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RESUMO 

 

 

RODRIGUES, Rodrigo Alves. Derivativos de Crédito: Aspectos Jurídicos. 2015. pp. 1-

295. Doutorado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

A presente tese objetiva estudar o Credit Default Swap (CDS) e o Total Return 

Swap (TRS), que são os derivativos de crédito cuja negociação é permitida no país. 

Analisaremos a utilização destes instrumentos financeiros no sistema bancário, seus efeitos 

deletérios no mercado financeiro, o modo como são regulados no direito brasileiro, bem 

como as recentes alterações legislativas nos Estados Unidos e União Europeia pós crise de 

2008. 
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ABSTRACT 

 

 

RODRIGUES, Rodrigo Alves. Credit Derivatives: Legal Aspects. 2015. pp. 1-295. 

Doctorate – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

 This thesis aims at studying the Credit Default Swap (CDS) and the Total Return 

Swap (TRS), which are credit derivatives whose negotiation is permitted in the country. 

We will analyze the use of these financial instruments in the banking system, its 

deleterious effects on the financial market, the way they are regulated in Brazilian law, as 

well as the recent legislative changes in the United States and European Union after the 

2008 crisis. 

 

Keywords: Credit Derivatives; Regulation; Financial Market. 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Os derivativos de crédito são instrumentos financeiros intrigantes desenvolvidos 

nos anos 90. Foram criados para permitir a melhor administração de riscos de crédito por 

meio de sua transferência, mas sem alterar a titularidade do ativo subjacente. Também 

permitem a exposição a determinado risco de crédito sem a necessidade de adquirir o ativo 

e incorrer nas vedações regulatórias para tanto. Rapidamente os derivativos de crédito 

passaram a ser utilizados para várias outras finalidades, possibilitando a criação de riscos e 

a transferência destes para fora do sistema financeiro. 

A partir de 2000 observamos um crescimento exponencial deste mercado e menos 

de uma década depois foram considerados os causadores da crise de 2008, o que implicou 

na modernização da infraestrutura do sistema financeiro dos Estados Unidos e países da 

União Europeia.  

A presente tese tem por objetivo responder à seguinte indagação: Qual é a natureza 

jurídica e como são regulados os derivativos de crédito no direito brasileiro? Não se trata 

de tarefa fácil, haja vista o ineditismo, atualidade e complexidade do tema. 

No Capítulo 1 faremos a diferenciação entre risco e incerteza, bem como 

detalharemos quais são os riscos inerentes às operações creditícias, já que o risco de 

crédito pode ser transferido por meio de derivativos de crédito. Explicaremos no Capítulo 2 

o que são derivativos para em seguida definir os derivativos de crédito e diferenciá-los de 

outros mecanismos de transferência de risco de crédito, bem como de instrumentos de 

garantia contra a concretização do risco de crédito.  

Após a apresentação dos conceitos que serão utilizados e contextualização realizada 

nos primeiros capítulos, trataremos no Capítulo 3 das diversas funções que os derivativos 

de crédito desempenham no mercado bancário, bem como os incentivos que criam para as 

instituições financeiras, considerando o relevante papel desempenhado pelos derivativos de 

crédito no mercado bancário e pelo fato de no Brasil ser necessário que uma instituição 

financeira seja parte em tais operações.  

Tendo em vista que o CDS foi considerado o causador da crise de 2008, 

analisaremos no Capítulo 4 se tal assertiva é verdadeira e avaliaremos se a crise teria uma 

raiz jurídica. Neste mesmo capítulo procuraremos entender se os CDS podem ser utilizados 

para a manipulação do mercado do ativo subjacente, bem como qual é o novo sistema de 



 

 

incentivos trazido pelo CDS para credores de empresas em recuperação judicial, 

extrajudicial ou falidas e como lidar com o problema do “credor vazio”. 

No Capítulo 5 detalharemos como o CDS e o TRS são regulados no direito 

brasileiro e no Capítulo 6 analisaremos qual é a natureza jurídica destes derivativos de 

crédito. 

O Capítulo 7, por sua vez, enfoca os desdobramentos regulatórios da crise de 2008, 

sendo examinadas as principais alterações na regulação dos derivativos negociados no 

mercado de balcão nos Estados Unidos e União Europeia, bem como sua adequação para 

evitar ou reduzir os efeitos deletérios de tais instrumentos financeiros. Faremos, por fim, 

um contraponto com a regulação de tais instrumentos financeiros no sistema jurídico 

nacional. Por derradeiro, apresentaremos as conclusões.   

