seu 

fato imponível.”41 

 

A única exceção a esse princípio ocorre no caso de imunidade ou 

isenção, mas o professor Roque Antonio Carrazza lembra que: “eventuais 

isenções somente são admitidas quando rendem homenagens ao princípio da 

igualdade e, por extensão, ao da capacidade contributiva.”42 Vemos assim que 

isenções e imunidades podem e devem ser concedidas quando seu objetivo for 

eliminar desigualdades e adequar o tributo à capacidade contributiva. 

 

 Por fim, gostaria de esclarecer que apesar de muitas vezes esse 

princípio ser confundido com o da universalidade, os dois têm conteúdos 

diferentes, pois este visa que seja oferecido à tributação o total das rendas, 

enquanto o principio da generalidade visa incluir na tributação todos aqueles 

que praticaram o fato imponível. Esses princípios são relacionados com 

diferentes aspectos da regra-matriz de incidência, o da generalidade se atém 

ao aspecto pessoal, pois determina que todos aqueles que pratiquem o fato 

imponível sejam tributados. Já o princípio da universalidade se relaciona com o 

aspecto quantitativo, estabelecendo que todas as rendas e proventos auferidos 

pelo sujeito passivo sejam oferecidos a tributação.  

 

                                                 
41 CARRAZZA, Roque Antonio – Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza –
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42CARRAZZA, Roque Antonio – Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza –
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O princípio da progressividade está previsto nos artigos arts. 153,§ 2º, I; 

156,§ 1º;182,§ 4º, II da CF e também decorre dos princípios da igualdade e da 

capacidade contributiva, ele visa garantir que aquele que apresente maior 

capacidade contributiva pague mais do que aquele que tem menos capacidade. 

Na lição do professor Roque Carrazza:  

“A progressividade das alíquotas tributárias, longe de atritar com o 

sistema jurídico, é o melhor meio de se afastarem, no campo dos 

impostos, as injustiças tributárias, vedadas pela Carta Magna. Sem 

impostos progressivos não há como atingir-se a igualdade tributária. 

Logo, o sistema de impostos, no Brasil deve ser informado pelo critério 

da progressividade.”43 

 

A progressividade visa garantir justiça fiscal e social, pois busca 

equilibrar as desigualdades sociais. Essa técnica também ajuda a garantir que 

os princípios da capacidade contributiva e pessoalidade sejam alcançados, 

uma vez que permite diferentes alíquotas para diferentes bases de cálculo. Isto 

é, quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota, garantindo assim que 

aquele que apresenta maior capacidade contributiva pague mais. 

 

Outro princípio que também se aplica ao imposto sobre a renda é o 

princípio da pessoalidade previsto no art. 145, §1º da CF. Também decorrente 

do princípio da igualdade, o da pessoalidade impõe que a incidência do 

imposto deve observar as características das pessoas que vão sofrer o 

gravame. Vemos assim que esse princípio tem íntima relação com o princípio 

da capacidade contributiva, pois pessoalidade e capacidade contributiva são 

faces de uma mesma moeda, e visam garantir que o tributo seja dosado 

levando em conta as características próprias do contribuinte, com o intuito de 

respeitar o princípio máximo que é o da igualdade.     

 

Misabel Derzi44 lembra que além do princípio da capacidade contributiva, 

o da pessoalidade encontra-se também atrelado ao da progressividade, pois 

                                                 
43 CARRAZZA, Roque Antonio – Curso de Direito Constitucional Tributário – pg.89 – 24ª Edição 
–São Paulo: Ed. Malheiros, 2008 
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segundo a autora ambas são técnicas de graduação da capacidade econômica 

dos contribuintes.  

 

Vemos assim que tal princípio visa garantir a individualização de cada 

contribuinte, impedindo que uma generalização leve à infringência do princípio 

da igualdade. A razão e a natureza desse princípio foi muito bem descrita por 

Mary Elbe Queiroz, que diz:  

“No tocante aos tributos, a pessoalidade manifesta-se por meio da 

observância do primado na fixação das exações, quando considera as 

condições e características pessoais daqueles a quem, por haverem 

realizado fatos geradores, a lei incumbe o ônus de cumprir com a 

respectiva obrigação tributária. A pessoalidade vincula-se diretamente a 

capacidade contributiva, tendo em vista que é aquela que mostra a 

situação do individuo e seu poder de arcar com o ônus tributário. Outra 

característica que identifica a pessoalidade é que a tributação recai 

diretamente sobre aquele que sofre o ônus do imposto, isto é, sobre o 

contribuinte de direito (de jure) que, ao mesmo tempo também é o 

contribuinte de fato.” 45  

 

 Por fim, ao observarmos os princípios da universalidade, generalidade, 

capacidade contributiva e progressividade, conseguimos determinar alguns 

elementos que nos levam à construção do conceito de renda. Pois ao 

observarmos o princípio da universalidade, sabemos que a base de cálculo do 

imposto sobre a renda deve considerar todas as rendas e proventos recebidos 

pelo sujeito passivo. Sendo que esse universo deve ser limitado pela 

verificação da capacidade contributiva, usando quando possível alíquotas 

progressivas.   

 

 

2. 1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme o leitor pode verificar, não descrevi nesse tópico todos os 

princípios existentes no mundo do Direito, porque tal tarefa é impossível dada a 

sua profusão em nossa doutrina.  Optei assim, por descrever aqueles que 
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entendo serem mais importantes e que se aplicam direta ou indiretamente ao 

imposto escolhido para ser discutido nesse trabalho.  

 

A outra razão que me levou a iniciar este trabalho com um estudo dos 

princípios foi o fato de ser defensora da existência de uma previsão 

constitucional de renda. Isto é, acredito que o conceito de renda já vem 

plasmado em nossa Constituição, bastando ao exegeta o trabalho de analisar 

com cuidado o texto constitucional, para, em conjunto com o significado da 

palavra renda, chegar ao conceito.  

 

Acredito que o percurso para a formação do conceito de renda passa 

pela obtenção do significado da palavra renda na Língua Portuguesa e em 

outras ciências. Pela análise de princípios como o federativo, da república e da 

isonomia das pessoas constitucionais, que ajudam no conhecimento de nosso 

Estado e auxiliam na compreensão do sistema tributário com sua divisão de 

competências e estabelecimento de bases de cálculo. Essa análise do sistema 

tributário proporciona ao intérprete o conhecimento do que é renda pela 

negativa, sabendo o que não é renda, mas tendo uma ideia de que a mesma 

representa um acréscimo patrimonial, o exegeta pode agora usar os princípios 

constitucionais como os da universalidade, capacidade contributiva, proibição 

do confisco, progressividade, pessoalidade, mínimo vital entre outros para 

refinar sua análise. E será da atenta leitura desses comandos que ele 

conseguirá extrair que a base de cálculo do imposto de renda deve incluir todas 

as rendas e proventos e não só de uma parcela. Ainda no processo de 

estabelecimento da renda, o intérprete deve observar a capacidade contributiva 

do sujeito passivo, sob pena de estar atingindo não o acréscimo, mas sim o 

próprio capital, ferindo assim o princípio do não confisco e do mínimo vital.  

Vemos assim que o processo de construção do conceito de renda é complexo 

e passa por várias fases.  

 

Vemos pelo exposto acima que através da análise do significado das 

palavras, dos conceitos dados por outras ciências e dos princípios 

constitucionais conseguimos estabelecer os contornos de renda. Notamos 

também que a Constituição através de seus princípios estabelece os limites, 
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funcionando como uma moldura, restando ao legislador infraconstitucional a 

complementação do conceito, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela 

Constituição. 

 

Sei bem que esse entendimento não é unânime, alguns autores 

defendem que o legislador infraconstitucional é o responsável pelo conceito de 

renda, que para eles pode ter qualquer forma desde que determinada em lei 

infraconstitucional. Tal posição me parece extremamente perigosa, uma vez 

que dá ao legislador um grande poder e parece ignorar a vontade da 

Constituição Federal, que se ocupou em delinear competências e bases de 

cálculo, buscando um detalhamento não muito comum em constituições. 

Apesar de não concordar com esses autores, acredito não estar tão errada, 

sentindo-me até confortável em defender tal posição, uma vez que me encontro 

na companhia de mestres da qualidade dos professores José Artur Lima 

Gonçalves e Roque Antonio Carrazza. 

  

Nos próximos tópicos apresentarei a importância da linguagem no 

Direito, como se formam os conceitos, além de discutir sobre conceito de renda 

sob o prisma econômico e jurídico. 

 

 

3- IMPOSTO SOBRE A RENDA 

 

3.1 – CONCEITO DE RENDA 

 

Nesse tópico apresento o conceito de renda, discutindo o percurso que o 

exegeta faz desde a decodificação do signo até a sua formação. Irei também, 

mostrar a evolução do conceito de renda na Economia, explicando a  influência 

deste na formação do conceito jurídico. Uma vez explicado e entendido o 

conceito de renda econômico, irei explorá-lo sob o prisma jurídico, o qual 

acredito que é fruto da análise criteriosa da Constituição em conjunto com o 

sentido mínimo do termo. Sentido esse que é fruto da análise etimológica da 

palavra combinada com os conceitos construídos pela Economia. Irei mostrar 

com isso a necessidade da multidisciplinariedade para a construção de 



39 
 

conceitos sólidos. Pois apesar de o Direito ser um ramo autônomo, capaz de 

criar seus próprios conceitos, estes, sob a pena de não representarem a 

realidade, não podem negar totalmente o sentido mínimo atribuído a eles pela 

sociedade. Portanto, em minha opinião, o Direito tem autonomia, mas, como 

toda Ciência, depende de outras para construir significados e criar conceitos. 

 

 

3.1.1 – INTERPRETAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS 

 

Iniciarei esse tópico por descrever o que é a linguagem e em que consiste a 

criação de um conceito.  Pois, como sabemos, o Direito é uma ciência social 

calcada totalmente na linguagem, ele existe devido a ela e é exercido através 

dela. Portanto, quando falamos de Direito, obrigatoriamente temos que tratar 

de linguagem. Ainda mais se vamos abordar a construção de conceitos que, 

segundo o ensinamento do professor Paulo de Barros Carvalho46, consiste em 

um trabalho de selecionar caracteres, escolher traços, separar alguns aspectos 

desprezando os demais.  

 

Ao tratar do relacionamento entre linguagem e Direito, não posso deixar 

de citar o professor Paulo de Barros Carvalho, que tanto tempo dedicou a esse 

assunto. Segundo esse insigne mestre, o Direito é um sistema proposicional 

nomoempírico prescritivo, isto é, um sistema fundado em proposições, 

implicando assim em linguagem.   Ele não existe sem alguma linguagem, tanto 

é assim, que esse mesmo mestre em sua obra Direito Tributário Linguagem e 

Método diz:  

“...é temerário tratar do jurídico sem atinar a seu meio exclusivo de 

manifestação: a linguagem. Não toda e qualquer linguagem, mas a 

verbal-escrita, em que se estabilizam as condutas intersubjetivas, 

ganhando objetividade no universo do discurso. E o pressuposto do 

“cerco inapelável da linguagem” nos conduzirá, certamente, a uma 

concepção semiótica dos textos jurídicos, em que as dimensões 

                                                 
46 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg. 253 -2º edição –  
São Paulo:Ed. Noeses,2008 
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sintáticas ou lógicas, semânticas e pragmáticas funcionam como 

instrumentos precisos do aprofundamento cognoscitivo.”47    

 

Vemos pelo parágrafo acima que o Direito existe em razão da linguagem 

e, portanto, o estudo dela se torna essencial. Por esse motivo é que irei, nos 

próximos parágrafos, citar alguns conceitos construídos por mestres de 

extremo valor que trilharam com brilhantismo esse árduo caminho. Veremos 

abaixo os conceitos de signo, significado, significação, língua, linguagem, 

proposição e norma. Pois só após o conhecimento desses conceitos, 

poderemos tratar sobre interpretação e Direito de maneira clara e concisa, 

atingindo a finalidade deste trabalho. 

 

É pela importância que a linguagem tem para o Direito que inicio minha 

exposição discutindo sobre Semiótica, para depois determinar o que é um 

conceito, e então trabalhar com conceitos de renda, seja do ponto de vista 

econômico, seja do ponto de vista jurídico. 

 

Não há como principiar nossa discussão sobre Semiótica sem antes 

esclarecer o que é essa Ciência, qual seu campo de ação e qual a sua utilidade 

para nossa análise. 

 

Semiótica, nas palavras da cara professora Clarice Von Oertzen de 

Araújo, “é a ciência dos signos, a ciência que estuda os fenômenos da 

representação.”48 É, portanto, a ciência que estuda a linguagem, a 

comunicação em todas as suas formas e não somente na forma escrita ou 

falada. 

 

Continuando o trajeto que resolvi trilhar para explicar o processo de 

interpretação e formação de conceitos, vejo-me forçada agora a me aprofundar 

um pouco mais em Semiótica, para mostrar como saímos do signo para o 

                                                 
47 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg. 162 -2ª edição – 
São Paulo:Ed. Noeses,2008 
48 ARAÚJO, Clarice Von Oertzen de – Fato e Evento Tributário – Uma Análise Semiótica – pg. 
335 - Curso de Especialização em Direito Tributário: estudos analíticos em homenagem a 
Paulo de Barros Carvalho – Coordenador Eurico Marcos Diniz Santi – 1ª Edição – São 
Paulo:Ed. Forense,2005. 
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significado. Dentre as inúmeras classificações que existem na doutrina optei 

pela dada por Charles Sanders Pierce, que divide o processo semiótico em 

signos ou representâmen, interpretante e o fundamento do representâmen ou 

objeto.  Esse mesmo filósofo e matemático explicava o processo semiótico da 

seguinte maneira (apud Clarice Von Oertzen, Fato e Evento Tributário, pg.336):   

 “um signo ou representâmen é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, 

representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente 

dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais 

desenvolvido. Ao signo assim criado denomino interpretante do primeiro 

signo. O signo representa esse objeto não em todos os seus aspectos, 

mas com referência a um tipo de ideia que eu, por vezes, denominei 

fundamento do representâmen.”49 

 

Vemos pela explicação acima que o processo de compreensão inicia-se 

com um signo, que pode se apresentar na forma de ícone, índice ou símbolo. 

Sendo que os ícones são os signos que possuem similaridade com o objeto 

representado, os índices os que têm uma relação existencial com o objeto que 

representam e os símbolos os que têm uma relação convencional com o objeto 

que denotam.  Para a nossa análise que se ocupa da linguagem falada e 

escrita, e da extração de significado desta, os símbolos são os mais 

importantes, pois  as palavras são símbolos, isto é, são signos que provêm de 

uma relação convencional.  

 

   Podemos verificar assim que a menor unidade de significação é o signo, e 

que esse pode ter três formas diferentes. Eles são na explicação simples e 

clara de Tárek Móyses Moussallen: “convenções dos sujeitos para representar 

o mundo físico. São concepções pactuadas das quais o homem (como ser 

cultural que é) compartilha, ao nascer em um mundo cultural.”50 

 

Mas o processo de formação de sentido, não termina na obtenção de 

sentido do texto escrito, na decodificação do signo. Pois, um texto fora de seu 

                                                 
49 PEIRCE, Charles Sanders – In: ARAÚJO, Clarice Von Oertzen de – Fato e Evento Tributário 
– Uma Análise Semiótica – pg. 336 - Curso de Especialização em Direito Tributário: estudos 
analíticos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho – Coordenador Eurico Marcos Diniz 
Santi – 1º Edição –São Paulo:Ed. Forense,2005. 
50 MOUSSALLEN, Tárek Moyses – Fontes do Direito Tributário – pg 2 – 2ª Edição - São 
Paulo:Ed. Noeses, 2006. 
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contexto pouco ou nenhum significado tem. Portanto, após extrair o significado 

dos símbolos que são as palavras, temos o segundo passo que é extrair o 

significado do texto. Vemos, assim, que o processo interpretativo é um 

processo complexo e contínuo e que pode ser analisado em planos. Para 

Pierce esses planos eram o sintático, o semântico e o pragmático. No plano 

sintático se analisa a relação dos signos entre si, é nesse plano que se constrói 

a linguagem, pois é nessa fase que se analisa a lógica e o sentido das frases. 

No plano semântico a análise recai sobre o vínculo do signo com a realidade, 

isto é, a ligação deste com o objeto que representa. Nesse plano se analisa o 

significado dos termos linguísticos. Por fim, no nível pragmático  se analisa a 

relação dos signos com os usuários da linguagem, que são o emissor e o 

destinatário.  

 

 Com base no dito acima, podemos concluir que o processo de formação 

de um conceito não se resume na compreensão do sentido etimológico da 

palavra, leva em conta também o contexto, ou em uma linguagem semiótica o 

plano em que ele se encaixa. O processo de compreensão, portanto, inicia-se 

pela decodificação do código e completa-se pela contextualização do mesmo, 

para então obter-se o primeiro significado, termo aqui aplicado como a ideia 

que se forma na mente do intérprete.  

 

Mas por que estou me ocupando em descrever conceitos de Semiótica, 

se nossa discussão trata de Direito? Faço isso, porque é impossível falar de 

conceitos sem discutir a maneira como eles se formam,  e para entender esse 

processo é que foi necessária essa breve análise do processo semiótico.  

 

Compreendido o caminho que a mente percorre para decodificar o signo 

e construir a linguagem, vou agora me ocupar não mais do signo, mas do 

conjunto dos elementos que constituem a linguagem.  

 

Iniciarei a segunda parte de meu trajeto citando o conceito de língua e 

linguagem dado pelo professor Paulo de Barros Carvalho. Segundo esse 

mestre a linguagem é  
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“a capacidade do ser humano para comunicar-se por intermédio de 

signos cujo conjunto sistematizado é a língua.”  Já língua  é o “sistema 

de signos, em vigor numa determinada comunidade social, cumprindo o 

papel de instrumento de comunicação entre seus membros.”51  

 

 Conceituados língua e linguagem, determinado como o significado de 

um signo e de um texto se formam, vamos discutir agora a sua aplicação 

prática no mundo do Direito. Iniciaremos esse trabalho por analisar a unidade 

mínima de significado no mundo do Direito, que é a norma.  

 

O mundo do Direito em regra se divide em dois, o mundo das normas, 

que é o mundo prescritivo, do dever-ser, dirigido pela lógica deôntica; o mundo 

da Ciência do Direito, que é o mundo da metalinguagem, da linguagem 

descritiva, que está na esfera do ser e é regido pela lógica alética. Esses dois 

mundos coexistem e formam o que chamamos de Direito. 

 

No mundo do Direito, regido pela lógica deôntica, as unidades mínimas 

da linguagem são os signos, que se apresentam na forma de normas. Estas  

surgem da ação do exegeta, isto é, são obtidas pela interpretação, que inicia 

com a análise do suporte físico, que é o texto, nada mais que o conjunto de 

letras organizadas segundo regras de semântica e de gramática. Esse texto é 

analisado pelo exegeta que faz a primeira extração obtendo as proposições ou 

os enunciados, que, analisados em confronto com o ordenamento e dentro de 

um determinado contexto, darão origem às normas. Segundo a lição do 

professor Paulo de Barros Carvalho52 elas são as significações criadas a partir 

dos textos positivados; são os juízos implicacionais construídos pelo intérprete 

em função da experiência no trato com os suportes comunicacionais.  

 

Mas além do mundo do Direito temos o da Ciência do Direito que é 

exercido pelos cientistas do Direito. Nesse mundo encontram-se as 

proposições, que para muitos são sinônimos de sentenças ou orações, mas 

                                                 
51 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg. 30 e 31 -2ª 
edição –São Paulo: Ed. Noeses,2008. 
52 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Fundamentos Jurídicos da Incidência - pg. 
44 - 8ª edição – São Paulo: Ed. Saraiva,2010. 
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para o professor Paulo de Barros Carvalho53 elas são o conteúdo significativo 

do enunciado ou da oração, ou seja, muito mais que o conjunto de letras 

organizado segundo regras de semântica e gramática. O enunciado já traz uma 

carga de significado, sem, no entanto, trazer um comando. Temos assim as 

proposições descritivas, aquelas que se ocupam em explicar as normas.  

 

Com intuito de deixar mais claros os conceitos de norma e proposição,  

optei por citar a explicação que Lourival Vilanova dava sobre a diferença entre 

norma e proposição em seu texto Norma Jurídica:  

“Proposição jurídica estabelece as diferenças entre proposição e norma 

jurídica, falando: I – a norma jurídica provém do fato do costume, ou de 

ato do legislador (em sentido amplo); a proposição jurídica procede do 

ato cognoscente, da Ciência do Direito; II – o modo de referência 

(semântico) da norma jurídica é prescritivo de possíveis fatos de um 

universo de fatos; III – consequentemente os valores de normas diferem 

dos valores de proposições: umas, válidas ou não-válidas; as outras, 

verdadeiras ou falsas”. 54   

 

Vemos assim que as normas, não são o texto de lei, elas são juízos 

formados pelo exegeta que trazem em seu corpo prescrições e estão alocadas 

no mundo do dever-ser, encontrando-se em outra esfera no processo de 

construção de sentido. As proposições, por sua vez, são significados obtidos 

da leitura do texto e estão no mundo do ser. 

  

Todo o caminho descrito acima é percorrido pelo intérprete que se ocupa 

em retirar do texto bruto o sentido; em regra esse trabalho é feito tanto pelo 

aplicador do direito, como pelo cientista do Direito, diferenciando somente que 

um trabalha no campo das normas, ou seja, no campo da linguagem 

prescritiva, enquanto o outro trabalha no campo da metalinguagem, da 

linguagem descritiva.  

 

                                                 
53 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Fundamentos Jurídicos da Incidência - pg. 
40 a 44 - 8ª edição – São Paulo: Ed. Saraiva,2010. 
54 VILANOVA, Lourival – Norma Jurídica – Proposição Jurídica – Revista de Direito Público 61 
– pg. 12 – 1982 - RDP. 
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A construção de conceitos é feita normalmente pelo cientista do Direito e 

consiste na extração do sentido da palavra, processo segundo o professor 

Paulo de Barros Carvalho muito importante, como podemos ver pelo pequeno 

trecho descrito a seguir: “... a análise epistemológica é algo imprescindível na 

elaboração científica.”55 

 

Todo esse processo, seja na construção do sentido feita pelo cientista 

do Direito na elaboração da Ciência do Direito, seja pelo aplicador do Direito na 

construção da norma, é feito através da interpretação.  Ele  ocorre em 3 planos, 

que são o sintático, o semântico e o pragmático,onde o plano sintático é 

formado pelo relacionamento que os símbolos lingüísticos mantêm entre si, 

sem qualquer alusão ao mundo exterior ao sistema. O semântico diz respeito 

às ligações dos símbolos com os objetos significados, nada mais que a 

decodificação dos fatos que servirão para desenhar a norma. E o pragmático 

que é o formado pela análise entre o texto e sua aplicação, é a análise do 

contexto. 

 

Mas o processo jurídico não termina na obtenção do sentido das 

palavras, ele necessita de uma aplicação. Segundo o professor Paulo de 

Barros Carvalho, para que haja a efetiva aplicação ou comunicação é 

necessário que a mensagem jurídica geral e abstrata, prevista no texto do 

direito positivo, incida ( isto é, ocorra o fenômeno da incidência). Este nada 

mais é que a percussão da norma, por meio da jurisdicização do acontecimento 

do mundo. Esse processo não ocorre por si só, tem que ter a ação do exegeta, 

retirando do texto de lei o significado e criando a norma individual e concreta.  

É importante frisar que a aplicação do Direito não pode ser feita por qualquer 

homem, tem que ser feita por aquele que a lei indica, pois só assim terá 

validade.  

 

Notamos assim que, além do prisma semiótico de formação de sentido 

descrito acima, necessitamos também do processo de incidência da norma, 

                                                 
55 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg. 179 -2ª Edição -
São Paulo:Ed. Noeses,2008. 
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que nada mais é que um processo de comunicação. E que segundo o 

professor Paulo de Barros Carvalho ocorre em 4 fases: 

 “o das formulações literais, o de suas significações enquanto 

enunciados prescritivos, o das normas jurídicas, como unidades de 

sentido obtidas mediante o grupamento de significações que obedecem 

a determinado esquema formal (implicação) e o dos vínculos de 

coordenação e de subordinação que se estabelecem entre as regras 

jurídicas.”56 

Vemos assim, que o sentido é constituído ao longo de um processo, 

iniciado pela percepção visual das letras, dos vocábulos, organizando 

formações mais amplas. É o ser humano que, em contato com as 

manifestações expressas do direito positivo, vai produzindo as respectivas 

significações. E estas são obtidas não somente do texto escrito, mas também 

da análise do contexto onde esse texto se localiza. Essa afirmação é 

corroborada pelo trecho a seguir:  

“Daí a asserção peremptória segundo a qual é a interpretação que faz 

surgir o sentido, inserido na profundidade do contexto, mas sempre 

impulsionada pelas fórmulas literais do direito documentalmente 

objetivado. Sim, porque já foi dito e redito que não há texto sem contexto 

ou, de outro modo, não há plano de expressão sem plano de conteúdo e 

vice-versa.”57 

 

Outro autor que também reforça a necessidade do contexto no processo 

de interpretação é o ex Ministro do Supremo Tribunal Eros Graus que explica 

que: “... a norma jurídica é o resultado da interpretação. Interpretação que – 

sabemos – não é só do texto escrito – e da própria realidade no momento 

histórico no qual se opera a interpretação, mas também dos fatos.”58 

 

Podemos concluir assim que o processo de interpretação não é um 

processo mecânico e estático, é sim um processo dinâmico, que leva em conta 

o momento em que se realiza. Esse dinamismo é também demonstrado pela 

necessidade do exegeta se socorrer de outros textos no processo, que é a 

                                                 
56 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg. 183 -2ª Edição -
São Paulo: Ed. Noeses,2008. 
57 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário – Fundamentos Jurídicos da Incidência – 
pg.69 – 2ª Edição - São Paulo: Ed.Saraiva,1999. 
58 GRAU, Eros Roberto – Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito – 
pg.102 – 5ª Edição – São Paulo:Ed. Malheiros,2009.  
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chamada intertextualidade, e de recorrer a outras disciplinas, para fechar os 

conceitos e chegar à norma ou à proposição, a chamada interdisciplinaridade. 

Essa por sinal será bem explorada quando falarmos da construção do conceito 

de renda. 

  

 Abaixo citarei alguns conceitos de interpretação dados por mestres de 

renome e que ajudarão no desenho do processo de formação de sentido.  

 

A primeira definição de interpretar que me agradou foi a dada pelo 

saudoso Miguel Reale59, que explicava que interpretar era primeiro buscar o 

sentido das palavras contidas na lei, para depois verificar o exato sentido delas, 

para então realizar a operação lógica de construir a norma. Para ele o trabalho 

de interpretar é obter o significado da norma e não modificá-la ou dar-lhe 

abrangência diversa da que ela originalmente tem. Vemos nessa conceituação 

uma visão mais prática e menos analítica que se preocupava não na análise do 

processo de interpretação sob o prisma semiótico, mas aquele usado no 

mundo do Direito. 

 

Outra definição que merece citação é a dada pelo jurisfilósofo alemão 

Hans Kelsen que dizia: “A interpretação é, portanto, uma operação mental que 

acompanha o processo da aplicação do Direito no seu progredir de um escalão 

superior para um escalão inferior.” 60 

 

Verificamos assim que ele separa a interpretação em duas espécies: a 

interpretação do Direito feita pelo órgão que o aplica, e a interpretação do 

Direito que não é realizada por um órgão jurídico, mas por uma pessoa privada 

e, especialmente, pela Ciência do Direito. 61 

 

Ainda tratando de interpretação, o jurisfilósofo alemão limitava o 

processo de interpretação, pois para ele esse processo não permitia a 

                                                 
59 REALE, Miguel – Lições Preliminares de Direito pgs. 277-294 – 27º Edição – São 
Paulo:Ed.Saraiva,2002 
60 KELSEN, Hans – Teoria Pura do Direito- pg. 387 – 7ª Edição – São Paulo: Ed. Martins 
Fontes,2006. 
61 KELSEN, Hans – Teoria Pura do Direito pgs. 387-388 – 7ª Edição – São Paulo: Ed. Martins 
Fontes,2006.   
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obtenção de todo e qualquer significado; esse processo tinha uma limitação 

que ele chamava de moldura. Segundo suas próprias palavras:   

 “Se por “interpretação” se entende a fixação por via cognoscitiva do 

sentido do objeto a interpretar, o resultado de uma interpretação jurídica 

somente pode ser a fixação da moldura que representa o Direito a 

interpretar e, consequentemente, o conhecimento das várias 

possibilidades que dentro desta moldura existem. Sendo assim, a 

interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a uma 

única solução como sendo a única correta, mas possivelmente a várias 

soluções que – na medida em que apenas sejam aferidas pela lei a 

aplicar – têm igual valor, se bem que apenas uma delas se torne Direito 

positivo no ato do órgão aplicador do Direito – no ato do tribunal, 

especialmente. Dizer que uma sentença judicial é fundada na lei, não 

significa, na verdade, senão que ela se contém dentro da moldura ou 

quadro que a lei representa – não significa que ela é a norma individual, 

mas apenas que é uma das normas individuais que podem ser 

produzidas dentro da moldura da norma geral.”62 

 

Hans Kelsen, apesar de determinar que o processo de interpretação 

tivesse limites, reconhecia também o caráter altamente axiomático desse 

processo. Quando dizia: “Todos os métodos de interpretação até ao presente 

elaborados conduzem sempre a um resultado apenas possível, nunca a um 

resultado que seja o único correto.”63 

 

 Vemos pelo texto acima que Hans Kelsen se preocupava com a origem 

da interpretação, separando-a em oficial e não oficial, sendo a primeira a 

realizada por quem tem poder para tal e a segunda pelas outras pessoas. Ele 

também reconhecia que o processo de interpretação era um processo lógico, 

que apresentava limites, a chamada moldura. Mas apesar de ter limites não 

possibilitava ao exegeta um só resultado correto, tendo esse que se contentar 

com o possível, dada a alta carga valorativa que envolve o processo de 

interpretação. 

 

                                                 
62 KELSEN, Hans – Teoria Pura do Direito pgs. 390 –  7ª Edição –São Paulo: Ed. Martins 
Fontes,2006.   
63 KELSEN, Hans – Teoria Pura do Direito pgs. 392 –7ª Edição – São Paulo: Ed. Martins 
Fontes,2006.   
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Finalizando minhas citações, gostaria de mostrar o conceito de 

interpretar dado por Carlos Maximiliano que estabelece que: “Interpretar uma 

expressão de Direito não é simplesmente tornar claro o respectivo dizer, 

abstratamente falando; é, sobretudo, revelar o sentido apropriado para a vida 

real, e conducente a uma decisão reta.”64 

 

 

3.1.1.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a leitura do tópico acima, podemos concluir que o Direito é uma 

Ciência social calcada na linguagem, que nada mais é do que um signo que, 

para ser trazido ao mundo real, tem que ser interpretado. Esse processo é 

complexo e contínuo e implica sempre em valoração, não há interpretação sem 

que o exegeta coloque certa carga de valores. Mas apesar de implicar em certa 

subjetividade, não é totalmente livre e deve limitar-se às molduras postas pela 

sociedade. Essas molduras podem ser os valores existentes na sociedade, 

representados ou não por princípios. Ou ainda, as estabelecidas pelo léxico, 

que estabelece dentro do pacto que é a linguagem, um significado mínimo para 

cada palavra.  

 

É certo que exista certa carga de subjetividade no processo 

interpretativo, mas acredito que essa não é absoluta, pois se assim fosse a 

comunicação ficaria impossível, uma vez que cada indivíduo daria a cada signo 

uma interpretação própria.  Reconheço também o aspecto valorativo do 

processo interpretativo, mas defendo que tanto o processo de decodificação do 

signo, como o de contextualização têm limites, que são estabelecidos pelo 

aspecto semântico da língua e pelos valores vigentes na sociedade, que 

apesar de serem mutáveis, valem por um determinado tempo. 

  

Por fim, vemos que o processo de criação de um conceito trilha o 

mesmo caminho da compreensão de um texto; conceituar é entender o texto 

escrito, contextualizá-lo e obter adeptos. Pois conceito se cria no âmbito da 

                                                 
64 MAXIMILIANO, Carlos – Hermenêutica e Aplicação do Direito- pg 10 – 10ª Edição – Rio de 
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Ciência do Direito, que só é Ciência se for produzida por quem tem autoridade, 

reconhecimento e técnica.  

 

 

3.1.2 – CONCEITO ECONÔMICO DE RENDA 

 

Após a explicação no tópico acima de como se constrói um conceito e qual 

a sua importância, me entrego agora à tarefa de conceituar renda. Caminho já 

traçado por inúmeros mestres de grande valor aos quais recorrerei para tornar 

esse trajeto mais suave e esclarecedor. 

 

Para enfrentar a difícil tarefa de definir sob a ótica econômica, área que sem 

dúvida não é a de minha especialidade, irei buscar  auxílio junto a um mestre 

argentino Horacio Belsunce, que em sua obra El concepto de Redito, explicou 

com profundidade e clareza as várias teorias econômicas de renda.  

 

Segundo esse mestre, existem quatro teorias que ajudam na conceituação 

de renda, são elas: a Econômica, a Renda-Produto, a Renda-Acréscimo 

Patrimonial e a Legalista. Nos próximos parágrafos tentarei resumir de maneira 

clara cada uma das supracitadas correntes de pensamento.  

