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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa analisa a tributação das operações com valores mobiliários, sob a 
perspectiva de uma teoria da norma de competência tributária e do processo de 
positivação do direito. O estudo limita-se à investigação das hipóteses de ausência 
de competência tributária na tributação de uma suposta renda gerada nas operações 
com valores mobiliários, ocorridas no mercado financeiro e de capitais, bem como 
nos conflitos interpretativos relativos à tributação dos impostos incidentes sobre as 
diversas operações financeiras existentes no sistema financeiro nacional. Com base 
nas premissas adotadas à luz de uma teoria da competência tributária e do processo 
de positivação do direito, o trabalho conclui que significativa parte das normas gerais 
e abstratas relativas à tributação do imposto sobre a renda, no mercado financeiro e 
de capitais, são inválidas, em função de uma sanção, causada pela ausência de 
diálogo entre a norma geral e abstrata e a respectiva norma de competência. Sobre 
os conflitos interpretativos de incidências normativas, o trabalho conclui que algumas 
normas individuais e concretas relativas à tributação das distintas operações do 
sistema financeiro nacional deverão ser sancionadas com a pena de nulidade, em 
razão da ocorrência de erro de fato no processo de positivação. O mecanismo para 
identificar a invalidade da norma, no caso da tributação do imposto sobre a renda, e 
do erro de fato, na tributação das diversas operações do sistema financeiro, é a 
busca pela natureza jurídica da operação, mediante a utilização dos critérios trazidos 
pela lei. 
 
Palavras-chave: Valores mobiliários. Mercado financeiro e de capitais. Tributação. 
Competência tributária. Incidência normativa. Sanção. Nulidade. Natureza jurídica. 
 
  



ABSTRACT 
 
 
The securities’ transactions taxation, under the perspective of the taxing power rule 
as well as under the rules incidence process is the main aim of this research. The 
study is limited to the investigation of the hypotheses of absence of taxing power in 
the income taxation, triggered by such transactions, occurred in the financial and 
capital markets. In addition, it investigates potential interpretive conflicts related to 
the levy of the existing different taxes concerning operations occurred in national 
financial system. Based on the assumptions with respect to the theory of the taxing 
power rule and the rules incidence   process, the paper concludes that most general 
and abstract rules related to the taxation of the income tax in the financial and capital 
markets are invalid due to a legal system penalty, caused by the absence of dialogue 
between the general and abstract rule and its taxing power rule. On interpretive-
normative conflicts issues, the paper concludes that some individual and specific 
rules concerning the taxation of the different transactions of the financial system 
should be punished with the penalty of nullity, due to the occurrence of a mistake in 
the fact’s interpretation. The suggested mechanism to identify the invalidity of the rule 
in the income taxation as well as to identify the mistake in the fact’s review in the 
diverse hypotheses of the financial system taxation is the search for the legal nature 
of the transaction, using exclusively the criteria posed by law. 
 
Keywords: Securities. Financial and capital markets. Taxation. Taxing power rule. 
Normative conflicts. Penalty. Nullity. Legal nature. 
 
  



RÉSUMÉ 
 
 
Cette recherche analyse la tributation d’opérations avec des valeurs mobilières, sous 
la perspective d’une théorie de la norme de compétence fiscale et du processus de 
positivation du droit. Notre étude ne se limite qu’à l’investigation des hypothèses 
d’absence de compétence fiscale dans la tributation d’un revenu supposé être 
généré dans les opérations avec des valeurs mobilières, qui ont eu lieu dans le 
marché financier et de capitaux, ainsi que dans les conflits d’interprétation 
concernant la tributation des impôts incidant sur les diverses opérations financières 
qui existent dans le système financier national. Ayant pour base les préssuposés 
adoptés à la lumière d’une théorie de la compétence fisacale et du processus de 
positivation du droit, ce travail fini par conclure qu’une partie importante des normes 
générales et abstraites concertnant la tributation de l’impôt sur les revenus, dans le 
marché financier et de capitaux, ne sont pas valables en fonction d’une sanction 
déclanchée par l’absence de dialogue entre la norme générale et abstraite et la 
norme de compétence respective. En ce qui concerne les conflits d’interprétation 
d’incidences normatives, ce travail arrive à la conclusion que quelques normes 
individuelles et concrètes quant à la tributation de distinctes opérations du système 
financier national devront être sanctionnées avec peine de nullité en raison d’erreur 
de fait dans le processus de positivation. Le mécanisme proposé pour identifier 
l’invalidité de la norme, dans le cas de la tributation de l’impôt sur le revenu, et de 
l’erreur de fait dans la tributation de diverses opérations du système financier, c’est la 
quête pour la nature juridique de l’opération face à l’utilisation des critères apportés 
par la loi.  
 
Mots-clés: Valeurs mobilières. Marché financier et de capitaux. Tributation. 
Compétence fiscale. Incidence normative. Conflits d’interprétation. Sanction. Nullité. 
Nature juridique. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sob o ponto de vista da ciência do direito, não seria exagero afirmarmos que 

o estudo do chamado direito tributário é algo novo, se compararmos o seu estudo ao 

tempo que estudiosos do direito já dedicaram a ramos didaticamente isolados como 

direito constitucional, direito penal e direito civil, por exemplo. 

Ao mesmo tempo, tampouco vemos exagero em afirmar que o estudo do 

direito tributário tem se desenvolvido como poucos ramos, na realidade científica 

brasileira, nas últimas décadas, e, isso se deve à contribuição histórica de grandes 

nomes do direito tributário brasileiro como Rubens Gomes de Sousa, Antônio 

Roberto Sampaio Dória, Alfredo Augusto Becker, Geraldo Ataliba, Aliomar Baleeiro, 

Alcides Jorge Costa, José Souto Maior Borges, Paulo de Barros Carvalho, Roque 

Antônio Carrazza, dentre outros. 

Não podemos também negar a relevante contribuição trazida por jovens 

tributaristas, como é o exemplo de Heleno Taveira Tôrres, Paulo Aires Barreto, Luis 

Eduardo Schoueri, além de toda uma novíssima geração formada por tributaristas de 

destaque como Tácio Lacerda Gama, Robson Maia Lins, Fabiana Del Padre Tomé, 

Maria Rita Ferragut, Aurora Tomazini de Carvalho e tantos outros em pleno grau de 

ebulição científica. 

Não atribuímos esse evidente crescimento do estudo do direito tributário 

exclusivamente ao empenho e ao brilhantismo dos autores citados, mas também a 

sua própria natureza. Costumamos repetir, de forma não inaugural, diga-se de 

passagem, que o direito tributário chega sempre por último. Ao mesmo tempo, 

nunca esquecemos das insistentes lições de Paulo de Barros Carvalho no sentido 

de que o direito tributário antes de ser tributário é direito e que o direito é uno, sob o 

ponto de vista sistêmico. 

Essas três premissas nos fizeram pensar, no decorrer dos últimos anos, sobre 

os problemas existentes na tributação, pelo imposto sobre a renda e pelo chamado 

imposto sobre operações financeiras, das operações com valores mobiliários. 

A curiosidade nasceu a partir do momento em que, tempos atrás, 

descobrimos que alguns investidores de fundos de investimentos estavam sujeito à 

tributação, pelo imposto sobre a renda, independentemente de receber qualquer 

valor, a título de ganho, do fundo. O mais impressionante, naquela época, era 

aceitar, pacificamente, o apelido dado a esse tipo de fundo: come cotas.  
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Isso porque, claramente, à luz de uma teoria da competência tributária e com 

base no próprio Texto Constitucional, frio e seco, não vislumbrávamos qualquer 

espaço para uma tributação de patrimônio, como é a cota de um fundo de 

investimento. De fato, a União tem competência para tributar a renda, mas jamais a 

cota, ou seja, o patrimônio, no caso específico da tributação das operações 

realizadas com fundos de investimento.  

O desconforto aumentou e foi preciso compreender melhor como 

funcionavam os fundos de investimento. Nesse processo, descobrimos que as cotas 

dos fundos de investimentos eram valores mobiliários. A partir daí, o problema só 

aumentava porque existia, na doutrina, forte discussão sobre o que viriam a ser os 

valores mobiliários, até porque o mercado de capitais também é, de certa forma, 

incipiente em nosso país. 

Não bastasse esse desconforto de estar diante de uma latente 

inconstitucionalidade, havia outro, que era descobrir, cientificamente, a dogmática do 

mercado de capitais que, claramente, estava indissociável do mercado financeiro.  

O problema, porém, não parava por aí. Ao estudarmos a tributação do 

chamado imposto sobre operações financeiras, nos deparamos com o parágrafo 

único do artigo 63 do Código Tributário Nacional, que estabelece que a tributação 

pelo imposto sobre operações de crédito exclui a tributação do Imposto sobre 

Operações com Valores Mobiliários, salvo em algumas outras hipóteses nas quais é 

a incidência desse último imposto que exclui a incidência do primeiro. 

