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66ªª  RREEGGIIÃÃOO  FFIISSCCAALL 

PPrroocceessssoo  nnºº        

SSoolluuççããoo  ddee  CCoonnssuull ttaa  nnºº  156 - SRRF/6ª RF/Disit 

DDaattaa  30 de novembro de 2007 

IInntteerreessssaaddoo        

CCNNPPJJ //CCPPFF        

 

ASSUNTO: I MPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA 

JURÍDICA - IRPJ 

SWAP - HEDGE - MERCADO DE LIQUIDAÇÃO 
FUTURA. 

Para efeito de determinação da base de cálculo do 
imposto de renda, da CSLL, do PIS e da Cofins, os 
resultados positivos ou negativos incorridos nas 
operações de swap, com fim específico de hedge, 
mesmo quando realizados diretamente junto a 
instituição financeira, serão reconhecidos por ocasião 
de liquidação do contrato. 

Dispositivos legais: Lei nº 11.051, de 2004, art. 32 e 
IN SRF nº 575, de 2005, art. 1º. 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 

L ÍQUIDO - CSLL 

SWAP - HEDGE - MERCADO DE LIQUIDAÇÃO 
FUTURA. 

Para efeito de determinação da base de cálculo do 
imposto de renda, da CSLL, do PIS e da Cofins, os 
resultados positivos ou negativos incorridos nas 
operações de swap, com fim específico de hedge, 
mesmo quando realizados diretamente junto a 
instituição financeira, serão reconhecidos por ocasião 
de liquidação do contrato. 

Dispositivos legais: Lei nº 11.051, de 2004, art. 32 e  
IN SRF nº 575, de 2005, art. 1º. 
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Relatório  

Trata-se de consulta formulada pela empresa acima identificada, visando obter 
pronunciamento, por parte desta Disit/06 , relativamente à adoção do regime de caixa, para fins 
de determinação do imposto de renda e da CSLL, sob os resultados auferidos nas operações de 
swap, com fins específico de hedge (proteção) contra eventuais perdas que possam decorrer da 
valorização do dólar americano frente ao real, visto que a consulente possui empréstimos 
vinculados a essa moeda estrangeira. 

2.  A necessidade de formulação da referida consulta, esclarece a interessada, 
surgiu após a publicação da Lei nº 11.051/04, que em seu artigo 32, definiu que o 
reconhecimento dos resultados apurados nas operações realizadas em mercado de liquidação 
futura ocorrerá, para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por ocasião 
da liquidação do contrato, cessão ou encerramento da posição. Diante do exposto, questiona se 
sua contratação de hedge (proteção) é alcançada pelo conceito de operação realizada no 
mercado de liquidação futura. 

3.   A consulente informa que, os contratos de hedge (proteção) celebrados pela 
consulente, têm como objetivo a proteção de seus passivos, captados em dólares dos Estados 
Unidos da América. Para fim de assegurar esta proteção, celebrou contratos de hedge 
(proteção), em que lhe fica assegurado a variação do dólar dos Estados Unidos da América, 
incidente sobre um montante de valor idêntico ao valor do seu passivo, captado na mesma 
moeda. Por outro lado, ficará assegurada às instituições financeiras contratadas, a variação do 
CDI _ Certificado de Depósito Interbancário. Este contrato tem como data de vencimento a 
mesma prevista para o vencimento do passivo, e a seu final, será realizado o pagamento 
correspondente ao ajuste de posições, para a parte que contratou o indexador com maior 
variação no período. 

4.   Segundo entende, o mencionado art. 32 da Lei nº 11.051, de 2004, que adota, 
para efeitos fiscais, o chamado regime de “caixa” não se aplica às operações descritas, de vez 
que não ocorre, no caso operação realizada em mercado de liquidação futura como previsto na 
lei. 

5.  Invoca, em abono de sua tese, as disposições do art. 16, § 2º, da IN SRF nº 404, 
de 2004, que regulamentava o extinto crédito presumido da Cofins sobre as perdas de hedge, 
onde se concluiu que os contratos realizados fora de bolsa e no mercado financeiro não são 
enquadrados no conceito de mercado de liquidação futura, e conclui, à vista desse dispositivo, 
que são três as modalidades de hedge: o hedge em bolsa de valores, o hedge do mercado 
financeiro e o hedge do mercado de liquidação futura. Em outros termos, a SRF demonstrou, 
neste caso, o entendimento no sentido de que contratos caracterizados como hedge podem ser 
realizados em mercados de liquidação futura, mas não necessariamente todos os contratos de 
hedge são realizados neste mercado. 

6.  Assim, a consulente entende que o art. 32 da lei nº 11.051/04 não abrangeu os 
contratos de hedge realizados no mercado financeiro (que é o seu caso), limitando-se a exigir o 
regime de caixa ao hedge contratado no mercado de liquidação futura. 