 

 

a) Teoria Econômica:  

 

Horacio Belsunce65 inicia sua explicação de renda sob a ótica econômica 

apresentando o conceito dado por inúmeros pensadores que construíram a 

Ciência que hoje conhecemos como Economia. Nos próximos parágrafos irei, 

de maneira sintética, conceituar renda com base nos ensinamentos extraídos 

de seu livro.  

 

O primeiro autor do pensamento econômico a se manifestar sobre renda 

foi Adam Smith que faz a distinção desta com o capital. Segundo esse autor, 
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renda era o produto do capital, ou seja, os acréscimos obtidos pelo emprego do 

capital. Ele falava de renda como uma riqueza nova que derivava de uma fonte 

produtora que podia decorrer da terra, do trabalho, do lucro, ou de rendimentos 

do próprio capital quando esse é emprestado.  

 

Alguns anos mais tarde, já no século XIX David Ricardo se ocupou  

novamente da definição de capital e renda, considerando capital como a parte 

da riqueza de um país que está empregada na produção, incluindo assim, além 

da propriedade da terra, os utensílios que são usados para a produção de 

renda como alimentos, ferramentas, matéria prima, maquinaria, etc. Ele 

também definia renda como a parte do produto da terra que se paga ao 

proprietário pelo uso das forças originais e indestrutíveis do solo. Como Adam 

Smith ele ainda não considerava a chamada renda de uso, presumida ou 

psíquica. Renda para ele era o acréscimo produzido pela exploração da terra. 

Posição muito coerente com a época de pré-revolução industrial, onde toda 

riqueza era proveniente da terra.  

 

Em 1820 com a obra Princípios de Economia Política, Thomas Robert 

Malthus afirmava que riqueza são os objetos materiais, necessários, úteis ou 

agradáveis ao homem, de que as pessoas ou nações se apropriam 

voluntariamente. Portanto, capital é a riqueza acumulada destinada à produção 

e distribuição de riqueza futura. Ainda aqui, renda é produto derivado da terra.  

 

John Stuart Mill em sua obra Princípios de Economia Política explicava 

que capital são todos os bens destinados ao processo de produção, que na sua 

visão eram terra e trabalho. Para esse autor renda era o produto derivado do 

uso da terra, mas já previa a possibilidade desta ser também produto do 

próprio uso do capital.  Esse mesmo autor defendia que não se podia tributar a 

renda reinvestida sob pena de se tributar a mesma renda várias vezes; para ele 

só podia ser tributada a renda consumida. 

 

Em 1850 Biersack,  em sua obra Ueber Besteurung, ihre Gurndsaetza 

und ihre Ausführung, conceitua renda como um dos os ingressos que fluem do 

exercício do poder produtivo do indivíduo. Ele é o primeiro a não vincular renda 
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a terra. Isso ocorria porque os primeiros frutos da revolução industrial já 

começavam a ser notados.  

 

Alguns anos mais tarde, Roscher em sua obra Grundlangen der 

Nationalökonomie, diferencia ingresso de renda. Dizendo que aqueles são 

todos os bens que entram na economia de um indivíduo em um certo período 

de tempo, enquanto renda envolve apenas os ingressos que provém de uma 

atividade econômica. Vemos aqui a primeira consideração do que hoje 

chamamos de proventos de qualquer natureza, isto é, os acréscimos fortuitos 

não oriundos do trabalho ou do capital.  

 

Adolf Held em Die Einkommensteur de 1872 classificou renda como o 

total dos bens econômicos a serem usados pelos seres humanos para 

satisfazer suas necessidades, portanto, é o produto da atividade econômica.  

 

Hermann em 1876 em Staatwirtswirtschaftliche Untersuchugen 

classificava renda como o fluxo de bens econômicos, materiais ou imateriais, 

obtidos com certa regularidade. Para ele renda era uma parcela do capital que 

podia ser consumida sem alterar a substância deste.  

 

Também em 1876 Adolf Wagner publica Grundlegung der polltischen 

Oekonomie, onde explicava que  renda e ingressos compreendiam a soma dos 

bens econômicos que têm a aptidão de repetir-se, aumentando o patrimônio ou 

a fruição ou possibilidade de fruição de certo capital.  

 

Dois anos mais tarde Guth em Die Lehre Von Einkommen in dessen 

Gesammtzweige defendeu que renda era qualquer incremento no poder 

econômico que se apresenta com certa regularidade, propiciando a seu 

detentor a possibilidade de aproveitá-la.   

 

No mesmo ano, isto é em 1878 Weiss afirma em seu estudo Die Lehre 

Von EinKommen que renda é um contínuo fluxo de bens voltados  para a 

satisfação dos desejos humanos. 
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Em 1890 Alfred Marshall em sua obra Princípios de Economia, 

estabelece que renda é um produto derivado do capital, podendo ser material 

ou imaterial. Esclarecia também que renda está constituída pelo fluxo de 

benefícios líquidos de um indivíduo. E inclui no conceito de renda os serviços 

que uma pessoa obtém da propriedade de qualquer bem.  

 

Em 1899 Neumann publica sua obra Grundlagen der Volkswirtschaftlere, 

explicando que renda eram todas as retribuições avaliáveis e benefícios que 

entram no poder de disposição de um individuo em um determinado período de 

tempo.  

 

No século passado em 1906, Irving Fisher publica a Natureza do capital 

e da renda. Esse pensador defende que riqueza são todos os objetos materiais 

suscetíveis de apropriação. Defende o conceito de propriedade como sendo o 

direito de fazer uso da riqueza ou direito aos usos da riqueza, chamando estes 

últimos de serviços. Para ele renda é um fluxo, um movimento de serviços 

durante certo período de tempo.  

 

Belsunce termina a apresentação de teorias econômicas de renda com 

Guiseppe Ugo Papi que, em sua obra Elementi di economia política em 1947, 

determinava que renda era o conjunto de bens e direitos, ou de consumo, que 

afluem a um sujeito econômico periodicamente, podendo ser consumida sem 

diminuição do patrimônio.  

 

Com base nessas teorias Belsunce constrói um conceito genérico para 

renda dizendo que:  

“redito es la riqueza nueva, material o inmaterial, que deriva de uma 

fuente productiva, que puede ser periódica y consumible y que se 

expressa en moneda, en espécie o en los bienes o servicios finales que 

pueden adquirirse con la conversión del metálico o bienes recebidos 

como renta inmediata.”66 
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Analisando a evolução histórica do homem, vemos que a Economia só 

passa a ser uma Ciência, quando a sociedade começa dar uma importância 

maior ao comércio e a propriedade se torna algo negociável. Pois na Idade 

Média, toda a riqueza derivava da terra, renda nessa época era só aquela 

produzida pela terra, terra esta que não era negociável, pertencia ao rei que a 

entregava aos nobres para que esses a explorassem, sem, no entanto, 

poderem dela dispor. Nessa época dada a alta instabilidade social e política 

reinante na Europa, o comércio que, na antiguidade era pujante, se vê reduzido 

a pequenos negócios entre feudos. É só com o fim da Idade Média, que ocorre 

a evolução do mercantilismo e do comércio. E é nesse novo cenário vemos a 

organização das cidades, o desenvolvimento das navegações e o crescimento 

das atividades comerciais; com esses acontecimentos a riqueza não mais 

derivava somente da terra e da propriedade, começa a existir a renda 

proveniente do uso do capital, seja através de comércio, seja através dos juros. 

É durante esse período, que surge também uma nova classe social, a 

burguesia, que começa a ganhar importância na sociedade e se fazer ouvida, 

sendo a responsável por grande parte das mudanças sociais ocorridas. Com o 

crescimento dessa classe, vemos surgir novas formas de pensamento e as 

grandes revoluções. É nessa época também que uma invenção muda o 

mundo, a máquina a vapor transforma completamente a relação do homem 

com o capital, a produção e o trabalho, pois permite a produção em massa. 

Com o aumento da produção, do consumo e do comércio, vemos surgir uma 

nova forma de renda que é a derivada do trabalho e do consumo. É nessa 

época, quando produção e trabalho se tornam importantes, que a Economia 

nasce se separando da Filosofia e tornando-se uma Ciência autônoma, sendo 

Adam Smith o primeiro pensador a ser considerado como cientista econômico.  

 

Descrevi no parágrafo acima um breve resumo da evolução histórica da 

sociedade, para tornar possível tecer um paralelo entre esta evolução e a do 

conceito de renda. Analisando a evolução do pensamento econômico, vemos 

que o conceito de renda só começa a aparecer no século XVIII; não é que 

antes não existia atividade econômica, ela sempre existiu. O que não havia era 

uma Ciência autônoma como a Economia a cuidar do assunto, pois antes ela 

nada mais era que um ramo da Filosofia, mãe de todo o conhecimento. Até 
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Adam Smith, assuntos relacionados com a atividade econômica só eram 

analisados de uma forma sistemática pelos filósofos.  

 

 É a partir de Adam Smith, com o desenvolvimento da Economia como 

Ciência, que conceitos começam a ser criados, dentre eles o conceito de 

renda. Inicialmente ela foi entendida como o produto da terra, para com o 

passar do tempo e o desenvolvimento da atividade e da ciência econômica 

agregar outras atividades como o comércio, o processo industrial ou os juros. 

Vemos pelos ensinamentos de Belsunce, que renda sempre traz em si a ideia 

de acréscimo, ganho. As divergências existem quanto à origem, se é fruto da 

terra, do capital, do trabalho ou se envolve ganhos materiais ou não. 

 

 Podemos concluir assim, pelo descrito acima, que sobre o aspecto 

econômico renda sempre representará um ganho, um acréscimo, produzido 

pelo capital, pelo trabalho ou pela união de ambos, podendo ser material ou 

imaterial. Não há como defender sob o ponto de vista econômico, renda que 

não seja acréscimo.   

 

 

b) Teorias da Renda Produto: 

 

Na obra de Belsunce além da teoria econômica da renda encontramos 

também a teoria da renda produto. Ela foi sintetizada por esse autor com base 

nas teorias fiscalistas da renda-produto de doze diferentes autores do século 

XX. Segundo essa linha de pensamento renda é:  “redito es la riqueza nueva 

material (periódica o susceptible de serlo) que fluye de uma fuente productiva 

durable y que se expresa en términos monetários (los conceptos que están 

entre parêntesis pueden suprimirse).”67 

 

 Como foi descrito acima, a teoria da renda produto foi construída por 

vários autores do século XX, em especial do início desse século, e tinha um 

foco mais fiscalista. Esses autores definiam renda como o produto, isto é, o 
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resultado de algo. Em comum posso falar que eles tinham a ideia de renda 

como acréscimo, divergindo entre eles se essa renda era um acréscimo 

momentâneo e bruto ou se era um ganho líquido verificado em um determinado 

período. No próximo parágrafo irei dar uma breve explicação do conceito de 

renda desenvolvido por cada um dos autores filiados a essa corrente. 

 

 Dentre os autores da teoria da renda produto, existem aqueles como 

Quarta, que classificavam renda como a riqueza nova relacionada com uma 

fonte produtora e obtida de forma periódica. Gerbino, por sua vez, concordava 

com o fato de renda ser uma riqueza nova, mas dizia que ela devia ser líquida 

e periódica. Na opinião de Seligaman, outro autor defensor da teoria da renda-

produto, renda tinha um caráter liquido, mas ele incluía os ganhos imateriais e 

os ganhos de capital. Battitella conceituava renda como o acréscimo líquido, 

obtido em um determinado período, incluía também os ganhos acidentais e de 

capital, só especificava que esses ganhos não deviam deteriorar o capital. 

Charles Ambroise Colin definiu renda como os produtos que derivavam da 

colocação em funcionamento das riquezas oriundas do capital, que podiam ser 

consumidas sem implicarem em diminuição do mesmo. Edgard Allix e Marcel 

Lecercle conceituavam renda como o produto periódico que provém de uma 

fonte durável; para esses autores a renda imaterial não existia. Antonio de Viti 

de Marco definia renda como o produto realizado e expresso em moeda. Henry 

Laufenburger dizia que renda eram serviços, em espécie ou dinheiro que as 

coisas nos prestavam. Ramón Valdés Costa explicava que renda devia ser 

conceituada pelo legislador, que não precisava se basear no conceito 

econômico.  

 

    Pelos inúmeros conceitos expostos acima, podemos definir uma área de 

intersecção para essa corrente de pensamento. Segundo minha leitura, para os 

defensores da teoria da renda-produto, renda é um acréscimo patrimonial, em 

regra liquido, obtido em decorrência da aplicação ou uso do capital, ou da 

simples valorização do mesmo, portanto, de natureza material ou imaterial, 

mas em regra de índole monetária. Ela também é fruto de uma fonte produtiva 

podendo ter natureza periódica ou não, podendo ser consumida ou não.  
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Após ter tentado dar um resumo que reúna todas as posições dos 

autores da teoria da renda-produto que, em uma primeira análise, parecem ter 

pouco em comum, vou lançar mão da síntese realizada pelo professor José 

Artur Lima Gonçalves, que diz:.   

“(a) renda é sempre uma riqueza “nova” e material; (b) a riqueza deve 

derivar de uma fonte produtiva e durável (que resista ou subsista à 

produção da renda); (c) a riqueza nova deve ser periódica (ou suscetível 

de sê-lo), como consequência da subsistência da fonte produtora; (d) 

não é indispensável que a riqueza nova seja realizada (passível de 

permuta por moeda) e separada (independência ou autonomia física da 

renda em relação à fonte) do capital;(e) renda é sempre renda líquida, 

resultante da dedução, da renda bruta, de todos os gastos necessários 

para sua obtenção e para a conservação e manutenção (reposição) da 

fonte produtora; (f) a renda pode ser monetária ou em espécie (ainda 

que, nessa hipótese, deva expressar-se em moeda).”68 

 

Vemos pelo exposto acima que esse ilustre professor enumera com 

precisão os principais aspectos da teoria da renda-produto apresentada por 

Belsunce.  

 

 

 c) Teorias da Renda- Acréscimo Patrimonial: 

 

Iniciarei novamente meu trajeto com a síntese construída por Horacio 

Belsunce, para depois resumir em um parágrafo o pensamento dos inúmeros 

autores que deste assunto trataram. Segundo Horacio Belsunce a teoria da 

renda-acréscimo patrimonial consistia em:  

“rédito es todo o ingreso neto en bienes materiales, inmateriales o 

servicios valuables em dinero, periódico, transitório o accidental, de 

carácter oneroso o gratuito, que importe un incremento neto del 

patrimonio de un individuo en un periodo determinado de tiempo, esté 

acumulado o haja sido consumido y que se exprese en términos 

monetários.” 69 
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Essa teoria foi defendida por Georg Schanz e pela primeira vez definia 

renda como o acréscimo do patrimônio, isto é, olhava toda a massa patrimonial 

e se preocupava com a capacidade do contribuinte. Para ele renda era o 

acréscimo no poder econômico que uma pessoa experimentava em certo 

período de tempo, sem prejudicar seu capital, nem recorrer a dívidas pessoais. 

Portanto, para ele renda era o acréscimo líquido do patrimônio em determinado 

período. F. Gartner, outro autor da mesma linha, defendia que o acréscimo 

patrimonial só pode ser considerado renda se a pessoa tivesse um título legal 

que lhe garantisse o direito ao ingresso. Para Ricci o conceito de renda era a 

renda líquida, obtida diminuindo os gastos de consumos e adicionando os 

ganhos de capital e ganhos acidentais. Garelli também defendia a renda como 

renda líquida. Robert Murray Haig definia renda como um ingresso que pode 

consistir em bens ou serviços monetariamente apreciáveis, estes podendo ser 

periódicos ou acidentais. U.Gobbi definiu renda como a soma da moeda, obtida 

por uma pessoa em um período de tempo. Henry C. Simons definia renda 

como a soma algébrica do valor dos consumos e do valor acumulado entre o 

princípio e o fim do período, incluía no conceito todos os ingressos regulares ou 

irregulares, materiais ou imateriais, decorrentes de usos ou serviços, desde 

que avaliáveis a preço de mercado. Já Achile Donato conceituava renda como 

um acréscimo de valor decorrente do emprego de capital ou da atividade 

humana, que fosse monetariamente apreciável e apurado em determinado 

período. Para esse autor a renda implicava em riqueza nova, não decorrente 

de casos fortuitos ou de desvalorização de moeda. Luigi Einaudi dizia que 

renda era a massa líquida de riqueza, material ou imaterial, adquirida por uma 

pessoa física em um determinado período e consumida sem afetar a riqueza 

possuída no início. Ézio Vanoni defendia que renda era riqueza nova que se 

juntava a um patrimônio estável. E Jonh F. Due concebia renda como a soma 

algébrica do que é consumido por uma pessoa com o acréscimo líquido do 

patrimônio expresso monetariamente.  

 

Outra vez irei lançar mão das palavras do professor José Artur para 

resumir as principais características dessa corrente, segundo o insigne mestre 

as características de renda para os defensores da teoria da renda como 

acréscimo patrimonial são:  
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“(a) renda é todo o ingresso proveniente de coisas materiais, bens 

imateriais ou serviços; (b) o ingresso pode estar acumulado ao 

patrimônio ou haver sido consumido, tudo dentro de um período 

determinado; (c) o ingresso pode ser periódico, transitório ou acidental, e 

não é necessário que se mantenha intacta a fonte produtora, que pode, 

inclusive, desaparecer com o ato de produção; (d) não é necessário que 

o ingresso esteja separado ou realizado; (e) o ingresso deve ser liquido, 

ou seja, deve deduzir-se o patrimônio acumulado no início do período, 

bem como os gastos que tenham sido necessários ou úteis para obter o 

ingresso ou conservar a fonte produtora; (f) o ingresso deve ser sempre 

expresso em moeda.”70 

 

Outra vez, na tentativa de encontrar o ponto em comum em todas essas 

teorias, aparentemente tão diversas, para buscar construir um conceito de 

renda, posso dizer que renda é todo o acréscimo de valor patrimonial, 

normalmente líquido, de índole monetária ou em espécie. Ela pode ter natureza 

material ou imaterial, e ser decorrente ou não de fonte produtiva, tendo ou não 

natureza permanente ou ser periódica, o que implica na possibilidade de se 

considerar renda os ingressos eventuais. Ela pode ser realizada, não sendo, no 

entanto, necessária a sua realização.  Vemos que essa teoria conceitua renda 

de maneira mais abrangente, tendo em conta não o produto do capital ou do 

trabalho, mas o acréscimo verificado na massa patrimonial. Outra característica 

dessa corrente é o fato de aparecer pela primeira vez a preocupação com a 

capacidade contributiva.  

 

 

d) Teorias Legalistas: 

 

Fruto da comparação de três autores, dentre os quais um jurista 

brasileiro Rubens Gomes de Sousa, a teoria legalista estabelecia que renda é 

tudo que a lei estabelecer como tal. Essa teoria se baseia no fato de que o 

conceito jurídico de renda só pode ser construído pelo mundo do Direito, não 

ficando o legislador atrelado a qualquer das definições dadas pela teoria 

econômica. Os defensores dessa linha de pensamento dizem também que o 
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legislador deve definir renda conforme o objetivo a ser alcançado. Dentre os 

autores adeptos dessa teoria temos Rubens Gomes de Souza que, durante sua 

vida defendeu um conceito de renda amplo, muitas vezes confundindo renda 

com rendimento. Conceitos que como sabemos divergem, pois enquanto o 

primeiro implica em acréscimo líquido verificado em um determinado período 

de tempo, o segundo refere-se a um acréscimo isoladamente considerado. 

Segundo esse autor o conceito de renda poderia ser estabelecido pelo 

legislador, e deveria abranger o acréscimo patrimonial de qualquer natureza, 

ocorrido em um determinado período de tempo, descontado das despesas 

necessárias a sua produção.  

 

Vemos assim que, para essa corrente, o legislador infraconstitucional 

tem total liberdade de estabelecer o conceito de renda, não tendo obrigação de 

seguir nenhum conceito estabelecido pelas ciências econômicas ou jurídicas. 

Tal posição causa em mim, certa aversão uma vez que defendo que o conceito 

de renda está previsto em nossa Constituição, não expressamente, mas 

implicitamente, podendo ser obtido através de uma leitura cuidadosa de nosso 

texto constitucional. Também defendo que a lei não pode criar conceitos a 

revelia do que outras ciências estabelecem e a sociedade acata. Isto é, o 

legislador não é livre para estabelecer que renda é o mesmo que receita, ou 

que renda é igual à despesa, pois outras disciplinas já se debruçaram sobre 

esse assunto com profundidade, disseminando pela sociedade esses 

conceitos, fechando assim pactos de significação, que devem ser respeitados.   

 

 

3.1.2.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Analisando as quatro teorias econômicas de renda, vemos que mesmo 

dentro de uma mesma linha de pensamento várias são as visões do  que pode 

ser considerado renda, tendo elas em comum apenas a ideia de acréscimo. As 

teorias e mesmo os autores dentro de uma mesma teoria, discutem quanto à 

natureza da renda, se ela é produto do capital, do trabalho ou da terra. Se ela é 

um acréscimo patrimonial momentâneo ou permanente, se é imaterial ou 

material. Ou seja, várias são as formas de ver e de explicar renda, todas 
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dependendo do prisma que a teoria econômica tem como foco, a evolução da 

teoria econômica e com ela o conceito de renda. A teoria da renda-produto olha 

renda sob um ponto de vista fiscalista, renda é aquilo que pode e deve ser 

tributado. A teoria da renda acréscimo patrimonial olha-a como o acréscimo 

verificado na massa patrimonial do indivíduo, considerando aqui pela primeira 

vez a capacidade contributiva do ente tributado. Já a teoria legalista olha renda 

sob o prisma do Direito, defendendo de uma forma até arrogante que renda é o 

que o legislador diz que é.  

  

 Após a apresentação do conceito de renda sob o ponto de vista 

econômico e financeiro, irei no próximo tópico discutir a forma como nossos 

juristas constroem o sentido de renda, discutindo se esse conceito é 

proveniente da interpretação de nossa Constituição ou pode ser construído 

pelo legislador infraconstitucional. 

 

 

3.1.3 – CONCEITO JURÍDICO DE RENDA E SUA PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL 

 

Dados os conceitos econômicos e financeiros de renda e explicadas as 

suas inúmeras teorias, entrego-me agora à árdua tarefa de definir renda sob a 

óptica jurídica.  

 

Como vimos acima, sob o prisma econômico e financeiro não há um 

conceito único de renda, agora veremos que, sob o ponto de vista jurídico, 

também não encontramos uniformidade na conceituação de renda. No mundo 

jurídico brasileiro existem basicamente duas posições, quanto à renda: a 

primeira à qual me filio defende que o conceito de renda já vem plasmado na 

Constituição Federal e a segunda estabelece que quem determina o que é 

renda é o legislador infraconstitucional. 

 

Dentre os defensores do conceito de renda previsto na Constituição, 

temos mestres de renome como José Luis Bulhões Pedreira, José Artur Lima 

Gonçalves, Roque Antonio Carrazza, entre outros. Esses autores explicam que 
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o conceito de renda não está expresso na Constituição, mas pode ser extraído 

se o exegeta fizer uma análise profunda, verificando quais as limitações 

previstas no corpo constitucional. Isto é, o intérprete constrói o conceito pela 

negativa, analisando o texto ele vê o que não pode ser renda, formando assim 

a ideia do que pode ser renda. Nos próximos parágrafos citarei cada conceito 

de renda construído pelos autores defensores de sua previsão constitucional.  

 

Como construí toda minha dissertação defendendo que a compreensão 

de um conceito inicia-se sempre pela análise de seu sentido, ou seja, do 

campo semântico para depois migrar para os outros campos de formação de 

sentido, irei iniciar minha explicação pela acepção etimológica atribuída à 

palavra renda. Essa na lição do professor Roque Antonio Carrazza é:  

“O vocábulo renda, do Latim reditus (em Latim vulgar, rendita), que 

deriva de reddere, algo que se repete, passou, com o significado, 

primeiro, de algo que se produz na terra e, depois, de qualquer riqueza 

nova, ao Italiano reddito, e daí ao Espanhol renta e ao Francês revenue. 

Seguindo a mesma trilha, renda em Inglês é income (come in), 

denotando aquilo que “entra: em Alemão é Einkonamen, significando 

“ingresso” ou “entrada”.”71 

 

Dado o conceito da palavra “renda”, parto agora para o conceito de 

rendas ensinado pelo mesmo mestre, pois segundo ele rendas são: “os 

acréscimos patrimoniais (das pessoas físicas ou jurídicas), obtidos durante 

certo lapso de tempo, em decorrência de uma relação jurídica que tenha por 

origem o capital do contribuinte, seu trabalho ou a combinação de ambos.”72 

 

O mesmo mestre em sua obra cita outro conceito de renda, que diz: 

 “... temos que renda e proventos de qualquer natureza são 

disponibilidades de riqueza nova, vale dizer, acréscimos patrimoniais 

experimentados pelo contribuinte num dado período de tempo. São se 

quisermos, o resultado de uma subtração que tem por minuendo todos 

os rendimentos tributáveis num dado período de tempo, fixado por lei, e 

por subtraendo todas as despesas dedutíveis do mesmo espaço 

                                                 
71 CARRAZZA, Roque Antonio – Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza –
pg 35- 2ª Edição – São Paulo: Ed. Malheiros,2006 
72 CARRAZZA, Roque Antonio – Imposto sobre a Renda – pg. 47 – 2ª Edição – São Paulo:  
Editora Malheiros,2006 
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temporal. São, em suma, os acréscimos patrimoniais líquidos verificados 

entre duas datas predeterminadas.” 73 

 

Outro mestre que define renda é Hugo de Brito Machado; segundo ele 

renda: “... é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do 

capital, quer da combinação desses dois fatores. Os demais acréscimos 

patrimoniais que não comportem no conceito de renda são proventos.”74  

 

Por fim, seria impossível falar de Imposto sobre a Renda e não citar 

José Luiz Bulhões Pedreira; para esse ilustre autor o conceito de renda, em 

sentido amplo, encontrava-se plasmado no texto constitucional, como mostra o 

texto abaixo extraído de seu livro Imposto sobre a Renda – Pessoas Jurídicas, 

que contém a seguinte explicação:  

“ a lei ordinária ao definir os rendimentos ou a renda sujeitos ao tributo, 

não é livre para escolher qualquer base imponível, e há de respeitar o 

conceito de “renda e proventos de qualquer natureza” constante na 

Constituição....nem o legislador, nem o intérprete é livre para adotar o 

conceito de renda de sua preferência: deve procurar aquele que melhor 

se ajuste ao sistema de distribuição de competências tributárias 

constante na Constituição.”75  

 

Vemos pelo texto acima que Bulhões Pedreira também não é adepto da 

teoria legalista, pois defende ferrenhamente a existência de um conceito 

constitucional de “renda e proventos de qualquer natureza”. 

 

Confirmando a previsão constitucional do conceito de renda, José Luiz 

Bulhões Pedreira já dizia:  

“... a lei ordinária, ao definir os rendimentos ou a renda sujeitos ao 

tributo, não é livre para escolher qualquer base imponível, e há de 

respeitar o conceito de “renda e proventos de qualquer natureza” 

constante na Constituição: as definições adotadas pela lei ordinária 

devem ser construídas e interpretadas tendo em vista a discriminação 

                                                 
73 CARRAZZA, Roque Antonio - Curso de Direito Constitucional Tributário – pg. 693 – 24ª 
Edição – São Paulo: Ed. Malheiros,2008. 
74 MACHADO, Hugo de Brito – Curso de Direito Tributário – pg. 316 - 30ª Edição- São Paulo: 
Ed. Malheiros,2009. 
75 PEDREIRA, José Luiz Bulhões – Imposto sobre a renda: Pessoas Jurídicas – pg. 2-3 e 2-3 – 
Rio de Janeiro: Ed.Justec,1979. 
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constitucional de competências tributárias, e estão sujeitas ao teste de 

constitucionalidade em função de sua compatibilidade com essa 

discriminação (...) O conhecimento do conceito de renda é, portanto, 

indispensável para o julgamento da constitucionalidade da lei federal que 

define a base de cálculo do imposto de “renda e proventos de qualquer 

natureza” que a Constituição atribui à União; ou das leis estaduais e 

municipais que instituam impostos ou taxas que, sob outras 

designações, incidam realmente sobre a renda. E para esse efeito, nem 

o legislador nem o intérprete é livre para adotar o conceito de renda de 

sua preferência: deve procurar aquele que melhor se ajuste ao sistema 

de distribuição de competências tributárias constante da Constituição.”76  

 

Por fim, mostrando o poder limitante da Constituição, Bulhões Pedreira 

dizia que: “o Congresso pode restringir ou limitar o conceito de renda e 

proventos de qualquer natureza constante na Constituição, mas não ampliá-lo 

além dos limites compatíveis com a distribuição constitucional de rendas.”77   

 

Podemos concluir que, pelos conceitos citados acima, renda é sempre 

um acréscimo patrimonial, essa inclusive é a lição do professor Paulo de 

Barros Carvalho explicando que existem três correntes doutrinárias sobre a 

natureza da renda, que são: 

“a) “teoria da fonte” para a qual “renda” é o produto de uma fonte estável, 

susceptível de preservar sua reprodução periódica, exigindo que haja 

riqueza nova (produto) derivada de fonte produtiva durável, devendo esta 

subsistir ao ato de produção; 

b) “teoria legalista”, que considera “renda” um conceito normativo, a ser 

estipulado pela lei: renda é aquilo que a lei estabelecer que é; 

c) “teoria do acréscimo patrimonial”, onde “renda” é todo ingresso líquido, 

em bens materiais, imateriais ou serviços avaliáveis em dinheiro, 

periódico, transitório ou acidental, de caráter oneroso ou gratuito, que 

importe um incremento líquido do patrimônio de determinado indivíduo, 

em certo período de tempo.”78  

 

                                                 
76 PEDREIRA, José Luiz Bulhões – Imposto de Renda – 2.10.(02) – Rio de Janeiro: Ed. 
Justec,1979.  
77 PEDREIRA, José Luiz Bulhões – Imposto se Renda – pg. 2-16 – Rio de Janeiro: 
Ed.Justec,1979  
78 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg. 599 -2ª Edição 
–São Paulo:Ed. Noeses,2008 
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Segundo esse mesmo mestre a teoria adotada por nosso sistema 

jurídico é esta última, que é a renda como acréscimo patrimonial. 

 

Por fim, gostaria de citar o professor José Artur Lima Gonçalves que em 

seu livro apresenta uma síntese irrepreensível do conceito de renda, que diz:  

“Como se vê, qualquer que seja o conceito de renda adotado, presentes 

estão as noções: (i) ganho patrimonial resultante de (ii) confronto entre 

elementos (ingressos e saídas) verificados (iii) ao longo de certo período. 

As definições podem variar em diversos aspectos (renda auferida, renda 

consumida, aumento patrimonial, ganho de capital, etc.), mas não resta – 

de toda a gama de estudos até hoje elaborados sobre conceito de renda 

– nenhuma dúvida quanto a necessidade de ocorrência de (a) ganho 

efetivo, (b) dentro de um determinado período.”79 

 

Após apresentar inúmeros conceitos de renda, irei agora explicar como o 

conceito de renda pode ser extraído de uma leitura cuidadosa de nosso Texto 

Máximo. Como disse acima, formamos o conceito de renda pela negativa, isto 

é, chegamos a esse conceito eliminando tudo aquilo que não pode ser 

considerado renda, seja porque é hipótese de incidência de outro tributo, seja 

porque existem princípios constitucionais que são feridos ao ampliarmos o 

conceito de renda.  

 

Pelo descrito no parágrafo anterior, vemos que se fizermos uma análise 

superficial encontramos pelo menos dois limites para a construção do conceito 

de renda.  A primeira limitação para o estabelecimento do conceito de renda é 

que ele não pode coincidir com nenhuma das hipóteses de incidência dos 

outros impostos previstos na própria Constituição. Isto é, não cabe classificar 

como renda o fato de ser proprietário de imóvel ou de veículo automotor, nem 

dizer que renda é o valor da venda da mercadoria, uma vez que esses fatos 

são hipóteses de incidência de outros impostos que não o Imposto sobre a 

Renda. 

 

                                                 
79 GONÇALVES, José Artur Lima – Imposto sobe a Renda – Pressupostos Constitucionais – 
pg.198 - 1ª Edição - São Paulo: Ed. Malheiros,2002  
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Os princípios constitucionais são outros limites presentes em nossa 

Constituição, pois através da análise de princípios como o da capacidade 

contributiva e da vedação do tributo como forma de confisco, podemos 

visualizar barreiras que retêm o exegeta e o legislador infraconstitucional. Isso 

ocorre porque, da leitura desses dois princípios, verificamos que o que 

entendemos como renda não pode ser, por exemplo, o total das receitas, pois 

essas só significam os ingressos, sem considerar as despesas que o  

contribuinte teve para obtê-los. Se o Fisco ignorasse esse fato, e 

estabelecesse que receita é igual a renda, ele geraria um empobrecimento ao 

contribuinte, e tal fato implicaria em um desrespeito ao princípio da capacidade 

contributiva. Portanto, ao estabelecer normas que ajudam o contribuinte na 

determinação da base de cálculo, a Receita não pode, ou pelo menos não 

deve, desrespeitar os princípios constitucionais. Ainda, demonstrando a 

importância dos princípios no desenho da renda, o Fisco não pode elevar uma 

alíquota a tal monta, que acabe por inviabilizar um negócio ou comprometer 

grande parte do bem, pois se assim o fizesse, ele não estará tributando, mas 

sim confiscando e como sabemos tal atitude é um desrespeito ao princípio do 

não confisco. 