 As dúvidas cresciam de tal maneira que foi preciso fazer um corte, pois, 

enquanto de um lado havia um espirito questionador, do outro ecoavam as lições de 

Pontes de Miranda no sentido de que o cindir é desde o início, como, 

frequentemente, lembra-nos Paulo de Barros Carvalho. 

Ao tentar cindir esses dois problemas, contudo, identificamos que havia um 

relevante grau de identidade entre eles, sendo que, enquanto o problema relativo ao 

imposto sobre a renda estava no plano da norma geral e abstrata, o problema dos 

Impostos sobre Operações com Valores Mobiliários e com Crédito estava no plano 

da norma individual e concreta. 

Ao detectarmos a identidade, concluímos que ambas as hipóteses 

resultavam, ao final, e uma hipótese ainda maior e ainda mais interessante, que 

eram os valores mobiliários, motivo pelo qual decidimos avançar na investigação de 

suas operações. 
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O corte, porém, limitou a análise ao campo de incidência do imposto sobre a 

renda e do imposto sobre valores mobiliários, sendo o primeiro imposto, 

prioritariamente, estudado no plano da norma geral e abstrata e o segundo no plano 

da norma individual e concreta, seguindo, portanto, as lições de Paulo de Barros 

Carvalho, no sentido de que o direito tributário antes de ser tributário é simplesmente 

direito e, foi assim, que o trabalho começou a ser desenvolvido. 

No segundo capítulo, portanto, cuidamos de definir o conceito de norma 

jurídica e norma jurídica tributária, bem como de descrevemos o processo de 

incidência da norma tributária, sob a perspectiva do método da regra matriz de 

incidência tributária.  

Contudo, para melhor compreender os problemas jurídicos que nos dispomos 

a investigar e propor uma solução, era essencial vasculhar o Texto Constitucional, 

portanto, era preciso investigar uma teoria acerca da competência tributária, pois 

não se pode falar em direito constitucional tributário sem se passar pelo estudo da 

competência tributária e, foi exatamente essa aproximação que fizemos no terceiro 

capítulo do nosso estudo para solucionar a hipótese levantada: a validade da 

tributação das operações com valores mobiliários pelo Imposto sobre a renda e pelo 

imposto sobre operações com valores mobiliários. 

Superadas as investigações acerca dos fundamentos da incidência tributária 

e da norma de competência tributária, era preciso compreender a regulação do 

ambiente onde essas operações aconteciam. Portanto, era preciso investigar, sob o 

ponto de vista dogmático, o sistema financeiro nacional, por meio dos dois mercados 

relacionados ao tema: (a) o mercado financeiro; e (b) o mercado de capitais, tendo 

sido este o objetivo do quarto capítulo. 

Firmes na convicção de que o direito tributário sempre é o último a chegar, 

fomos explorar as relações jurídicas existentes antes da incidência tributária, 

portanto, dispomo-nos, no capítulo quinto, a investigar o objeto da tributação e si: os 

valores mobiliários. 

Os capítulos sexto e sétimo tratam especifica e respectivamente da tributação 

das operações com valores mobiliários pelo imposto sobre a renda e pelo imposto 

sobre operações com valores mobiliários à luz de uma teoria da competência 

tributária e do processo de positivação das normas tributárias, para ao final, apontar 

problemas de validade e nulidade nas normas gerais e abstratas e individuais e 

concretas respectivamente. 
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Ousamos afirmar que a aproximação que realizamos neste trabalho é 

inaugural, porque parte de uma teoria constitucional e geral do direito tributário, 

para, com base nos conceitos do direito privado e regulatório, compreender a 

natureza jurídica dos valores mobiliários e das relações jurídicas que as suas 

operações constituem, para ao final, fazer testes de validade, em sentido amplo, 

dessas normas jurídicas tributárias. 

Dizemos ser inaugural a investigação porque, seja no estudo dos valores 

mobiliários, seja da tributação das operações realizadas no mercado financeiro e de 

capitais, vislumbramos que os poucos autores que se dedicaram ao tema, deixam-

se influenciar por teorias estranhas ao domínio da dogmática jurídica. 

A constatação, contudo, não é uma crítica às demais ciências, afinal são 

possíveis e úteis análises econômicas e contábeis das operações com valores 

mobiliários. Contudo, sob o ponto de vista de uma análise jurídica, o nosso sistema 

de referência deve se limitar à norma jurídica e, o que extrapolar essa fronteira será 

tudo, menos ciência do direito, à luz do nosso sistema de referência. 

Portanto, a nossa análise se limita ao plano normativo, afastando-se, ao 

máximo, daquilo que não está no direito positivo, pois direito é norma jurídica e 

normas jurídicas nada mais são do que uma síntese de todas as outras realidades, 

inclusive, científicas. Essa realidade, contudo, limita-se àquela que o direito aceitou 

como sua1. 

 

 

  

                                                 
1
  Esclarecemos que esse corte não prega um isolamento gnosiológico do direito. Há, no trabalho, 
passagens de textos e ideias de outras ciências, contudo, para os fins de um estudo da incidência 
tributária, esse conhecimento de outras ciências não poderá ser invocado, mandatoriamente, como 
elemento motivador do ato de se constituir relações jurídicas, salvo nas hipóteses nas quais o 
próprio direito “importa” essa referência e a torna sua.  
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2 SOBRE A NORMA JURÍDICA TRIBUTÁRIA 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A norma jurídica tributária antes de ser jurídica e tributária é simplesmente 

uma norma e, aqui, vale destacar a necessidade inicial de se definir o conceito de 

norma, tendo em vista que jurídico e tributário são adjetivos do substantivo norma. 

Usualmente, ao lermos textos científicos jurídicos, deparamo-nos com 

definições de conceitos e de palavras extraídos de dicionários linguísticos. Não é 

raro autores e cientistas do direito justificarem suas proposições ou ideias por meio 

de definições retiradas desses dicionários, para que, ao final, possam construir o 

sentido do texto ou dos textos da lei com base na língua e na linguagem do direito. 

Queremos dizer que para que haja a construção de sentido de um texto, seja 

ele jurídico ou não, é preciso logo após a sua leitura, ser definido o alcance 

semântico das palavras que o compõe, sendo esse um dos passos inaugurais de 

sua análise. Em outras palavras, é necessária a realização de recortes, desde o 

início da investigação, para que, ao final, o sentido mais completo seja alcançado 

pelo intérprete. A mera investigação semântica, contudo, não é suficiente. 

Paulo de Barros Carvalho2, influenciado pelo neopositivismo lógico, não 

passou despercebido dos problemas relativos ao conhecimento científico do direito, 

e, com o intuito de proceder a uma aproximação mais analítica, reduziu, em um dos 

seus cortes metodológicos, a epistemologia jurídica à Semiótica, teoria geral dos 

signos, e, influenciado por Edmund Husserl, falou em (a) suporte físico; (b) 

significado e (c) significação, e, posteriormente, em domínios interpretativos para a 

construção sentido, quais sejam: (a) plano da expressão (leitura); (b) processo 

gerador de sentido (dimensão semântica dos comandos legislados); (c) formações 

normativas; e (d) formação sistêmica. 

O autor explica que o texto escrito de lei está para a norma jurídica tal qual o 

vocábulo está para a sua significação e que, em ambas as hipóteses, encontramos 

um suporte físico que se refere a algum objeto do mundo (significado) e do qual 

extraímos um conceito ou juízo (significação). 

                                                 
2
 Acerca do assunto, ver Carvalho (2012, p. 41, 164).  
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Nesse sentido, o intérprete ou cientista do direito, em seu trabalho de busca 

de sentido, não deve se limitar a trazer a definição de palavras apresentadas pelos 

dicionários linguísticos, mas promover um trabalho de construção de sentido por 

meio da uma análise mais profunda, mediante uma análise semiótica do texto, bem 

como desenvolver uma verdadeira caminhada, pelos chamados domínios 

interpretativos. 

Iniciar o processo de busca de sentido pela análise da relação triádica dos 

signos (suporte físico, significado e significação), portanto, facilita o trabalho do 

intérprete. Um bom exemplo desse processo pode ser didaticamente vislumbrado 

por meio do exemplo apresentado por Carvalho, A. (2010, p. 160). Nele, a autora 

explica que a palavra “gato”, escrita no papel, é o suporte físico; o gato animal é o 

seu significado, e o gato que imaginamos em nossa mente, quando lemos a palavra 

“gato”, escrita no papel, é a sua significação. Em outras palavras, inclusive, 

podemos dizer que signo, genericamente, nada mais é do que aquilo que representa 

algo para alguém. 

Uma vez compreendida a relação tríade dos signos, muito próxima está a 

definição do conceito de norma e, consequentemente, de norma jurídica tributária. 

Contudo, para que possamos alcançar a definição de forma mais completa e precisa 

possível, será necessário definirmos também os conceitos de língua, linguagem, 

enunciados e proposições.  