 



 

 

CONCLUSÕES 

 

 

Os derivativos de crédito são produtos da inovação financeira e apesar de sua 

aparente simplicidade são dotados de tal complexidade a ponto de serem considerados, a 

nosso ver injustamente, os causadores da crise de 2008. Nascem no sistema bancário são 

utilizados para diversas finalidades, o que inclui a transferência ou exposição a risco de 

crédito, especulação, gerenciamento de riscos, gerenciamento de capital, obtenção de 

rendimentos por meio da intermediação de operações derivativos de crédito e arbitragem.  

Curiosamente a transferência de risco de crédito por meio de derivativos de crédito 

foi estimulada pelas regras de Basiléia, já que quanto mais arriscada era a operação 

creditícia realizada por uma instituição financeira, maior era o montante de capital que 

teria que ser alocado para fazer frente a tal risco. A possibilidade de transferência de riscos 

de crédito criou incentivos para que as instituições financeiras concedessem crédito sem 

realizar adequada análise de crédito dos tomadores e para assumirem mais riscos do que de 

costume, os quais seriam posteriormente transferidos, incentivando o crescimento do 

mercado de financiamentos subprime norte-americano.  

Desde 2000 os derivativos de crédito desafiam os reguladores norte-americanos, 

que por meio do Commodities Futures Modernization Act optaram por não regular tal 

instrumento financeiro para que os agentes econômicos não deixassem de realizar este tipo 

de operação nos Estados Unidos ou as realizassem em mercados menos regulados. Com 

isso o volume de operações de derivativos de crédito cresceu exponencialmente e, apesar 

de terem sido concebidos para a proteção e exposição a risco de crédito, em virtude da 

ausência de regulação se mostraram nocivos. Deste modo, fica claro que a crise de 2008 

teria uma raiz jurídica antes de uma causa econômica. 

Entendemos que os derivativos de crédito não são os causadores da crise de 2008 

como muitos afirmam, pois se o risco transferido não fosse de financiamentos suprime, que 

por natureza são mais arriscados, provavelmente teriam ocorridos menos eventos de 

crédito, o que a despeito da excessiva tomada de risco não acarretariam na necessidade de 

resgate de determinadas instituições e no agravamento do risco sistêmico. Não podemos 

deixar de notar, contudo, o relevante papel dos derivativos de crédito para viabilizar tanto a 

securitização de créditos decorrentes de financiamentos subprime e para possibilitar a 



 

 

réplica de portfólio de créditos subprime, o que multiplicou os efeitos do inadimplemento 

de tais operações, amplificando a magnitude da crise de 2008. 

Ao mesmo tempo em que auxiliam na descoberta de preço do ativo subjacente e 

evitam sua distorção, caso ocorra um evento de crédito podem aumentar os custos para as 

entidades de referência se financiarem ou refinanciarem, conforme se alegou ter ocorrido 

em 2010 com os títulos soberanos gregos. Por este motivo, a nosso ver corretamente, a 

União Europeia por meio do Regulamento n.º 236/2012 proibiu as operações de CDS a 

descoberto tendo títulos soberanos como ativo subjacente.  

A depender do montante de operações com derivativos de crédito realizadas a 

descoberto e com liquidação física, pode haver aumento artificial da demanda pelo ativo 

subjacente e distorção de tal mercado. Eis o motivo da ISDA emitir em 2009 o Big Bang 

Protocol e o Small Bang Protocol prevendo um procedimento de leilão para determinar o 

preço para títulos da entidade de referência na ocorrência de um evento de crédito quando 

a liquidação for física. 

Entendemos que todas as operações de derivativos de crédito realizadas a 

descoberto deveriam ser proibidas, pois acarretam na criação de risco de crédito, o que 

potencializa os efeitos de um evento de crédito. Além disso, em mercados não regulados 

em que não há restrições quanto a quem pode realizar este tipo de operação, acarretam na 

transferência de risco inerente a operações creditícias para entidades fora do sistema 

financeiro e que não estão sujeitos à regulação prudencial, o que aumenta a interconexão 

entre os agentes do mercado e o risco sistêmico. Em suma, os ganhos com tais operações 

não superam as perdas que podem causar e os riscos adicionais que ensejam.  