 

Outro princípio que limita a ação do Fisco é o do mínimo vital, esse 

princípio está muito em linha com os dois citados acima e com o princípio 

universal da dignidade humana. Esse último visa garantir a todos pelo menos o 

menor valor necessário a uma sobrevivência digna. Portanto, um tributo não 

pode de forma alguma levar a pessoa a uma situação de miséria; sendo assim 

o tributo só pode alcançar o aumento patrimonial, e mesmo assim não pode 

alcançá-lo na sua totalidade, pois se assim fizesse retiraria a possibilidade do 

tributado reinvestir sendo assim além de antieconômico, confiscatório.    

 

Vemos assim que esses princípios ajudam a limitar o conceito de renda, 

que não pode ser a receita bruta, pois essa não implica em acréscimo 

patrimonial. O patrimônio só é acrescido pelo valor da receita líquida da 

pessoa, acréscimo esse que também tem que ser permanente, pois não 

aumenta patrimônio o item que só transita sem acrescer. Outra dedução que 

podemos extrair é o de que esse crescimento deve ser considerado em um 
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período de tempo, que em regra é de um ano. E por fim, outro princípio que 

ajuda no desenho do conceito de renda é o da universalidade, pois segundo 

ele renda deve ser obtida da análise da universalidade dos ganhos e gastos. 

Esse comando acaba por estabelecer o universo a ser analisado na elaboração 

do conceito renda. 

 

 Pelo dito acima, ao efetuarmos o trajeto do exegeta, vemos que a renda 

obtida da análise da Constituição é o acréscimo patrimonial, permanente, 

verificado em um determinado período, que consista na apuração de todas as 

receitas e despesas da pessoa física e jurídica e que não implique em um 

empobrecimento ou destruição da fonte. Isto é, a renda a ser tributada tem que 

representar o acréscimo disponível, o ganho líquido, que ao ter destacado uma 

parte para ser recolhido aos cofres públicos, não implique no empobrecimento 

da fonte, gerando a miséria ou a falência do contribuinte.  

 

 Terminada a explicação de como a Constituição traz em si o conceito de 

renda, devo tratar também da outra corrente que defende a possibilidade de o 

legislador infraconstitucional determinar o que é renda. Segundo essa corrente 

renda será tudo aquilo que a lei determinar que é lei.  

 

       Essa corrente tem como representante Rubens Gomes Sousa que 

defendia que renda era tudo que a legislação dissesse que era, ou seja, era 

adepto da chamada corrente legalista. Esse autor durante sua vida foi 

trabalhando sobre o conceito de renda, terminando por conceituá-la como: 

(apud QUEIROZ, Luis Cesar Souza de):  

“Renda, com efeito, é tão somente aquilo que acresce o patrimônio do 

seu titular, num determinado período de tempo, em excesso do capital 

empregado e das despesas necessárias para a sua produção.”80 

 

Na verdade, como disse acima, partilho da opinião de autores como os 

professores José Artur Lima Gonçalves e Roque Antonio Carrazza que afirmam 

que o legislador não tem total liberdade para definir rendas e proventos de 

                                                 
80 SOUSA, Rubens Gomes – RDA 27. In: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza, QUEIROZ, Luis Cesar Souza de –pg. 203 - Tese de Doutorado – 2002 – PUC -SP 
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qualquer natureza, uma vez que ele tem como limitantes os conceitos dados 

pela Língua Portuguesa, pelas Ciências Econômicas e pelos princípios 

constitucionais e tributários. Posição essa que pode ser confirmada pelos 

trechos abaixo retirados das obras desses ilustres mestres.   

 

Segundo o professor José Artur Lima Gonçalves  

“... o conceito de renda não pode ficar – e não fica – a disposição do 

legislador infraconstitucional e que, por outro lado, o conceito de renda 

não está explicitado no texto constitucional, impõe-se deduzir um 

conceito de renda pressuposto pela Constituição.”81 

 

Também confirmando essa liberdade restrita, podemos citar o seguinte 

trecho do professor Roque Antonio Carrazza que diz:  

“... o legislador federal não possui total liberdade para definir renda e 

proventos de qualquer natureza, para fins de tributação por meio do 

imposto específico. Deve apenas refletir o que já está posto, ainda que a 

traços largos, na Constituição”82 

 

Em minha opinião, que converge com a de muitos autores, o Direito tem 

possibilidade de criar suas próprias realidades, com o emprego de presunções, 

ficções ou equiparações, mas existe sempre o limite dos princípios 

constitucionais. Isto é, apesar de existir uma margem de liberdade que o 

exegeta pode manejar, há sempre os limites estabelecidos por princípios, que, 

como considerava Kelsen, funcionam como molduras. Em nosso caso, essas 

cercaduras funcionam como limites para a ação do legislador 

infraconstitucional, pois os princípios impedem, ou pelo menos, deveriam 

impedir que o aplicador do direito construísse bases de cálculo que se 

distanciassem do desenho de renda existente em nosso sistema. 

 

Pelo exposto acima, podemos concluir que o conceito de renda apesar 

de não ser expressamente dado em nosso ordenamento, pode ser construído 

pelo aplicador do Direito, buscando definições encontradas no mundo 

                                                 
81 GONÇALVES, José Artur Lima – Imposto sobre a Renda – Pressupostos Constitucionais – 
pg. 174 – 1ª Edição –São Paulo: Ed. Malheiros,2002 
82 CARRAZA, Roque Antonio – Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza – pg. 
54- 2ª Edição – São Paulo:  Ed.Malheiros,2006  
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econômico, moldando-as aos limites previstos em nossa Constituição. E em 

linha com esse pensamento, cito o trecho a seguir que confirma o caráter 

complementar entre conceitos econômicos e jurídicos (apud Roque Antonio 

Carrazza, Imposto sobre a Renda, pg.55 ):  

“Uma definição fiscal de renda há de ser apta a medir a capacidade 

contributiva, e esta característica é precisamente o que a diferencia de 

outras definições que, como a contábil ou a estritamente econômica, 

perseguem fins tais como a comparação entre os resultados de vários 

exercícios econômicos ou o cômputo de valor agregado num processo 

de produção.”83 

 

Uma vez delimitado o conceito de renda, iremos agora enfrentar outro 

assunto que também é trabalhoso, que é a conceituação de proventos. Pois o 

termo proventos de qualquer natureza é mais abrangente tornando sua 

conceituação ainda mais difícil, pois, em um primeiro momento, parece-nos que 

dentro desse conceito podemos incluir qualquer espécie de ganho. 

 

Vemos assim, que a tarefa de conceituar renda, que nos parecia difícil, 

se torna fácil quando comparamos com a conceituação de proventos. Pois, ao 

tentarmos conceituar renda, temos pelo menos a ajuda de outras ciências 

como a Economia e a Contabilidade, a nos explicar o que é patrimônio, em que 

consiste acréscimo patrimonial e o que é renda. Temos nessas disciplinas a 

análise do que é riqueza, de como ela é produzida, o que é capital, trabalho e 

consequentemente o que é renda. Essas disciplinas durante séculos foram 

trabalhando esses conceitos, dando primeiro valor a terra, bem primeiro, 

gerador de riquezas, para depois associar o trabalho como fonte geradora de 

riqueza, chegando por fim ao comércio e aos serviços como fontes de renda. 

Todo esse trajeto foi feito em anos de estudo por ilustres filósofos e 

economistas, como Adam Smith, David Ricardo entre outros analisados no 

tópico antecedente. 

 

Já para o termo proventos, pouca ou nenhuma análise profunda foi feita, 

tendo apenas como limitador a mesma ideia que limita a renda que é o ganho, 

                                                 
83 AGÜERO, Antonia Agullo – In:CARRAZZA, Antonio Roque- Imposto sobre a Renda – pg.55 
– 2ª Edição -  São Paulo: Ed. Malheiros,2006. 
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o acréscimo patrimonial, uma vez que ele não é fruto nem do capital, nem do 

trabalho, nem da combinação dos dois. Ele é então todo e qualquer ganho que 

implique em um aumento permanente de patrimônio, que não se encaixe na 

conceituação de renda. Em geral o legislador não define o que são proventos, 

no máximo elenca alguns ganhos que, por não caberem no conceito de renda, 

podem ser considerados proventos. 

 

Para alguns autores proventos de qualquer natureza são todos os 

acréscimos patrimoniais que não derivam da geração de riqueza, mas da 

transferência desta entre as pessoas. 

 

Roberto Quiroga Mosquera conceitua proventos como “dinheiros, 

remunerações, valores, quantias, recebidos de qualquer espécie, de qualquer 

origem, sem que haja necessidade de que tais vantagens derivem 

exclusivamente do trabalho, do capital e da aposentadoria”84 

 

Bulhões Pedreira defendia como renda os proventos derivados de 

prêmios de loteria, e outras rendas eventuais dizendo que 

 “se a renda pessoal é definida como toda e qualquer participação na 

renda nacional, inclusive as resultantes de transferência de renda, o 

prêmio de loteria integra o conceito de renda pessoal sem que daí 

resulte qualquer incompatibilidade conceitual com a renda nacional.”85 

 

Vemos assim que, tal qual renda, os proventos são acréscimos ao 

patrimônio, implicam em um ganho. E apesar de parecer um conceito vago, 

que permite ao legislador a inclusão de qualquer tipo de ganho, também sofre a 

mesma limitação que a renda, isto é, a liberdade do Estado em estabelecer 

tributos não é a absoluta, deve levar em conta as mesmas limitações exercidas 

sobre a renda, assunto que irei explorar nos próximos parágrafos. 

 

                                                 
84 MOSQUERA, Roberto Quiroga – Renda e Proventos de Qualquer Natureza – pg 76 -  
Dissertação de Mestrado  – 1996 – PUC -SP. 
85 PEDREIRA, José Luiz Bulhões – Imposto sobre a renda: pessoa jurídicas – pg. 2-14 –  Rio 
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Após analisarmos os conceitos de renda e proventos de qualquer 

natureza e discutirmos as correntes existentes em nossa doutrina, só nos resta 

agora partir para as conclusões finais do tópico, apresentando as possíveis 

formas de aquisição de renda e proventos, uma síntese do conceito de renda e 

minha opinião sobre o assunto. 

 

 

3.1.3.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como vimos nesse tópico, o conceito jurídico de renda pode ser obtido 

através da análise cuidadosa da Constituição, e trará em si, uma ideia de 

acréscimo que pode ser decorrente do uso do capital, do produto do trabalho, 

de uma combinação de capital e trabalho e ou do acréscimo patrimonial sem 

origem no trabalho ou no capital. 

 

Falamos também que o conceito de renda, tal qual o de liberdade está 

plasmado na Constituição, não de maneira expressa, pois o papel de detalhar 

conceitos não é da Carta Magna, e sim dos doutrinadores. Esses na lição do 

ilustre mestre Paulo de Barros Carvalho86 são os responsáveis por se debruçar 

sobre o universo de normas jurídicas, interpretando-as, construindo assim a 

Ciência do Direito. Defendo essa posição, pois creio que a Lei Máxima deva ter 

vida longa e ocupar-se dos valores da sociedade, veiculando-os através dos 

princípios. O papel de detalhar conceitos deve ser exercido pelos 

doutrinadores, sempre tendo como limitante o Texto Maior. 

 

 Outro participante importante no processo de detalhamento dos 

conceitos é o legislador infraconstitucional, ele também trabalha em cima do 

conceito constitucional, ao descrever os componentes da base de cálculo do 

imposto sobre a renda. E como os doutrinadores, esse legislador também tem 

como limitante a Constituição, ou seja, se a lei que ele produzir não respeitar o 

conceito de renda constitucional, ela deverá ser considerada inconstitucional.  

                                                 
86 CARVALHO, Paulo de Barros – Curso de Direito Tributário – pg.55-56 -19ª Edição - São 
Paulo: Ed. Saraiva,2007.  
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Ao afirmar que é papel dos doutrinadores e do legislador 

infraconstitucional o detalhamento dos conceitos, pode parecer que me 

contradigo, mas isso não ocorre realmente. Eu digo que a ideia, o desenho de 

renda, está posto na Constituição, mas esse desenho necessita de 

preenchimento, que deve ser feito no limite de suas linhas. Isto é, o doutrinador 

ou o legislador infraconstitucional irão detalhar o conceito, criando a base de 

cálculo do imposto sobre a renda. Mas como dito acima, esse trabalho não é 

livre, deve ser feito sempre à luz do comando constitucional, sob a pena do 

objeto criado não ser válido, por não coincidir com a norma presente no Texto 

Máximo.  

 

Vemos assim que o trabalho do exegeta e do legislador 

infraconstitucional é detalhar o conceito, não criá-lo, nem modificá-lo. Pois esse 

apesar de não ser expresso, já existe na Constituição e pode ser obtido através 

da análise atenta dos princípios e do sentido atribuído pela sociedade às 

palavras, como a palavra renda.  

 

Em resumo, apesar de defender a existência de um conceito de renda 

implícito na Constituição, reconheço também a importância dos doutrinadores e 

do legislador infraconstitucional, pois em minha opinião eles têm um papel 

importante no detalhamento do conceito. É através do trabalho deles que é 

possível a apuração da base de cálculo do imposto sobre renda, ou seja, é 

possível tornar concreta a ideia de renda, mas tal qual outro exegeta, esse 

legislador deve trabalhar dentro dos limites estabelecidos pela Constituição.  

 

  

3.2  IMPOSTO SOBRE A RENDA 

 

Descrito acima quais os princípios que desenham esse imposto, 

discutido com algum detalhe o conceito de renda, irei agora iniciar minha 

discussão sobre o tópico desse trabalho que é o imposto sobre a renda. Esse 

imposto, que é um dos mais comuns pelo mundo, surgiu primeiro na Inglaterra 
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para financiar as guerras e depois se consolidou como meio de financiamento 

de muitos Estados.   

 

Conforme disse no parágrafo anterior, o imposto sobre a renda surgiu 

em 1799 na Inglaterra com o objetivo de abastecer os cofres públicos e 

enfrentar Napoleão que invadia toda a Europa. Apesar de ter surgido nessa 

época ele só toma caráter definitivo em 1876, pois nessa época já se justificava 

cobrar um imposto que não tivesse como base a terra, uma vez que a 

revolução industrial já garantia outras formas de ganhos, fruto do capital e do 

trabalho. 

 

No Brasil o primeiro registro de imposto sobre a renda data do Brasil 

colônia, com a vinda da família real ao país. Nessa época ele foi criado com o 

nome de décima urbana, pela qual eram tributados dez por cento dos 

rendimentos líquidos dos locadores de prédios urbanos. Mas é somente em 

1841 que o imposto passa a alcançar não somente uma espécie de renda, mas 

todas as percebidas. Esse imposto permanece por anos sem ter previsão 

constitucional, uma vez que só a Constituição de 1934 é que prevê tal tributo. 

  

Hoje o imposto sobre a renda também tem previsão constitucional, 

dentre os impostos de competência da União; ele está previsto no seu art. 153, 

III e incide sobre rendas e proventos de qualquer natureza auferidos por 

pessoas físicas e jurídicas em território nacional ou no exterior. 

 

Nos próximos tópicos irei me ocupar em explicar o conceito de regra-

matriz e a dissecar cada um dos seus elementos, com especial cuidado à base 

de cálculo. 

 

 

3.2.1– REGRA-MATRIZ 

 

Antes de iniciar minha explicação, analisando cada um dos itens da 

regra-matriz do imposto sobre a renda pessoa jurídica, não posso deixar de 
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abordar em que consiste a regra-matriz de incidência, esse brilhante conceito 

desenvolvido pelo professor Paulo de Barros Carvalho.  

 

A regra-matriz consiste em uma esquematização lógica da norma 

tributária em sentido estrito com a dissecação de cada um dos seus elementos.  

 

Iniciarei minha explicação conceituando o que é norma, uma vez que 

essa é a natureza da regra-matriz. Como sabemos, a norma não é o texto 

escrito, ela é a compreensão construída pelo exegeta, construção esta, que é a 

expressão mínima irredutível de manifestação do deôntico, como ensina o 

professor Paulo de Barros Carvalho.87  

 

Portanto, a regra-matriz é a compreensão construída pelo exegeta, 

obtida através da organização dos vários elementos da norma tributária em 

sentido estrito. A regra-matriz é uma construção lógica, resultado da 

identificação de uma área de intersecção, isto é, uma área comum entre todas 

as normas. Sua criação mostra uma precisão lógica e um poder de síntese 

inigualável, que acaba por ajudar a todos os operadores do Direito na leitura e 

compreensão do texto de lei. 

 

O processo de construção da regra-matriz de incidência inicia-se pela 

identificação de seus elementos constantes do texto de lei; o exegeta, ao ler a 

lei, extrai de maneira ordenada todos os elementos necessários para 

identificação da norma que dará origem à relação tributária entre o contribuinte 

e o Estado. É da leitura do texto que se extraem todos os elementos que no 

futuro, com a aplicação da norma, gerarão a obrigação tributária.  

 

A regra-matriz de incidência pode ser dividida em hipótese ou descritor e 

conseqüência ou prescritor. A primeira parte da norma determina o critério 

material, espacial e temporal. Isto é, determina o “o que” será a base da 

obrigação, o “quando” isso ocorrerá e o “onde” isso ocorrerá. Com a hipótese 

na mente o exegeta, ao ler o texto de lei, tenta identificar qual o fato jurídico 

                                                 
87 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário, Linguagem e Método –pg.531- 2ª Edição –
São Paulo: Editora Noeses,2008. 
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que ocorrendo fará nascer a obrigação. Esse fato é normalmente representado 

por um verbo que ao ocorrer fará nascer a relação jurídico-tributária. Mas não é 

só a ocorrência do verbo que funciona como um gatilho para o nascimento da 

obrigação. Esse verbo deve ocorrer em um determinado lugar para que a 

obrigação possa nascer e esse lugar normalmente vem descrito no texto de lei, 

esse é o aspecto espacial da obrigação. E por fim para nascer a obrigação o 

verbo tem que ocorrer em um determinado período que também está previsto 

na lei. Todos esses fatores formam a chamada hipótese de incidência, que 

nada mais é que a previsão genérica constante no texto de lei.  

 

Mas para nascer a obrigação não basta determinar o “que”, o “quando” e 

o “onde”; é necessário também determinar quem será parte dessa relação e o 

quanto deve ser cobrado. Esses dois elementos formam a consequência ou 

prescritor da norma, determinam o “quem” e o “quanto”, quem é o sujeito ativo 

da relação tributária e quem é o sujeito passivo. O primeiro é normalmente a 

pessoa jurídica de direito público que tem a competência de instituir o tributo e 

às vezes a capacidade de cobrá-lo. Pois, como sabemos, a competência não 

pode ser transferida para outra entidade que não a prevista na Constituição, 

mas a capacidade pode ser transferida até para uma pessoa jurídica. Mas uma 

obrigação necessita de um sujeito ativo e de um sujeito passivo, que é aquele 

que deverá pagar o tributo, chamado de contribuinte e normalmente é aquele 

que pratica o verbo previsto na norma tributária. Abaixo irei desenvolver melhor 

os aspectos ligados à determinação do sujeito ativo e passivo.  Mas, como 

disse acima, a norma tem que determinar não somente o “quem”, mas também 

o “quanto” deve ser pago pelo contribuinte e para isso ela determina a base de 

cálculo e a alíquota. A base de cálculo consiste na delimitação prevista na lei 

que irá determinar o valor sobre o qual será aplicada a alíquota, determinando 

o quanto deverá ser recolhido aos cofres públicos. Ela normalmente consiste 

na mensuração do verbo previsto no aspecto material, e é chamada de base de 

cálculo, que nada mais é que a demonstração em números do fato previsto na 

hipótese de incidência. Determinado o valor que corresponde ao verbo previsto 

na hipótese de incidência, deve-se aplicar a alíquota, que é outro elemento do 

aspecto quantitativo, para assim se determinar o “quantum” da obrigação. 
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Acima descrevi em detalhes todos os elementos da regra-matriz que 

devem estar previstos no texto de lei, pois se esse não os trouxer será 

incompleto e não possibilitará o nascimento da norma individual e concreta, 

que é a norma que desenha a incidência. Esta para surgir depende da 

ocorrência no mundo real do fato descrito na norma geral e abstrata. 

 

Antes do desenvolvimento da regra-matriz de incidência, a norma 

tributária não se dividia em antecedente e consequente; ela era una, assim 

ensinava Geraldo Ataliba que dizia:  

“São, pois, aspectos da hipótese de incidência as qualidades que esta 

tem de determinar hipoteticamente os sujeitos da obrigação tributária, 

bem como seu conteúdo substancial, local e momento de nascimento. 

Daí designarmos os aspectos essenciais da hipótese de incidência 

tributária por: a) aspecto pessoal; b) aspecto material; c) aspecto 

temporal e d) aspecto espacial.”88 

 

Vemos, pelo exposto acima, que o professor Geraldo Ataliba já 

identificava todos os aspectos da norma tributária, mas considerava que essa 

era única e não dividida em antecedente e consequente como na regra-matriz. 

Outro ponto interessante é que o saudoso mestre Geraldo Ataliba considerava 

o aspecto quantitativo como parte do aspecto material, como podemos ver pelo 

texto a seguir: “Base imponível é uma perspectiva dimensível do aspecto 

material da h.i. que a lei qualifica, com a finalidade de fixar critério para a 

determinação, em cada obrigação tributária concreta, do quantum debeatur.”89 

 

Alfredo Augusto Becker em seu livro Teoria Geral do Direito Tributário 

também disseca todos os aspectos da regra-matriz, enumerando suas funções 

e reconhecendo sua natureza lógica. Esse brilhante autor dissecou a hipótese 

de incidência dizendo que ela se compõe de um núcleo, elementos adjetivos e 

de coordenadas de tempo e lugar. Em sua lição ele dizia que o núcleo era o 

elemento mais importante, pois ele configura a base de cálculo. Os elementos 

adjetivos por sua vez eram fatores que adjetivam ao núcleo, que na visão de 

                                                 
88 ATALIBA, Geraldo – Hipótese de Incidência Tributária –pg.78 - 6ªEdição – São Paulo: Ed. 
Malheiros,2002. 
89 ATALIBA, Geraldo – Hipótese de Incidência Tributária –pg.108 -  6ªEdição –São Paulo: Ed. 
Malheiros,2002. 
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Becker era somente o verbo; esses elementos adjetivos se referiam tanto à 

complementação do verbo previsto na hipótese, quanto à determinação do 

sujeito passivo. Além desses dois elementos, a norma tributária, para esse 

autor, tinha as chamadas coordenadas de tempo e espaço, que nada mais são 

que os aspectos espacial e temporal da norma.    

 

Uma vez dado o conceito de regra-matriz e discutida sua evolução 

histórica, irei nos próximos parágrafos ocupar-me em detalhar um pouco mais 

cada um de seus elementos, visto que tal detalhamento irá me ajudar quando 

da discussão da regra-matriz do imposto sobre a renda.  

 

Iniciarei minha análise pelo antecedente da norma com o aspecto 

material, que na lição do professor Paulo de Barros Carvalho é: ” uma ação 

humana expressa por verbo no tempo pretérito, indicando um comportamento 

passado, que já se consolidou no tempo e, portanto, imutável ficou.”90 Ou 

ainda, como ensinava o saudoso mestre Geraldo Ataliba “... a designação de 

todos os dados de ordem objetiva, configuradores do arquétipo em que ela (h.i) 

consiste.”91 

 

Vemos assim, que o aspecto material nada mais é que a previsão em 

abstrato da ação que, se realizada pelo sujeito passivo, faz nascer a obrigação 

tributária. Essa ação trazida ao mundo do direito através da linguagem faz 

nascer a obrigação tributária. 

 

Outro aspecto que compõe o antecedente da norma tributária é o 

aspecto temporal, que segundo o professor Paulo de Barros Carvalho é:  

“o marco de tempo em que se dá ocorrido o fato (...) é o grupo de 

indicações, contidas no suposto da regra, e que nos oferece elementos 

para saber, com exatidão, em que preciso instante acontece o fato 

descrito, passando a existir o liame jurídico que amarra devedor e 

                                                 
90 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário – Fundamentos Jurídicos da Incidência – 
pg.190 - 8ªEdição – São Paulo: Ed. Saraiva,2010. 
91 ATALIBA, Geraldo – Hipótese de Incidência Tributária – pg. 106 -6ª Edição –São Paulo: Ed. 
Malheiros,2002.  
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credor, em função de um objeto – o pagamento de certa prestação 

pecuniária.”92  

 

Na mesma linha conceituava Geraldo Ataliba quando dizia que o 

aspecto temporal era: “... a propriedade que esta tem de designar (explícita ou 

implicitamente) o momento em que se deve reputar consumado (acontecido ou 

realizado) um fato imponível.”93 

 

Por fim, terminando os aspectos contidos no antecedente ou hipótese da 

norma, tenho que tratar do aspecto espacial, que segundo o Geraldo Ataliba: “a 

indicação de circunstância de lugar, contidas explicita ou implicitamente na h.i., 

relevantes para a configuração do fato imponível.”94 

 

Vemos assim que o antecedente ou a hipótese da norma tributária geral 

e abstrata contém a determinação da ação, o lugar onde ela deve ocorrer e o 

tempo de sua ocorrência sem, no entanto, determinar quem são os sujeitos da 

obrigação e o quantum devido, pois esses aspectos fazem parte do 

consequente da norma os quais serão descritos abaixo. 

 

O consequente da norma é formado pelo aspecto pessoal e quantitativo, 

determinando assim quem são os sujeitos da obrigação tributária e o quatum 

da mesma.  

 

No aspecto pessoal da norma tributária, temos o sujeito ativo que é o 

detentor do direito de instituir e cobrar tributos. Como sabemos, em respeito ao 

principio federativo, nossa Carta Máxima estabelece em seu corpo a 

competência que cada pessoa política tem de instituir e cobrar tributos. Essa 

habilidade é indelegável, incaducável e irrenunciável, segundo a lição do 

professor Paulo de Barros Carvalho.   

 

                                                 
92CARVALHO, Paulo de Barros – Curso de Direito Tributário – pg.293 -19ª Edição – São Paulo 
- Ed. Saraiva,2007.  
93 ATALIBA, Geraldo – Hipótese de Incidência Tributária – pg. 94 -6ª Edição – São Paulo: Ed. 
Malheiros,2002.  
94 ATALIBA, Geraldo – Hipótese de Incidência Tributária – pg. 104 -6ª Edição – São Paulo: Ed. 
Malheiros, 2002. 
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O sujeito passivo da relação jurídica tributária, por sua vez, é a pessoa 

física ou jurídica que tem o dever de recolher o tributo, isto é, é aquele a quem 

se exige a prestação pecuniária. O professor Paulo de Barros Carvalho 

conceitua sujeito passivo como:  

“Sujeito passivo da obrigação tributária é, por sua vez, a pessoa física 

ou jurídica, privada ou pública, de quem se exige o cumprimento da 

prestação pecuniária. Esse é, em termos jurídicos, o contribuinte, ou 

seja, aquele que deve realizar o pagamento dos tributos eventualmente 

devidos.”95 

 

Na lição desse mesmo ilustre mestre existem duas formas de sujeição 

passiva, a primeira é a direta, isto é, aquela que deriva da participação direta e 

pessoal do sujeito passivo no ato que faz nascer a obrigação tributária.  A 

segunda forma é a indireta, que segundo o professor Paulo é aquela atribuída 

a pessoas “que mantiveram proximidade apenas indireta com aquele ponto de 

referência em redor do qual foi formada a situação jurídica.”96  

 

Vemos assim que para a determinação da figura do sujeito passivo o 

Código Tributário Nacional é mais maleável, estabelecendo que o sujeito 

passivo poderá ser tanto o contribuinte, que é aquele que tem uma relação 

direta com a situação criadora do tributo, como o responsável, que é aquele 

que, apesar de não ter praticado o verbo previsto na regra-matriz, tem a 

obrigação de pagar o tributo, obrigação esta estabelecida pela lei.  

 

A definição do sujeito passivo direto, o contribuinte, não demanda muita 

discussão, e nas palavras do professor Paulo de Barros Carvalho é o “sujeito 

de direitos que o ocupa o lugar sintático de devedor, no chamado pólo passivo 

da obrigação tributária.”97  

 

                                                 
95 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário, Linguagem e Método –pg.552 - 2ª Edição –
São Paulo: Editora Noeses,2008. 
96 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário, Linguagem e Método –pg.553- 2ª Edição -
São Paulo:Editora Noeses,2008. 
97 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário, Linguagem e Método –pg.553- 2ª Edição –
São Paulo: Editora Noeses,2008. 
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A explicação do que é o sujeito passivo indireto, o responsável, por sua 

vez, demanda análise profunda que não é a meta desse trabalho, por isso irei 

dar apenas alguns conceitos muito bem trabalhados por Maria Rita Ferragutti 

em seu livro Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. Segundo 

essa autora o responsável é: “a pessoa que, embora não tendo relação direta e 

pessoal com o fato, é eleita pela lei para satisfazer a obrigação tributária.”98 

 

 Segundo essa mesma autora, “a responsabilidade tributária é norma 

jurídica deonticamente incompleta (norma lato sensu), de conduta, que, a partir 

de um fato não tributário, implica a inclusão do sujeito que o realizou no critério 

pessoal passivo de uma relação jurídico tributária.”99 Isto é, a figura da 

responsabilidade é criada por lei e acaba por atribuir à outra pessoa e não à 

que realizou o verbo constante na norma tributária a responsabilidade pelo 

recolhimento do tributo. 

 

 Finalizando essa breve explanação, citarei a classificação dada por 

Maria Rita Ferragut que divide a responsabilidade em: (i) substituição; (ii) 

solidariedade; (iii) sucessão; (iv) responsabilidade de terceiros; e (v) 

responsabilidade por infrações.    

 

Podemos concluir, então, que enquanto a determinação do sujeito ativo 

da relação é fácil, basta uma leitura da Constituição, uma vez que a 

competência é indelegável, só podendo ser realizada pela pessoa jurídica de 

direito público devidamente autorizada em nossa Lei Máxima, a determinação 

do sujeito passivo demanda uma análise mais profunda, pois trata-se de uma 

exceção ao esquema lógico da regra-matriz, uma vez que atribui a um terceiro, 

que não o realizador do verbo previsto no aspecto material, a obrigação de 

pagar o tributo.  

 

                                                 
98 FERRAGUT, Maria Rita – Responsabilidade Tributária e o Código de 2002 – pg. 254 – 1ª 
Edição – São Paulo: Ed. Noeses,2005. 
99 FERRAGUT, Maria Rita – Responsabilidade Tributária e o Código de 2002 – pg. 254 – 1ª 
Edição – São Paulo: Ed. Noeses,2005. 
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Terminada a explicação dos sujeitos da relação, podemos partir agora 

para explicar o outro elemento do consequente da norma, que é o aspecto 

quantitativo, formado pela base de cálculo e pela alíquota. A base de cálculo 

segundo o professor Paulo de Barros Carvalho é: 

 “... a grandeza instituída na consequência da regra-matriz tributária, e 

que se destina, primordialmente, a dimensionar a intensidade do 

comportamento inserto no núcleo do fato jurídico, para que, combinando-

se à alíquota, seja determinado o valor da prestação pecuniária. 

Paralelamente, tem a virtude de confirmar, infirmar o critério material 

expresso na composição do suposto normativo. A versatilidade 

categorial desse instrumento jurídico se apresenta em três funções 

distintas: a) medir as proporções reais do fato; b) compor a específica 

determinação da dívida; e c) confirmar, infirmar ou afirmar o verdadeiro 

critério material da descrição contida no antecedente da norma.”100 

 

Assim podemos concluir que a base de cálculo nada mais é que o 

dimensionamento econômico da hipótese de incidência, descrita no 

antecedente da norma; é a quantificação do fato imponível, é a transformação 

em valores da conduta do sujeito passivo que faz nascer para o sujeito ativo o 

direito de cobrar o tributo. 

 

A alíquota, por sua vez, também faz parte desse dimensionamento 

econômico, e normalmente consiste em um percentual que é aplicado sobre o 

valor apurado na base de cálculo que determina a quantia exata que deve ser 

entregue aos cofres públicos.  

 

 

3.2.1.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluindo: a regra-matriz de incidência, pode ser vista tanto como um 

esquema lógico da norma tributária, como a própria norma de incidência 

tributária. Em ambos os casos, há a identificação de seus elementos 

essenciais, seja para o desenho do esquema lógico, seja para a construção da 

                                                 
100 CARVALHO, Paulo de Barros – Curso de Direito Tributário –pg. 360 - 19ª Edição-São 
Paulo: Ed. Saraiva,2007. 
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norma tributária. Tanto como norma ou como esquema lógico, a função da 

regra-matriz é a mesma a de ajudar a exegese.  

 

Após essa breve explicação da regra-matriz de incidência, irei explicar 

no item abaixo a regra-matriz do imposto sobre a renda pessoa jurídica que é o 

foco de meu trabalho. 

 

 

3.2.2 – REGRA-MATRIZ IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA 

 

Para melhor explicar os elementos da regra-matriz do imposto sobre a 

renda, optei por dividir em três partes a análise. Na primeira parte eu irei 

explicar o antecedente e os elementos pessoais do consequente da regra-

matriz. Na segunda irei tratar da importância da Contabilidade para a 

determinação da base de cálculo, e na terceira parte irei falar da base de 

cálculo desse imposto.  