 

2.2 A LÍNGUA, A LINGUAGEM, OS ENUNCIADOS E AS PROPOSIÇÕES 

 

A língua é um sistema de signos em vigor em determinada comunidade. Em 

outras palavras, é o código aceito e utilizado em uma sociedade como instrumento 

de comunicação entre seus membros (CARVALHO, A., 2010, p. 157). Linguagem, 

por sua vez, é a capacidade de comunicação por meio de signos (MOUSSALEM, 

2006, p. 1), ou seja, é o produto da fala, que, segundo Saussure (1991, p. 18), é um 

ato individual de seleção e atualização da língua. 

Nessa linha de ideias, podemos dizer, por exemplo, que a língua portuguesa 

é um sistema de signos (palavras) em vigor em determinados países, dentre eles o 

Brasil, e que a linguagem é a capacidade de comunicação por meio desses signos 

ou palavras, eleitos por atos de fala dos seus utentes. 
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E, nesse momento, cabe-nos questionar sobre a existência de uma língua e 

de uma linguagem do direito, já que estamos diante da definição do conceito de 

norma jurídica tributária. A resposta é positiva: sim, existe uma língua e uma 

linguagem do direito.  

Agora, porém, mais uma vez será necessário recortar o signo “direito”, para 

que possamos começar a definir o que viria a ser a sua língua e a sua linguagem. O 

vocábulo “direito”, assim como a maioria das palavras, tem por característica a 

equivocidade, que pode ocorrer por meio da ambuiguidade, mais de um significado, 

ou por meio da vaguidade, que é a falta de elementos para que se defina, com 

precisão, determinada palavra. 

No caso específico do vocábulo “direito”, estamos diante de uma hipótese de 

ambiguidade, já que podemos fazer referência, por exemplo, tanto ao direito positivo 

quanto à ciência do direito. Trataremos do direito positivo quando nos referirmos ao 

conjunto de textos de lei válidos em um determinado país, de onde são extraídas 

normas jurídicas prescritivas de condutas humanas por meio de permissões, 

proibições e obrigações3. Por outro lado, o direito será considerado ciência quando 

estivermos diante de um texto que tenha por objeto descrever o direito positivo, 

objeto da análise científica. 

Nessa ordem de ideias, podemos dizer que existe tanto uma língua e uma 

linguagem do direito positivo quanto da ciência do direito. Há língua do direito 

porque existem signos e códigos que lhe são próprios e há uma linguagem do direito 

na medida em que a constituição da realidade jurídica é um processo dialético, 

composto por atos de fala. 

Tal fato não passou despercebido da acuidade analítica de McNaughton 

(2011, p. 38): 

 

Também, aplicamos o direito, porque precisamos ser compreendidos, e de 
uma maneira bem peculiar, que é a maneira jurídica. Quando pretendemos 
exprimir que alguém deve fazer algo, sob pena de sofrer uma sanção, 
temos de selecionar signos aptos a propagar essa mensagem. Se nosso 
intuito é que o destinatário tenha claro que esta sanção será aplicada por 

                                                 
3
  Não obstante conheçamos a classificação sobre as normas de estrutura e norma de conduta, feita 
por Bobbio (2007, p. 10-12), utilizada por Carvalho (2012, p. 64-65), preferimos entender que as 
normas jurídicas sempre serão de conduta, tendo em vista que, em um último momento, as 
chamadas normas de estrutura terão por objeto regular a conduta do sujeito credenciando para 
inovar no sistema de direito positivo, mediante a ponência de normas jurídicas, motivo pelo qual é 
possível falar que sob esse aspecto, estamos diante de uma norma de conduta, razão pela qual 
afastamos, nesse trabalho, a classificação sobre as normas de conduta e as normas de estrutura.  
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um órgão do Poder Judiciário, devemos escolher signos que “falem” a 
língua do direito. 
Há no direito, portanto, um conjunto de signos (palavras, frases, normas) 
repartidos por uma comunidade, que permitem a produção de mensagens 
jurídicas. Esse conjunto perfaz a língua do direito. 
 

Desse modo, uma vez concebida a ideia da existência de uma língua e de 

uma linguagem do direito, precisamos compreender o processo de formação de 

sentido das palavras e dos textos que o compõem, mediante a definição do conceito 

de enunciados prescritivos, proposições jurídicas e, finalmente, normas jurídicas. 

 

2.3 OS ENUNCIADOS PRESCRITIVOS, AS PROPOSIÇÕES JURÍDICAS E AS 

NORMAS JURÍDICAS 

 

Nesse momento, vale relembrar a lição de Carvalho (2012, pp. 40-41) no 

sentido de que o texto escrito de lei está para a norma jurídica tal qual o vocábulo 

está para a sua significação. Isto porque, no momento em que aceitamos a referida 

proposição como verdadeira e reconhecemos que todo texto, independentemente de 

ser ou não jurídico, é composto por enunciados, alcançamos, facilmente, a definição 

do conceito de norma. 

Em síntese, uma vez compreendido que todo signo tem uma significação e 

que todo texto é composto por enunciados, podemos afirmar que as significações 

desses textos nada mais são do que proposições, que, quando originadas de 

enunciados prescritivos, ou seja, daqueles que compõem o direito positivo, 

estaremos diante de proposições jurídicas ou de normas jurídicas. Na hipótese da 

significação do texto gerar qualquer outra significação imperativa, com força de 

comando, também será norma, mesmo que sem o caráter deôntico, próprio da 

linguagem do direito positivo.  

Nesse sentido, podemos falar em normas morais, religiosas, contábeis, na 

medida em que tais significações são acompanhadas de certa imperatividade, 

apesar da ausência da coercitividade, exclusiva da linguagem jurídica positiva, em 

razão da existência de uma pena pelo descumprimento do comando. Isso nos 

permite concluir, inclusive, que tais normas não serão jurídicas enquanto não 

pertencerem ao conjunto dos enunciados prescritivos4.  

                                                 
4
  “Uma norma, para ser interpretada objetivamente como norma jurídica, tem de ser o sentido subjetivo de 
um ato posto por este processo – pelo processo conforme à norma fundamental – e tem de estatuir um 
ato de coação ou estar em essencial ligação com uma norma que o estatua.” (KELSEN, 2009, p. 56).  
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Logo, assumindo-se que os textos da lei tributária são compostos por 

enunciados prescritivos de natureza tributária, podemos afirmar que as suas 

significações constituem proposições jurídicas tributárias ou normas jurídicas 

tributárias, sendo essa, portanto, a definição do conceito de norma jurídica tributária 

em sentido amplo. Isto é, norma jurídica tributária nada mais é do que a significação 

dos enunciados prescritivos tributários, assim como norma jurídica societária será a 

significação dos enunciados prescritivos societários5. 

A propósito da definição do conceito de norma jurídica em sentido amplo, que 

consiste naquela extraída de um enunciado prescritivo e reflete um comando 

normativo, observamos que tais normas diferem das chamadas normas jurídicas em 

sentido estrito, pois essas, ao invés de terem apenas um comando normativo, são 

compostas por um antecedente e um consequente normativo, quando analisados 

sob o plano sintático.  

Tal conclusão é facilmente alcançada quando formalizamos o conteúdo de 

uma norma jurídica em sentido estrito em linguagem lógica como a apresentada na 

estrutura: (S→P), por meio da qual, dado o evento descrito na hipótese, a relação 

deverá ser, por imputação deôntica, aquela prevista em seu consequente, em que 

haverá um functor não modalizado entre a proposição hipótese e a proposição 

consequente, mediante o qual se operará a relação de causalidade, chamado de 

functor interproposicional, visto que liga proposições, e um functor modalizado 

intraproposicional, localizado dentro da proposição consequente, que obrigará, 

permitirá ou proibirá uma determinada conduta, visto que esses são os modais 

existentes na Lógica deôntica6. 

                                                 
5
  Destacamos que a separação do direito em ramos autônomos tem caráter meramente científico. 
Aceitamos como verdadeira a afirmativa de que o direito sistemicamente é uno e indivisível.  