7.   Neste contexto, e por tudo quanto foi até aqui exposto, afirma que os contratos 
de swap, com o objetivo de hedge, firmados no mercado financeiro, não se encontram inseridos 
na expressão “mercados de liquidação futura”, prevista no art. 32 da Lei nº 11.051/2004. 
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8.  Após mencionar a definição de mercado de liquidação futura constante da 
Instrução CVM nº 283, de 10/07/1998, a interessada indaga: 

a) O art. 32, da Lei nº 11.051/04, ao determinar que os resultados positivos ou 
negativos auferidos em operações realizadas no mercado de liquidação futura sejam 
obrigatoriamente tributados pelo IRPJ e CSLL com base no regime de caixa, não se 
aplica aos contratos de swap com fins de hedge firmados pela consulente no 
mercado financeiro, haja vista que a legislação apenas abarcou as operações 
realizadas no mercado de liquidação futura? 

b) Assim, relativamente aos resultados positivos ou negativos auferidos nos contratos 
de swap com fins de hedge, e para fins de apuração do IRPJ e CSLL, continua 
sendo válida a utilização do regime de competência pela consulente 

Fundamentos  

9.  A consulente informa que a operação de swap com fins específico de hedge, ora 
em estudo, visa obter proteção de seus passivos, decorrentes da captação de empréstimos em 
dólares americanos, enquadrando-se, assim, a operação na definição constante do § 2º do art. 
35 da IN SRF nº 25, de 2001, “verbis”. 

 
 “§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, consideram-se de 
cobertura (hedge) as operações destinadas, exclusivamente, à proteção 
contra riscos inerentes às oscilações de preços ou de taxas, quando o objeto 
do contrato negociado; 
 
I – estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica, ou 
 
II – destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.”  

 
10.  Considerando que a redação acima não deixa dúvida de que o contrato 
celebrado pela interessada conceitua-se como de cobertura, veja-se a seguir o que 
dispõe o art. 32 da Lei nº 11.051, de 2004: 

 
“Art. 32. Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda 
das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins e da 
Contribuição para o PIS/Pasep, os resultados positivos ou negativos 
incorridos nas operações realizadas em mercados de liquidação futura, 
inclusive os sujeitos a ajustes de posições, serão reconhecidos por ocasião da 
liquidação do contrato, cessão ou encerramento da posição. 
 
§ 1º O resultado positivo ou negativo de que trata este artigo será constituído 
pela soma algébrica dos ajustes, no caso das operações a futuro sujeitas a 
essa especificação, e pelo rendimento, ganho ou perda, apurado na operação, 
nos demais casos.  
 
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se: 
 
 I – no caso de operações realizadas no mercado de balcão, somente àquelas 
registradas nos termos da legislação vigente; 
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 II – em relação à pessoa física, aos ganhos líquidos auferidos em mercados 
de liquidação futura sujeitos a ajustes de posições, ficando mantidas para os 
demais mercados as regras previstas na legislação vigente.  
 
(...)” 

11.  A breve leitura do texto legal transcrito permite concluir que a intenção do 
legislador foi a de retirar da base de cálculo do imposto de renda e das contribuições as 
oscilações ocorridas na vigência do contrato, transferindo seus efeitos fiscais para o término de 
cada operação, não fazendo incidir qualquer tributo sobre os ganhos intermediários nem 
permitindo que os resultados negativos sejam considerados dedutíveis antes de seu final. 

12.  Portanto, em que pese a argumentação utilizada pela consulente em 
desclassificar o contrato como de liquidação futura, resta óbvio que somente no final do 
contrato poderá ser determinado o seu resultado, ao se comparar o resultado da operação de 
empréstimo com a que lhe deu cobertura. 

13.  Mesmo que não se considerem os contratos celebrados pela consulente como 
operações típicas do mercado de liquidação futura, com o que não se concorda, deve-se levar 
em conta as determinações do § 3º do art. 1º da IN SRF nº 575, de 2005, publicada após a 
formulação da consulta para o fim de disciplinar a aplicação do art. 32 da Lei nº 11.051, de 
2004, “verbis” 

 
“§ 3º No caso de operações de swap, de opções, a termo e demais 
derivativos, a base de cálculo será constituída pelo rendimento ou ganho 
apurado por ocasião da liquidação do contrato, observado o disposto no § 
4º.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SRRF/6ª RF/Disit 
Solução de Consulta n.º 156 

Fls. 13 

_________ 
 

 

 
 

5

Conclusão  

14.  Concluo, pois, respondendo à consulente que os resultados dos contratos de 
cobertura positivos ou negativos, deverão ser considerados, para efeitos fiscais, por ocasião da 
liquidação do contrato. 

Ordem de Intimação  

15.  Dê-se ciência desta decisão. 

16.  [...] 

17.  Na forma do disposto no art. 48 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os 
processos administrativos de Consulta serão solucionados em instância única, não 
comportando, assim, a presente solução de consulta recurso de ofício ou voluntário. 
Excepcionalmente, se o interessado tomar conhecimento de outra solução divergente desta, 
aplicada à mesma matéria e fundada em idêntica norma jurídica, poderá interpor recurso 
especial, sem efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência desta solução, para a 
Coordenação-Geral de Tributação - Cosit, em Brasília - DF, na forma da Instrução Normativa 
SRF nº 740/2007, art. 16. 

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2007 

 
 

SANDRO LUIZ DE AGUILAR 
Chefe da Disit/SRRF06 

Competência delegada pela Portaria SRRF nº 632/2007 (DOU de 14/08/2007) 
 

 
 