 

 

3.2.2.1 – ASPECTOS DA REGRA-MATRIZ DO IMPOSTO SOBRE A RENDA 

PESSOA JURÍDICA 

 

Vamos agora tratar de analisar a regra-matriz do imposto sobre a renda, 

iniciando nossa análise pelo aspecto material, que consiste no verbo auferir 

adjetivado pela palavra renda. Auferir quer dizer segundo o dicionário Houaiss: 

“ter como resultado, conseguir, obter, colher”. Vemos assim que tal palavra 

implica na percepção de ganho, acréscimo. Quando usamos a palavra auferir, 

temos sempre a ideia de um acréscimo, nunca de um decréscimo. O 

significado do termo renda e proventos de qualquer natureza que adjetiva a 

hipótese de incidência, já foi discutido no item 2 deste trabalho, e consiste em 

minha opinião no acréscimo patrimonial líquido percebido pelo contribuinte em 

um determinado período de tempo.  

 

Ao lermos o descrito no item 2 deste trabalho, vemos que existem 

inúmeros conceitos de renda, tendo eles em comum o fato de estabelecerem 
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sempre que renda é um acréscimo patrimonial. As variações existentes nesses 

conceitos quase sempre tratam sobre o que consideramos renda, isto é, renda 

é sempre um acréscimo, mas qual é a origem desse acréscimo; ele é 

econômico ou jurídico, liquido ou ilíquido, material ou imaterial, contínuo ou 

eventual, verificado em um período ou não. Notamos assim, que as 

divergências sobre o conceito de renda giram em torno da natureza da renda, 

mas não há discussão quanto ao fato de renda consistir em um acréscimo. 

 

Outro ponto é que, dentro do mundo do Direito, com uma análise 

profunda da Constituição, as dúvidas quanto à natureza da renda vão 

diminuindo, pois vemos que o acréscimo patrimonial percebido não pode ser 

fruto de nenhuma das outras hipóteses de incidência dos tributos de outras 

pessoas constitucionais, pois se assim ocorresse, haveria uma invasão da 

competência, desrespeitando o princípio federativo. Ainda analisando os limites 

estabelecidos pelos princípios, não poderíamos considerar que renda é o 

mesmo que industrializar ou importar, pois essas são hipóteses de outros 

impostos, que apesar de serem de competência da União, e não implicarem 

em quebra do princípio federativo, acabam por esbarrar na proibição do bis in 

idem. Também não seria possível considerar renda como ganho total da 

pessoa física ou jurídica, ou sua receita, pois tal tributação implicaria em 

desobediência dos princípios do não-confisco e da capacidade contributiva.  

 

Vemos, pelo exposto acima, que o desenho do conceito de renda está 

plasmado em nosso ordenamento e limitado pela nossa Constituição; o Estado 

não é livre para determinar o que é renda, pois tem como limitantes os 

princípios e os próprios conceitos de renda e provento. Notamos assim, que o 

conceito de renda não é tão lasso como alguns autores gostam de afirmar; o 

legislador tem limites, pois não pode chamar de renda as hipóteses de 

incidência de outros tributos, nem pode alargar o conceito para que alcance 

todo e qualquer ganho.  

 

Outro ponto importante na conceituação de renda é não confundir renda 

com rendimento, pois esse é qualquer ganho, isoladamente considerado. 

Enquanto a renda é o excedente de riqueza obtido em um período, que sempre 
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representará uma nova riqueza, isto é, a renda é o acréscimo produzido pela 

aplicação do capital, trabalho ou por ambos, e nunca deve ser o próprio capital. 

 

Ao transportarmos o conceito de renda para o objeto de nossa análise 

que é o IRPJ, podemos afirmar que esse, em regra, é o lucro da empresa. 

Sendo que o lucro nada mais é do que a diferença entre os ganhos e as 

despesas de um determinado período. Nos próximos itens, quando analisar a 

base de cálculo do imposto sobre a renda e a importância da Contabilidade 

para sua determinação, irei trabalhar mais profundamente o conceito de lucro. 

 

Ainda falando dos elementos da regra-matriz, podemos tratar do aspecto 

temporal desse tributo, que é um dos fatores que ajudam a desenhar inclusive 

o conceito desse imposto. Pois, como podemos ver acima, o conceito de 

imposto sobre a renda leva em conta, além do fato de auferir renda, o período 

em que essa renda é auferida. Isso porque renda não é ingresso, renda é o 

resultado de uma equação, que tem como fatores os ingressos e a saídas de 

recursos em um determinado período. Podemos notar que sem a determinação 

do aspecto temporal é impossível inclusive definir o tributo. Em regra o período 

de apuração é de um ano, portanto podemos falar que o aspecto temporal 

desse tributo é anual.  Mas esse lucro anual pode ser apurado mensalmente ou 

trimestralmente como estabelece o art. 1º da Lei nº 9.430/96. Portanto, o 

período para se medir a renda é anual, mas sua apuração, ou seja, seu cálculo 

pode ser mensal ou trimestral, conforme escolha o contribuinte e permita a 

Receita Federal.  

Finalizando minha explicação sobre o aspecto temporal gostaria de citar 

o conceito dado por José Artur Lima Gonçalves que leciona:  

"Toda a amarração organizacional do funcionamento do Estado brasileiro 

é, de acordo com a sistemática constitucional, calcada na ideia de 

período anual. Dentre as inúmeras referências à noção de período anual, 

saliente-se que a organização e funcionamento dos aspectos e das 

questões financeiras (orçamentos, previsões, gastos, investimentos, etc.) 
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de que trata a Constituição são todos eles baseados em períodos de 

doze meses.” 101 

Vemos que o professor confirma o caráter anual do imposto sobre a 

renda, tecendo um paralelo com o sistema de orçamento público, que no 

passado era regido pelo princípio da anualidade. Isto é, antigamente o tributo, 

para poder ser cobrado, tinha que ser previsto no orçamento anual. Como a 

Administração organizava seu planejamento de gastos e investimentos em 

bases anuais, nada mais simples do que estabelecer que os particulares 

também considerem o mesmo período, para efetuar seus controles e calcular a 

renda auferida.  

O próximo critério a ser analisado será o critério espacial do imposto 

sobre a renda. Ele merece especial atenção, pois apresenta certa 

particularidade. Normalmente o aspecto espacial da regra-matriz de um tributo 

é limitado pela área de competência da pessoa jurídica de direito público, o que 

não acontece com o imposto sobre a renda, pois o mesmo tem a capacidade 

de alcançar renda auferida até fora do país. Essa aparente extraterritorialidade 

é explicada pelo professor Paulo de Barros Carvalho102 que diz que o vínculo 

que determina o aspecto espacial é de natureza pessoal, como a residência, o 

domicílio ou a nacionalidade, portanto, independente do vínculo de presença 

física da fonte no especifico território. Segundo o mesmo mestre o legislador 

estabeleceu a possibilidade de se tributar rendas auferidas no exterior em 

observância do princípio da universalidade, que estabelece que a tributação 

deve alcançar a todas as receitas e despesas da pessoa. Segundo as próprias 

palavras do mestre  

“O princípio da universalidade apenas predispõe um critério de conexão 

(pessoal: residência, domicílio, nacionalidade), legítimo o suficiente para 

justificar a tributação dos rendimentos de um sujeito de direito, 

independemente do local de produção, ou seja, de a fonte efetiva da 

renda encontrar-se situada nos limites territoriais do Estado, ou não.”103 

                                                 
101GONÇALVES, José Artur Lima – Imposto sobre a Renda – Pressupostos Constitucionais - 
pg. 185- 1ª Edição- São Paulo: Ed. Malheiros,2002. 
102 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg. 604-607 -2ª 
Edição – São Paulo:Ed. Noeses,2008. 
103 CARVALHO, Paulo de Barros – Direito Tributário Linguagem e Método – pg.606 -2ª Edição- 
São Paulo: Ed. Noeses,2008. 
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Terminada a explicação sobre o antecedente da regra-matriz do imposto 

sobre a renda, sigo agora explicando o seu consequente, iniciando tal 

empreitada pela determinação dos sujeitos ativos e passivos dessa relação.  

 

Quando consideramos o critério pessoal desse tributo, vemos que o 

sujeito ativo é a União, uma vez que a Constituição Federal atribui a ela a 

competência de instituir esse imposto. Com relação ao sujeito ativo do imposto 

sobre a renda, nenhuma polêmica pode ser levantada. O sujeito passivo, por 

sua vez, é toda a pessoa física ou jurídica que realizou o fato imponível, que 

nesse caso é auferir renda, tendo como único ponto merecedor de destaque a 

figura do responsável, muito usada para esse tributo, quase sempre para 

efetuar a retenção na fonte. Essa figura já foi tratada no tópico em que discuti 

os elementos da regra matriz. 

 

 

3.2.2.1.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos ver, pelo exposto acima, que o imposto sobre a renda é o 

tributo cobrado sobre ato de auferir renda e proventos de qualquer natureza, no 

país ou no exterior, desde que a pessoa tenha sede ou domicílio no país. 

Sendo que renda para a pessoa jurídica é o seu lucro ajustado, isto é, a 

diferença entre todos os ganhos e todos os gastos de um determinado período, 

ajustados conforme estabelece a lei fiscal. 

  

 

3.2.2.2 – IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE NA DETERMINAÇÃO DA 

BASE DE CÁLCULO DA PESSOA JURÍDICA 

 

A Contabilidade tanto pode ser vista como uma Ciência, ou como um 

sistema de informação. Sob a óptica de Ciência, ela é uma ciência social da 

importância da Economia e Administração que tem como objeto de estudo o 

patrimônio das entidades, seus fenômenos e mutações; no Brasil ela é 

regulada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Como toda Ciência, a 
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Contabilidade também se mostra em forma de um sistema analítico de 

informações, tendo como base e fechamento os princípios contábeis 

geralmente aceitos. Mas como disse acima, a Contabilidade também pode ser 

considerada um sistema de informações, que na lição do grupo da FIPECAF 

consiste:  “no sistema de informação e avaliação destinado a prover seus 

usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, 

física e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização.”104  

 

Na lição de Eliseu Martins a Contabilidade também pode ser vista como 

um processo que (apud LOPES, Alessandro Brodel):  

”é composto pelas etapas de reconhecimento, mensuração e 

evidenciação das atividades econômicas, sendo resultado de um amplo 

conjunto de forças econômicas, sociais, institucionais e políticas. Essas 

forças delineiam as principais características do processo contábil tendo 

em vista o grau de influência dos agentes interessados em sua 

evolução.”105 

 

Ainda conceituando contabilidade temos:  

“A Contabilidade possui objeto próprio – o patrimônio das entidades – e 

consiste em conhecimentos obtidos por metodologia racional, com as 

condições de generalidade, certeza e busca das causas, em nível 

qualitativo semelhantes às demais ciências sociais. A resolução alicerça-

se na premissa que a Contabilidade é uma ciência social com plena 

fundamentação epistemológica. Por conseqüência, todas as demais 

classificações – método, conjunto de procedimentos, técnica, sistema, 

arte, para citarmos as mais correntes – referem-se a simples facetas ou 

aspectos da Contabilidade, usualmente concernentes à sua aplicação 

prática, na solução de questões concretas.”106 

 

                                                 
104 IUDICIBUS, Sergio e MARTINS, Eliseu – Manual de Contabilidade das Sociedades por 
Ação- pg.58–  FIPECAFI – São Paulo:Ed. Atlas,1995 
105 MARTINS, ELISEU – In: LOPES, Alessandro Broedel e MOSQUERA, Roberto Quiroga – 
Direito Contábil – Fundamentos Conceituais Aspectos da Experiência Brasileira e Implicações 
– pg. 57–São Paulo: Ed. Dialética,2010. 
106 IPPOLITO, Marcelo Baeta – A Linguagem Contábil e a Hipótese de Incidência e Base de 
Cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas Tributadas pelo Lucro Real – pg. 42 – 
Dissertação de Mestrado – 2005 – PUC –SP. 
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Por fim, não poderia deixar de citar a explicação da natureza da 

Contabilidade dada pelo professor José Artur Lima Gonçalves, segundo ele, ela 

é:  

“A técnica contábil consiste no conjunto de convenções 

internacionalmente formalizadas – observadas certas particularidades 

regionais – vulgarmente denominadas de princípios contábeis 

geralmente aceitos, que possibilitam traduzir em lançamentos numéricos 

os eventos econômicos pertinentes às unidades empresariais.”107 

 

Sobre a finalidade da contabilidade, José Luiz Marques explica que: 

 “(...) podemos afirmar que a contabilidade ajuda a avaliar as tendências 

futuras, trabalhando com as conjunturas do passado, transforma a 

informação contábil em um modelo de predição. Para que isto aconteça, 

a Contabilidade deverá fornecer aos seus usuários, aquilo que ele 

considerar como elementos importantes para seu processo decisório. 

Para atingir esse objetivo, devemos destacar: (i) a evidenciação de todas 

as informações que permitam a avaliação do patrimônio; (iii) em função 

do relacionamento da Contabilidade com os aspectos jurídicos que, de 

certa forma, procuram definir o conceito de patrimônio, às vezes fugindo 

do conceito econômico, a Contabilidade deverá sempre, para atingir 

seus objetivos, seguir a essência econômica ao invés da forma 

jurídica.”108 

 

Vemos assim, conforme lição de Sérgio de Iudícibus e Eliseu Martins109 

que o objetivo principal da Contabilidade é o de permitir, a cada grupo principal 

de usuários, a avaliação da situação econômica e financeira da entidade, num 

sentido estático, bem como fazer inferências sobre suas tendências futuras. 

 

Nos últimos anos devido à crescente regulamentação do processo 

contábil na busca de adaptá-lo às regras internacionais de contabilidade, a 

relação entre Direito e Contabilidade está ficando cada vez maior, tanto que 

alguns autores modernos iniciam a defender a existência de um Direito 

                                                 
107 GONÇALVES, José Artur Lima – Imposto de Renda art. 43 do CTN e Lei Complementar -
104/01 – Revista Dialética do Direito Tributário nº 67  
108 MARQUES, José Luis – A Evolução Histórica e Legal do Lucro Contábil e Tributável no 
Brasil – pg. 19– Dissertação de Mestrado  –  1995 - PUC -SP  
109 IUDICIBUS, Sergio e MARTINS, Eliseu – Manual de Contabilidade das Sociedades por 
Ação – pg. 60 - FIPECAFI – São Paulo: Ed.Atlas, 1995. 
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Contábil. Dentre os defensores dessa relação temos Alessandro Amadeu 

Fonseca que explica:  

“Direito e a Contabilidade são ciências autônomas cuja correlação mais 

intrínseca se evidencia na determinação das incidências tributárias. Essa 

correlação se dá na aplicação das normas tributárias aos resultados 

consubstanciados nas demonstrações elaboradas com base nos 

princípios contábeis e cuja finalidade é se determinar o aspecto material 

dos tributos.”110 

 

Elidie Palma Bifano também é uma das autoras a reconhecer o Direito 

Contábil, dizendo que a:  

“Contabilidade insere-se dentre as matérias colhidas pelo legislador 

ordinário, dada sua relevância social, observando-se a existência, no 

sistema jurídico brasileiro, de regras gerais de contabilidade 

(escrituração e demonstrações financeiras tratadas pela lei societária e 

pelo Código Civil) e de regras especiais de contabilidade (contabilidade 

bancária, contabilidade tributária, contabilidade de entidades reguladas 

como companhias abertas, seguradoras, previdência privada, 

contabilidade pública e muitas outras). Esse conjunto de regras forma o 

Direito Contábil”111 

 

 Essa corrente, entretanto, não é a corrente dominante, pois, em regra, 

os operadores do Direito refugam a ideia de dependência entre Direito e 

Contabilidade, afirmando que só existe para o Direito o que está normatizado. 

Na contramão da doutrina tradicional, ouso dizer que a Contabilidade tem uma 

importância relevante para o Direito, em especial o Direito Tributário. Ela é a 

responsável pela obtenção das informações que ajudam na determinação da 

base de cálculo do imposto sobre a renda pessoa jurídica; seja na sua 

apuração, seja na limitação que os princípios contábeis exercem sobre a 

apuração do lucro contábil, que funciona como base para a apuração do lucro 

real. 

 

                                                 
110 FONSECA, Alessandro Amadeu da – A tributação da renda e sua correlação com os 
principio contábeis geralmente aceitos – Controvérsias Jurídico-Contábeis - pg. 13– São 
Paulo:Ed. Dialética,2010. 
111 BIFANO, Elidie Palma – Contabilidade e Direito a Nova Relação - Controvérsias Jurídico-
Contábeis pg. 120– São Paulo: Ed. Dialética,2010. 
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Pois é na Contabilidade que o operador irá buscar as informações 

necessárias para realizar os ajustes previstos na lei, para construir então a 

base de cálculo da pessoa jurídica. Sem as informações contábeis o Fisco não 

consegue uma base para tributar, e quando digo informações contábeis quero 

dizer qualquer tipo, pois sabemos que há sempre a possibilidade de tributar a 

pessoa jurídica pelo lucro arbitrado, quando esta não apresenta sua 

contabilidade em ordem. Mas mesmo o lucro arbitrado implica em algum tipo 

de informação como a do faturamento, por exemplo.  

 

O outro fato que demonstra a importância da Contabilidade para o 

Direito Tributário é o de que muitos dos conceitos utilizados por esse ramo do 

Direito são obtidos da contabilidade, pois faturamento, receita, despesa entre 

outros, têm sua origem nessa Ciência. 

 

Alguns críticos a minha posição vão considerar que defendo a linha em 

que a Contabilidade cria o Direito; nem de perto essa é minha intenção, não 

penso que ela cria, penso que ela auxilia. Pois a Contabilidade não cria o fato 

descrito na norma, o que ela faz é ajudar a mensurar.  Ricardo Mariz de 

Oliveira resume bem essa forma de pensar quando diz:  

“...a contabilidade não podia criar um fato descrito em norma jurídica 

como hipótese de alguma obrigação tributária, e também não podia 

modificar o fato na sua realidade e nos seus efeitos derivados das 

normas jurídicas que os regulavam, limitando-se, portanto, a ser o retrato 

fiel de uma realidade econômica e jurídica externa a ela.”112 

 

Reforçando essa ideia, Alessandro Amadeu Fonseca explica que no 

campo das incidências tributárias é corrente a presença de termos 

provenientes da Ciência Contábil, tais como faturamento, receita, lucros e 

prejuízos, dentre outros, os quais se configuram, muitas vezes, como 

elementos fundamentais para a formação de base de cálculo dos tributos.113 

                                                 
112 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de – A Tributação da Renda e sua Relação com os Princípios 
Contábeis Geralmente Aceitos  – Controvérsias Jurídico-Contábeis –pg. 399 –São Paulo: Ed. 
Dialética,2010. 
113 FONSECA, Alessandro Amadeu da – A tributação da renda e sua correlação com os 
principio contábeis geralmente aceitos – Controvérsias Jurídico-Contábeis pg. 13 – São Paulo: 
Ed. Dialética,2010. 
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Voltando a tratar da natureza de Ciência da Contabilidade e sua 

aproximação com o mundo do Direito, é que trato agora dos princípios 

contábeis geralmente aceitos. Esses tiveram sua observância determinada pela 

primeira vez no art. 177 da Lei nº 6.404/76, conhecida como Lei das S/As, que 

estabelece que as empresas devem observar “os princípios contábeis 

geralmente aceitos” e os métodos ou critérios contábeis. Vemos assim que a 

observância de tais princípios está contida no ordenamento jurídico, como um 

dever, portanto, não há de se negar sua natureza jurídica. 

 

Vemos pelos excertos acima que cada vez mais as regras contábeis 

estão sendo incorporadas ao ordenamento, tornando mais íntima a relação 

entre Direito e Contabilidade; hoje já encontramos no corpo de normas jurídicas 

princípios e regras contábeis. Esses princípios, tal quais os princípios do 

Direito, têm papel fundamental em toda a estruturação da Contabilidade. Nos 

próximos parágrafos irei explicar o que são os princípios, qual a sua natureza e 

também elencá-los. 

 

Sérgio de Iudícibus classifica essas normas basilares em postulados, 

princípios e convenções, definindo postulado como “uma proposição ou 

observação de certa realidade que pode ser considerada não sujeita a 

verificação, ou axiomática”114. Já os princípios, para esse autor, seriam os 

teoremas e as convenções, os corolários.115  

 

Uma vez dado o conceito dos princípios contábeis, tenho agora que 

explicar sua natureza jurídica. Para alguns autores como Edmar Oliveira 

Andrade Filho eles são: 

 (...) os princípios fundamentais de contabilidade são meras normas de 

conduta dirigidas a determinado grupo de pessoas, os profissionais de 

contabilidade. (...) Não se pode negar, todavia, que o próprio 

                                                 
114 IUDÍCIBUS, Sérgio de – Teoria da Contabilidade – pg. 50 - 7ª Edição – São Paulo: Ed. 
Atlas,2004 
115 IUDÍCIBUS, Sérgio de e MARTINS, Eliseu – Manual de Contabilidade das Sociedades 
Anônimas – pg.66 – 4ª Edição –São Paulo: Ed. Atlas,1995. 
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ordenamento jurídico encarregou-se de atribuir funções mais 

abrangentes a esses princípios.”116 

 

Os princípios contábeis têm basicamente duas finalidades: a primeira é 

garantir uma uniformidade terminológica, e a segunda é servir de base para a 

normatização contábil, isto é, base para a produção de normas, uma vez que, 

os princípios devem estabelecer critérios próprios para propiciar a utilização de 

uma linguagem comum, ajudando na interpretação adequada dos relatórios 

contábeis. 

 

Tendo explicado o que são princípios, quais são seus principais usos e 

qual sua natureza jurídica, resta-nos agora enumerá-los, ação que irei tomar 

nos próximos parágrafos.  

 

Autores renomados da Fipecafi117 classificam os princípios contábeis 

em: a) postulados ambientais da contabilidade; b) princípios contábeis 

propriamente ditos; c) restrições aos princípios contábeis fundamentais – 

convenções. 

 

Segundo esses mesmos autores os postulados ambientais são aqueles 

que:  

“(...) enunciam, solenemente, condições sociais, econômicas e 

institucionais dentro das quais a Contabilidade atua. Esses princípios 

escapam ao restrito domínio da Contabilidade,para inserir-se no mais 

amplo feudo da Sociologia Comercial e do Direito, bem como da 

Economia e outras ciências.”118 

 

Vemos pelo exposto acima que o conceito de postulado dado pelos 

cientistas da Contabilidade não se diferencia muito do formulado pelos juristas, 

como podemos ver pelo conceito a seguir descrito. Segundo Humberto Ávila 

existem dois tipos de postulados:  

                                                 
116 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira – Manual de Imposto de renda das pessoas jurídicas – 
pg.29-30-3ª Ed. –São Paulo: Ed. Atlas, 2006  
117 IUDICIBUS, Sergio e MARTINS, Eliseu – Manual de Contabilidade das Sociedades por 
Ação –pg. 66 – FIPECAFI – São Paulo: Ed. Altas,1995 
118 IUDICIBUS, Sergio e MARTINS, Eliseu – Manual de Contabilidade das Sociedades por 
Ação – pg. 66 –  FIPECAFI - São Paulo: Ed. Altas,1995 
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“(...)postulados meramente hermenêuticos, destinados a compreensão 

em geral do Direito e os postulados aplicativos, cuja função é estruturar a 

sua aplicação concreta. Os postulados normativos aplicativos são 

normas imediatamente metódicas que instituem os critérios de aplicação 

de outras normas situadas no plano do objeto de aplicação. Assim, 

qualificam-se como normas sobre a aplicação de normas, isto é, como 

metanormas.”119 

 

Podemos concluir assim que os postulados são regras gerais que 

possibilitam o desenho do sistema, isto é, são valores máximos de qualquer 

Ciência. A seguir darei uma breve explicação de cada um dos postulados e 

princípios contábeis. 

 

São postulados ambientais o postulado da entidade contábil e o da 

continuidade. O primeiro cria no mundo da Contabilidade a ideia de entidade  

como um ente diferente de seus sócios, enquanto o segundo estabelece que a 

entidade é criada, em regra, para ter uma vida duradoura.  

 

Ao aprofundarmos mais o estudo dos postulados, vemos que o 

Postulado da entidade contábil está previsto na Resolução CFC nº 774/94 em 

seu art. 4º com o seguinte enunciado: “A contabilidade é mantida para as 

entidades; os sócios ou quotistas destas não se confundem, para efeito 

contábil, com aquelas...”120 

  

O mesmo grupo de cientistas contábeis explica que a Contabilidade é 

feita para as entidades, que são conjunto de pessoas, recursos ou 

organizações capazes de exercer atividades econômicas. Isto é, essas 

entidades não se confundem com a pessoa do sócio. Na explicação dos 

autores, esse postulado tem quatro dimensões: a jurídica, a econômica, a 

organizacional e a social.  

 

                                                 
119 ÁVILA, Humberto – Sistema Constitucional Tributário – pg. 41 – 3ª Edição – São Paulo:   
Ed.Saraiva,2006. 
120 IUDICIBUS, Sergio e MARTINS, Eliseu – Manual de Contabilidade das Sociedades por 
Ação – pg. 67 –  FIPECAFI - São Paulo: Ed. Altas,1995 
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Em sua dimensão jurídica, vemos aplicadas as regras referentes às 

sociedades, em especial as dotadas de personalidade jurídica, uma vez que 

essas têm a capacidade de ter direitos e contrair obrigações, não sendo nunca 

confundidas com seus sócios.  

 

A dimensão econômica caracteriza-se pela massa patrimonial, que é 

acompanhada e mensurada pela Contabilidade. 

 

Já a dimensão organizacional é realizada pelo grupo de pessoas 

controlando as receitas e despesas, investimentos e distribuições, em regra é  

realizada pelo gestor.  

 

E por fim, a dimensão social se manifesta pelas transfigurações sociais, 

geradas seja pela utilidade da entidade, seja por seu valor na sociedade.  

 

Sergio de Iudícibus diz:  

“(...) entidade contábil é o ente, juridicamente delimitado ou não, divisão 

ou grupo de entidades ou empresas para os quais devemos realizar 

relatórios distintos de receitas e despesas, de investimentos e retornos, 

de metas e realizações, independentemente dos relatórios que fizemos 

para as pessoas físicas ou jurídicas que têm interesse em cada uma das 

entidades definidas em cada oportunidade.”121 

 

A importância desse postulado para o imposto sobre a renda, reside na 

determinação da entidade, isto é, do sujeito passivo do imposto em análise. 

Além disso, ao aplicarmos o postulado da entidade, também determinamos 

qual renda será tributada; pois ao estabelecer a ideia de entidade, como uma 

pessoa jurídica diferente da pessoa de seus sócios, ele ajuda a desenhar a 

massa patrimonial que servirá de base para o imposto sobre a renda. Enfim, 

esse postulado permite a identidade patrimonial da pessoa jurídica.  

 

O outro postulado que merece análise é o da continuidade, ele traz em 

seu enunciado o seguinte texto: “Para a Contabilidade, a Entidade é um 
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organismo vivo que irá viver (operar) por um longo período de tempo 

(indeterminado) até que surjam fortes evidências em contrário”122 

 

O postulado da Continuidade tem outro sentido mais profundo que é o 

de encarar a entidade como algo capaz de produzir riqueza e gerar valor 

continuamente sem interrupções.  

 

Segundo esse postulado: 

“as entidades, para efeito de contabilidade, são consideradas como 

empreendimentos em andamento (going concern), até circunstância 

esclarecedora em contrário, e seus ativos devem ser avaliados de 

acordo com a potencialidade que têm de gerar benefícios futuros para a 

empresa, na continuidade de suas operações, e não pelo valor que 

poderíamos obter se fossem vendidos como estão...”123 

 

A importância desse postulado para o imposto sobre a renda reside em 

definir mais uma das dimensões da renda que é o tempo, pois, como 

discutimos no tópico sobre conceito de renda, esta é o acréscimo patrimonial 

percebido em um determinado tempo, que em regra é de um ano. Se não 

houvesse a premissa pela qual a empresa opera por tempo indeterminado, 

seria impossível a apuração do acréscimo patrimonial, pois se todos os ativos 

fossem considerados realizáveis e todas as dívidas vencíveis imediatamente, 

teríamos a todo e qualquer momento a apuração da liquidação da entidade e 

não a apuração de uma renda. Se tal método fosse adotado, o processo de 

apuração do resultado seria totalmente diferente, não representando de forma 

alguma a realidade da empresa. Alguns desavisados podem afirmar que a 

atual metodologia contábil estabelecida pela Lei nº 11.638/07 geraria a 

apuração do resultado como se ignorassem o postulado da continuidade; nada 

mais errado que esse pensamento, pois segundo essa metodologia que será 

brevemente discutida em tópico próprio, só devem ser avaliados a mercado, 

isto é, como se fossem vendidos ou pagos hoje os ativos e passivos que 

realmente tenham o fim de realização a curto prazo.  
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José Artur Lima Gonçalves afirma:  

“O postulado contábil da continuidade, sobre o qual se constrói toda a 

técnica contábil, traduz a noção de que as unidades empresariais são 

constituídas e geridas com o fim de produzir resultados positivos ao 

longo do tempo, sem limitação apriorística do período de duração da vida 

da unidade.”124 

 

Uma vez descritos e explicados os dois postulados, irei agora me ocupar 

em descrever os princípios. Estes por sua vez: 

“(...) representam a resposta da disciplina contábil aos postulados, uma 

verdadeira postura filosófica e também prática diante do que antes 

apenas contemplávamos e admitíamos. Os princípios constituem, de 

fato, o núcleo central da estrutura contábil. Delimitam como a profissão 

irá, em largos traços, posicionar-se diante da realidade social, econômica 

e institucional admitida pelos postulados.”125 

 

Iniciarei minha explicação pelo princípio do custo como base de valor 

que tem o seguinte enunciado:  

“...O Custo de aquisição de um ativo ou dos insumos necessários para 

fabricá-lo e colocá-lo em condições de gerar benefícios para a Entidade 

representa a base de valor para a Contabilidade, expresso em termos de 

moeda de poder aquisitivo constante...”126 

 

Segundo esse princípio, resultado imediato do postulado da 

continuidade, o bem deve ser registrado pelo seu valor histórico, devendo 

permanecer assim enquanto fizer parte do patrimônio da empresa.  

 

A importância desse princípio no dimensionamento da renda é total, pois 

o registro do valor de custo de um bem utilizado para a produção, e, portanto, 

registrado como estoque, será o ponto inicial para o cálculo do custo de 

produção, item que irá compor o resultado da empresa, consequentemente o 
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lucro ou prejuízo. Se o bem analisado, ao invés de ser aplicado à produção, for 

registrado como investimento, o seu valor inicial determinará o valor da 

depreciação ou amortização, que também geram despesas que afetarão o 

resultado. Em suma, o custo histórico é o valor de partida para a apuração do 

resultado que esse bem gerará. 

 

O princípio do denominador comum tem o seguinte enunciado: “ As 

demonstrações contábeis, sem prejuízo dos registros detalhados de natureza 

qualitativa e física, serão expressas em termos de moeda nacional de poder 

aquisitivo da data do último Balanço Patrimonial.”127 

 

Esse princípio visa garantir que as informações contidas nas 

demonstrações financeiras tenham a mesma base, possibilitando a 

comparação sem distorções.  

 

A importância de tal princípio para o imposto analisado nesse trabalho é 

grande, pois ao garantir que todas as informações contábeis estão expressas 

em moeda nacional equivalente, há a garantia de que o resultado apurado em 

tais demonstrações que serve de base para o cálculo do lucro real, está 

expresso corretamente, sem embutir variações monetárias. 

 

Outro princípio que merece análise é o da realização da receita, que tem 

o seguinte enunciado:  

“A receita é considerada realizada e, portanto, passível de registro pela 

Contabilidade, quando produtos ou serviços produzidos ou prestados 

pela Entidade são transferidos para outra Entidade ou pessoa física com 

anuência destas e mediante pagamento ou compromisso de pagamento 

especificado perante a Entidade produtora...”128 

 

Esse princípio em linha com o critério do conservadorismo que será a 

seguir explicado, estabelece que as receitas devem ser reconhecidas quando a 

operação de venda efetivamente já ocorreu, isto é, a transação jurídica de 
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compra e venda já foi formalizada. Existem algumas aparentes exceções a 

esse princípio que são as que permitem o reconhecimento de receitas oriundas 

de contratos de prestações de serviço de longo prazo ou de produtos cuja 

produção é contratada para execução de longo prazo. Em ambos os casos a 

receita total é registrada em uma conta chamada Resultados de Exercícios 

Futuros e reconhecida à medida que é executada ou produzida.  

 

Esse princípio determina a forma pela qual a receita será reconhecida 

contabilmente, sua importância para o imposto em análise é total, pois o 

estabelecimento da forma de apuração da receita afeta diretamente o resultado 

contábil, e este  sem dúvida nenhuma é o ponto de partida para a apuração do 

lucro real. 

 

O princípio do confronto das despesas com as receitas e com os 

períodos contábeis tem como enunciado  o seguinte texto:  

“Toda despesa diretamente delineável com as receitas reconhecidas em 

determinado período, com as mesmas deverá ser confrontada; os 

consumos ou sacrifícios de ativos (atuais ou futuros), realizados em 

determinado período e que não puderam ser associados à receita do 

período nem às dos períodos futuros, deverão ser descarregados como 

despesas do período em que ocorrerem...”129 

 

Esse princípio, também chamado de princípio da competência, promove 

o alinhamento entre a receita auferida e a despesa realizada para sua 

obtenção. Segundo esse princípio, a despesa deve ser reconhecida no mesmo 

período da receita que foi sua geradora, ainda que o efetivo pagamento não 

tenha ocorrido.  