6
  “Internamente, cada membro-norma é uma implicação, uma hipótese fáctica e uma consequência, 
cujos substratos são o fato jurídico e o efeito ou eficácia. A hipótese não implica a consequência, 
seja possivelmente, seja necessariamente. O modus que afeta o enunciado jurídico é deôntico: 
estatui que deve ser a implicação do consequente pela hipótese. Se a implicação fosse necessária, 
ou impossível, seria supérfluo prepor-lhe um dever-ser. Não tem sentido, quer dizer, não é 
exequível, realizável, dever-ser (obrigatório, permitido, proibido) anteposto a um enunciado 
descritivo de necessidade ou de impossibilidade factuais. O modus descritivo (alético) afeta um 
dictum com valor veritativo, não um dictum meramente observável, executável, susceptível de 
cumprimento ou descumprimento não mudam a valência do enunciado em verdade ou falsidade. 
Mesmo a validade (a valência) da norma não é afetada pela conduta que cumpre ou a descumpre. 
É válida enquanto mantém relação-de-pertinência com o sistema. [...] Na lei de causalidade jurídica 
há sequências regulares, iterativas, cuja expressão lógica é a implicação formal [...]. Mas é o 
sistema jurídico positivo que estatui, preceitua, preestabelece dentre as possíveis hipóteses e 
possíveis consequências as relações que devem ser. O minimum genérico que há nas espécies 
‘obrigatoriedade’, ‘proibitividade’, ‘permissividade’, é que tais modos são modos de dever-ser. São 
modais especificados de um modal genérico, o dever-ser.” (VILANOVA, 2000, p. 92-94). 
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As normas jurídicas em sentido estrito sempre terão, pois, a estrutura lógica 

acima descrita, formada por um antecedente e um consequente, ligados por um 

functor neutro, responsável pela relação de implicação, assim como existirá no 

consequente um functor modalizado que regulará a conduta, sendo sempre: 

obrigado obrigar, obrigado permitir, obrigado proibir; permitido obrigar, permitido 

permitir, permitido proibir; proibido obrigar, proibido permitir e proibido proibir, 

realidade essa distinta da norma jurídica em sentido amplo, na qual não se pode 

visualizar uma estrutura lógica interligada por um sincategorema condicional, de 

antecedente e consequente, mas sim apenas um comando normativo, que pode ser 

representado pela fórmula lógica (S). 

Ainda sobre a definição do conceito de norma jurídica, devemos apresentar 

também o modelo Kelseniano relativo à norma jurídica completa, tendo em vista que 

tal modelo também nos servirá de base no desenvolvimento das ideias relativas ao 

estudo da competência tributária em matéria de tributação dos valores mobiliários. 

Sob a perspectiva desse modelo, a norma jurídica tem feição dúplice, 

apresentando-se como norma jurídica primária e norma jurídica secundária. A 

primeira delas prescreve, em seu consequente, determinada conduta em razão do 

acontecimento do fato previsto em sua hipótese e a segunda, devidamente 

conectada à norma primária, prescreve uma sanção (coercitividade – aplicação da 

pena pelo Estado-Juiz) na hipótese de descumprimento da prescrição estabelecida 

na norma primária. 

 

2.4 A REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

Apresentadas essas considerações gerais sobre a norma jurídica, devemos 

avançar na definição do conceito da chamada regra matriz de incidência tributária, 

que pode ser definida tanto como a própria norma jurídica tributária em sentido 

estrito quanto como método científico relacionado à construção da norma jurídica 

tributária em sentido estrito. 

Em outras palavras, tratar a regra matriz como método ou como a própria 

norma jurídica tributária em sentido estrito é apenas afirmar que a regra matriz é um 

método, por excelência, capaz de extrair a norma jurídica tributária em sentido 

estrito e, por tal razão, com ela mesma se confunde. 
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Precisamos chamar atenção, no entanto, para que não haja confusão entre a 

regra matriz de incidência tributária e o direito positivo. Regra matriz é método capaz 

de extrair do texto da lei a norma jurídica tributária em sentido estrito, mas com ele 

não pode se confundir, sendo equivalente, contudo, à própria norma jurídica em 

sentido estrito, ou seja, a significação prescritiva mais completa do texto da lei 

tributária. 

Sob essa perspectiva, a regra matriz de incidência nada mais é do que uma 

fórmula lógica que pode ser aplicada para o estudo de absolutamente todos os 

tributos, cujas competências foram traçadas pela Constituição Federal e se confunde 

com as suas respectivas normas jurídicas em sentido estrito.  

Carvalho (2012, p. 419) explica que, por meio da regra matriz de incidência 

tributária, podemos encontrar, no texto da lei, os elementos mínimos e suficientes 

para constituição da relação jurídico tributária, motivo pelo qual ela é chamada de 

regra padrão de incidência tributária7. 

O raciocínio utilizado para a criação da regra matriz é o mesmo para análise 

da norma jurídica tributária em sentido estrito, ressalvadas as derivações da fórmula 

lógica original (S→P) que resultam na chamada regra matriz de incidência tributária. 

Assim, toda norma jurídica tributária em sentido estrito (regra matriz de incidência 

tributária) deverá apresentar em seu antecedente “S” (hipótese tributária) os critérios 

que lhe são derivados: (a) material; (b) espacial; e (c) temporal, e, em seu 

consequente “P”, os também derivados critérios: (a) pessoal (sujeito ativo e sujeito 

passivo); e (b) quantitativo (base de cálculo e alíquota). 

Ausentes quaisquer desses critérios, seja na derivação do antecedente 

normativo “S” ou na derivação do consequente normativo “P”, não existirá uma 

norma jurídica tributária em sentido estrito, mas sim uma proposição jurídica 

tributária ou norma jurídica tributária em sentido amplo, nos termos apresentados 

anteriormente. 

Cravada essa premissa, esclarecemos que esse será o modelo de análise do 

direito positivo aqui estudado, seja para analisar aspectos relativos ao imposto sobre 

a renda da pessoa física ou jurídica, seja do imposto sobre as operações com 

                                                 
7
 “A esquematização formal da regra-matriz de incidência tem-se mostrado um utilíssimo instrumento 
científico, de extraordinária fertilidade e riqueza para a identificação e conhecimento aprofundado da 
unidade irredutível que define a fenomenologia básica da imposição tributária. Seu emprego, sobre 
ser fácil, é extremamente operativo e prático, permitindo, quase que de forma imediata, penetrarmos 
na secreta intimidade da essência normativa, devassando-a e analisando-a de maneira minuciosa”. 
(CARVALHO, 2012, p. 419). 
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valores mobiliários, motivo pelo qual definiremos os conceitos de cada um dos 

elementos da chamada regra matriz de incidência tributária. 

No critério material, haverá “referência a um comportamento de pessoas 

físicas ou jurídicas, condicionado às circunstâncias de espaço e de tempo (critérios 

espacial e temporal).” (CARVALHO, 2012, p. 324). O critério espacial da regra 

refere-se à área ou espaço onde poderá ocorrer o fato jurídico tributário. Acerca 

desse critério, Carvalho (2012, p. 329) explica que três são as diretrizes traçadas 

pela legislação tributária ao referir-se ao critério espacial, mencionar: (a) um local 

determinado para a ocorrência do fato previsto na norma; (b) áreas geográficas 

específicas; ou (c) áreas genéricas8. 

O critério temporal, por sua vez, estabelece o momento no qual poderá se 

considerar ocorrido o fato jurídico tributário. Acerca desse aspecto, ensina Carvalho 

(2012, p. 331): 

 

Compreendemos o critério temporal da hipótese tributária como o grupo de 
indicações, contidas no suposto da regra, e que nos oferecem elementos 
para saber, com exatidão, em que preciso instante acontece o fato descrito, 
passando a existir o liame jurídico que amarra devedor e credor, em função 
de um objeto – o pagamento de certa prestação pecuniária. 

 

No consequente da regra matriz de incidência tributária encontram-se os 

critérios: (a) pessoal; e (b) quantitativo, que, respectivamente, dividem-se em sujeito 

ativo e sujeito passivo, base de cálculo e alíquota. 

Relativamente ao sujeito ativo da relação jurídica tributária, é importante 

destacarmos que este nem sempre será a mesma pessoa que detém competência 

para instituir tributo, ou seja, não é aquela pessoa política apta a criar, por meio de 

lei, um tributo, podendo ser outra, eleita pelo competente tributário, para ser aquele 

que detém capacidade tributária e, portanto, para ser o sujeito ativo da relação 

jurídica tributária9. 

                                                 
8
 Vale esclarecermos que, segundo o autor, essas três podem ser as formas pelas quais o legislador 
pode apresentar o critério espacial da regra matriz de incidência tributária, motivo pelo qual não 
podemos confundir os limites da vigência territorial da lei instituidora do tributo com o próprio critério 
espacial da regra, que apenas em algumas hipóteses se confundem, mas não em todas.  

9
 Destacamos que, enquanto a competência tributária é traçada pelo Texto Constitucional e, portanto, 
indelegável, a capacidade tributária é plenamente delegável, ou seja, é delegável a possibilidade de 
figurar como sujeito ativo da relação jurídico tributária. 
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Por outro lado, o sujeito passivo da relação jurídica tributária em sentido 

estrito é aquela pessoa física ou jurídica, privada ou pública de quem se exige o 

cumprimento da obrigação tributária.  

Ainda acerca da sujeição passiva, é importante ilustrarmos a preocupação do 

legislador em diferenciar, no parágrafo único do artigo 121 do Código Tributário 

Nacional, contribuinte e responsável tributário10, definindo o primeiro como aquele 

que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato 

jurídico tributário (relação jurídica tributária em sentido estrito) e o responsável como 

aquele que não está revestido da condição de contribuinte e cuja obrigação decorre 

de disposição expressa em lei (relação jurídica tributária em sentido amplo)11. 