Os derivativos de crédito criam sistema de incentivos inadequados para credores de 

empresas em crise, que ficam em melhor situação caso a qualidade creditícia da entidade 

de referência se deteriore a ponto de ensejar um evento de crédito, havendo o problema do 

“credor vazio”, que poderia ser parcialmente mitigado pelas alternativas apresentadas no 

trabalho. Até mesmo estudos empíricos sobre o assunto divergem quanto ao papel 

desempenhado pelos derivativos de crédito. Por um lado afirma-se que a disponibilidade 

de CDS não aumenta a ocorrência de falências ao invés de recuperações extrajudiciais e, 

por outro, que tanto a probabilidade de rebaixamento da classificação do risco de crédito 

quanto a probabilidade de falência de uma empresa aumentam após a introdução do CDS 

referenciado a tal empresa. 



 

 

Demonstramos que os derivativos de crédito não se confundem com determinados 

mecanismos de transferência de risco, tais como a cessão e a securitização de créditos, nem 

com os mecanismos de garantia contra os efeitos da concretização do risco de crédito, 

como por exemplo o seguro de crédito e as garantias reais e fidejussórias. 

Quanto à natureza jurídica dos derivativos de crédito, entendemos que são contratos 

nominados e típicos. Caracterizam-se como uma espécie do gênero permuta e são: 

bilaterais, onerosos, aleatórios, por prazo determinado ou indeterminado, de execução 

continuada, consensuais, não solenes, em uma classe intermediária entre contrato principal 

e acessório e abrigados em zona intermediária entre contrato pessoal e impessoal.  

Por meio do CDS há a permuta do risco de crédito do ativo subjacente mediante 

pagamento de um prêmio pelo risco de crédito da contraparte receptora do risco. A 

liquidação da permuta é futura está condicionada à ocorrência de evento de crédito, que é 

futuro e incerto, e cuja ocorrência enseja a liquidação do CDS, que poderá ser física ou 

financeira, havendo em tais casos uma permuta do valor de proteção pelo ativo subjacente 

ou pelo seu valor de mercado, respectivamente. O TRS é uma operação de swap em que há 

a permuta entre fluxos financeiros. Um dos fluxos corresponde ao retorno de um ativo 

subjacente acrescido, se for o caso, de sua valorização desde a data inicial da contratação, a 

ser paga pelo transferidor do risco. O outro fluxo corresponde a um pagamento periódico 

acrescido, se for o caso, do valor correspondente à desvalorização do ativo subjacente a ser 

realizado pelo receptor do risco. Se durante a vigência do TRS ocorrer um evento de 

crédito a liquidação será realizada tal como em uma operação de CDS. 

Os derivativos de crédito se diferenciam das demais operações de swap por 

apresentarem um regramento próprio previsto na Resolução CMN n.º 2.933 de 28 de 

fevereiro de 2002, bem como na Circular BACEN n.º 3.106 de 10 de abril de 2002. 

Após a crise de 2008 os reguladores norte-americanos (por meio do Dodd-Frank 

Act) e europeus (por meio do EMIR) buscaram alterar a infraestrutura do mercado 

financeiro, em especial do mercado de derivativos de balcão, para eliminar sua opacidade e 

evitar a ocorrência de crise semelhante utilizando basicamente os seguintes instrumentos: 

regulação contrapartes centrais (CCPs), repositórios de negociação (trade repositories) e 

mecanismos eletrônicos de negociação. Atualmente discute-se como harmonizar ambas as 

normas, já que há divergências e sobreposições. 

A utilização de contrapartes centrais não pode ser considerada panaceia para todos 

os males. Pelo contrário, a liquidação de determinadas operações por CCPs pode ser 



 

 

ineficiente e ampliar ao invés de mitigar riscos. As CCPs podem ser consideradas uma 

fonte de risco sistêmico ao concentrar risco sem estarem sujeitas a uma regulação 

prudencial. 

No sistema jurídico nacional tanto o BACEN quanto a CVM possuem competência 

para regular os derivativos de crédito, apesar de entendermos que tal regulação não deveria 

ser realizada pela CVM, mas exclusivamente pelo BACEN. Há limitações acerca de quem 

pode realizar este tipo de operação, bem como a possibilidade de serem submetidas para 

liquidação por contrapartes centrais. É condição de validade que as operações com 

derivativos sejam registradas e as posições de derivativos contratadas são submetidas à 

Central de Exposição em Derivativos (CED), o que aumenta a transparência deste 

mercado. Apesar do tamanho do mercado de derivativos de crédito nacional não ser 

comparável com o mercado norte-americano e europeu, após analisar as soluções adotadas 

pelos reguladores destes países constatamos que muitas delas já eram adotadas com 

sucesso em nosso país, o que evidencia que nossa regulação é mais sólida e serve de 

exemplo a ser seguido. 
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