 

Esse princípio acaba por influenciar uma das discussões mais comuns 

no mundo tributário, que é se a renda deve ser reconhecida quando 

efetivamente recebida ou não, isto é, se devemos considerar a disponibilidade 

econômica que pode ser representada na linguagem contábil como o regime de 

caixa ou a disponibilidade jurídica, chamada no mundo contábil de regime de 
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competência.  Explicando melhor, o regime de caixa implica no reconhecimento 

da despesa ou receita somente quando afete o caixa, isto é, quando a despesa 

é efetivamente paga e a receita efetivamente recebida. O regime de 

competência, por sua vez, estabelece que o reconhecimento tanto da despesa, 

como da receita deve ocorrer de forma emparelhada. Isto é, se a receita já foi 

contratada, mas ainda não recebida, deve ser registrada em uma conta de 

contas a receber; já a despesa contratada, ainda que não paga, também deve 

ser registrada, só que nesse caso em uma conta de provisão. 

 

Vemos pelo exposto acima que, tal qual o princípio anterior, este 

também influencia na apuração do resultado contábil e, portanto, ajuda no 

desenho do que é renda.  

 

Já descritos quais são os princípios e os postulados, resta-me agora 

explicar as convenções ou restrições, as quais, como a própria denominação 

indica, representam, dentro do direcionamento geral dos princípios, certos 

condicionamentos de aplicação. 

 

Iniciarei por citar a convenção da objetividade, que traz o seguinte 

enunciado  

“Para procedimentos igualmente relevantes, resultantes da aplicação dos 

princípios, preferir-se-ão, em ordem decrescente: a) os que puderem ser 

comprovados por documentos e critérios objetivos; b) os que puderem 

ser corroborados por consenso de pessoas qualificadas da profissão, 

reunidas em comitês de pesquisa ou em entidades que têm autoridades 

sobre princípios contábeis...”130 

 

Vemos que o ponto principal dessa convenção é destacar a importância 

das informações contábeis, que devem ser as mais precisas possíveis, além de 

comprováveis.  

 

A relação dessa convenção com o imposto sobre a renda reside no fato 

de ela garantir informações contábeis corretas e confiáveis, que serão base 
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para uma apuração de resultado correta, que em muito ajuda a apuração do 

lucro real. Além disso, ao garantir uma apuração correta, a prova da correção 

dos números, no caso de questionamento por parte do Fisco, fica muito mais 

fácil. 

 

A convenção do conservadorismo, também é importante no desenho da 

base inicial para a apuração do lucro real, e tem como enunciado, o seguinte 

texto: “Entre conjuntos alternativos de avaliação para o patrimônio, igualmente 

válidos, segundo os Princípios Fundamentais, a Contabilidade escolherá o que 

apresentar o menor valor atual para o ativo e o maior para as obrigações.’131 

 

Essa convenção também chamada de prudência, estabelece que, em 

caso de dúvida, o contador deve optar pelo princípio que implique em um 

menor valor de ativo e um maior valor para as obrigações; em regra esse tipo 

de comportamento implica em um lucro menor, o que, em tese, prejudicaria 

menos os investidores e outros interessados. 

 

A importância dessa convenção para o imposto sobre a renda é a 

mesma de todos os outros princípios e convenções, que de alguma forma 

influem na apuração do resultado contábil, que como disse é o ponto de partida 

da apuração do lucro real.  

 

A outra convenção que ajuda no desenho do resultado é a da 

consistência; ela tem o seguinte texto: ”A Contabilidade de uma entidade 

deverá ser mantida de forma tal que os usuários das demonstrações contábeis 

tenham possibilidade de delinear a tendência da mesma com o menor grau de 

dificuldade possível”132 

 

Essa convenção busca garantir que o mesmo método foi usado para 

registrar e apurar o resultado; se este, no entanto, for alterado, ajustes devem 

ser feitos para manter a possibilidade de se compararem os números. Ao 
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estabelecer a necessidade da consistência dos dados, indiretamente também 

se garante uma consistência na apuração do resultado contábil, o que, como 

sabemos, é essencial para a apuração da base de cálculo do imposto sobre a 

renda.  

 

A convenção da materialidade também influencia na construção do 

resultado contábil e tem o seguinte comando: ”O contador deverá, sempre, 

avaliar a influência e materialidade da informação evidenciada ou negada para 

o usuário à luz da relação custo-benefício, levando em conta aspectos internos 

do sistema contábil.”133 

 

Essa convenção funciona como orientadora de contadores e auditores, a 

respeito da necessidade de se aprofundarem na análise ou na documentação 

de itens de pequeno valor. É certo que a expressão pequeno valor é subjetiva, 

tendo que ser analisada  caso a caso.  

 

A influência de tal convenção na apuração do imposto sobre a renda é 

muito tênue, uma vez que sua aplicabilidade se dá mais na análise dos 

números que propriamente na sua confecção.  

 

Pelo exposto acima, vemos que o processo de contabilidade também 

sofre regulamentação, que busca dar consistência e uniformidade aos números 

obtidos nas demonstrações financeiras. Vemos que, tal o mundo do Direito, o 

da Contabilidade também tem princípios e convenções que funcionam como 

molduras orientando a ação de seus aplicadores.   

 

 

3.2.2.2.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse tópico discuti a importância da Contabilidade para a determinação 

da base de cálculo do imposto sobre a renda, descrevendo seus princípios e 

mostrando o caráter essencial da mesma para a determinação da base de 
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cálculo do imposto sobre a renda.  A Contabilidade, sem dúvida, não é capaz 

de criar um fato jurídico, isso quem faz é o Direito, pois só ele tem a 

capacidade de determinar através da lei, quais fatos são de seu interesse. Mas 

é indiscutível a sua importância na construção da base de cálculo e 

consequente incidência da norma.  

 

Considero isso, pois concordo com a posição do professor Paulo de 

Barros Carvalho, que estabelece que a norma para incidir necessite da ação do 

homem, uma vez que ela não incide por força própria. Essa ação consiste na 

sua formalização, o que segundo o ilustre mestre consiste em:  

“(...) verter em linguagem jurídica competente o fato e a respectiva 

relação tributária, objetivando o sujeito ativo, o sujeito passivo e o 

objeto da prestação, no bojo de norma individual e concreta. Essa é a 

configuração lingüística hábil para construir fatos e relações jurídicas, 

sendo o veiculo apropriado à sua introdução no ordenamento.”134 

 

Vemos assim, que a norma para incidir necessita que o homem verta o 

fato em linguagem apropriada; é nessa hora que a Contabilidade se mostra 

imprescindível para a maioria dos tributos. Pois, só através dos registros 

contábeis que o agente obtém os dados necessários para a construção da 

base de cálculo. No caso do imposto alvo desse trabalho essa dependência é 

absoluta, pois não há como determinar o lucro real, sem a definição do lucro 

líquido do exercício, que é a base para a sua construção. É certo que a lei do 

imposto sobre a renda determina outras bases de cálculo, como a receita bruta  

no caso do lucro presumido, mas ainda, nessa forma de tributação o registro 

contábil se torna necessário. E mesmo quando a escrituração contábil não está 

correta e o Fisco arbitra o valor do imposto, ele usa dados da Contabilidade.  

 

Além do fato de a Contabilidade ser essencial para a construção da 

norma de incidência, o que por si só já justificaria a sua importância, nos 

últimos anos a relação entre Direito e Contabilidade está ficando mais íntima. 

Isso porque, com o processo de internacionalização dessa Ciência, inúmeras 
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leis estão regulamentando o processo de registro e apuração do resultado, 

permitindo-se até em falar na existência de um Direito Contábil. Esse é 

representado por leis como a 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09 e toda a 

regulamentação emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade que tem o 

mesmo papel das Resoluções em outros ramos do Direito. 

 

Podemos então concluir que a Contabilidade, pelo exposto acima, tem 

importância fundamental para o Direito Tributário, seja pelo fornecimento de 

conceitos, seja pelo fato de tornar possível a construção da norma de tributária. 

E que só através do auxílio dessa Ciência é possível a construção da base de 

cálculo do imposto sobre a renda. Sendo assim, vemos que a Contabilidade 

não cria o fato do jurídico, mas fornece conceitos e auxilia o legislador na 

construção dos mesmos.   

 

 

3.2.2.3 – BASE DE CÁLCULO IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA 

JURÍDICA 

 

Sabendo que a base de cálculo corresponde ao dimensionamento 

econômico da hipótese de incidência, que no imposto em analise é a renda da 

pessoa jurídica, conhecida pelo nome de lucro. Iniciarei minha discussão por 

dar o sentido etimológico da palavra; entrego-me agora a explicar o significado 

da palavra lucro, que deriva do latim lucrum e significa ganho, vantagem. 

Portanto, a palavra lucro, tal qual a palavra renda traz implicitamente um 

sentido de ganho, acréscimo.   

 

No sentido econômico, lucro é o resultado positivo obtido das receitas de 

uma empresa, menos as suas despesas em um determinado período de 

tempo. Quando usamos a palavra lucro sempre temos um resultado positivo, 

um acréscimo patrimonial, sendo assim vemos que lucro é uma espécie de 

renda. Em nosso dia a dia, deparamo-nos com a palavra lucro sendo usada 

acompanhada de diversos adjetivos como lucro bruto, lucro líquido do 

exercício, lucro e prejuízos acumulados, lucro real, lucro presumido, lucro 

arbitrado entre outros. De todas essas espécies de lucro, que sempre são 
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resultados positivos, diferindo somente na fase em que se encontra no 

processo de apuração do resultado, o que nos interessa é o lucro real, o lucro 

presumido ou o arbitrado, pois esses são os que compõem a base de cálculo 

do imposto sobre a renda de pessoas jurídicas.  

 

Como o intuito desse trabalho não é um aprofundamento em termos 

contábeis, passarei rapidamente conceitos simples das espécies de lucro que 

não são objeto dessa dissertação, aprofundando os conceitos de lucro real, 

arbitrado e presumido, quando tratar de base de cálculo. 

 

Nesse parágrafo irei citar alguns conceitos contábeis, que me ajudarão 

na conceituação de lucro. Iniciarei minha explicação pelo conceito de receita, 

que consiste em todos os ingressos positivos que a empresa recebe. Eles 

podem ser referentes a vendas de produtos ou serviços, quando serão 

chamadas receitas de vendas ou serviços, ou referentes a outras atividades 

que não sejam as realizadas usualmente pela empresa, quando serão 

chamadas de receitas não operacionais. O custo por sua vez são todas as 

saídas, os gastos realizados, seja no processo produtivo da empresa, seja na 

prestação dos serviços ou na venda de mercadorias. Esses dispêndios são 

chamados de custo, porque têm ligação direta com a atividade produtiva da 

empresa, seja ela uma indústria, uma prestadora de serviços ou um comércio. 

As despesas, por sua vez, são também dispêndios, mas que não têm ligação 

íntima com a produção, isto é, não foram feitas diretamente para a elaboração 

do produto, realização do serviço ou na sua comercialização; elas existem para 

manter o estabelecimento funcionando e normalmente são administrativas ou 

não operacionais. As primeiras são relativas ao gasto realizado com as áreas e 

processos que dão suporte a produção ou a atividade principal da empresa. As 

segundas dizem respeito a atividades que não são usuais na empresa.  

 

Tendo dado os conceitos contábeis básicos, falarei do lucro bruto que é 

o resultado positivo obtido em um determinado período entre o valor das 

receitas de venda menos o custo da produção desses bens, impostos 

incidentes sobre a venda e devoluções. Lucro líquido do exercício, por sua vez, 

é o resultado positivo entre todas as receitas de um período menos todas as 
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despesas desse mesmo período.  Lucros e prejuízos acumulados é uma conta 

patrimonial, isto é, pertencente ao grupo do Patrimônio Líquido, que representa 

os saldos remanescentes dos lucros (ou prejuízos), já descontando as reservas 

de lucros, e já distribuídos os dividendos. Lucro real, presumido e arbitrado por 

serem aqueles que interessam a essa apresentação, serão detalhados abaixo. 

 

Iniciarei minha explicação sobre o chamado lucro real, citando o conceito 

simples e objetivo dado pelo brilhante jurista José Luiz Bulhões Pedreira que 

dizia: “Lucro real é o lucro liquido do exercício ajustado pelas adições, 

exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação 

tributária.”135  

  

Outra definição de lucro real que me agrada é a construída por Eduardo 

Andrade. Segundo ele, a determinação do lucro real “é feita por meio de uma 

fórmula matemática, que parte do lucro líquido do exercício e recebe adições, é 

deduzida de exclusões e compensações, para ao final resultar no valor definido 

por lucro real.”136   

 

Ainda conceituando lucro real, cito agora Luiz Eduardo Schoueri que diz:  

“O chamado lucro real é calculado a partir do lucro líquido apurado na 

escrituração comercial, ajustado pelas adições e exclusões admitidas ou 

exigidas pela legislação tributária. Parte, pois, do lucro contábil da 

pessoa jurídica, o qual então é ajustado por adições (i.e. despesas 

contábeis que são indedutíveis para fins tributários) e exclusões (i. e. 

receitas contábeis que não são consideradas para fins tributários) 

previstas em lei.”137 

 

Se analisarmos os conceitos acima, veremos que em comum eles têm o 

fato de o lucro contábil ser o ponto de partida para a apuração do lucro real, 

fato esse, que confirma a importância instrumental que a Contabilidade tem 

                                                 
135 PEDREIRA, José Luiz Bulhões – Imposto sobre a Renda – pg. 222 – Rio de Janeiro:Justec 
Editora Ltda,1979.  
136 ANDRADE, Eduardo –  Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza -  pg. 49 
– Dissertação de Mestrado – 2006 – PUC -SP 
137 SCHOUERI, Luiz Eduardo- O Mito do Lucro Real na Passagem da Disponibilidade Jurídica 
para a Disponibilidade Econômica - Controvérsias Jurídico-Contábeis - pg.241 – São Paulo: 
Ed. Dialética,2010. 
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para o estabelecimento da base de cálculo do imposto sobre a renda pessoa 

jurídica. Outro ponto, citado em quase todos os conceitos, é a necessidade 

desses ajustes, que ajudam a construir a base de cálculo, sejam veiculados por 

lei; vemos aqui a aplicação prática do princípio da legalidade. Outro princípio 

que deve ser observado na determinação da base de cálculo desse imposto é 

o princípio da anterioridade. Infelizmente na prática muitas vezes esse princípio 

é esquecido, sob a justificativa de que o processo de apuração do imposto é 

complexo, isto é, na maioria das vezes mudanças na forma de apuração são 

propostas durante o chamado período-base. Tal prática deve ser evitada, pois 

é uma grande afronta ao princípio da anterioridade. Vemos assim que para a 

composição de uma base de cálculo do imposto sobre a renda com base no 

chamado lucro real, os ajustes propostos ao lucro contábil devem ser previstos 

em lei publicada antes do início do ano-base e não durante o mesmo.    

 

  Concluímos então, que o chamado lucro real nada mais é que o lucro 

líquido contábil, resultado do confronto de todas as receitas e despesas da 

entidade no período analisado, ajustado segundo regras fiscais. Esses ajustes 

existem com o intuito de expurgar do lucro contábil tudo aquilo que não 

coaduna com o conceito de renda, buscando apurar a renda em seu sentido 

mais correto. Para isso deve-se excluir algumas receitas que por sua natureza 

não se adéquam ao conceito de renda, ou ainda, que sejam provenientes de 

rendas já tributadas, como por exemplo, os valores recebidos como dividendos 

de outras pessoas jurídicas. Além de excluir algumas receitas, o processo de 

apuração do lucro real também exclui algumas despesas que são consideradas 

como não dedutíveis como, por exemplo, as multas de trânsito, uma vez que 

estas não têm nenhuma relação com o processo produtivo da empresa.   

 

Mas o que vemos na prática é diferente, acabamos por ver mais 

exclusões de despesas, do que receitas, além de limitações dos ajustes 

gerenciais como a compensação de prejuízos de anos anteriores. Tais 

comportamentos acabam por fazer com que o valor obtido como base de 

cálculo não corresponda a um real acréscimo patrimonial, que é o que constitui 

a renda. Na realidade, o lucro real pouco tem de real e não resiste a uma crítica 

bem feita.  
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A outra forma de se apurar a base de cálculo do imposto sobre a renda é 

através do chamado lucro presumido; esse é uma simplificação dirigida a 

empresas de pequeno porte, que não tenham condição ou não queiram manter 

uma escrituração completa para calcular o imposto sobre a renda com base no 

lucro real.  

 

Na lição do professor Roque Antonio Carrazza138 lucro presumido é o 

considerado para as empresas de pequeno porte (com determinado limite de 

receita bruta), salvo exceções previstas em lei (sociedades por ações, 

sociedades com participação de entidades da Administração Pública em seu 

capital, etc.). 

 

Vemos assim que o lucro presumido é uma forma de apuração de base 

de cálculo, pelo qual empresas com receita bruta anual total igual ou inferior a 

R$ 48 milhões (ano-calendário) ou R$ 4 milhões mensais (se a empresa tem 

menos que um ano), podem optar. Além da receita bruta, outros requisitos são 

exigidos, tanto que algumas empresas, dada a sua estrutura societária ou ramo 

a que se dedicam, não podem optar por esse método de apuração. Segundo a 

lei, não podem optar por essa modalidade de apuração as empresas 

estruturadas na forma de sociedade anônima, instituições financeiras ou 

equiparadas, empresas que tenham lucros ou ganhos de capital oriundos do 

exterior, empresas que tenham participação de empresas estrangeiras, 

seguradoras, entre outras.  

 

As empresas que pagam imposto sobre a renda com base no lucro 

presumido pagam na verdade imposto não sobre a renda, mas sobre a receita 

bruta. Isto é, a base de cálculo não é o resultado contábil ajustado, como no 

caso do lucro real, mas sim o total de ingressos provenientes da atividade da 

empresa, descontando o custo de produção ou de comercialização e os 

impostos incidentes sobre a venda. A essa base de cálculo é aplicado um 

percentual, que é determinado pela Receita com base na atividade principal da 

                                                 
138 CARRAZZA, Roque Antonio – Imposto de Renda – pg. 96 – 2ª Edição -  São Paulo: Ed. 
Malheiros,2006. 
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empresa.  Em regra esse percentual deve representar a margem média que 

empresas daquele seguimento normalmente têm, isto é, ele é construído 

através de um estudo que verifica qual é o percentual da receita bruta que as 

empresas daquele setor usualmente têm como lucro líquido.   

 

A última forma de apuração da base de cálculo do imposto sobre a 

renda tem um caráter excepcional e punitivo. O lucro arbitrado só é aplicado 

quando for impossível calcular o resultado da empresa, porque essa não 

mantém escrituração ou é impossível através desta chegar-se a qualquer valor. 

Nesse caso o Fisco arbitra um valor, isto é, determina qual é o valor do tributo 

a ser recolhido. Em regra o fiscal aplica um percentual determinado em lei 

sobre a receita bruta.  

 

Sobre o lucro arbitrado a discussão gira em torno da possibilidade de o 

fiscal arbitrar livremente o valor do imposto, já que estamos falando de uma 

punição. Autores de peso se rebelam contra tal posição, pois a atividade do 

fiscal não é livre, mas sim condicionada ao que a lei estabelece. Essa era 

inclusive a opinião de José Luiz Bulhões Pedreira que dizia: “O arbitramento é 

medida de exceção, a que a autoridade somente pode recorrer nos casos 

expressamente autorizados pela lei, cabendo-lhe o ônus de provar a existência 

dos requisitos legais.”139  

 

Além dessas três formas de apuração de base de cálculo, existe ainda o 

instituído pela Lei Complementar nº 123 de 14/12/06 que instituiu o Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e que passou a 

ser conhecido como o Simples Nacional. Podem optar pelo Simples as 

microempresas com receita bruta inferior a R$ 240 mil e as empresas de 

pequeno porte com receita bruta inferior a R$ 2,4 milhões. Não podem optar 

pelo Simples as empresas que, apesar de terem a receita bruta exigida, 

tiverem participação de outra empresa, que tenha sócio domiciliado no exterior 

ou que entidade da Administração pública participe. Também não podem optar 

                                                 
139 PEDREIRA, José Luiz Bulhões – Imposto sobre a Renda – Pessoa Jurídica – pg 481 – Rio 
de Janeiro - Justec Editora Ltda,1979.  
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pelo simples empresas constituídas na forma de cooperativas, ou que exerçam 

atividades específicas vedadas pela lei, como a de instituição financeira, 

importação de automóveis entre outras. O Simples na verdade é a composição 

de vários índices de impostos e contribuições de competência federal que 

compõem um só percentual a ser aplicado sobre a receita bruta, variando a 

alíquota conforme a atividade e conforme o valor da receita bruta.  A lógica 

para a determinação desse percentual pela Receita é a mesma do lucro 

presumido, isto é, esse percentual é resultado de um estudo que estabelece a 

margem de lucro por setor. 

 

 

3.2.2.3.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vimos nesse tópico quais são as possíveis bases de cálculo para o 

imposto sobre a renda, vimos também que todas as formas de apuração, 

inclusive o lucro arbitrado, devem ter como base os números obtidos pela 

contabilidade, confirmando assim a importância de tal Ciência para o mundo do 

Direito Tributário.  

 

Outro ponto analisado nesse tópico foi o fato de que no mundo prático o 

lucro real que deveria ser a representação da renda, do real acréscimo de 

patrimônio, muitas vezes representa algo totalmente diferente. Isso ocorre 

porque os ajustes estabelecidos pelo Fisco apresentam limitações que levam a 

distorções da base de cálculo, fazendo com que esta represente algo diferente 

do que se pode considerar como renda. Dentre as limitações estabelecidas 

pelo Fisco posso citar a compensação de prejuízos de anos anteriores, pois ao 

limitar tal compensação o valor da base de cálculo fica distorcido e não 

representa um real acréscimo, isto é, não representa a renda da empresa. No 

tópico onde irei discutir as mudanças geradas pela Lei 11.638/06, voltarei a 

discorrer sobre o distanciamento entre lucro contábil e lucro real.   
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4. DERIVATIVOS  

 

Uma vez que tenho a intenção de discutir a forma de tributação desses 

instrumentos financeiros, em especial das operações de hedge, necessito 

explicar o que são tais instrumentos, qual é sua origem histórica e quais são 

seus principais usos. Aproveitarei também essa parte do trabalho para discutir 

brevemente sua natureza econômica e jurídica.  

 

 

4.1 - HISTÓRICO DOS DERIVATIVOS 

 

O mercado de derivativos da forma que conhecemos hoje surgiu em 

Chicago em 1948, com a criação da Chicago Board of Trade (CBOT). Sua 

criação foi motivada pela necessidade de proteção dos produtores agrícolas 

das flutuações financeiras decorrentes da sazonalidade das safras, pois como 

é sabido, esse negócio tem concentração de produção em determinadas 

épocas do ano, ficando no restante deste exposto ao risco de variação de 

preço. Com o intuito de evitar esse risco, os produtores se reuniam com 

comerciantes e especuladores em lugares específicos e negociavam esse 

risco, foi desse tipo de negócio que nasceram as bolsas de mercadorias, berço 

dos mercados derivativos. 

 

No Brasil a primeira Bolsa de commodities agrícola surgiu em 1917 e era 

chamada de Bolsa de Mercadorias de São Paulo; ela não negociava contratos 

de futuros, só negociava mercadorias. Em 1983, foi criada a Bolsa Brasileira de 

Futuros (BBF) com sede no Rio de Janeiro; começava então o mercado futuro 

no Brasil, ainda que incipiente. Esse mercado só surge no Brasil em  1986 com 

a criação da Bolsa de Mercadorias de São Paulo que deu origem a BMF, 

entretanto, somente na última década é que ele começou a tomar força, 

movido basicamente pela estabilização da economia. Pois esta fez com que os 

investidores buscassem novas formas de investimentos para manter uma boa 

rentabilidade; com o aumento da procura por novos instrumentos, foram sendo 

criados novos usos para os derivativos, que no início tinham somente a função 

de proteção.  
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Atualmente, por causa da crise nos Estados Unidos, esse tipo de 

instrumento financeiro tem criado muita controvérsia e tem sido eleito como o 

responsável por todos os males do mercado. Esse sentimento de pânico que 

se instalou no mundo econômico não reflete a realidade, pois a culpa pela crise 

não é dos instrumentos derivativos e sim do uso irresponsável que algumas 

instituições fizeram deles.   

 

Nos próximos tópicos irei descrever os conceitos econômicos e jurídicos 

desses instrumentos. Na descrição dos aspectos econômicos, explicarei o 

conceito de derivativo, citarei os principais tipos e darei uma breve explicação 

de seu uso. Quando for discutir o aspecto jurídico de tais instrumentos, irei 

citarei as diversas correntes existentes quanto à natureza jurídica dos 

derivativos, dizendo qual a que defendo.   

 

 

4.2 - CONCEITO ECONÔMICO DOS DERIVATIVOS 

 

Derivativo é um instrumento financeiro cujo valor depende (deriva) de 

valores de outros ativos, taxas ou índices. Em geral esses valores ou índices 

são preços de ativos negociados no mercado financeiro. No entanto, pode-se 

criar derivativo de praticamente qualquer coisa, desde que haja cotação 

fornecida por órgão oficial, reconhecido pelas partes que o negociam.  

  

Um grupo de autores renomados da FIPECAFI se ocupou em conceituar 

derivativos dizendo:  

“Derivativo é um instrumento financeiro ou outro contrato com todas as 

seguintes características: 

a) seu valor se altera em resposta às mudanças de uma taxa de juros 

especificada, do preço de um instrumento financeiro, do preço de 

commodities, de taxas de câmbio, de um índice de preços ou taxas, de 

rating de crédito ou índice de crédito, ou outras variáveis, selecionadas 

no caso de variáveis não financeiras não relacionadas a uma parte do 

contrato; 
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b) não requer investimento inicial líquido ou requer um investimento inicial 

que é menor do que seria necessário no caso de outros contratos como 

respostas similares às mudanças nos fatores de mercado; e 

c) será liquidado em data futura. “140 

 

Outro conceito que merece ser citado é o dado por John C. Hull, autor 

estrangeiro consagrado, que diz:  

“Um derivativo é um instrumento financeiro cujo valor depende dos 

valores de outras variáveis que o referenciam. (...) eles também são 

conhecidos como títulos contingentes (...) Em geral, as variáveis que 

referenciam derivativos são os preços de títulos negociados.”141 

 

Pelos conceitos dados acima, podemos concluir que derivativos são 

instrumentos financeiros e não ativos financeiros, pois esses podem apresentar 

posições ativas ou passivas. Esses instrumentos têm seu preço derivado de 

outro tipo de ativo ou índice, e sua aquisição não implica na compra ou venda 

do ativo-objeto, por isso não necessita de um desencaixe alto. Os derivativos 

não implicam assim em compra ou venda de um ativo, mas sim na compra ou 

venda de um direito sobre o ativo. Esse direito pode ser o de adquirir o ativo a 

um determinado preço em uma data futura, ou de receber o diferencial da taxa 

ou índice.     

  

Dado o conceito de derivativos, devemos agora discutir seus principais 

usos. No mercado atualmente, esses instrumentos têm três usos, o primeiro 

que é o que originou é o de proteção, o chamado hedge, palavra inglesa que 

quer dizer cobertura. O segundo uso é arbitragem e o terceiro é a especulação. 

 

Esses três usos na verdade são formas de acessar o mercado de 

derivativos; afirmamos que o agente econômico tomou uma posição de hedger, 

quando ele compra ou vende um derivativo, buscando proteger uma posição de 

balanço ou um ativo ou passivo. A função do hedge é proteger um ativo ou 

                                                 
140 LOPES, Alexandro Broedel, GALDI, Fernando Caio e LIMA, Iran Siqueira – Manual de 
Contabilidade e Tributação de Instrumentos Financeiros e Derivativos – pg 16- São Paulo: Ed. 
Atlas,2011 
141 HULL, John C – Opções, Futuros e Outros Derivativos – pg.1 – 3ª Edição -  São Paulo: Ed. 
BMF,2000.  
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passivo das oscilações do mercado. Já o chamado arbitrador, é aquele que 

arbitra entre a diferença de cotação do ativo-objeto no mercado e do derivativo; 

em regra o arbitrador ganha com a diferença na precificação deste, isto é, ao 

criar o instrumento, o agente financeiro dá um preço a ele; esse preço é obtido 

por modelos econômicos e às vezes apresenta uma diferença maior que a 

esperada pelo mercado; é apostando nessa diferença que o arbitrador compra 

ou vende o derivativo. Por fim, o especulador, é aquele que assume posições 

de risco apostando na variação do preço do ativo-objeto do derivativo. É 

importante dizer que muitas vezes a mesma pessoa pode tomar as três 

posições no mercado, isto é, podemos ter uma pessoa que busca se proteger e 

ao mesmo tempo especular ou arbitrar, usando para isso diferentes 

instrumentos derivativos.  

  

Os derivativos podem ser classificados em derivativos de primeira 

geração e de segunda geração. Os derivativos de primeira geração são os 

instrumentos mais simples e os de segunda já são operações complexas, em 

regras derivadas da junção de um ou mais derivativos de primeira geração. 

 

Entre os derivativos de primeira geração nós temos os contratos a 

termo, contratos de futuro, opções de compra e venda e os contratos de swap. 

Já entre os derivativos de segunda geração temos as várias operações que 

podem ser feitas através da combinação de opções com os straddle, strangel, 

butterfly, condor ou box, além do swaption, dos derivativos exóticos e 

derivativos embutidos. 

 

 Acima procurei dar uma ideia dos principais tipos de derivativos, mas 

dada a criatividade do mercado é impossível descrever todos os tipos. Abaixo 

irei dar uma breve explicação dos principais mercados, que em regra são 

aqueles que negociam os chamados derivativos de primeira geração.  

  

Os principais mercados de derivativos são o mercado de futuros, o 

mercado de opções, mercado a termo, mercado de swaps e mercado de 

derivativos específicos. 
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Os mercados de futuros têm como objetivo a proteção dos chamados 

agentes econômicos contra as oscilações de preço de seus produtos e de seus 

investimentos, como foi explicado acima; ele foi criado inicialmente para 

transferir o risco do produtor para o mercado.  

 

Como explicado acima, nesse mercado existem vários atores como os 

hedgers, os especuladores e os arbitradores. O hedger é o agente econômico 

que assume posição no mercado futuro para proteger um valor que tomou 

emprestado ou investiu por estar inseguro quanto à flutuação do ativo-objeto do 

investimento ou empréstimo. Buscando a proteção, ele faz um hedge 

procurando minimizar seus riscos com a flutuação das taxas. O especulador 

por sua vez, é aquele que assume riscos buscando lucro, apostando em uma 

determinada movimentação de mercado. E o arbitrador é aquele que busca 

ganhar na diferença entre o preço à vista e o preço futuro do futuro. No Brasil 

todas as operações de  mercado futuro são realizadas na BM&FBovespa que é 

a Bolsa de Mercadorias, Futuros e Ações. 

 

O mercado de futuros é composto pelos contratos futuros, que são 

contratos negociados em bolsa, onde as partes assumem compromissos de 

compra e venda para liquidação (física e/ou financeira) em data futura, 

sofrendo ajustes de preço diários, onde se apura o ganho ou perda das 

respectivas posições. Nesse mercado temos também a chamada margem, 

onde a Bolsa solicita aos negociadores que depositem títulos ou outros ativos 

como garantia. Esse mecanismo busca garantir maior liquidez e segurança 

para esse mercado. 

  

Os contratos futuros negociados na BMF hoje em dia são: Futuro de 

Taxa Média de Depósito Interfinanceiro (DI), Futuro de DI Longo, Futuro de 

Cupon Cambial, Futuro de Taxa de Câmbio Reais por Dólar, Futuro de Taxa de 

Câmbio Reais por Euro, Futuro de IGP-M, Futuro de IBOVESPA, Futuro de 

IBX-50, Futuro de Ouro, Futuro de Global Bonds.  Cada um desses contratos 

reflete a cotação de um ativo ou de vários ativos que são sua base. O ganho ou 

a perda dessa transação se representa pela diferença entre o preço de compra 
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do futuro e sua cotação no mercado.  Abaixo irei dar uma breve descrição dos 

principais contratos descritos acima. 

 

O Futuro de Taxa Média de Depósito Interfinanceiro (DI)  – é sem dúvida 

o índice mais negociado na BMF, e consiste em um dos principais índices da 

economia brasileira. Os contratos de DI refletem o custo médio das operações 

interfinanceiras, isto é, a média da taxa das operações feitas entre os bancos 

naquele dia. O vencimento desses contratos é trimestral; são muito usados por 

fundos de investimento e por outras Instituições Financeiras como instrumento 

de hedge para se protegerem do risco de oscilação de taxa, ou mesmo de 

especulação ou arbitragem, uma vez que refletem a taxa interfinanceira, que é 

muito próxima da taxa Selic. 

 

Futuro de DI Longo – é um contrato que opera juros para seis meses, 

tem como ativo-objeto também o DI, com a única diferença que nesse caso o 

prazo é mais longo. A estratégia econômica desse contrato é de alongar a 

dívida do Tesouro. Esse contrato também é muito utilizado por fundo de 

investimentos e por instituições financeiras como instrumento de hedge e tem 

vencimento nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. 

  

Futuro de Cupon Cambial também conhecido como DDI  – é um contrato 

que opera o chamado cupon cambial, que consiste na diferença  entre a taxa 

de juros do depósito interfinanceiro e a variação cambial, isto é, esse papel 

reflete a taxa de juros praticada no mercado interbancário, descontada do valor 

da variação cambial. Esse contrato também sofre ajuste diário e tem 

vencimento no primeiro dia util do mês.   O DDI é muito utilizado como objeto 

de hedge, de arbitragem, buscando ganho entre a diferença do custo do 

dinheiro do exterior e a aplicação no mercado local e também para 

especulação. 