Destaquemos, ainda, os subcritérios do critério quantitativo, ou seja, a base 

de cálculo e a alíquota, que têm por função, conforme ensina Carvalho (2012, p. 

396), dimensionar o quanto se deve de tributo, cabendo à base de cálculo confirmar, 

infirmar ou afirmar a materialidade traçada na regra e à alíquota controlar e 

manipular a aplicação de princípios constitucionais tributários, a exemplo da 

capacidade contributiva e da igualdade tributária. 

 

2.5 A INCIDÊNCIA DA NORMA JURÍDICA TRIBUTÁRIA  

 

Após a singela e suficiente apresentação desses conceitos, reputamos ser de 

extrema valia, para uma completa compreensão do que se pretende significar 

durante todo esse estudo, o domínio teórico da fenomenologia da incidência 

tributária. 

Isso porque, sem essa noção, não se pode compreender o surgimento da 

obrigação tributária e consequentemente da constituição das relações jurídicas 

tributárias referentes ao imposto sobre a renda e ao imposto sobre as operações 

com valores mobiliários, bem como suas implicações relativas aos conflitos 

interpretativos e à competência tributária, sob a perspectiva do processo de 

positivação do direito. 

                                                 
10

 Acerca do tema, ler Darzé (2010).  
11

 “Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal diz-se:  
I – contribuinte, quando tenha relação pessoa e direta com a situação que constitua o respectivo fato 
gerador;  
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 
disposição expressa de lei.” (BRASIL, 1966). 
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Assim, para que melhor se compreenda a fenomenologia da incidência da 

norma jurídica tributária, eis a evolução do seu processo: 

a) eleição, pelo legislador, de um comportamento (verbo) seguido de um 

complemento (outorga de competência tributária), ligado a dois 

condicionantes de: (i) espaço; e (ii) tempo, que uma vez ocorrido gerará 

uma relação jurídica envolvendo dois sujeitos, também eleitos pelo 

legislador, que detêm, respectivamente, um crédito e uma obrigação que 

terá um valor determinável, alcançado por meio da operação de 

multiplicação entre a base de cálculo e a alíquota, ambas escolhidas pelo 

legislador; 

b) ocorrido esse evento (aqui entendido como o evento acompanhado de 

suas condicionantes de tempo e espaço), nascerá, após aplicação do 

direito por parte do ser humano credenciado pelo próprio direito, a relação 

jurídica tributária, que envolve as partes traçadas na lei e o valor objeto da 

multiplicação entre as grandezas previstas na legislação; 

c) assim, quando se fala em critérios (material, espacial, temporal, pessoal e 

quantitativo), fala-se tanto em critérios traçados pelo legislador (texto de 

lei – não necessariamente um artigo único ou até em uma lei única) 

quanto em critérios extraídos da lei pelo aplicador do direito (regra-matriz 

de incidência tributária; portanto, norma geral e abstrata – juízo hipotético 

condicional); 

d) com base nessa norma geral e abstrata extraída do texto da lei, o 

aplicador saca uma norma individual e concreta, da qual nasce a relação 

jurídica tributária, cujo antecedente, narra um fato (comportamento 

humano previsto na lei que de fato aconteceu – ou seja, provadamente 

ocorreu), conforme as coordenadas de espaço e tempo também 

prescritas na lei) e, em cujo consequente, constitui uma relação jurídica 

que envolve dois sujeitos e um valor específico a ser pago pelo sujeito 

passivo ao sujeito ativo; 

e) ou seja, com base no texto da lei, o sujeito credenciado pelo sistema 

constrói uma norma geral e abstrata, observa a ocorrência dos fatos ali 

previstos (efetuando um processo de inclusão de classes), encaixa 

(tipicidade tributária) na norma geral e abstrata por ele extraída aqueles 

acontecimentos ocorridos no mundo fenomênico e, assim, lança uma 
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norma individual e concreta, contendo aspecto material, espacial, 

temporal, pessoal e quantitativo de forma, fazendo, assim, incidir o direito. 

O acompanhamento do processo de incidência tributária deve ser efetuado 

com rigor pelo cientista do direito e principalmente pelos sujeitos credenciados pelo 

sistema de direito positivo12, sob pena de, eventualmente, ocorrerem hipóteses de 

ilegalidade e inconstitucionalidades tributárias, seja por ausência de subsunção do 

fato à norma (tipicidade), inclusive da norma de competência tributária. 

Por essa razão, é extremamente importante traçarmos e seguirmos esse 

check list de procedimentos sobre o processo de incidência da norma jurídica 

tributária, pois eventuais falhas acarretarão na invalidade da tributação pretendida 

pelo sujeito credenciado pelo sistema, não tendo que se falar, no suposto caso 

concreto, em existência de tributo13. 

 

  

                                                 
12

 “O sistema consta de proposições normativas; uma proposição normativa tem sua origem (reason 
of validity) em outra proposição normativa; uma proposição normativa só pertence ao sistema se 
podemos reconduzi-la à proposição fundamental do sistema. Cada norma provém de outra norma 
e cada norma dá lugar, ao se aplicar à realidade, a outra norma. O método de construção de 
proposições normativas está estipulado por outras normas. [...] O Direito como experiência, tomado 
na totalidade integrada de sentido (Reale), é um sistema prescritivo que insere dentro dessa 
experiência a teoria científica dogmática, que também é um sistema. Separáveis por um corte 
abstrato no dado-da-experiência, o sistema da Ciência-do-Direito incorpora-se ou insere-se no 
próprio Direito, como fonte material sua”. (VILANOVA, 2010, p. 126-130).  

13
 “A validade não é, portanto, atributo, que qualifica a norma jurídica, tendo status de relação: é o 
vínculo que se estabelece entre a proposição normativa e o sistema do direito posto, de tal sorte 
que ao dizermos que uma norma ‘N’ é válida, estaremos expressando que ela pertence ao sistema 
‘S’. [...] É intuitivo crer que a validade se confunde com a existência, de sorte que afirmar que uma 
norma existe implica reconhecer sua validade, em face de determinado sistema jurídico. Do que se 
pode inferir: ou a norma existe, está no sistema e é, portanto, válida, ou não existe como norma 
jurídica”. (CARVALHO, 2012, p. 114-115). 
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3 SOBRE A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O objetivo precípuo deste trabalho é enfrentar questões relacionadas aos 

conflitos interpretativos na tributação, pelo imposto sobre operações com valores 

mobiliários, das operações com valores mobiliários, bem como aquelas relativas à 

ausência de competência tributária, quando da tributação do Imposto sobre a 

Renda, nesse tipo de operação, e, ainda, estabelecer os respectivos efeitos jurídicos 

desses conflitos e ausência de competência tributária.  

Isso significa que, uma vez já apresentadas, no capítulo anterior, nossas 

considerações genéricas sobre incidência tributária, é preciso, antes de seguirmos 

na análise dos textos de lei específicos sobre a tributação das operações relativas 

aos valores mobiliários, e, na consequente construção das normas jurídicas que lhe 

são relacionadas, apresentar algumas considerações sobre competência tributária. 

Obviamente, não pretendemos, aqui, construir uma teoria sobre competência 

tributária, mas cravar premissas sobre o referido tema, da mesma forma que fizemos 

sobre a questão da incidência tributária, e, assim, definir o conceito de competência 

que utilizaremos em nossa análise, bem como quais são as consequências jurídicas 

das hipóteses nas quais o Estado pretende tributar certos acontecimentos, a 

despeito da ausência de competência para tanto.  

Delimitar e explorar os efeitos jurídicos de eventuais quebras de competência 

tributária parece-nos essencial para que alcancemos conclusões efetivas sobre a 

matéria da tributação das operações relativas aos valores mobiliários e as 

respectivas rendas por elas geradas. 

 

3.2 COMPETÊNCIA LEGISLATIVA E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

Ao enfrentar o tema da competência tributária, Carvalho (2012, p. 269) 

explica, antes mesmo de tratar sobre uma competência eminentemente tributária, 

que competência legislativa é a aptidão de que pessoas políticas são aptas para, 

mediante um determinando procedimento legislativo, expedir regras jurídicas e, 

consequentemente, inovar no ordenamento jurídico.  
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O autor ainda explica, que, em razão do princípio da legalidade, a ponência 

de normas jurídicas inaugurais no sistema há de ser por intermédio de lei, em seu 

sentido amplo. 

Nessa linha de ideias, esclarece que competência tributária é a aptidão de 

determinadas pessoas políticas expedirem regras jurídicas de natureza tributária, 

motivo pela qual podemos falar em competência tributária legiferente, ou seja, 

aquela privativa do Poder Legislativo (aqui chamada de competência tributária em 

sentido estrito), mas também podemos falar em uma competência tributária em 

sentido amplo, que seria aquela exercida por autoridades credenciadas pelo Sistema 

de Direito Positivo no processo de positivação do direito e, nessa hipótese, 

estaríamos autorizados a falar em diversos tipos de competência tributária 

(competência do contribuinte, do agente fiscal, do tribunal administrativo, do Poder 

Judiciário etc.). 

Contudo, para o estudo em análise, sempre que nos referirmos ao termo 

competência tributária pretenderemos significar aquela privativa do Poder 

Legislativo, exercida mediante a edição de lei, produto do processo legislativo. Do 

contrário, explicitaremos se tratar de competência tributária em sentido amplo, 

hipótese na qual sempre estaremos diante de uma hipótese do processo de 

positivação do direito, e não de um resultado da atividade legislativa. 

O importante, aqui, contudo, é estabelecer que não há competência legislativa 

e menos ainda competência tributária sem uma lei (em sentido amplo) que autorize 

ou obrigue o exercício dessa competência (em matéria tributária, a Constituição 

Federal) e, mais ainda, que delimite tal poder. A delimitação da competência 

tributária é matéria nuclear para se estudar toda e qualquer incidência tributária.  

 

3.3 COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E CONSTITUIÇÃO 

 

Ao analisarmos o Texto Constitucional, verificamos, com certo grau de 

facilidade, inclusive, que a opção do legislador constitucional foi outorgar 

competência tributária às pessoas jurídicas de direito público14. 

Em matéria de impostos, a Constituição Federal utilizou, em um primeiro 

momento, o critério subjetivo (ou seja, preocupou-se em separar as competências 

                                                 
14

 Nesse sentido, Carvalho (2012, p. 274), Schoueri (2011, p. 237) e Carrazza (2013, p. 577). 
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tributárias levando em consideração quem são os titulares [sujeitos competentes] 

para exercer as respectivas competências tributárias), para a delimitação da 

competência de cada uma das pessoas jurídicas de direito público15. 

Foi, por exemplo, o que fez com o imposto sobre a renda e com imposto 

sobre Operações com valores Mobiliários, objeto do nosso estudo. Nesses casos, a 

Constituição Federal estabeleceu que apenas a União poderá instituir tais impostos, 

ou seja, determinou qual o sujeito competente para instituir esses impostos. 

Tal conclusão, inclusive, leva-nos a fazer outra afirmativa no sentido de que a 

Constituição Federal não cria impostos, mas apenas outorga competência tributária 

para que as pessoas jurídicas de direito público assim o façam, sendo, portanto, da 

União, pessoas jurídica de direito público, a competência para instituir os impostos 

objeto do presente estudo. 

Diante dessa conclusão, questionamo-nos, contudo, se essa competência é 

ilimitada ou se há limites a serem seguidos pelo legislador ordinário ao instituí-los. A 

resposta é afirmativa: há sim limites, que são aqueles traçados pela própria 

Constituição16. 

Parece-nos, portanto, que o próximo questionamento natural seria: quais são 

esses limites constitucionais? A resposta tautológica seria: o próprio Texto 

Constitucional. Não podemos, contudo, deixar de reconhecer que aceitar essa 

                                                 
15

  “Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:  
I - importação de produtos estrangeiros; 
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 
III - renda e proventos de qualquer natureza; 
IV - produtos industrializados; 
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 
VI - propriedade territorial rural; 
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.  
[...] 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; 
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior; 
III - propriedade de veículos automotores.  
[...] 
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição; 
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 
complementar.” (BRASIL, 1988). 

16
  Nesse sentido, Carrazza (2013, p. 579).  
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resposta, apesar de ser verdadeira, não satisfaz, motivo pelo qual será preciso 

avançar e entender o funcionamento desses limitadores constitucionais.  

Por esse motivo, não nos resta outra alternativa que não seja entender a 

lógica constitucional para estabelecer as competências tributárias e, assim, tentar 

estabelecer quais seriam os limites constitucionais para o exercício da competência 

tributária por parte das pessoas jurídicas de direito público.  

A propósito dessas considerações, vale destacar que o artigo 153 da 

Constituição Federal limitou-se a estabelecer o seguinte acerca do imposto sobre a 

renda, um dos impostos objeto de análise nesse estudo:  

a) será de competência da União; 

b) incidirá sobre a renda auferida por determinado sujeito; 

c) será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade, da 

progressividade, na forma da lei. 

Quanto ao Imposto sobre Operações com valores mobiliários, estabeleceu o 

seguinte: 

a) será de competência da União; 

b) poderá ter suas alíquotas alteradas pelo Poder Executivo, desde que 

atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei;  

c) O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento 

cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência dos impostos previstos no 

inciso V do artigo 153 da Constituição Federal, devido na operação de 

origem; a alíquota mínima será de um por cento, assegurada a 

transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos: I – trinta 

por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a 

origem; II – setenta por cento para o Município de origem. 

Assim, em um primeiro momento e com base apenas no texto da lei (artigo 

153 da Constituição Federal), seriam esses os limites do Texto Constitucional 

relativamente à competência tributária dos referidos impostos. Tal afirmativa, 

entretanto, deixa a desejar sob o ponto de vista científico e até retórico, não 

alcançando os nossos interesses de realmente avançar com profundidade o tema 

das questões relativas aos problemas em matéria de competência tributária que 

vislumbramos na tributação dos valores mobiliários pelo Imposto sobre a Renda, 

bem como sobre os conflitos interpretativos na tributação pelo Imposto sobre 

Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários. 
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Por essa razão, precisamos, antes de prosseguir com essa análise, efetuar 

um novo corte metodológico e cravar premissas sobre a chamada norma de 

competência tributária, de uma forma geral, independentemente de tratarmos de um 

ou de outro imposto específico. 

Sem definirmos o que viria a ser a norma de competência, estaríamos 

limitados a tentar explicar semanticamente o que viria a ser: renda, generalidade, 

universalidade e progressividade; bem como o que viria a significar operações 

relativas a títulos e valores mobiliários, quando analisamos isoladamente o artigo 

153 da Constituição Federal.  

Ressaltamos, inclusive, que essas aproximações, que não serão esquecidas 

no decorrer deste trabalho, são importantes e úteis, mas, antes dessa análise 

semântica, precisamos definir o que vem a ser a norma de competência para que, 

então, com essas definições e critérios, possamos analisar a norma de competência 

dos referidos impostos.  

 

3.4 NORMA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA  

 

Gama (2009, p. 48-49), ao estudar a norma de competência tributária, 

apresenta concepções sobre competência de Kelsen, Hart, Auchourrón e Bulygin, 

Alf Ross e Ricardo Guastini e, ao final, propõe um conceito, que, segundo o autor, 

foi alcançado por um trabalho de “reconstrução racional” e tem como ponto de 

partida a ideia de homogeneidade sintática do sistema de direito positivo, proposta 

por Kelsen. 

Influenciado por Hart, defende que as normas de competência devem 

estabelecer a qualificação dos sujeitos competentes e as condições de produção de 

normas de inferior hierarquia. Alerta, ainda, que são as normas de competência que 

fornecem os critérios para que seja separado o direito do não direito. 

Nesse primeiro momento, em concordância com as colocações feitas por 

Gama (2009), entendemos que a norma de competência, além de qualificar os 

sujeitos competentes para exercer a competência tributária, traz as condições do 

processo de produção de normas (as regras do jogo, em português simples) e que a 

prática de qualquer ato que extrapole esse rígido procedimento será configurada 

com um ato de “não direito” e, portanto, como um ato de incompetência tributária.  
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Auchourrón e Bulygin influenciaram Gama (2009) na medida em que o autor 

reconhece a existência de um estreito vínculo entre as normas que definem as 

regras do jogo de criação de normas e o conceito de validade. De Guastini, vale-se 

da ideia de que a produção de normas se sujeita à regulação de tempo, espaço, 

sujeito, procedimento, matéria, dentre outros. Já com base nas lições de Alf Ross, 

esclarece que as normas de competência nada mais são do que normas de conduta 

de formulação indireta e que tais normas estão enfaticamente relacionadas ao 

conceito de validade.  

O modelo de normas de competência proposto por Gama (2009) é composto 

pelos seguintes elementos: (a) qualificação do sujeito que pode criar normas; (b) 

indicação do processo de criação de normas; (c) indicação das coordenadas de 

espaço em que a ação de criar normas deve se realizar; (d) indicação das condições 

de tempo em que a ação de criação de normas deve ser desempenhada; (e) 

estabelecimento do vínculo que existe entre quem cria a norma e quem deve se 

sujeitar à norma criada; (f) modalização da conduta de criar outra norma, se 

obrigatória, permitida ou proibida; e (g) estabelecimento da programação material da 

norma inferior que é feita segundo quatro variáveis – sujeito, espaço, tempo e 

comportamento. 