 

 FRA – Foward Rate Agreement – é um contrato futuro que tem como 

ativo-objeto o DDI, muito similar a este; sua única diferença reside no fato 

desse contrato calcular a variação cambial, usando a cotação do dia da 

negociaçao e não a do fechamento do dia anterior. Esse contrato tem o mesmo 
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uso do DDI, só tem a vantagem de não apresentar a distorção causada pela 

variação da taxa de câmbio do dia anteior ao da operação; ele trabalha com o 

que se chama no mercado de “cupom limpo”. 

 

Futuro de Taxa de Câmbio de Reais por Dólar – é um contrato que tem 

por objeto a negociação da taxa de câmbio de reais por dólares americanos. 

Esses contratos têm vencimento mensal, esse tipo de contrato é muito usado 

como hedge de ativos ou passivos em USD ou também para arbitragem ou 

especulação. Fundos de investimento, em especial os cambiais, costumam ter 

em sua carteira posições razoáveis desses derivativos, as Instituições 

Financeiras em geral também, além de empresas que operem no mercado 

externo.  

 

Futuro de IBOVESPA – é um contrato que tem como objeto refletir o 

IBOVESPA, que é o mais importante indicador do desempenho médio das 

cotações do mercado de ações brasileiro. Esse índice representa o 

comportamento dos papéis mais importantes/mais negociados do mercado 

acionário local. Esse contrato tem vencimento nos meses pares, ou meses 

ímpares dependo das condições de mercado. Ele é utilizado por fundos de 

renda variável ou outros investidores com intuito de hedge ou de arbitragem, ou 

especulação. 

 

Futuro de Ouro – esse contrato tem como objeto de negociação o lingote 

padrão de 250g de ouro fino cotado em reais por grama e tem negociação em 

todos os meses. Como todos os outros contratos é utilizado para hedge, 

especulação e arbitragem. 

 

Futuro de Global Bonds – esse contrato tem como objeto os títulos da 

dívida externa brasileira que são chamados de Global Bonds com diversos 

vencimentos entre 2009 e 2040. Esses contratos são negociados 

trimestralmente e normalmente são utilizados por fundos de investimentos 

especializados em dívida ou por instituições financeiras. 
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Em resumo, vemos que a BMF oferece inúmeros contratos de futuros 

que buscam sintetizar ativos que são usados pelos agentes econômicos, 

algumas vezes para proteger como no caso de um hedge, outras vezes para 

buscar lucro arbitrando ou especulando. Em geral esses contratos de futuros 

trazem os índices mais procurados pelo mercado.   

 

O outro mercado de derivativos que existe é o mercado a termo, que é 

muito semelhante ao mercado futuro por também tratar de compra e venda de 

um ativo em uma data futura, o que muda é que este não sofre ajuste diário, 

nem tem a chamada de margem. Esses contratos são normalmente fechados 

entre particulares e instituições financeiras, que tenham interesse em tomar 

posições contrárias em determinados ativos.  

 

O mercado a termo também é um mercado bem ativo, mas não tão ativo 

como o mercado de futuro e nem com tantos índices sintetizados; seus 

mecanismos financeiros são muito parecidos só diferenciando o fato de não 

sofrer ajustes diários, nem chamar margem (exigir garantias). A decisão entre o 

uso de um ou outro mercado é tomada em geral pelos tesoureiros das grandes 

instituições financeiras e empresas com base no custo da garantia.  

 

Os contratos de termo mais negociados são os de DI, Dólar e ouro.  O 

termo de DI é utilizado, em regra, pelas instituições financeiras para fazer 

hedge de suas carteiras de LTNs, podendo também ser usados por empresas. 

Os contratos de termo de Dólar também são bem negociados e consistem na 

compra ou venda a termo de dólar, utilizado normalmente como hedge ou para 

operações de arbitragem. Além dessa modalidade de termo de moeda, ainda 

existe o termo sem a entrega física que é o chamado NDF ou Non-deliverable 

Foward; nesse contrato é fechado um acordo, mas o que é pago é o diferencial 

e não é entregue a moeda estrangeira. Em geral essa modalidade de contrato 

é usada como forma de hedge de moeda estrangeira.  Por fim, podemos ainda 

citar o termo de ouro, que tem como objeto o ouro fino de 250 gramas, e 

também consiste na compra ou venda a termo do ativo. 
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O terceiro tipo de mercado de produtos de derivativos é o mercado de 

opções, onde é possível comprar o direito de comprar ou direito de vender 

determinado ativo a um determinado preço, pagando ou recebendo para isso 

um prêmio. As opções também são utilizadas como hedge e para alguns 

representam a forma perfeita, uma vez que permite fazer o hedge que protege 

só do cenário desfavorável.   

 

As opções mais comuns negociadas são Opções sobre Índice do DI de 1 

Dia, que têm como ativo-objeto o futuro de DI, nesse tipo de instrumento os  

agentes compram ou vendem opções do tipo europeu (só podem ser exercidas 

no vencimento). Existem também, as opções sobre Taxa de Câmbio de Reais 

por Dólar que têm como ativo-objeto o câmbio pronto ou spot, isto é o mercado 

à vista de dólar americano. As opções sobre Futuro de Taxa de Câmbio de 

Reais por Dólar têm como ativo-objeto o contrato futuro de taxa de câmbio. Já 

as opções de Ibovespa têm, como ativo objeto, o índice Ibovespa e por fim as 

opções de futuro Ibovespa têm como ativo base o índice futuro de Ibovespa. 

Vemos assim que o mercado permite a compra ou venda de direitos sobre 

quase todos os seus ativos e derivativos. Esse tipo de instrumento é utilizado 

largamente por instituições financeiras e empresas na busca de proteção, 

investimento ou mesmo especulação e arbitragem. 

 

Mas além das opções normais padronizadas, existem também as 

chamadas flexíveis, que são aquelas que prazo, quantidade, ativos, preços 

podem ser livremente pactuados. Existem algumas flexíveis “padronizadas”, 

isto é, a BM&Fbovespa oferece opções que permitem alguma liberdade de 

negociação dos termos, mas  em regra essas opções flexíveis são no CETIP 

que é uma câmara de liquidação de títulos privados.  

 

O quarto tipo de produto derivativo que temos em nosso mercado é o 

Swap; largamente utilizado, esse contrato trata como o próprio nome diz da 

troca de indexadores, onde dois agentes concordam em tomarem posição ativa 

e passiva em um determinado indexador, ganhando ou perdendo conforme o 

valor desse indexador suba ou desça. Esses contratos são muito utilizados 

como hedge.  
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Os contratos de Swap mais negociados na BM&FBovespa são os de 

Swap Cambial que tem como objeto de negociação o diferencial entre a taxa 

de juro efetiva de DI e a variação cambial (cupon cambial). Além desse temos 

Swaps que têm como ativo bases percentuais de taxas como a Selic, Di, Dólar, 

Iene, Euro, IGP-M, TJLP, entre outros. Além de vários indexadores ainda é 

possível realizar-se inúmeras modalidades de swaps, como os Swaps com 

prêmio, com barreira ou a chamada swaptions. Todas essas operações têm 

como base a troca de indexadores, funcionando ora como formas de hedge e 

ora como forma de investimento ou mesmo de especulação.  

 

Como falei no início desse detalhamento, os instrumentos acima são os 

padronizados, ou seja, os listados em bolsa, mas é possível a criação de outros 

derivativos mais complexos, os chamados derivativos de segunda geração, que 

nada mais são do que a combinação de mais de um tipo de instrumento. Para 

se negociar esses derivativos, chamados de derivativos de balcão, porque são 

negociados fora das Bolsas, é necessário somente que o índice tenha cotação 

reconhecida e que seja possível o registro no CETIP na modalidade SPR, se o 

derivativo for realizado no Brasil.  

 

Dentre esses derivativos não padronizados temos várias transações; 

algumas consistem em combinações de opções como straddle (compra de uma 

opção de compra e uma opção de venda pelo mesmo preço de exercício), 

strangel (igual o straddle, mas com preço de exercício diferente), strap (compra 

de duas opções de compra e uma de venda), butterfly (compra de uma opção 

de compra de exercício baixo, venda de duas opções de compra de exercício 

médio e compra de uma opção de compra de exercício baixo), condor ou Box 

(venda e compra de uma opção de venda e compra e venda de uma opção de 

compra com preços de exercício diferentes; essa operação resulta em uma 

aplicação de renda fixa, pois fecha as 4 pontas).  

 

Além das várias transações estruturadas utilizando opções, temos 

também o swaption que consiste em uma opção de entrar em um swap. Nessa 
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operação o agente tem o direito de comprar ou vender a correlação entre dois 

índices financeiros, lembrando que correlação mede o grau paridade entre os 

índices.  

 

E por fim temos os chamados derivativos exóticos e os embutidos; os 

primeiros são contratos envolvendo características não padronizadas, como 

por exemplo, os contratos que têm limitação de ganho, a chamada trava de 

alta. Os derivativos embutidos, por sua vez, são quase sempre cláusulas em 

contratos que acabam por gerar efeitos próximos aos de um derivativo. É 

praticamente impossível tentar esgotar todos os tipos de derivativos existentes 

no mercado, uma vez que, a cada dia, novos produtos vão surgindo, pois a 

criatividade dos operadores do mercado é inesgotável. 

 

 Vimos, pelo exposto acima, que o mercado financeiro é fecundo na 

criação de novos tipos de derivativos, que, apesar da aparência complicada, 

são na verdade variações sobre o mesmo tema. Em regra no mercado de 

derivativos temos instrumentos que vendem ou compram direitos de comprar 

ou vender determinado ativo (opções), contratos diferenciais que apostam na 

variação de determinados índices ou taxas (swaps), ou ainda compras e 

vendas futuras (futuro ou operações a termo). A complexidade desses 

contratos deriva do uso que é feito deles, pois normalmente são montadas 

estruturas que envolvem vários instrumentos, complicando bem a vida 

daqueles que são responsáveis pelo registro e apuração dos reflexos contábil e 

tributário dessas operações. 

 

 

4.2.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluindo esse tópico, posso dizer que esses instrumentos que 

nasceram para mitigar o risco dos produtores agrícolas, hoje são largamente 

utilizados por agentes econômicos em busca de proteção (sua função inicial) e 
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em busca de lucro. O seu uso influi de tal forma na gestão dos negócios que 

acaba por modificar o perfil dos balanços das empresas e seu resultado, e 

consequentemente a base de cálculo dos tributos. Nos próximos tópicos, irei 

discutir a natureza jurídica desses instrumentos e também os impactos que tais 

instrumentos têm na base de cálculo do imposto sobre a renda.   

 

 

4.3 - NATUREZA JURÍDICA DOS DERIVATIVOS 

 

Diferente da natureza econômica dos derivativos que já está muito bem 

explicada pela doutrina própria, a natureza jurídica desses contratos é 

controversa. Acredito que isso se deva ao fato da pouca idade desses 

instrumentos, pois só surgiram no Brasil nos anos 80 e começaram a ter 

destaque nessa ultima década. Em linhas gerais, existem atualmente três 

grupos de derivativos: os swaps, as operações em mercado a termo ou futuros 

e as opções. Nos próximos parágrafos irei me ocupar em descrever as várias 

posições doutrinárias.  

 

Iniciarei minha explicação pelo contrato de swap, que é aquele que tem 

como objeto a troca de indexadores. Esse é sem dúvida o instrumento que 

mais dúvidas suscita, sendo pelo menos quatro as posições doutrinárias que 

explicam a sua natureza jurídica. Para alguns autores, esses contratos são suis 

generis ou complexos, para outros, contratos diferenciais previstos no art. 816 

do Código Civil; temos ainda os que defendem que swaps são contratos 

atípicos e para uma quarta corrente esses derivativos são títulos e valores 

mobiliários. 

 

Vamos iniciar nosso trajeto pela análise da posição doutrinária que 

defende o swap como um contrato complexo. Ao analisarmos esse tipo de 

transação financeira, vemos que ela consiste em uma troca de indexadores; 

sendo assim, em uma análise menos profunda, poderíamos falar que a 

natureza jurídica dos contratos de swap é de troca, pois o objeto desse 

contrato, realmente é a troca, o intercâmbio de obrigações.  Isto é, através 

desse tipo de contrato, as partes podem trocar indexadores, taxas, etc. Mas 
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essa primeira conclusão se mostra completamente equivocada, se levarmos 

em conta o conceito jurídico de troca que estabelece que esse é o tipo de 

contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra que não seja 

dinheiro. Sendo assim não podemos falar que o swap seja uma troca, pois na 

troca o objeto não pode ser dinheiro, e nós sabemos que no swap o diferencial 

é sempre pago em dinheiro.  

 

Não podendo classificar o swap como um contrato de troca, existem 

autores que o classificam como um contrato complexo, que envolve mais de 

um contrato. No caso do swap, esses autores defendem que existem dois 

contratos de mútuo, feitos com as mesmas partes, onde uma se obriga a pagar 

determinado indexador, enquanto outra se obriga a pagar o outro. Essa 

classificação é defendida por Eduardo Salomão Neto142.  

 

Entretanto, em minha opinião, essa classificação ainda se mostra falha, 

pela impossibilidade de englobar todas as modalidades de swaps existentes 

hoje em nosso mercado. Pois como sabemos, existem swaps cujo objeto não é 

um bem fungível, o que descaracterizaria o contrato de mútuo. Dentre os 

swaps que têm como objeto bens infungíveis, temos os de risco de crédito, que 

são os chamados “credit default swaps”; nesse tipo de operação o que se troca 

não é um objeto fungível, mas sim uma expectativa de risco. 

  

Ao discutir a natureza jurídica do contrato de swap Roberto Quiroga diz 

que ele é um contrato atípico, não regulado estritamente pelo Código Civil.  Ele 

conceitua esse contrato como:  

“(...) negócio 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 vincendas. Isto não quer dizer que não existam 

operações de swap estritamente especulativas.”143 

 

                                                 
142 NETO SALOMÃO, Eduardo – Direito Bancário –pg. 325 -328 - 1ª Edição  -  São Paulo: Ed. 
Atlas,2007  
143 MOSQUERA, Roberto Quiroga – Tributação no Mercado Financeiro de Capitais – pg.225 – 
2ª Edição -  São Paulo: Ed. Dialética,1999. 
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Dentre os autores que defendem a natureza jurídica de contratos 

diferenciais, temos Elidie Palma Bifano;175; para ela o swap seria um contrato 

difererencial, previsto no art. 816 do Código Civil. Esses contratos são 

normalmente utilizados em operações de bolsa de mercadorias ou valores, e 

têm como principal característica a liquidação por diferença entre o preço 

ajustado e a cotação que esses ativos financeiros tiverem no vencimento do 

ajuste.  

A mesma autora ainda cita quais são as características dos contratos 

diferenciais, além de explicar sua essência. Segundo Elidie esses contratos em 

geral não exigem:  

”(i)disponibilidade de capital para investir; (ii) disponibilidade 

(propriedade a qualquer momento) dos ativos (ações, moeda, 

mercadorias)que os lastreiam ou a que se referem; (iii) entrega ou 

transferência dos ativos em referência, no encerramento do contrato. Os 

contratos diferenciais, simplesmente objetivam e se liquidam por 

diferença de preço/valor, entre elementos previamente indicados, sem 

que uma das partes necessite entregar bens à outra parte: se paga a 

diferença às partes contratantes de tal sorte que basta, na ocasião de 

seu encerramento, que as diferenças apuradas entre o valor contratado 

para o vencimento e o valor de mercado sejam liquidadas em dinheiro. A 

vontade das partes, objeto de declaração, é a liquidação por diferença, 

sendo que esse negócio jurídico diferencial não se confunde com a 

compra associada à revenda, com ganho certo, nem com a venda de 

bens futuros; o negócio jurídico diferencial tem como principal 

característica pré-excluir a exigibilidade de entrega futura de bem. “144  

 

Em minha opinião, a posição da autora supracitada é perfeita para os 

swaps negociados em Bolsa, encaixando-se perfeitamente nas características 

descritas para um contrato diferencial; essa posição só fica fragilizada quando 

analisamos as chamadas operações de balcão, que não estão amparadas pela 

sistemática da Bolsa.  

 

Existem ainda autores que, em uma simplificação extrema, classificam 

os contratos de swap como títulos e valores mobiliários, pois, segundo estes, a 

                                                 
144 BIFANO, Elidie Palma – O Mercado Financeiro e o Imposto sobre a Renda – pg.387 -Tese 
de Doutorado –  2006 – PUC -SP. 
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natureza jurídica desses instrumentos está prevista no art. 2º da Lei nº 

6.385/76 modificada pela Lei nº 10.303/01, que tem o seguinte texto:  

 

Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: 

        I - as ações, debêntures e bônus de subscrição; 

       II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de 

desdobramento relativos aos valores mobiliários referidos no inciso II; 

        III - os certificados de depósito de valores mobiliários; 

        IV - as cédulas de debêntures;  

        V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de 

clubes de investimento em quaisquer ativos;  

        VI - as notas comerciais;  

        VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos 

ativos subjacentes sejam valores mobiliários;  

        VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos 

subjacentes; e 

        IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou 

contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de 

parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de 

serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de 

terceiros. (...) 

 

 É indiscutível a previsão legal estabelecida nesse artigo, mas antes de 

aceitar como verdadeira tal afirmação por estar escrita em lei, gostaria de 

discutir um pouco o que chamamos de títulos e valores mobiliários. Para isso 

irei iniciar por discutir o que é um título e o que é um valor mobiliário.   

 

Segundo os melhores especialistas em Direito Comercial, título é uma 

cártula, um papel que representa direitos do credor contra um devedor e, por 

representar um crédito, ele é chamado título de crédito. Cesar Vivante 

conceituou-o como (apud Fran Martins – Títulos de Crédito –pg.5): “ o 

documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele 

mencionado.”145     

 

                                                 
145 VIVANTE, César – In: MARTINS, Fran – Títulos de Crédito – pg.5  – 15ª Edição –Rio de 
Janeiro: Ed. Forense,2010. 
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 Analisando o conceito acima, verificamos que o título de crédito é um 

documento que dá ao seu detentor um direito literal, isto é, o título vale por 

aquilo que traz escrito. E que esse direito é autônomo e abstrato, não está 

ligado, nem é dependente da obrigação que deu origem ao documento. No 

nosso país temos como exemplo de título de crédito a letra de câmbio, nota 

promissória, duplicata, cheque, warrant, cédulas de crédito industrial, letras 

hipotecárias, etc.  

 

 Já os valores mobiliários na lição de Fran Martins146 são títulos que 

asseguram rendas aos proprietários. Sendo eles as ações, debêntures, cédulas 

pignoratícias de debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição, opções 

de compras de ações e certificados de depósitos de ações, entre outros.  

 

 Vemos que títulos de crédito e valores mobiliários têm pontos em 

comum, pois ambos são representados por cártulas e têm como função básica 

a circulação de direitos. Mas enquanto o título de crédito garante ao detentor 

um direito autônomo e abstrato da operação que lhe deu origem, o valor 

mobiliário já é um título emitido para uma função própria, ou seja, ele não é 

lastreado em nenhuma outra operação. Ele já nasce com uma função 

determinada, seja propiciar a participação do detentor nas decisões de uma 

empresa (ações ordinárias), seja garantir a conversão em ações (debêntures 

conversíveis).  

 

 Dados esses breves conceitos de títulos de crédito e valores mobiliários, 

voltamos à análise da natureza jurídica dos derivativos, em especial do swap. 

Olhando esses dois conceitos, não vejo como encaixar a operação de swap em 

um deles sem sentir que estou fazendo uma simplificação grosseira. Pois o 

swap, em minha opinião tem mais características de contrato, do que de título, 

pelo menos os chamados contratos de balcão, que permitem uma infinidade de 

modalidades. 

 

                                                 
146 MARTINS, Fran – Contratos e Obrigações Comerciais – pg.527– 2ª Edição – Rio Janeiro: 
Ed. Forense,1999 
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 Sendo assim, consigo classificar o swap padrão, negociado em bolsa 

como um título e valor mobiliário, pois desse podemos falar que é representado 

por um título escritural; é padronizado, representa um direito claro e de 

conhecimento de todos que irão adquiri-lo, é um produto de prateleira, 

encaixando-se perfeitamente na definição de valor mobiliário. Minha dúvida 

reside no contrato de swap balcão, pois esse também pode ser representado 

por um título escritural, mas normalmente é fruto de negociações, que 

desenham suas cláusulas conforme a vontade das partes, dando a esse uma 

característica mais contratual que de valor mobiliário.  

  

Finalizando minha explicação sobre a natureza jurídica do swap, creio 

que essa é híbrida, podendo ora ter característica de títulos e valores 

mobiliários e ora natureza contratual, sendo assim um contrato atípico. 

Entendo, no entanto, que por motivos práticos e para propiciar melhor controle, 

a classificação de todos os derivativos como títulos e valores mobiliários é 

interessante, pois os coloca sob a égide da CVM, órgão responsável pela 

fiscalização e controle desses mercados.  

 

Além do swap existem ainda outros tipos de derivativos que também são 

bem utilizados, dentre eles, temos as operações a termo, que consistem em 

um negócio jurídico bilateral de compra e venda para a efetiva liquidação em 

data futura a um preço previamente estabelecido. Nesse negócio uma das 

partes assume o compromisso de comprar ou vender determinado ativo em 

certa data futura por um preço pré-estabelecido, enquanto a outra parte 

assume o compromisso de comprar ou vender o ativo na mesma data pelo 

preço estipulado. Com essa transação, comprador e vendedor fixam hoje o 

preço pelo qual o ativo será liquidado no futuro. 

 

Uma vez explicado o mecanismo do contrato a termo, devo agora 

explicar qual é a sua natureza jurídica. E tal qual o swap, não encontramos 

consenso na doutrina. Temos autores como Eduardo Salomão147 que 

                                                 
147 NETO SALOMÃO, Eduardo – Direito Bancário – pg.334 - 1ª Edição – São Paulo:Ed. 
Atlas,2007. 
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defendem que esses contratos são na verdade contratos de compra e venda, 

representando uma obrigação de dar.  

 

Elidie Bifano Palma, ao discutir a natureza jurídica dos contratos a 

termo, afirma serem esses contratos diferenciais. Que na lição da professora 

Maria Helena Diniz são:  

‘“contratos sobre títulos de bolsa, mercadorias ou valores, em que se 

estipula a liquidação exclusivamente pela diferença entre o preço 

ajustado, não se equiparando ao jogo, por serem negócios fictícios, 

lícitos, que geram efeitos previstos legalmente.”148 

 

E por fim da leitura seca do artigo de lei acima citado, extrai-se que tais 

contratos são títulos e valores mobiliários.  

  

Antes de apresentar a minha opinião sobre a natureza jurídica, devo 

descrever a outra espécie de derivativo muito comum em nosso mercado: os 

futuros. Esses também são negócios bilaterais de compra e venda onde uma 

parte se obriga a comprar e outra a vender uma determinada quantidade de um 

ativo a um preço pré-estabelecido com liquidação em uma data futura.  

 

A natureza jurídica desses contratos também é dúbia, apresentando as 

mesmas posições que os contratos de termo, uma vez que os mecanismos 

desses instrumentos é muito similar. A única diferença entre os contratos a 

termo e os contratos de futuro reside no fato de que os contratos a termo terem 

caráter isolado e individual, enquanto o mercado de futuro implica em 

negociações em série, sujeitas a ajustes diários que são chamados de 

margens. 

 

 Explicado o funcionamento desses dois derivativos e dadas algumas das 

posições doutrinárias, posso agora dar minha posição sobre a natureza jurídica 

de tais instrumentos. Eu acredito que operações de futuros e termo, por sua 

grande padronização e mercado “customizado” muito pequeno, encaixam-se 

perfeitamente no conceito de títulos e valores mobiliários.   
                                                 
148 DINIZ, Maria Helena – Curso de Direito Civil Brasileiro vol. 3 – pg. 575 -24º Edição –São 
Paulo: Ed. Saraiva,2008. 
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Por fim, dentro das famílias de produtos de derivativos, não posso deixar 

de falar das opções que consistem em um negócio jurídico no qual estão 

envolvidas duas partes com interesses opostos; uma está interessada em 

eliminar o risco da variação do preço (comprador) e a outra disposta a assumir 

o risco (vendedor). A opção prevê que uma parte confira à outra o direito de 

vincular a primeira à realização de um negócio jurídico no futuro, sendo que 

este só se concretizará pela manifestação de vontade da parte que é o titular 

do direito, chamada no mercado de lançador. Para que a parte tenha o direito 

de exercer a opção de comprar ou vender determinado ativo a um determinado 

preço no futuro, ela precisa pagar um prêmio para o lançador, sendo esse o 

valor que será perdido se a parte não exercer seu direito.  

 

Novamente, quando vamos tratar da natureza jurídica de opções não há 

consenso; alguns autores, como Francesco Messineo149, afirmam que se trata 

de uma cláusula potestativa aposta a um contrato, ou seja, em um contrato de 

compra e venda existiria uma cláusula estipulando que a realização do negócio 

depende da vontade de um dos contraentes. Se considerássemos essa 

posição, diríamos que a opção é apenas um incidente contratual que ocorre em 

um contrato de compra e venda. Esse entendimento seria possível se não 

fosse a proibição existente no artigo 122 do Código Civil que torna ilícitas todas 

as condições que se sujeitam ao puro arbítrio de uma das partes, portanto não 

há o que falar de cláusula potestativa.  

 

Existem ainda outras posições que classificam as opções como 

declarações unilaterais de vontade de natureza potestativa ou em um contrato 

autônomo de natureza preliminar que estabelece uma obrigação de fazer.  

 

Em minha opinião as opções padronizadas, ou mesmo as chamadas 

opções de segundo grau, desde que realizadas com opções padronizadas, têm 

natureza de título e valor mobiliário. Minha dúvida reside nas opções feitas no 

                                                 
149 MESSINEO, Franchesco – In: SALOMÃO, Eduardo – Direito Bancário – pg.337– 1ª Edição 
– São Paulo: Ed. Atlas,2007. 
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mercado de balcão; nesse caso devido à customização que esses instrumentos 

podem sofrer, a natureza de contrato atípico melhor se adéqua.   

 

 

4.3.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como vimos acima, a natureza jurídica de contratos derivativos é 

controvertida, talvez devido à multiplicidade de formas, que esses contratos 

podem ter. Vimos várias tentativas de encontrar uma área de intersecção 

capaz de abarcar todas as modalidades existentes no mercado, tarefa difícil, 

quase impossível dada a sua variedade e a sua criatividade. 

 

Neste tópico procurei citar as principais correntes e vimos que existem 

autores que defendem a natureza contratual de tais operações; outros, 

inclusive o legislador, procuram dar a elas a natureza de títulos e valores 

mobiliários.  

 

Para os autores defensores da natureza contratual dos derivativos, a 

polêmica reside no fato de eles serem ou não contratos aleatórios, ou  ainda, 

em que espécie de contrato típico esses instrumentos melhor se encaixam. 

Para os que defendem que derivativos são títulos e valores mobiliários, a 

dificuldade se encontra em como explicar o fato de que alguns instrumentos 

implicam em uma negociação de condições quase contratual. Podemos 

concluir assim que é difícil, se não for impossível, classificar todos os 

instrumentos derivativos como contratos ou como títulos e valores mobiliários. 

Melhor seria reconhecer que tais instrumentos têm natureza híbrida, 

apresentando ora características de contrato, ora de título e valor mobiliário. 

Em suma, como disse no início desse tópico, a complexidade e a relativa 

pouca idade faz com que essa discussão seja tão ampla.   

 



130 
 

 Apresentada a natureza econômica e jurídica dos derivativos, irei nos 

próximos tópicos explicar qual o impacto que eles geram no balanço das 

empresas, em especial o hedge. 

 

 

5- MUDANÇAS NA LEI DAS S/As E NA CONTABILIZAÇÃO DOS 

DERIVATIVOS 

 

 Nesse tópico tratarei das mudanças introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 

11.941/09 que estabeleceram uma nova fórmula de contabilização, buscando 

deixar os números contábeis o mais próximo possível da realidade e alinhados 

com a estratégia da empresa. Iniciarei minha explicação por dar um breve 

relato sobre as mudanças gerais no processo de contabilização, para depois 

me debruçar sobre a nova contabilização de derivativos, que sem dúvida é o 

ponto focal desse trabalho. 

 

 

5.1 - MUDANÇAS NA LEI DAS S/As E PRINCIPAIS IMPACTOS 

 

Apesar de o intuito desse trabalho não ser discutir em profundidade os 

efeitos que a nova forma de contabilização causa no resultado contábil e seus 

consequentes impactos na base de cálculo do imposto sobre a renda, é 

impossível deixar de discuti-los, pois sem tal informação o desenvolvimento 

dos próximos tópicos poderia ficar prejudicado. Por esse motivo, optei por fazer 

um breve resumo das principais mudanças nas próximas linhas. 

 

Na tentativa de adaptar a Lei das Sociedades Anônimas às mudanças 

econômicas decorrentes da internacionalização do mercado e com o intuito de 

fortalecer o mercado de capitais, foram feitas mudanças nas normas contábeis 

e de auditoria. Essas modificações foram veiculadas através das leis 11.638/07 

e 11.941/09; consistem em alterações nas demonstrações financeiras e no 

processo de contabilização. Elas visam adequar gradativamente nossa forma 

de contabilização e de confecção das demonstrações financeiras a padrões 
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internacionais, aumentando o grau de transparência e passaram a valer a partir 

de 2008. 

 

Apesar de essas alterações afetarem o resultado contábil das empresas, 

o Fisco por enquanto não alterou a forma de apuração da base de cálculo do 

imposto. Ele só criou o chamado RTT (Regime Tributário de Transição) 

estabelecido na Lei nº 11.941/09. A função desse regime é neutralizar os 

efeitos fiscais decorrentes da adoção das novas regras de harmonização do 

padrão contábil brasileiro. Esse regime ficará em vigor até que sejam 

publicadas normas que disciplinem, de forma específica, os efeitos tributários 

dos novos métodos e critérios contábeis; até lá essas mudanças não deverão 

ter impacto no cálculo do lucro real.  

 

Luciana Rosanova Galhardo e Jorge Ney de Figueiredo Lopes Júnior 

explicam bem a sistemática que deve ser utilizada durante a vigência do RTT, 

segundo eles: 

 ”Na sistemática instituída pela Lei 11.941/09, em situações onde se 

verifiquem conflitos entre as disposições das novas normas contábeis e 

a lei tributária, a empresa deverá aplicar o RTT da seguinte forma: (i) 

apurar o resultado do exercício de acordo com as disposições da Lei das 

S.A., com as modificações dadas pela Lei 11.638/07 e pelos artigos 37 e 

38 da Lei 11.941/09, bem como as normas emitidas pela CVM, no caso 

de companhias abertas e outras que optem pela sua observância; (ii) 

proceder aos ajustes específicos no lucro líquido do período no Livro de 

Apuração do Lucro Real (“Lalur”) de forma a reverter o efeito da 

utilização de métodos e critérios contábeis diferentes daqueles vigentes 

em 31 de dezembro de 2007; e (iii) realizar os demais ajustes no Lalur 

para a adição, exclusão e compensação dos valores prescritos ou 

autorizados pela legislação tributária, para a apuração da base de 

cálculo do imposto.”150 

 

Vemos assim, que para efeito de apuração de base de cálculo de 

impostos, em especial do imposto sobre a renda, nenhuma das mudanças 

contábeis devem ser consideradas; esse procedimento transitório além de 

                                                 
150 GALHARDO, Luciana Rosanova e LOPES JUNIOR, Jorge Ney de Figueiredo – As Novas 
Normas Contábeis e a Amortização Fiscal de Ágio – Controvérsias Jurídico- Contábeis – 
pg.224 –2010 – São Paulo: Ed. Dialética,2010. 
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aumentar o distanciamento que já existia entre lucro contábil e lucro real, irá 

trazer distorções para a apuração da correta base de cálculo do imposto sobre 

a renda, das quais pelo menos uma delas tratarei no tópico seguinte.    

 

Voltando a discutir as principais mudanças impostas por essas leis, 

buscando dar um pano de fundo que ajude a melhor compreensão dos 

impactos a serem discutidos no próximo tópico, posso dizer que as 

modificações ocorreram tanto no campo da confecção das demonstrações 

financeiras como no próprio método de contabilização e apuração do resultado.  

 

As principais modificações que atingiram as demonstrações financeiras 

foram a substituição da Demonstração de Origens e Aplicações de Recurso, 

pela Demonstração de Fluxo de Caixa; a criação da demonstração do valor 

adicionado, informativo que deve demonstrar o valor da riqueza gerada pela 

companhia. Além de modificação na forma de apresentação das informações, 

também foram criadas contas novas, como a conta de Bens Intangíveis, conta 

do grupo do ativo permanente, que é utilizada para o registro de direitos que 

tenham por objeto bens incorpóreos. Outra conta que foi criada é a de Ajustes 

de Avaliação Patrimonial, que faz parte do patrimônio líquido; nessa conta são 

lançados os valores das marcações a mercado, assunto a ser bem melhor 

desenvolvido nos próximos parágrafos. Houve também a eliminação de contas, 

como a reserva de reavaliação. Essas mudanças, como disse acima, foram 

feitas para adequação de nossas demonstrações financeiras a padrões 

internacionais.  