Com base nesses elementos, o modelo proposto pelo autor, adotado nesta 

pesquisa, constrói uma norma completa que tem por objeto precípuo regular a 

conduta de criar normas jurídicas. Essa norma de competência completa é 

construída pela reunião de dois juízos condicionais, sendo que no primeiro há a 

prescrição da conduta lícita e, no segundo, a prescrição da conduta ilícita. 

Como estamos diante de uma norma completa, o autor argumenta que na 

norma primária, o seu antecedente estabelece os critérios formais para a criação 

válida de outas normas e, no consequente, constitui a relação jurídica entre sujeito 

competente e demais agentes sociais. A referida norma tem como objeto a validade 

material de um texto jurídico que verse sobre determinado tema (GAMA, 2009, p. 

95). No caso da norma de competência em matéria tributária o texto versará, 

obviamente, sobre matéria de natureza tributária. 

A norma secundária ou sancionatória preconizada por Gama (2009) é aquela 

que prescreve uma reação negativa em face do exercício irregular da competência. 

O objeto da norma secundária ou sancionatória é justamente a invalidade da norma 

produzida por exercício irregular de incompetência e, por invalidade, o autor 
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comenta sobre inconstitucionalidades, ilegalidades, nulidade, anulabilidade, erro de 

fato e de direito, ou seja, espécies do gênero invalidade. 

Tal conclusão merece aplausos em razão do seu caráter analítico e, acima de 

tudo, pragmático. Adotaremos o raciocínio ora apresentado durante todo o trabalho: 

ato que extrapole a competência tributária (em sentido amplo ou estrito) será 

considerado inválido, seja por inconstitucionalidade, ilegalidade, nulidade, 

anulabilidade ou erro de fato e de direito.  

De fato, o modelo apresentado alinha-se a todas as premissas traçadas 

nesse trabalho até o momento e nos leva a conclusão de que toda norma jurídica 

sempre se ajustará a uma norma que fundamente a sua validade e, caso seja 

incompatível com o sistema, adequar-se-á à outra norma que prescreve a sua 

invalidade, motivo pelo qual podemos dizer que uma norma regularmente produzida 

é válida e está apta a ser aplicada, enquanto a norma irregularmente produzida é 

inválida e não estará apta a ser aplicada. Nesse contexto, podemos relacionar a 

ideia de nulidade das normas jurídicas, ou invalidade, à ideia de sanção pelo 

exercício irregular de competência. 

Em matéria tributária, portanto, temos que norma de competência é aquela 

formada com base nos textos de direito positivo, a partir do qual se constrói um juízo 

condicional que contempla em sua hipótese as condições formais de criação de uma 

norma e, no seu consequente, os limites materiais da competência tributária. Por 

outro lado, competência tributária será definida como a aptidão que alguém detém 

para alterar o sistema de direito positivo, mediante a introdução de novas normas 

jurídicas que, direta ou indiretamente, disponham sobre a instituição, arrecadação e 

fiscalização de tributos (GAMA, 2009, p. 218). 

 

3.5 SOBRE OS CONFLITOS E AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

Nesse momento, ao avançarmos à análise dos artigos 153, 155 e 156 da 

Constituição Federal, verificamos que o Texto Constitucional, ao outorgar 

competência tributária às pessoas jurídicas de direito público, estabeleceu quais 

seriam: (a) as possíveis materialidades; (b) os possíveis sujeitos ativos e passivos; e 
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(c) as possíveis bases de cálculos de cada um dos tributos cuja competência foi 

outorgada17. 

Esses limites ao exercício de competência tributária, trazidos pela 

Constituição Federal, os quais, em nossa opinião, compõem a própria norma de 

competência de cada um dos tributos ali apontados, já que constituem a fronteira 

entre o direito e ao não direito, são aqueles sobre os quais nos referimos 

anteriormente, quando afirmamos que o exercício de competência tributária seria 

algo limitado pelo próprio Texto Constitucional. 

É justamente o extrapolamento desses limites que resulta no não direito, 

mencionado por Gama (2009). Em outras palavras, a ultrapassagem dos limites 

constitucionais: (a) possíveis materialidades; (b) possíveis sujeitos ativos e passivos; 

e (c) possíveis bases de cálculos gera a invalidade dos exercícios de competência 

ultrapassantes, fulminado, dessa forma, os veículos introdutores das normas postas 

mediante o exercício de competência inválido. 

Destacamos, inclusive, que esse ato de extrapolar a competência tributária 

pode ocorrer tanto sob o ponto de vista da competência tributária em sentido estrito 

quanto em sentido amplo, conforme afirmado anteriormente18. Assim, pode ocorrer 

tanto no exercício da competência tributária legislativa quanto no exercício da 

competência tributária relativa ao processo de positivação do direito – razão pela 

qual aceitamos que não apenas as pessoas jurídicas de direito público extrapolam 

ou usurpam competência tributária alheia, mas também as demais pessoas 

credenciadas pelo sistema mediante um ato de incompetência tributária em sentido 

amplo. 

                                                 
17

  Nesse sentido, Carrazza (2013, p. 587). Ressaltamos que o autor também trouxe, no Texto 
Constitucional, quais seriam as alíquotas possíveis e, nesse particular, discordamos, na medida em 
que não encontramos na Constituição Federal referência a alíquotas possíveis de todos os tributos 
cuja competência foi outorgada, diferentemente do que acontece com a materialidade, sujeição 
ativa e passiva e base de cálculo.  

18
  “Deveras, são numerosos os postulados que regem a atividade impositiva do Estado, praticamente 
todos inscritos, expressa ou de modo implícito, na Constituição. Igualmente abundantes as regras 
tributárias que envolvem a instituição do gravame, tornando possível sua existência como 
instrumento efetivo de desempenho do poder político, social e econômico-financeiro. Todavia, são 
poucas, individualizadas e especialíssimas as regras-matrizes de incidência de tributos. Em 
princípio, há somente uma para cada figura tributária, acompanhada por uma infinidade daquelas 
que poderíamos nominar operativas ou funcionais (lançamento, recolhimento, deveres 
instrumentais, fiscalização, prazos etc). Baseados nessa verificação empírica, nada mais 
congruente do que designar por norma tributária em sentido estrito àquela que marca o núcleo do 
tributo, isto é, a regra-matriz da incidência fiscal, e de normas tributárias em sentido amplo a todas 
as demais”. (CARVALHO, 2012, p. 297). 
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Vale mencionar, ainda, que esses atos de exercício de competência tributária, 

que vão além dos limites apresentados pelo Texto Constitucional, podem resultar em 

duas distintas consequências: (a) recair no âmbito de competência tributária de outro 

sujeito e, nesse sentido, gerar um potencial conflito de competência tributária; e (b) 

não ter fundamento de validade em qualquer norma de superior hierarquia, hipótese 

na qual estaremos diante de uma situação de ausência de competência tributária.  

A questão que se põe, nesse momento, é como tais situações devem ser 

resolvidas sistemicamente, levando em consideração o sistema de referência eleito 

e suas premissas.  

A resposta não pode ser outra: (a) na hipótese de conflito, apenas aquela que 

realmente estiver de acordo com a norma de competência sobreviverá no sistema, já 

que a outra carece de fundamento de validade, sendo, dessa forma, inválida, 

configurando, pois, o que foi chamado de não direito; e (b) na hipótese de ausência 

de competência, estaremos diante de um exercício de incompetência tributária, logo 

também estaremos diante de um ato inválido diante da ausência de um fundamento 

de validade para tal exercício. 

A propósito dos conflitos de competência em sentido amplo, ou seja, aqueles 

que ocorrem no âmbito do processo de positivação do direito, em razão de sua 

aplicação (incidência) – isto é, no exercício da competência tributária, é importante 

fazermos, nesse momento, um paralelo, extremamente importante, com o que 

chamamos de conflitos interpretativos relativos à incidência tributária19. 

De plano, devemos dizer que o conflito no exercício da competência tributária 

não se confunde com o conflito interpretativo em matéria tributária, na medida em 

que, para que fique configurado um conflito de competência em sentido amplo, é 

necessária a existência do exercício simultâneo de uma única competência por dois 

sujeitos distintos. Assim, nessa situação, não obstante apenas um dos sujeitos seja 

competente para praticar determinado fato, outro também os faz por se julgar 

competente. 

No conflito interpretativo em matéria tributária, o que ocorre, como o próprio 

nome sugere, é um erro de interpretação relativo à natureza jurídica do fato jurídico 

tributário por parte do aplicador da norma, o qual, por equívoco, tanto pode aplicar 

                                                 
19

  Por razões didáticas, entendemos ser mais oportuno abordar a questão dos conflitos interpretativos 
em matéria tributária nesse momento e não no capítulo anterior, quando a intenção foi apenas 
traçar aspectos gerais da incidência tributária. 



37 

determinada norma tributária ao fato, distinta daquela que deveria ser ou, 

simplesmente, gerar mais de uma incidência tributária sobre o mesmo fato, gerando, 

nessa última hipótese, um conflito não só interpretativo, mas de incidências 

tributárias. 