 

Já na forma de contabilização, as principais mudanças verificadas dizem 

respeito à classificação dos ativos e passivos e a sua avaliação, pois essas 

normas estabeleceram a necessidade de empresas de grande porte 

apresentarem seu balanço marcado a mercado, isto é, representando o valor 

atual de seus ativos e passivos. Uma mudança considerável, levando-se em 

conta que no passado a regra era o registro a custo histórico. 

 

Tentando deixar mais claro o desenvolvimento desse assunto, explicarei 

brevemente o que é o processo de marcação a mercado, para depois detalhá-
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lo um pouco mais. Esse método nada mais é do que o reconhecimento das 

obrigações e dos direitos ao valor que eles teriam se fossem pagos ou 

vendidos no dia da avaliação. O processo de marcação a mercado consiste em 

atribuir o valor de mercado ao ativo ou passivo, isto é, obter cotações 

confiáveis que demonstrem a que preço o ativo seria vendido e o passivo 

liquidado se a empresa fosse fechada. Fazendo um paralelo com o mundo do 

Direito, a marcação a mercado deve provocar um efeito parecido com o 

processo de liquidação judicial, em que todos os ativos são vendidos e os 

passivos pagos buscando assim liquidação da empresa. O processo de 

marcação a mercado, bem feito, produz números no balanço muito próximos 

aos que seriam produzidos com a liquidação da empresa, sem implicar, no 

entanto, na liquidação da mesma, somente na apuração do valor dessa 

empresa a mercado.  

 

Além da adequação das informações financeiras aos padrões 

internacionais, a marcação a mercado também se faz necessária devido à 

perda de relevância do custo histórico para a avaliação de ativos financeiros, 

títulos de crédito e derivativos, em especial quando há a intenção de se 

negociar esses ativos.  

 

Agora buscando detalhar um pouco mais o processo de marcação a 

mercado, devo explicar alguns conceitos contábeis/financeiros que irão surgir 

nos próximos parágrafos e tópicos. 

 

O primeiro conceito a ser enfrentado é o do valor justo, essa métrica de 

avaliação pode ser definida como o montante pelo qual um ativo pode ser 

negociado e um passivo liquidado. O valor justo representa o valor que o 

mercado pagaria pelo ativo e receberia pelo passivo, em regra esse valor é a 

cotação de mercado do bem ou da obrigação. Quando não existir mercado que 

torne possível a avaliação, pode-se utilizar o preço de ativos/passivos similares 

ou pode-se desenvolver modelos matemáticos para o seu cálculo. 

 

Outro conceito que se faz necessário trabalhar antes de falarmos em 

linhas gerais das mudanças é o de custo amortizado. Esse é outra métrica de 
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avaliação e serve para ajustar os valores a receber ou a pagar, e consiste em 

trazer ao valor presente o fluxo de pagamentos, pela taxa interna de retorno, 

isto é, avaliar quanto o ativo/passivo vale hoje, descontando de cada parcela o 

valor embutido de juros.     

 

Por fim, o conceito de custo de transação é outro que deve ser 

trabalhado; ele engloba todos os gastos diretamente relacionados com o 

instrumento financeiro como comissões, impostos, corretagens entre outros. 

Esses custos de transação devem ser capitalizados no valor inicialmente 

reconhecido do ativo e passivo e amortizado pela vida deste.  

 

Explicadas as principais métricas de avaliação, tratarei agora de 

classificar as contas do balanço para efeito de marcação a mercado. Segundo 

a nova lei, as contas do balanço não devem ser só classificadas conforme a 

sua natureza e pela ordem de liquidez, agora além dessas lógicas deve 

também considerar qual é a estratégia que a empresa tem para seus ativos e 

passivos financeiros. Se a empresa tem como estratégia negociar o ativo em 

curto prazo, ou, se ele for um derivativo, deve classificá-lo em uma conta do 

grupo chamada de Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do 

Resultado (VJPR), se, por outro lado, pretende mantê-lo até o vencimento, 

deve registrá-lo no grupo cujo nome é Mantidos até o Vencimento (MAV). Os 

empréstimos e recebíveis devem ser registrados no grupo de Empréstimos e 

Recebíveis (E&R), e aqueles ativos que, não sendo derivativos e não se 

enquadrando nas categorias anteriores, devem ser registrados no grupo de 

Disponíveis para Venda (DPV). Já as obrigações devem ser classificadas no 

grupo de Mensurados a Valor justo por Meio do Resultado (VJPR), quando 

forem títulos emitidos com propósito de negociação ou derivativos passivos. Os 

demais passivos financeiros devem ser registrados na conta de Passivos 

Mensurados pelo Custo Amortizado (PMCA).  

 

A correção dessa classificação é muito importante porque, com base 

nela, o ativo ou passivo será marcado, isto é cada um dos grupos acima será 

marcado por uma das métricas citadas anteriormente. Abaixo irei reproduzir um 
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quadro feito pelo grupo do FIPECAFI151, mostrando para cada grupo qual a 

métrica utilizada e qual a conta afetada pelo valor da marcação.  

 

Instrumento  Mensuração  

Ativos Financeiros @ VJPR Valor justo  

MAV Custo Amortizado (TJEO) 

E&R Custo Amortizado (TJEO) 

DPV Valor justo 

Passivos Financeiros @VJPR Valor justo 

Outros Passivos  Custo Amortizado (TJEO) 

Derivativos  Valor justo 

 

Vemos assim que segundo a nova metodologia os ativos/passivos 

avaliados pelo valor justo devem ser reconhecidos pelo seu valor de mercado, 

utilizando-se para isso cotações do mercado, mas algumas vezes, como 

sabemos, não existe cotação confiável. Nesse caso a precificação deve ser 

feita por modelos matemáticos devidamente documentados; estes 

normalmente obtêm a cotação do ativo/passivo com base em ativos similares. 

Já para os direitos e obrigações que apresentem fluxos financeiros, o método 

usado deve ser o de trazer ao valor presente, descontando os juros embutidos.  

Com esse mecanismo, o legislador busca deixar as informações do balanço 

mais próximas da realidade, buscando mostrar o valor mais próximo do valor 

real.   

 

A realização desse processo de marcação gerará valores negativos ou 

positivos que devem ser lançados em uma conta de patrimônio líquido 

chamada de Ajustes de Avaliação Patrimonial, sendo o valor constante nessa 

conta alterado cada vez que o balanço for fechado, para maior ou para menor, 

conforme variem os itens do ativo e passivo e conforme varie seu valor de 

mercado. Sendo assim, aparentemente não há alteração nenhuma no 

resultado, pois a contrapartida de toda a marcação não são as contas de 
                                                 
151 LOPES, Alexandro Broedel, GALDI, Fernando Caio e LIMA, Iran Siqueira – Manual de 
Contabilidade e Tributação de Instrumentos Financeiros e Derivativos – pg 126- São Paulo:Ed. 
Atlas,2011 
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resultado, mas sim uma conta patrimonial. Em um primeiro momento, pode 

parecer que o processo de marcação a mercado não causa impacto no 

resultado da empresa e consequentemente não afeta a base de cálculo. Mas 

isso não é verdade; a mudança da metodologia, em especial na contabilização 

de derivativos, promove impacto nas contas de resultado; esse inclusive será o 

assunto a ser tratado no próximo tópico. 

 

 

5.1.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse tópico procurei dar uma breve explicação das mudanças 

contábeis ocorridas nos últimos tempos e seu impacto na apuração da base de 

cálculo do imposto sobre a renda. Vimos que as mudanças ocorridas foram 

referentes à forma de reconhecimento dos ativos e passivos, pois o legislador, 

com o intuito de deixar as demonstrações financeiras com números mais 

próximos da realidade, estabelece um método de classificação destes de forma 

a refletirem a estratégia da empresa. Essa lei fez com que os ativos e passivos 

fossem classificados conforme o destino que a empresa irá dar a eles; se a 

intenção é de venda eles devem ser registrados a valor de mercado, se a 

intenção é manutenção até vencimento, podem ser registrados pelo seu valor 

histórico. Essas modificações visam deixar o balanço com informações mais 

reais, dando a investidores e ao mercado informações mais confiáveis. 

 

Em regra a marcação a mercado não deve influenciar o resultado, uma 

vez que seu valor é lançado em uma conta patrimonial. Mas, apesar da 

marcação não influenciar diretamente no resultado, ela acaba tendo um 

impacto neste e consequentemente na base de cálculo do imposto de renda. 

Esse impacto se verifica de duas formas diferentes, a primeira quando da baixa 

do ativo e passivo, pois nesse momento temos finalmente lançado ao resultado 

o valor da marcação. A segunda forma se dá no impacto que essa marcação 

gera no balanço, fazendo com que a empresa realize operações de hedge que 

geram um impacto no resultado, este por sinal juntamente com a nova 

metodologia de contabilização é o assunto do próximo tópico. 
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5.2 – MUDANÇAS NA FORMA DE CONTABILIZAÇÃO DOS DERIVATIVOS 

UTILIZADOS COMO HEDGE 

 

Nesse tópico irei tratar basicamente da mudança que as leis 11.638/07 e 

11.941/09 causaram na forma de registro contábil dos derivativos. Antes dessa 

modificação, a contabilização dos derivativos trazia grandes distorções, não 

representando devidamente a estratégia financeira, gerando valores 

distorcidos. O método antigo trazia grande desconforto para todos aqueles que 

precisavam tomar decisões em cima das Demonstrações Financeiras de uma 

empresa, pois os valores apresentados como referentes a derivativos 

registravam quase sempre somente o prêmio pago, o que é uma parte ínfima 

do real valor financeiro envolvido. 

 

Os derivativos, sobre cuja natureza econômica e jurídica discorri nos 

tópicos anteriores, foram durante muito tempo pouco conhecidos e utilizados 

pela maioria das empresas; hoje em dia, esses instrumentos estão mais 

difundidos e nos últimos tempos viraram vilões. Na realidade eles não são nem 

vilões nem mocinhos, são instrumentos que bem utilizados podem promover 

ganhos e proteção. Seu bom uso proporciona ao mercado a proteção 

necessária e a possibilidade da realização de negócios, criando um mercado 

de capitais saudável, capaz de financiar o meio produtivo, que é sem dúvida a 

razão final da existência de tal mercado. 

 

Como expliquei no tópico em que tratei da natureza econômica desses 

instrumentos, eles podem ser utilizados de três formas diferentes, duas visando 

ao lucro e uma visando à proteção. Os derivativos são usados buscando o 

lucro quando a empresa age no mercado como arbitrador ou especulador. No 

primeiro caso, a empresa visa obter um resultado positivo da diferença do valor 

do ativo-objeto e o preço do derivativo; no segundo, ela toma posições 

apostando na variação positiva ou negativa do preço do derivativo. Quando são 

usados buscando proteção, os derivativos são chamados de hedge, e em geral 

consiste na compra ou venda de determinado derivativo que tenha indexador 

oposto ao do item protegido.  
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Cada uma das estratégias acima deve ser refletida na contabilização do 

derivativo, que em regra é registrado pelo valor justo, pois para esse tipo de 

instrumento é a única métrica relevante, uma vez que seu custo histórico é 

pequeno em relação ao ativo-objeto.   

 

Como disse acima, existem duas estratégias: uma de proteção (hedge) e 

uma de lucro representada pela especulação ou arbitragem; são essas 

estratégias que irão definir a forma como o derivativo será contabilizado. Se o 

derivativo é um hedge, sua contabilização deverá ser feita em conta própria e 

seu resultado deve ser reconhecido por regime de competência em linha com o 

ativo/passivo a ser protegido. Para conseguir registrar a transação como hedge 

a empresa deve demonstrar a estratégia através de documentação detalhada e 

comprovar sua eficiência, isto é, assegurar que a operação realmente está 

atingindo sua meta de proteger e não produzindo um resultado não esperado. 

Pois se a mesma não tiver o resultado esperado, ela pode ser reclassificada 

para as contas de derivativos destinados a arbitragem ou especulação, que 

têm seu resultado reconhecido nas contas de receita/despesa. Esses 

derivativos têm seu resultado reconhecido diariamente conforme a sua cotação 

no mercado ou conforme modelos de cálculo desenvolvidos, devidamente 

documentados e aprovados.  

 

Voltando a falar da forma de contabilização do hedge, já que esse é nosso 

foco, ao determinar que a estratégia de determinado derivativo é a de proteger 

um direito ou uma obrigação, a empresa deve preparar a documentação e 

classificar o hedge conforme a natureza/estratégia do item do balanço 

protegido. Essa classificação segundo o grupo da FIPECAFI 152 pode ser: 

 

a) Hedge de valor justo - Hedge da exposição às mudanças no valor justo 

de ativos ou passivos, atribuível a um risco particular e que pode 

impactar o resultado da entidade. Nesse caso, tem-se a mensuração do 

valor justo do item objeto de hedge. Esse tipo de operação tem como 

                                                 
152LOPES, Alexandro Broedel, GALDI, Fernando Caio e LIMA, Iran Siqueira – Manual de 
Contabilidade e Tributação de Instrumentos Financeiros e Derivativos – pg. 144 - São Paulo: 
Ed. Atlas,2011. 
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alvo proteger o balanço das oscilações causadas pela marcação a 

mercado. Exemplo: quando se tem um derivativo protegendo um 

estoque, ambos (derivativo e estoque) são mensurados pelo valor justo 

em contrapartida em contas de resultado. Outro exemplo: quando se 

tem um derivativo protegendo uma dívida pré-fixada, o derivativo e a 

dívida são mensurados pelo valor justo em contrapartida em resultado;  

b) Hedge de fluxo de caixa - Hedge da exposição à variabilidade nos fluxos 

de caixa que (i) é atribuível a um risco particular associado a um ativo ou 

passivo reconhecido ou uma transação altamente provável que possa 

impactar o resultado da entidade. As variações no valor justo do 

derivativo devem ser reconhecidas no resultado contábil da transação 

protegida. Nesse tipo de hedge o resultado contábil só é afetado com a 

realização do fluxo de caixa; em contrapartida, enquanto não se realiza 

o valor do derivativo, ele é lançado em uma conta patrimonial. 

c) Hedge de um investimento no exterior - consiste no instrumento 

financeiro passivo considerado como proteção (hedge) de investimento 

no patrimônio líquido de investida no exterior quando houver, desde o 

seu início, a comprovação dessa relação de proteção entre o passivo e o 

ativo, explicitando a natureza da transação protegida, do risco protegido 

e do instrumento utilizado como proteção, deve ser feita mediante toda a 

documentação pertinente e a análise de efetividade. Nesse tipo de 

hedge, os ganhos e perdas são contabilizados no patrimônio para 

compensar os ganhos e as perdas no investimento, sendo a parte 

ineficaz, isto é, a que supera ou não alcança o valor do investimento, 

lançada como resultado.  

 

Como disse acima, a contabilização de um determinado instrumento 

derivativo como hedge deve ser acompanhada da devida documentação para 

ser considerado como tal. E para que o derivativo possa ser classificado como 

hedge ele deve atender cumulativamente, às seguintes condições: 

(a) possuir identificação documental do risco objeto de hedge, com informações 

específicas sobre a operação, destacados o processo de gerenciamento de 

risco e a metodologia utilizada na avaliação da efetividade do mesmo desde a 

concepção da operação; 
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(b) comprovar a efetividade do hedge desde a concepção e no decorrer da 

operação (de forma prospectiva e retrospectiva), com indicação de que as 

variações no valor justo ou no fluxo de caixa do instrumento compensam as 

variações no valor de mercado ou no fluxo de caixa do item objeto de hedge, 

em um intervalo entre 80% (oitenta por cento) e 125% (cento e vinte e cinco 

por cento). Isto é, o hedge é considerado efetivo se espelhar de forma oposta a 

rentabilidade do ativo/passivo a ser protegido; 

c) prever a necessidade de renovação ou de contratação de nova 

operação, no caso daquelas em que o instrumento financeiro derivativo 

apresente vencimento anterior ao do item objeto de  hedge; 

(d) demonstrar, no caso dos compromissos ou transações futuras que são 

objeto de  hedge de fluxo de caixa, sua elevada probabilidade de ocorrência e 

comprovar que tal exposição a variações no fluxo de caixa pode afetar o 

resultado da empresa. 

 

O não-atendimento, a qualquer tempo, dessas exigências implica na 

imediata reclassificação da operação e o respectivo reflexo no resultado do 

período. 

 

 

5. 2. 1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Vimos nesse tópico quais foram as mudanças na contabilização das 

operações com derivativos que tinham como estratégia proteger 

ativos/passivos. Segundo essas novas regras, essas operações devem ser 

devidamente documentadas e devem ter seus valores reconhecidos em linha 

com o objeto protegido. Tal método, em regra, faz com que, durante a vida da 

operação protegida, tenham reconhecimento de receita/despesa alinhados, 

gerando no resultado da empresa o impacto esperado, que é o de não gerar 

nem perdas, nem ganhos expressivos. Vimos também que tal método de 

contabilização faz com que as operações utilizadas com a estratégia de hedge 

sejam contabilizadas em contas próprias e tenham sua estratégia devidamente 

identificada e mensurada. Por fim, verificamos que apesar de toda a 

metodologia desenvolvida, o Fisco optou por não considerar tais mudanças, 
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construindo a base de cálculo do imposto sobre a renda da forma como vinha 

fazendo no passado. Isto é, para ele, se o derivativo é utilizado como hedge ou 

como especulação ou arbitragem, pouca ou nenhuma diferença fará para a 

apuração do imposto a pagar.  Fato que irei comentar e criticar no próximo 

tópico, pois ao ignorar a estratégia da empresa, o Fisco acaba por tributar algo 

diferente de renda, ferindo assim o aspecto material do imposto em discussão. 

 

 

5.3 – USOS DOS DERIVATIVOS E IMPACTO DESTES NO CÁLCULO DO 

IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA 

 

No tópico anterior discutimos as mudanças na contabilização dos 

derivativos que, a partir de 2008, vêm sendo registrados de maneira a refletir a 

estratégia que a empresa definiu; isto é, se o uso é de proteção, a 

contabilização será feita de uma forma, sendo outra a maneira de contabilizar 

se a intenção for de arbitragem ou especulação. Vimos também que essa 

contabilização deve ser acompanhada da devida documentação, dando 

segurança para o processo. Mas apesar de toda a formalização que a nova 

regra contábil exige, verificamos que o Fisco ainda não considera tal processo, 

pois determinou que a base de cálculo do imposto sobre a renda deve ser 

estabelecida com base na legislação vigente antes de 2008, o chamado regime 

transitório.  

 

O fato de ignorar as novas regras contábeis vem causando inúmeras 

discussões sobre a forma de tributar as operações de hedge, hoje em dia 

temos várias posições quanto à dedutibilidade ou não das despesas geradas 

por elas, uma vez que a legislação não é clara.   

 

Em regra, encontramos na doutrina posições defendendo a 

dedutibilidade dessas operações, mas na prática quase sempre nos 

deparamos com situações em que a Receita questiona essa dedutibilidade, ora 

desconsiderando as operações de hedge, ora alegando que tais operações não 

são relacionadas com a atividade da empresa.  
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Como disse acima, encontramos no nosso dia a dia situações em que o 

Fisco parece fazer uma interpretação literal do RIR, que não trata de maneira 

específica as operações de hedge na apuração do lucro real. Estranhamente, 

esse regulamento só reconhece esse tipo de transação quando trata da 

retenção da fonte, sendo silente quanto à dedutibilidade dessa operação na 

apuração do lucro real.  

 

Esse silêncio faz com que na prática nos deparemos com situações 

onde o fiscal ignora por completo a operação de hedge, desconsiderando a 

estratégia financeira da empresa, mandando que os resultados sejam lançados 

como se fossem oriundos de uma operação de arbitragem ou especulação. 

Esse tipo de comportamento faz com que o resultado contábil e o lucro real 

apurado fiquem cada vez mais diferentes. Além de forçar o reconhecimento 

das operações de hedge como se fossem de arbitragem ou especulação, o 

Fisco ainda limita a dedução das perdas, pois exige que os ganhos obtidos 

sejam reconhecidos na sua totalidade, mas limita a dedução das perdas, que 

só são abatidas até o limite do ganho obtido por instrumento derivativo. Tal 

orientação ocorre porque o Regulamento do Imposto de Renda (RIR) 

determina em seu art. 249, X que os prejuízos obtidos com operações de um 

determinado derivativo sejam diminuídos até o limite do resultado positivo 

desse mesmo derivativo. O resultado de tal ação é impedir que perdas obtidas 

com derivativos de uma determinada natureza excedam os resultados positivos 

dos mesmos. Ou seja, ao desconsiderar a operação de hedge e limitar a 

dedução das perdas por tipo de ativo, a Receita acaba por tributar algo bem 

diferente de renda.  

  

A orientação acima é muito comum em especial quando a empresa 

fiscalizada não é uma empresa do ramo financeiro. Nesse caso a alegação do 

Fisco é que o hedge não é uma operação que faz parte das atividades de uma 

empresa comercial, portanto não deve ser considerado como tal, devendo ser 

tratado como se fosse uma operação de arbitragem ou especulação, tendo seu 

resultado reconhecido na base de cálculo da forma descrita no RIR. 
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 Existem ainda, situações em que o Fisco reconhece a operação de 

hedge, mas alega que tal operação nada tem a ver com a operação da 

empresa e, portanto, não é dedutível. Abaixo no intuito de demonstrar a 

variedade de posições tomadas pela Receita irei citar algumas decisões da 

Delegacia da Receita Federal153 sobre o assunto.  

 

ACORDÃO nº 06-30406 de 17/02/2011 – ORGÃO – DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL 

DE JULGAMENTO EM CURITIBA – 1ª TURMA 

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ  

 

EMENTA: ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA 

ESTRANGEIRA. RECURSOS CAPTADOS NÃO APLICADOS NA ATIVIDADE DA EMPRESA. 

DESPESAS NÃO NECESSÁRIAS. São indedutíveis, porquanto decorrentes de operações 

atípicas, não usuais e não necessárias à manutenção da fonte produtora, os encargos 

financeiros sobre empréstimos em moeda estrangeira cujos recursos não foram aplicados na 

atividade da empresa, porquanto integralmente utilizados na aquisição de títulos da dívida 

pública e commercial papers. JUROS RECEBIDOS DO EXTERIOR. CONVENÇÃO 

INTERNACIONAL PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO. Os juros recebidos no resgate de 

títulos da dívida pública emitidos pelo governo da Áustria e de commercial papers emitidos por 

agência do governo da Espanha, países com os quais o Brasil assinou Convenções para evitar 

a dupla tributação, somente são isentos do imposto de renda no Brasil se for comprovado que 

os remetentes dos rendimentos são residentes naqueles países. OPERAÇÃO DE SWAP. 

PROTEÇÃO CONTRA A VARIAÇÃO CAMBIAL SOBRE EMPRÉSTIMO EM MOEDA 

ESTRANGEIRA. TROCA DE INDEXADORES DE OPERAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS. 

TRIBUTAÇÃO DO GANHO NA OPERAÇÃO DE SWAP. DEDUÇÃO DA VARIAÇÃO CAMBIAL 

PASSIVA. Sendo a operação de swap com finalidade de hedge um contrato derivativo no qual 

as partes trocam indexadores de operações ativas e passivas, sem trocar o principal, o ganho 

apurado na operação de swap contratada para proteção contra a variação cambial incidente 

sobre empréstimo em moeda estrangeira deve ser tributado, assim como a variação cambial 

passiva sobre o empréstimo deve ser reconhecida, mas a dedução desta na apuração do 

resultado tributável depende da comprovação de ser despesa necessária, usual e normal à 

atividade explorada pela empresa. CSLL DIFERIDA. CRÉDITO FISCAL RECUPERÁVEL EM 

PERÍODOS FUTUROS. LUCRO LÍQUIDO NÃO REDUZIDO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 

Considerando que o reconhecimento contábil da CSLL diferida, relativa ao do crédito fiscal 

recuperável em períodos futuros mediante compensação de 30% da base de cálculo negativa, 

não provocou redução do lucro líquido do período, é de se cancelar a exigência 

correspondente.  

                                                 
153 Decisões Delegacia da Receita Federal obtidas do site da Receita Federal 
<http://decisoes.fazenda.gov. br> 
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ACORDÃO nº 07-14191 – 03/10/2008 – DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE 

JULGAMENTO EM FLORIANOPOLIS - 3ª TURMA 

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ  

 

EMENTA: CONTRATO DE SWAP. DEDUTIBILIDADE DAS PERDAS.AJUSTES AO LUCRO 

LÍQUIDO São dedutíveis na apuração do lucro real as perdas apuradas em contratos de SWAP 

hedge, segundo o regime de competência. Exclusões de resultados nestas operações 

referentes a outros anos-calendário, que não o de apuração, são indedutíveis. 

LANÇAMENTOS DECORRENTES Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL A solução 

dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos decorrentes, quando não 

houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa. 

 

ACORDÃO nº 16-8551 -19/12/2005 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE 

JULGAMENTO EM SÃO PAULO  

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ  

 

EMENTA: Perdas com Swap. Dedutibilidade limitada aos ganhos. As perdas apuradas nas 

operações de swap somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o limite dos 

ganhos auferidos em operações de swap. CSLL. Tributação reflexa. Reduzido indevidamente o 

lucro líquido, pela não necessidade da despesa, cabível é a exigência a título de CSLL. 

 

ACORDÃO nº 12-5100 – 18/05/04 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO 

NO RIO DE JANEIRO 

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ  

 

EMENTA: CONTRATO DE SWAP. DEDUTIBILIDADE DAS PERDAS. São dedutíveis na 

apuração do lucro real as perdas apuradas em contratos de SWAP, segundo o regime de 

competência, desde que respeitadas as condições contratuais. Perdas apuradas através de 

índice não integrante do contrato são indedutíveis. 

 

ACORDÃO nº 16-4719 - 22/01/2004 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE 

JULGAMENTO EM SÃO PAULO 

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ  

 

EMENTA: GLOSA. DESPESA FINANCEIRA. As despesas financeiras suportadas por 

sociedade de grupo empresarial que toma empréstimos junto a instituições bancárias e os 

repassa, sem encargos, a empresa ligada não é necessária à manutenção da fonte produtora. 

GLOSA. PERDAS COM SWAP. As perdas apuradas em operações de swap somente são 

dedutíveis até o limite dos ganhos nas operações de mesma natureza se estiverem 
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devidamente registradas. Somente não se deve observar o limite dos ganhos se o swap teve 

finalidade de hedge ou a operação é da atividade operacional da empresa. Correta a glosa das 

perdas quando não ficou demonstrado que as operações foram registradas e tampouco que 

tiveram finalidade de hedge. GLOSA. TREINAMENTO DE PESSOAL. As despesas com 

treinamento de pessoal devem ser levadas a registro em conta de ativo diferido de forma que a 

apropriação ao resultado afete os exercícios em que tiveram proveito. 

 

ACORDÃO nº 16-1597 de 01/10/2002 – DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE 

JULGAMENTO EM SÃO PAULO  

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ  

 

EMENTA: IRPJ. GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. PERDAS COM SWAP. Quando a 

operação de swap não se revelar pertinente às atividades da empresa ou à proteção de seus 

direitos e obrigações, fica descaracterizado o propósito de cobertura de risco ( hedge ) da 

operação. Nesse caso, para fins de dedutibilidade na determinação do lucro real, impõe-se o 

reconhecimento das perdas apuradas em operações de swap somente até o limite dos ganhos 

auferidos nas operações de mesma natureza. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. O crédito não 

integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo 

determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de 

quaisquer medidas de garantia previstas em lei tributária. Não compete à autoridade 

administrativa apreciar a constitucionalidade das leis, cabendo-lhe observar a legislação em 

vigor.  

 

ACORDÃO nº 16-213, de 31/12/2001 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE 

JULGAMENTO EM SÃO PAULO  

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ  

 

EMENTA: DESPESAS FINANCEIRAS INDEDUTÍVEIS – As operações com SWAP e EXPORT 

NOTES, se não estiverem relacionadas com as atividades da empresa ou não se destinarem à 

proteção de direitos e obrigações da mesma, é aplicável a glosa das perdas que excederem 

aos ganhos da mesma natureza. AUTO REFLEXO – CSLL - O decidido no mérito do IRPJ 

repercute na tributação reflexa   

 

Acima citei algumas das decisões prolatadas pela Receita Federal sobre 

o assunto nos últimos dez anos; pela sua análise é impossível concluir se o 

Fisco considera ou não dedutíveis as despesas com derivativos utilizados 

como hedge. Pois, vemos decisões que permitem a dedução se o hedge for 

relacionado com a atividade da empresa, outras que glosam a dedução 

alegando que a operação de proteção não faz parte da atividade da empresa. 
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Essa falta de uniformidade nas decisões é causada pela falta de uma norma 

clara que reconheça esses instrumentos, dizendo em que situações os 

resultados dessas operações serão ou não considerados na base de cálculo do 

imposto sobre a renda. Essa falta de previsão legal é também citada pelo grupo 

da FIPECAFI, que explica: 

“(...) a legislação tributária ainda não promoveu um aprofundamento da 

definição e nos critérios de eficácia, por exemplo, das operações de 

hedge (...) o legislador tributário não adentrou, por exemplo, na definição 

dos tipos de hedge como fez o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(...). Da mesma forma não existem critérios tributários concernentes à 

eficácia dos hedges realizados. O critério de 80% a 125% de eficácia na 

avaliação retrospectiva somente encontra amparo nas normas 

contábeis.”154 

 

Como disse nos tópicos anteriores, a operação de hedge é uma 

estratégia financeira que busca proteger um ativo/passivo ou mesmo o balanço 

da empresa de oscilações do mercado verificadas no tempo. Essas operações 

normalmente usam um ou mais tipos de ativos/passivos e derivativos e devem 

ser consideradas em conjunto, pois ao serem olhadas em separado não 

refletem a estratégia. Quando o fiscal, ao analisar uma adição ou exclusão da 

base de cálculo, descaracteriza uma operação de hedge, mandando que ela 

seja desmembrada e seus resultados sejam tributados em separado, ele pode 

estar aumentando a base de cálculo do imposto sobre a renda, fazendo com 

que o valor tributado exceda aquilo que conhecemos como renda. No passado 

tal comportamento era até justificável, dada a dificuldade que esse agente tinha 

em determinar qual daquelas operações era de proteção e quais os 

ativos/passivos que protegia, e qual era mera aposta na alta ou baixa do 

mercado. Hoje em dia, com a nova metodologia contábil, tal posição não se 

justifica mais, uma vez que para ser registrada contabilmente a operação de 

hedge deve ser devidamente documentada. 

 

                                                 
154 LOPES, Alexandro Broedel, GALDI, Fernando Caio e LIMA, Iran Siqueira – Manual de 
Contabilidade e Tributação de Instrumentos Financeiros e Derivativos – pg 259 – São Paulo: 
Ed. Atlas,2011. 
 



147 
 

Em linha com esse entendimento, encontramos autores do peso do 

professor Roque Antonio Carrazza e do grupo de estudiosos de contabilidade 

da FIPECAFI.  

 

O professor Roque Antonio Carrazza defende que se deve considerar a 

operação de hedge como um todo, isto é, deve-se analisar o resultado obtido 

na operação considerando os ativos/passivos e os derivativos que a compõem. 

Além disso, o mesmo mestre defende a dedutibilidade dessas operações, 

sejam elas feitas por empresas financeiras ou não, afirmando que esse ponto 

está previsto em nosso ordenamento, como podemos ver pelo excerto abaixo: 

 

“A Lei 9.430/96 prescreveu que serão computados na determinação do 

lucro real os resultados líquidos, positivos ou negativos, obtidos em 

operações de hedge realizadas em mercados de liquidação futura 

diretamente pela empresa brasileira em Bolsas no exterior. O elemento 

novo introduzido por esse diploma foi a obrigatoriedade de a operação 

ser realizada “diretamente pela empresa brasileira”(art. 17) 

Podemos, pois, elaborar o seguinte quadro 

(a) As operações de cobertura (hedge) realizadas em mercados de 

liquidação futura diretamente pela empresa brasileira em Bolsa no 

exterior submetem-se ao regime tributário previsto no art. 17 da Lei 

9.430/96. 

(b) O mesmo tratamento tributário aplica-se às operações de cobertura 

de riscos realizadas em outros mercados futuros no exterior, alem das 

Bolsas, desde que admitidas pelo Conselho Monetário Nacional e 

observadas as normas e condições por ele estabelecidas (art. 63 da Lei 

8.383/91). E  

(c) Tendo o art. 17 da Lei 9.430/96 revogado inclusive o § 1º do art. 6º do 

Decreto-lei 2.397/87, a disciplina tributária aplicável às operações no 

exterior que não se caracterizam como hedge, nas modalidades 

apontadas, é a prevista no art. 25 da Lei 9.249/95.”155 

 

Como dito acima, o outro grupo que defende a dedutibilidade das 

operações de hedge é o grupo da FIPECAFI, que constrói essa tese com base 

na interpretação extensiva do art. 77 da Lei. 8.981/95, que trata da tributação 

                                                 
155 CARRAZZA, Roque Antonio – Imposto sobre a Renda – pg. 530 - 2ª Edição –São Paulo: 
Ed. Malheiros, 2006  
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na fonte do ganho obtido com operações de derivativos. Isto é, segundo essa 

lei o ganho obtido com operações de derivativos que tenham como estratégia a 

proteção, não devem sofrer tributação do imposto sobre a renda na fonte, 

desde que esse hedge estiver relacionado com as atividades operacionais da 

pessoa jurídica ou destinar-se à proteção de direitos ou obrigação.  

 

A posição descrita acima está em linha com as normas tributárias norte-

americanas previstas no Internal Revenue Code (IRC) na seção 1221 (b)(2) 

que tem o seguinte texto:  

(2) Hedging transaction 

(a) In general  

For purposes of this section, the term ‘hedging transaction’ means any 

transaction entered into by the taxpayer in the normal course of the 

taxpayer’s trade or business primarily – (i) to manage the risk of price 

changes o currency fluctuation with respect to ordinary property which is 

held or to be held by the taxpayer.; (ii) to manage the risk of interest rate 

or price changes or currency fluctuation with respect to borrowings made 

or to be made, or ordinary obligation incurred or to be incurred by the 

taxpayer, or (iii) to manage such other risks as the Secretary may 

prescribe in regulations”. 156 

 

Vemos assim que os defensores da tese de que as operações de hedge 

utilizadas para a proteção do balanço ou de transações específicas, o fazem 

em linha com o que é seguido no mercado americano. Eu também me filio a 

essa corrente, pois acredito que não há como ignorar a necessidade que as 

empresas têm de realizar esse tipo de operação, ainda mais agora com as 

mudanças no processo de contabilização. Digo isso, porque essas mudanças 

trouxeram para o balanço a variação de mercado que antes só era considerada 

de forma gerencial.  

 

Hoje em dia, com a nova metodologia de contabilização, o que antes era 

feito por livre vontade da empresa para uma melhor gestão de balanço, agora 

se torna obrigatória para a apresentação de números financeiros mais 

                                                 
156 LOPES, Alexandro Broedel, GALDI, Fernando Caio e LIMA, Iran Siqueira – Manual de 
Contabilidade e Tributação de Instrumentos Financeiros e Derivativos – pg 258- 2011 – São 
Paulo: Ed.Atlas,2011. 
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constantes. Melhor dizendo, antes as empresas marcavam o seu balanço a 

mercado e realizavam operações de hedge, por questões de política financeira; 

hoje, com as mudanças, a empresa tem que se proteger das flutuações do 

mercado, para manter um balanço saudável, para garantir ganhos que atraiam 

novos investidores.  

 

Portanto, ao modificar a forma de registro dos ativos e passivos, a 

legislação institucionalizou o hedge, e se assim fez nada mais justo do que 

reconhecê-lo para efeitos tributários. Porque se tal não fizer acabará por gerar 

uma distorção, pois por um lado obriga as empresas a reconhecer as 

flutuações de mercado em seus balanços, e por outro não permite que elas se 

protejam com o benefício de não ter que pagar imposto sobre esse ato de 

proteção. 

 

Vemos assim que, apesar de grande parte do valor da marcação a 

mercado não atingir o resultado, pois pela nova metodologia esse efeito é 

lançado em uma conta de patrimônio, a mudança da forma de contabilização o 

afeta em especial por determinar uma diferente contabilização das operações 

de hedge. Nos próximos parágrafos irei discorrer sobre esse assunto, 

detalhando um pouco mais os efeitos gerados. E o fato de não se considerar 

esse efeito na apuração do lucro real causa um afastamento cada vez maior 

entre este e o lucro contábil. 

 

No tópico passado, verificamos que o impacto de tais instrumentos no 

resultado contábil das empresas depende da estratégia de uso dos mesmos. 

Se a intenção era usar os derivativos para arbitrar ou especular, o impacto nas 

contas de resultado ocorrerá em razão do resultado da estratégia, isto é, se a 

empresa apostava na alta do mercado e tal ocorreu, ela obtém uma receita que 

sem dúvida aumentará o resultado da empresa. Se, por outro lado, a estratégia 

não deu certo e as taxas caíram, o resultado será uma despesa que também 

impactará o resultado contábil. Vemos assim que o uso de derivativos como 

meio de arbitragem ou especulação, produz resultado imediato refletindo o 

sucesso ou fracasso da aposta realizada.  
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 Já o impacto das operações de arbitragem ou especulação na base de 

cálculo do imposto sobre a renda não é tão imediata como no resultado 

contábil, em especial quando ocorre perda. Pois no caso de ganho o valor a ser 

considerado é a receita obtida, já no caso de perda o Fisco não permite o 

abatimento do total da perda na base de cálculo; ele só autoriza o desconto da 

perda até o total do ganho obtido com o mesmo instrumento. Tal fato, apesar 

de não ser o objeto de meu trabalho, merece uma breve crítica, pois ao não 

permitir o desconto total da perda com derivativo da base de cálculo, a Receita 

não leva em conta o conceito de renda, que como dissemos acima é um 

acréscimo patrimonial. O prejuízo obtido com a operação de derivativos é sem 

dúvida uma perda, um empobrecimento que devia ser levado em conta para a 

apuração da real base de cálculo.  

 

É certo que esses instrumentos derivativos geram grandes flutuações de 

resultado, uma vez que têm como função refletir as variações do mercado, 

apresentando algumas vezes prejuízos que são compensados no dia seguinte 

com a variação positiva de seu valor do ativo-objeto no mercado. Tais 

variações dada a sua volatilidade devem ser expurgadas da base de cálculo, 

uma vez que só refletem um ganho ou perda momentâneos. Entretanto, 

quando há a efetiva liquidação do derivativo, isto é, na data de vencimento do 

contrato de swap, na liquidação da posição de um contrato de futuro ou no 

exercício da opção, a empresa pode realmente experimentar uma perda 

financeira, que não será recuperável, uma vez que essa se desfez da posição. 

Nesse caso, ela deveria ter o direito de compensar essa perda na totalidade, 

pois realmente realizou um prejuízo, que implicou em um empobrecimento, não 

devendo assim ser limitado.  

 

Apesar de entender que a Receita estabelece essa limitação como 

margem de segurança, para impedir que as empresas operem em derivativos, 

buscando prejuízos ocasionais para manipulação da base de cálculo, não 

posso deixar de criticar tal procedimento. Pois como disse acima, defendo o 

conceito de renda como acréscimo patrimonial, e a perda experimentada em 

uma liquidação gera uma perda real. 
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Após tecer uma breve crítica ao fato de o legislador não permitir o 

desconto total do valor do prejuízo obtido com uma operação de derivativos, 

volto a discutir o impacto das operações de hedge na base de cálculo.  

 

 Como disse acima, com o estabelecimento das novas normas de 

contabilização e o reconhecimento da variação do preço dos ativos na 

apuração do balanço, o legislador obrigou ao gestor da empresa a realização 

de operações de hedge. Portanto, não se pode mais alegar que tais operações 

não têm cunho operacional e são meramente especulativas. Além disso, o 

mesmo legislador não pode mais falar que não permite a dedução por essas 

operações serem de difícil identificação, uma vez que o novo método contábil 

exige detalhada documentação e criou rubricas contábeis próprias para o 

lançamento dessas operações. Por fim, não pode o legislador impedir a 

compensação dos prejuízos obtidos nas operações de hedge, sob a desculpa 

que tais operações foram feitas para manipular a base de cálculo, pois, como 

explicamos no tópico anterior, o hedge só é classificado como tal e permanece 

na rubrica contábil própria enquanto apresenta essa qualidade. Isto é, só ficam 

registradas nessa conta as operações cuja efetividade tenha sido comprovada. 

Pois, se tal não ocorreu, a operação é reclassificada para contas de arbitragem 

ou especulação.  

 

Outro ponto que merece menção é que olhar uma operação de 

derivativos cuja estratégia é realizar um hedge, sem considerá-la assim, causa 

distorções enormes no resultado da empresa. Melhor explicando, se a empresa 

realiza uma operação de hedge, comprando futuros de dólar, para proteger um 

passivo em dólar da variação da moeda e registra a operação como tal, nós 

teremos a variação do derivativo lançada na conta patrimonial, juntamente com 

a marcação do mercado do passivo, gerando um efeito muito próximo de zero, 

se tal hedge for efetivo. Essa operação que não geraria efeito nas contas de 

resultado, ao ser ignorada pelo legislador tributário, gera um impacto na base 

de cálculo do imposto sobre a renda. O que não deveria ocorrer, se o Fisco 

considerasse a nova forma de contabilização.  
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A limitação determinada pelo Fisco gera a distorção descrita acima e 

acaba por produzir dois efeitos: o primeiro é que normalmente a empresa, ao 

realizar o hedge, já antevê o impacto tributário de tal operação e acaba por 

embutir na operação esse custo, distanciando ainda mais o lucro contábil do 

lucro real. O segundo impacto é que, ao não considerarmos a essência das 

operações, buscando entender seu uso e seu efeito, distanciamos fortemente a 

base de cálculo do conceito de renda. Pois iremos considerar uma 

despesa/receita com derivativos na base de cálculo, sem considerar a sua 

contrapartida que é a marcação a mercado do ativo. Isso pode gerar tanto um 

aumento da base de cálculo como uma diminuição, tudo dependerá do 

comportamento da taxa do derivativo no mercado. Vemos assim, que ao 

desconsiderar a estratégia do hedge, distorcemos consideravelmente a base 

de cálculo, correndo o risco de tributar algo que não pode ser chamado de 

renda.  

 

E pelo que podemos extrair dos vários conceitos de renda dados nesse 

trabalho, vemos que é quase impossível negar que renda implica em um 

enriquecimento, em um acréscimo patrimonial, o qual se verifica com o 

crescimento do patrimônio da pessoa ou da empresa. Os conceitos de renda 

se diferenciam pela origem do acréscimo patrimonial ou pelo prazo em que 

esse acréscimo é calculado, mas pouca ou nenhuma controvérsia existe 

quanto ao fato de renda implicar em um acréscimo patrimonial. 

 

Se entendermos que renda é um acréscimo patrimonial, não há como 

justificar permitirmos que as operações de hedge, sejam tributadas 

separadamente, sem que se leve em conta a estrutura. Isto é, não há como 

permitir que o derivativo utilizado como hedge seja tributado em separado; em 

especial nos dias atuais, quando essas operações têm que ser especificadas, 

documentadas e lançadas em rubricas contábeis próprias. 

 

Se no passado era defensável a tributação das operações de hedge em 

separado, dada a dificuldade de se comprovar a estratégia, nos dias de hoje 

nem essa desculpa resta, pois hoje há como comprovar a estratégia e como 

mensurar sua eficiência. E como disse acima, com o mecanismo atualmente 
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existente, alegar que a operação de hedge feita por uma empresa não 

financeira não é operacional, também não faz sentido algum, pois, ao colocar a 

volatilidade dentro do balanço, o legislador autorizou a todo o gestor realizar 

operações de proteção, não cabendo mais a alegação que só é operacional o 

hedge feito por instituições financeiras e empresas assemelhadas. 

 

Como defendo o conceito de renda como acréscimo patrimonial e 

entendo acréscimo patrimonial como o resultado positivo do confronto das 

contas de receita e despesa ao final do exercício financeiro com alguns ajustes, 

não acolho a posição que ignora as operações de hedge ou as considera não 

operacionais; isso porque tais operações efetivamente causam efeitos 

financeiros que devem ser considerados, pois ao tributar a receita do ativo e 

não excluir ou limitar a exclusão da despesa do derivativo, o resultado 

oferecido a tributação não é renda.  

 

 

5.3.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Concluindo, na linha do estabelecido pelo grupo do FIPECAFI, pelo 

professor Roque Antonio Carrazza e adotado pelo mercado americano, 

defendo que as operações de hedge sejam consideradas como tal para efeito 

de tributação, isto é, que se ofereça a tributação o resultado da confrontação 

entre ativo/passivo protegido e operação de proteção, o que em um hedge bem 

feito deve ficar dentro dos limites de efetividade.  

 

Sou favorável também a consideração de operações de hedge, como 

transações operacionais para as empresas que não são do ramo financeiro 

uma vez que, na atual conjuntura, com a mudança do processo de 

contabilização de custo histórico para valor de mercado, a volatilidade que 

antes só era controlada por razões gerenciais, hoje é necessária por razões 

contábeis. Sendo assim, não há mais razão de a Receita negar a existência ou 

a dedutibilidade de tais operações.  
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 Por fim, após discorrer sobre o conceito de renda e defender sua 

previsão constitucional, devo criticar o não reconhecimento da estratégia de 

hedge para efeito de tributação e a limitação do valor de dedução por 

instrumento, pois tal comportamento acaba por distorcer a base de cálculo do 

imposto sobre a renda, podendo gerar a tributação de algo que não podemos 

chamar de renda.     

 

 

6 -  CONCLUSÃO 

 

Busquei nesse trabalho trazer um pouco de minha experiência no 

mercado financeiro, tentando aliar prática e teoria. Iniciei esse trajeto por 

estabelecer o que são princípios e quais as suas funções no mundo do Direito; 

expliquei que os princípios são normas basilares que carregam em si valores, 

funcionando como pedras fundamentais do sistema que chamamos de Direito.  

 

Optei por iniciar minha explicação por conceituar e elencar os princípios, 

pois acredito que esses funcionam como células-tronco do sistema jurídico, 

pois estão na origem de todo o sistema e têm aplicação múltipla. Após elencar 

e explicar brevemente cada um dos princípios constitucionais gerais e os 

tributários, passei a tratar do imposto sobre a renda, iniciando minha análise 

pela conceituação de renda. 

 

Com a intenção de explicar o conceito de renda, encetei esse caminho 

por analisar a forma como o exegeta constrói o sentido das palavras, para 

então formar o conceito. Para isso recorri a Semiótica, comentando como 

ocorre a formação de sentido, como se realiza a comunicação e a 

compreensão. Nesse tópico discorri também sobre os vários níveis que o 

exegeta passa para formar o sentido e comentei sobre os dois mundos que 

convivem harmonicamente no Direito, que são o mundo do direito positivo e o 

da Ciência do Direito. Este último, berço dos conceitos, pois é o cientista que o 

constrói, é ele que o faz trabalhando em todos os níveis de linguagem, 

observando o sentido mínimo das palavras e os limites impostos pelos 

princípios. 
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Uma vez esclarecida a relação entre Direito, e linguagem e a formação 

do conceito, iniciei a tarefa de conceituar renda. Como acredito que o Direito 

não cria conceitos do nada, mas sim utiliza aqueles desenvolvidos em outras 

Ciências, adequando-os ao mundo jurídico, comecei por dar o conceito 

econômico de renda; e para isso efetuei uma análise histórica, mostrando a 

evolução desse conceito na história. Pois ele varia no tempo, isto é, 

acompanha a evolução dos processos econômicos de produção de riqueza.  

 

No tópico em que me ocupei a dar o conceito de renda do ponto de vista 

econômico, além de fazer uma análise histórica, citei várias teorias sobre a 

renda elaboradas por Horacio Belsunce. Segundo esse autor, renda pode ser 

vista por quatro prismas diferentes, podemos considerar renda sob o ponto de 

vista puramente econômico, onde renda é uma riqueza nova, material ou 

imaterial que deriva de uma fonte produtiva periódica ou não. Temos também a 

teoria da renda como produto, segundo a qual renda seria também uma 

riqueza nova, só que proveniente de uma determinada fonte. Esse mesmo 

autor também tratou da renda acréscimo patrimonial, que também implica em 

uma riqueza nova, mas aqui ao invés de se preocupar com a fonte ele foca no 

patrimônio, isto é, para essa corrente, renda é um acréscimo patrimonial. E por 

fim temos a teoria da renda legalista que estabelece que renda é tudo aquilo 

que o legislador diz que é renda.  Vemos pelo resumo acima que, sobre o 

ponto de vista econômico, seja analisando o prisma puramente econômico, 

seja olhando pelo lado financeiro, renda é sempre um acréscimo, uma riqueza 

nova. Os autores podem ter opiniões divergentes quanto à fonte ou a 

periodicidade para o cálculo da renda, mas jamais discutem quanto a sua 

natureza de acréscimo.  

 

Uma vez dado o conceito econômico de renda, busquei o conceito 

jurídico, o qual acredito estar plasmado em nossa Constituição. Pois se o 

legislador constitucional se ocupou em estruturar nosso sistema tributário, 

estabelecendo a competência de cada uma das pessoas políticas e o 

respectivo aspecto material de cada um dos tributos, sua intenção era 

estabelecer com clareza o papel de cada um e seu campo de ação. Portanto, 
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discordo dos autores que dizem que o conceito de renda é dado pelo legislador 

infraconstitucional. Se tal fosse verdade, qual a razão de a Constituição trazer 

em seu corpo a estrutura do sistema tributário? Além disso, se aceitarmos a 

ideia de que o conceito de renda é estabelecido pelo legislador, estaremos 

deixando todo e qualquer conceito a mercê da dialética, isto é, ganha aquele 

que melhor expuser e melhor dominar a língua. Em minha opinião nem o 

legislador, nem os tribunais podem criar sentidos novos para as palavras, 

sentidos esses que descolem completamente daquele que a sociedade através 

do pacto, que é a língua, atribuiu à palavra. Eles podem sim dar novas 

interpretações, mas sempre dentro do espaço de manobra que o processo 

interpretativo permite. Defendo isso porque acredito que a criação da norma 

não é ilimitada, seu processo enfrenta limites estabelecidos tanto pelo léxico, 

como pelos valores vigentes na sociedade, valores estes que estão previstos 

na Constituição. Se acreditasse ser possível a criação de uma norma 

completamente apartada do sentido da palavra e dos valores vigentes na 

sociedade, acabaria por concluir que não só o conceito de renda é fruto da 

criação do legislador, como também outros valores caros à sociedade como, 

por exemplo, a liberdade. 

 

Sendo assim, posso dizer que o conceito de renda apesar de não ser 

exato, não é fruto da melhor argumentação, isto é, não se resume à vontade do 

legislador ou do doutrinador mais articulado. O conceito se forma e se ajusta da 

interpretação cuidadosa da Constituição em combinação com princípios e 

conceitos de outras disciplinas. É claro que, como todos os conceitos, esse 

também não é estático, varia de acordo com o tempo, a evolução do 

conhecimento, com o desenvolvimento das disciplinas e a criação de novos 

produtos. Como tudo no mundo, o conceito de renda não é absoluto e imutável, 

mas é perfeitamente determinável em um tempo e espaço estabelecidos. 

 

Por fim, se aceitássemos que o conceito renda é algo que o legislador 

cria, estaríamos curvando-nos a uma ditadura legislativa, e não poderíamos 

discutir a adequação ou não do estabelecido pela lei. Não concebo um sistema 

onde aquele que melhor fala, ou que tenha a força, determina o destino de 

todos; não defendo a ditadura da palavra, como não defendo a da força. Creio 
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que é do eterno embate de ideias que se aprofunda o conhecimento e chega-

se a um equilíbrio. A determinação pura e seca da lei empobreceria 

terrivelmente o mundo jurídico, além de deixá-lo engessado, pois como 

sabemos é impossível a qualquer legislador acompanhar as mudanças. 

 

Por não acreditar no poder onipotente do legislador ou aplicador da lei, 

defendo que existe um conceito mínimo de renda, que não pode ser ignorado. 

Esse significado mínimo é o acréscimo, não há possibilidade de se falar que 

renda é decréscimo ou que ela é dispêndio. Quando falamos em renda, a 

primeira ideia que nos vem a mente é a de acréscimo; isso ocorre, porque esse 

é o sentido mínimo que o signo renda tem.  

 

É certo que a mera ideia de acréscimo não fornece o conceito detalhado 

de renda, é necessário para sua construção que façamos uma análise profunda 

da Constituição, estabelecendo por negativa, o que é renda. Ao fazermos esse 

estudo, vemos que renda não é circulação de mercadoria, nem 

industrialização, nem tampouco prestação de serviços. Ao eliminarmos todas 

as outras hipóteses de incidência, chegamos a um conceito amplo de renda; 

vemos assim que renda é um acréscimo patrimonial que não implica em 

nenhum dos outros processos que funcionam como hipóteses de outros 

impostos. Após essa análise, o pano de fundo para a determinação de renda já 

está feito, agora resta-nos buscar um melhor detalhamento. É nessa fase que 

entra o legislador infraconstitucional, pois é ele que irá detalhar e estabelecer 

como se constrói a base de cálculo do imposto sobre a renda. É ele que, 

lançando mão de conceitos e processos oriundos de outras disciplinas, irá 

descer ao detalhe dizendo que tipo de acréscimos devem ser computados para 

a constituição da renda. Ao realizar essa tarefa o legislador não é livre, ele terá 

como limitantes o conceito de acréscimo, hipóteses dos outros tributos, os 

princípios constitucionais, entre outros. Às vezes, o que vemos na prática é a 

infringência desses limites, com o legislador infraconstitucional estabelecendo 

como base de cálculo algo que não corresponde ao conceito renda 

estabelecido na Lei Máxima. É nesse momento que o doutrinador deve se 

manifestar, demonstrando a inconsistência da base de cálculo e provocando 

assim o ajuste da mesma ao conceito constitucional. 
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Pode-se concluir, pelo exposto acima, que o legislador 

infraconstitucional tem um papel relevante no detalhamento da base de cálculo 

do imposto sobre a renda, mas esse não é ilimitado. Além disso, ele também 

não é autônomo, isto é, ao determinar o que é renda e construir a base de 

cálculo, esse legislador deve lançar mão dos conhecimentos provenientes da 

Contabilidade.  Pois é nessa Ciência que ele vai buscar conceitos como 

patrimônio, receita, despesa, resultado, e é do processo contábil que surge o 

lucro contábil que é a base de partida para a construção do lucro real.  

 

Verifica-se assim, que sou adepta da corrente que defende a existência 

do conceito de renda na Constituição e da importância da Contabilidade na 

apuração da base de cálculo, em especial do imposto sobre a renda pessoa 

jurídica. Reafirmo isso, pois acredito que nenhuma Ciência por si só se baste; o 

conhecimento não é autônomo, a divisão que fazemos é meramente didática. 

Creio que, sem a Contabilidade e seus princípios, a apuração da base de 

cálculo do imposto sobre a renda pelo legislador seria praticamente impossível. 

Sei também que tal posição não é muito difundida no mundo jurídico, que só 

agora começa a discutir a existência, de um Direito Contábil. Mas não consigo 

imaginar a apuração de um lucro real ou até mesmo um lucro presumido ou 

arbitrado, sem lançar mão de conceitos provenientes da Contabilidade como 

receita de vendas, despesa e resultado. 

 

Defendo tanto a importância da Contabilidade para a apuração da base 

de cálculo, que ouso dizer, que os princípios contábeis também auxiliam o 

legislador no desenho do que consideramos renda. Pois ao determinar que a 

contabilidade é feita pela entidade, como uma massa patrimonial separada da 

pessoa de seus sócios, o postulado da entidade contábil estabelece qual 

pessoa que irá gerar renda poderá ser tributada, isto é, ajuda o legislador na 

determinação do aspecto pessoal da regra-matriz. Outros princípios contábeis 

também auxiliam indiretamente na formação do conceito, pois determinam a 

forma como as operações realizadas pela empresa devem ser registradas, 

dando consistência e precisão ao processo de elaboração dos números 
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contábeis, que como sabemos são o ponto de partida para a determinação do 

lucro real. 

 

Após reforçar a existência de um conceito constitucional de renda e 

explicar o papel do legislador infraconstitucional e da importância da 

Contabilidade para o imposto sobre a renda. Dediquei-me à tarefa de explicar a 

regra-matriz, detalhando cada um de seus elementos, passando depois a 

mostrar sua aplicação no imposto sobre a renda. Nessa fase expliquei quais as 

possíveis bases de cálculo para o imposto sobre a renda pessoa jurídica, 

destacando a importância que a Contabilidade tem na sua construção. 

Aproveitei, nessa parte do texto, para tratar das possíveis bases de cálculo 

para esse imposto, explicando em que consiste o lucro real, presumido, 

arbitrado e do simples, explicando a forma de sua apuração. Nesse tópico 

acrescentei também algumas criticas quanto ao distanciamento que, às vezes, 

verificamos entre lucro real e o conceito constitucional de renda. Pois ao 

analisarmos a legislação tributária aplicável a essa apuração, vemos que 

algumas exclusões e adições acabam causando uma distorção entre o que 

entendemos por renda e o que é oferecido a tributação.  

 

Após a explicação da base de cálculo do imposto sobre a renda, me 

ocupei em explicar o que são derivativos e quais as suas principais aplicações. 

Nesse tópico tentei desmistificar esses instrumentos financeiros, falando de 

sua natureza econômica e jurídica; esta última é causa de grande controvérsia 

na doutrina. Ao tratar da natureza econômica dos derivativos, afirmei que 

existem apenas três usos, três estratégias para esses instrumentos; a primeira 

mais comum e antiga é a de hedge ou proteção; segundo ela, a empresa usa 

esses instrumentos para proteger seus ativos/passivos das variações de 

mercado. O outro uso é o especulativo buscando o lucro; quando a empresa 

usa essa estratégia, busca obter no mercado ganho pela diferença de cotação 

entre o preço a vista e o preço a prazo (arbitragem) ou na tomada de posições 

ativas/passivas, buscando um ganho na variação das taxas (especulação). Em 

ambos os casos, a estratégia tem o resultado muito próximo de uma aplicação 

financeira, ora tendo características de renda variável, ora de renda fixa.  

 



160 
 

Discutida a natureza econômica dos instrumentos derivativos, enfrentei 

com vontade o desafio de abordar a natureza jurídica de tais instrumentos que 

ainda levanta em nossa doutrina inúmeras questões. Aproveitei esse tópico 

para mostrar as várias posições existentes quanto à natureza dos contratos de 

swap, futuros, termo e opções. Chegando à conclusão de que tais contratos, 

quando negociados em Bolsas, têm características de títulos e valores 

mobiliários, pois são títulos que dão ao seu detentor direitos de compra, de 

troca de indexadores ou representam uma compra futura. Minha dúvida, tal 

qual boa parte da doutrina, reside nos chamados contratos de balcão que 

permitem que as partes contratem livremente, gerando às vezes contratos 

híbridos que misturam um ou mais tipos de derivativos. Esses instrumentos, 

dada a liberdade de forma, autonomia de contratação e negociação fora dos 

mercados bursáteis, não se encaixam no conceito de títulos e valores 

mobiliários. Para esses instrumentos prefiro a classificação de contratos 

atípicos ou complexos. 

 

Ao terminar de discorrer sobre a natureza econômica e jurídica dos 

derivativos, expliquei as mudanças ocorridas na Lei das S/As, pois tais 

modificações afetaram diretamente a forma de contabilizar as operações de 

derivativos, além de trazerem para o balanço o risco de mercado, que antes 

era só controlado gerencialmente.  

 

As novas regras de contabilização basicamente estabelecem a 

necessidade de que os ativos e passivos do balanço sejam classificados 

conforme sua liquidez, natureza e em linha com a estratégia que a empresa 

tem para eles. Pois, ao definir qual é a estratégia ou natureza do ativo/passivo, 

também se estabelece como esse ativo/passivo será marcado, isto é, a 

natureza e a estratégia definem se o bem ou a obrigação será atualizada pelo 

valor justo ou pelo custo amortizado. Essas duas métricas têm como função 

deixar o balanço a valor de mercado, trazendo como disse acima o risco da 

variação do mercado para dentro do balanço.  

 

Além das mudanças no registro dos direitos e obrigações que antes 

eram feitos ao custo histórico e agora são feitos ao custo de mercado, as 
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modificações atingiram também o registro dos derivativos, que agora são 

contabilizados conforme a sua estratégia, isto é, as operações, que têm como 

função a proteção, são contabilizadas de forma a reconhecerem o resultado da 

mesma forma que o ativo/passivo protegido, enquanto as operações de 

derivativos, que têm como alvo buscar o lucro têm seu resultado lançado 

diretamente nas contas de resultado. 

 

Essas alterações modificaram totalmente o perfil dos balanços de 

empresas, mas ainda não afetaram a apuração da base de cálculo do imposto, 

pois a Receita estabeleceu o RTT (Regime Tributário de Transição), isto é, até 

publicar as modificações a forma de apuração do lucro real permanece como 

se nada houvesse mudado. Conforme disse acima, tal procedimento concorre 

para distanciar ainda mais o lucro real do lucro contábil, distorcendo e 

acabando por gerar algo que muitas vezes não representa renda.  

 

Após comentar as mudanças do processo contábil e criticar a não 

consideração das mesmas para ajustes na base de cálculo do imposto sobre a 

renda, iniciei minha explicação sobre a polêmica gerada em torno da 

dedutibilidade ou não dos resultados obtidos com operações de derivativos em 

especial com operações de hedge.  

 

 No último tópico deste trabalho, discuti a dedutibilidade ou não das 

operações de derivativos, criticando o fato de o Regulamento do Imposto de 

Renda limitar a dedução das perdas obtidas pelos derivativos até o limite do 

ganho obtido com o mesmo instrumento. Esse procedimento sem dúvida 

distancia ainda mais o lucro real do que se entende por renda, pois ao impedir 

que uma perda realmente verificada seja deduzida, o Fisco pode estar 

tributando o patrimônio da empresa.  

 

Por fim discuti a controvérsia existente no mercado a respeito da 

dedutibilidade ou não das operações de hedge. A celeuma toda é gerada pelo 

fato de a legislação não tratar claramente da dedutibilidade ou não dessas 

operações para efeito do cálculo do lucro real. Devido a esse silêncio, vivemos 

no nosso dia a dia situações onde o Fisco desconsidera a estratégia de hedge, 
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mandando lançar a renda do ativo protegido como receita e tributando o 

derivativo em questão como se sua estratégia fosse arbitragem ou 

especulação. Temos ainda situações em que o fiscal reconhece a operação de 

hedge, mas impede a sua dedução por alegar que tal transação não é 

operacional. Ou ainda, temos situações em que o Fisco reconhece tanto a 

natureza do hedge como sua dedutibilidade. 

 

No passado, antes da mudança contábil, a negativa em considerar uma 

operação de hedge era até defensável, pois era difícil comprovar que 

determinado derivativo estivesse sendo usado como hedge de um ativo ou 

passivo. Hoje com a nova metodologia tal dificuldade não persiste, pois por 

uma questão de política contábil a empresa que realiza um hedge deve 

contabilizá-lo como tal, documentar devidamente essa estratégia e provar sua 

eficiência.  

 

 Pelo exposto neste trabalho, pode-se verificar que desenvolvi minha 

linha de raciocínio buscando demonstrar que o conceito de renda está previsto 

em nossa Carta Magna, e que implica em um acréscimo patrimonial. Esse 

acréscimo patrimonial no caso de uma pessoa jurídica consiste no lucro 

contábil, ajustado de forma a registrar todas as entradas e saídas definitivas e 

ligadas com a atividade da empresa. Esse lucro ajustado nada mais é que o 

lucro real que pela regra deveria representar o valor equivalente à renda.  

 

 Depois de conceituar renda e reforçar o fato de que esta deve 

representar um real acréscimo, dediquei-me a explicar a natureza e os usos 

dos derivativos, que de uma maneira simples podem ser reduzidos a dois; 

esses instrumentos podem ser utilizados como aplicação ou como proteção. Se 

a estratégia é a de usá-los como aplicação, eles devem afetar a base de 

cálculo do imposto sobre a renda da mesma forma que uma aplicação de renda 

variável, pois em nada diferem. Se por outro lado a intenção é de proteger um 

ativo e passivo, o impacto causado por essa transação na base de cálculo deve 

ser a resultante da comparação do rendimento/despesa do ativo/ passivo 

protegido versus o rendimento/despesa do derivativo usado para fazer o 

hedge. Não há razão lógica para se considerar tal transação desmembrada, 
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ainda mais atualmente que tais operações são tão detalhadamente registradas. 

Por fim, não cabe mais a alegação de que operações de hedge só podem 

assim ser consideradas se forem relacionadas com a atividade principal da 

empresa, pois, como expliquei em meu trabalho, a nova forma de 

contabilização trouxe para o balanço a variação do mercado, portanto, nada 

mais justo do que deixar que as empresas se protejam dessa volatilidade sem 

terem que pagar tributos sobre essa proteção.  

 

 Sendo assim, defendo que os resultados obtidos com as operações de 

derivativos, sejam considerados na base de cálculo do imposto sobre a renda, 

refletindo a estratégia que a empresa escolheu quando resolveu usar esses 

instrumentos. Isto é, se a empresa usou o derivativo com o intuito de especular 

ou arbitrar, o valor a ser lançado na base de cálculo do imposto sobre a renda 

é o do resultado obtido com a liquidação dessas operações, sem o 

estabelecimento de limite por tipo de instrumento. Por outro lado, se a empresa 

usou o derivativo como hedge, o único valor a ser lançado para a base de 

cálculo é o referente a ineficiência do hedge, seja ele receita ou despesa.  Pois 

como falei acima uma operação de hedge visa garantir que uma determinada 

operação ou posição de balanço, não implique em perdas ou ganhos 

significativos, sua função é dar cobertura, proteger o resultado das variações 

das taxas ou do descasamento dos prazos. Tomo essa posição, pois defendo 

que o imposto sobre a renda deva incidir sobre renda, sendo essa, não o que o 

legislador determina que é, mas sim o acréscimo patrimonial experimentado 

em um determinado período pela empresa. Ao ignorar a estratégia de hedge ou 

impedir a compensação total das perdas com a liquidação de operações de 

derivativos, o Fisco acaba por distanciar ainda mais o lucro real do conceito 

constitucional de renda. 

 

 Creio que nos próximos anos, com a consolidação do novo processo de 

contabilização e a criação de mecanismos para precificar ativos e passivos, o 

legislador irá adaptar o regulamento do imposto sobre a renda de forma a 

determinar claramente a dedução das perdas obtidas com tais instrumentos, 

levando em conta a estratégia adotada, ajustando a base de cálculo do imposto 

sobre a renda a sua verdadeira hipótese de incidência que é a de auferir renda.   
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