A distinção é importante e tem sérios efeitos práticos. Imaginemos a situação 

em que, por exemplo, um determinado sujeito doa a outro uma mercadoria e, em 

razão dessa doação, o aplicador da lei, agente fiscal, entende que a operação deve 

ser tributada pelo Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), em 

razão da ocorrência da sua materialidade, bem como pelo Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS), já que, no caso, também houve uma circulação 

de mercadoria. 

Nesse exemplo, não podemos falar em conflito de competência em sentido 

amplo, primeiro porque o sujeito que exerce ambas as competências é o mesmo, 

não havendo, portanto, usurpação de competência tributária de outro sujeito, 

segundo, porque, nos termos constitucionais e infraconstitucionais, o agente fiscal 

de um Ente Federativo tem tanto competência para constituir obrigação tributária 

relativa ao ITCMD quanto ao ICMS.  

Desse modo, no exemplo dado, a questão que deve ser observada, contudo, 

é se o fato ocorrido no mundo fenomênico ajusta-se fidedignamente às 

materialidades de cada um dos impostos acima mencionados, pois, caso não haja 

essa identidade plena entre o fato e as materialidades acima traçadas, não podemos 

falar em incidência dos dois impostos. 

Em outras palavras, caso ocorram, no mundo fenomênico, as duas 

materialidades, teremos a incidência dos dois impostos. Se ocorrer no mundo 

fenomênico apenas uma das materialidades, a incidência será apenas de um dos 

impostos e, não havendo a identidade do fato com qualquer das materialidades 

acima, não haverá, obviamente, a incidência de quaisquer dos impostos.  

Desse modo, percebemos que, em situações como a apresentada, estaremos 

sempre diante da necessidade de bem compreender a natureza jurídica do fato, bem 

como entender a extensão do alcance das materialidades de cada um dos impostos. 

Feitas essas considerações, podemos afirmar que, no exemplo dado, o que 

existe é justamente um conflito interpretativo que acaba por gerar um conflito de 

incidências tributárias. Isso porque, sistemicamente, a doação de uma mercadoria 

não pode ser tributada simultaneamente pelo ITCMD e pelo ICMS, na medida em 
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que a tributação pelo primeiro imposto exclui a segunda tributação, em razão da 

natureza jurídica da operação: a doação não é uma operação mercantil por 

definição.  

É importante destacarmos, mais uma vez, que esse conflito interpretativo, 

dado como exemplo, acaba por gerar um conflito de incidências tributárias, porque o 

fato hipotético ocorrido (doação de uma mercadoria) não se subsume 

simultaneamente a dois tipos legais, quais sejam: (a) doação; e (b) circulação de 

mercadoria, em razão da própria natureza jurídica da operação (se há doação, não 

há natureza mercantil), ficando claro, portanto, o caráter conflitante das normas 

jurídicas aplicadas ao caso concreto.  

A situação é conflitante, sob o ponto de vista interpretativo, porque o fato de 

doar algo não pode ter duas naturezas jurídicas: ou se doa o bem ou se compra o 

bem e uma natureza, automaticamente, exclui a outra, já que o mesmo bem não 

pode ser doado e comprado ao mesmo tempo. Há conflito sob o ponto de vista da 

incidência quando nos referimos à incidência como aplicação do direito positivo, 

pois, uma vez reconhecida a natureza jurídica de um fato, não se pode aplicar duas 

regras jurídicas cujas materialidades são, por definição, conflitantes e aplicáveis a 

fatos distintos. Ou se aplica a norma relativa ao ITCMD ou ao ICMS, pois, 

sistemicamente, não é possível se aplicar as duas20.  

Em outras palavras, só reconhecemos a existência de um conflito 

interpretativo porque identificamos, no exemplo dado, que a operação ocorrida não 

tem natureza jurídica de operação mercantil, mas de doção, natureza essa, portanto, 

sem qualquer identidade, razão pela qual só podemos falar, nesse exemplo, na 

incidência do ITCMD, e não do ICMS ou, menos ainda, em ambas. 

                                                 
20

  Utilizamos o critério da possibilidade, pertencente à lógica alética, apenas por fins retóricos, mas 
reconhecemos, sob o ponto de vista da lógica deôntica, própria do direito positivo, que estamos 
diante de um caso de proibição de aplicação de uma norma jurídica conflitante com a natureza 
jurídica do fato jurídico. A propósito dessas considerações, entendemos importante definirmos o 
que vem a ser a lógica alética e a lógica deôntica. “As alterações de função determinam 
modificações importantes nos nexos lógicos, sendo, portanto, imprescindível para identificar o tipo 
de lógica com a qual devemos trabalhar. A cada função linguística, compete uma lógica diferente. 
Assim temos: a Lógica Apofântica (Alética ou Clássica), para linguagem utilizada em função 
descritiva, cujos valores são a verdade e a falsidade; a Lógica Deôntica, para linguagem utilizada 
na função prescritiva, cujos valores são a validade e a não validade [...]” (CARVALHO, 2010, p. 
186).  
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A rigor, no exemplo dado e, com base na doutrina de Carvalho (2012)21, 

estamos diante de um erro de fato relativamente à cobrança do ICMS no exemplo 

dado. Destacamos, ainda, que esse conflito interpretativo e de incidência só ocorre 

em razão da não percepção correta da natureza jurídica do fato pelo aplicador da 

norma.  

Ao alcançarmos essas conclusões, verificamos que estamos, no exemplo 

dado, diante de uma invalidade de uma das normas produzidas pelo aplicador do 

direito, em razão de erro e, portanto, estamos diante do que chamamos de não 

direito. Também é curioso notar que, quando Gama (2009, p. 95, 101-103) estuda os 

problemas e efeitos do exercício irregular de competência tributária, comenta sobre 

hipóteses de inconstitucionalidades, ilegalidades, nulidade, anulabilidade, erro de 

fato e de direito. 

Nesse sentido, há grande semelhança entre esse conflito interpretativo, 

gerador de um conflito de incidência tributária, em razão de um erro quanto à 

identificação da natureza jurídica do fato e a respectiva aplicação das normas 

jurídicas e o conflito do exercício de competência.  

A única distinção entre uma hipótese e outra reside no fato de que, para haver 

conflito no exercício de competência tributária, é necessária a existência de dois 

sujeitos distintos, fato esse que não ocorre quando estamos diante de um conflito 

interpretativo de normas, que poderá ou não gerar um conflito de incidência ou 

simplesmente a aplicação da norma jurídica errada (inválida) ao caso concreto.  

Não fosse essa distinção entre a quantidade de sujeitos necessários para a 

configuração de uma e de outra situação, poderíamos simplesmente considerar que, 

nesse caso, estaríamos diante de um conflito de exercício de competência (ou 

conflito de competência em sentido amplo), na medida em que aplicação e 

                                                 
21

  “Com efeito, visto o fato na sua contextura de linguagem, o ‘erro de fato’ diria respeito à utilização 
inadequada das técnicas linguísticas de certificação dos eventos, isto é, dos modos cabíveis de 
relatar-se juridicamente um acontecimento do mundo real. Seria um problema relativo às provas. 
Constituído juridicamente o fato, observa-se, logo em seguida, que houve engano com relação aos 
recursos de linguagem utilizados para a sua tipificação. Lidas as provas com mais cuidado, 
percebe-se que apontam para uma nova situação jurídica, que não aquela primeira. A conclusão 
será imediata: houve erro de fato. [...] Por outro lado, ‘erro de direito’ seria um problema de 
‘subsunção’. O enunciado protocolar E, constituído como fato jurídico, buscou seu fundamento de 
validade na norma N’, quando deveria subsumir-se na ambitude da norma N. Reconhecida uma 
operação tributada, o funcionário competente para expedir o lançamento atribui alíquota de 8%, 
quando deveria fazê-lo na proporção de 16%. Houve engano no enquadramento legal, vale dizer, 
no ajuste do enunciado protocolar que constituiu o fato jurídico, como relação ao enunciado geral 
da norma. O erro de direito é distorção entre o enunciado protocolar da norma individual e concreta 
e a universalidade enunciativa da norma geral e abstrata, ao passo que o erro de fato é desajuste 
interno na formação do enunciado protocolar.” (CARVALHO, 2012, p. 153-154).  
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incidência retrata, juridicamente, o mesmo fenômeno. Contudo, em casos como o 

apontado no exemplo acima, estamos, na verdade, diante de um problema de 

subsunção do fato à norma, tendo em vista que a natureza jurídica do fato reclama a 

incidência de apenas uma norma tributária, e não de duas. 

Inclusive, como esclarecemos anteriormente, o conflito interpretativo pode 

não necessariamente gerar a incidência de duas normas sistemicamente 

conflitantes, mas simplesmente gerar a aplicação de norma jurídica errada e, 

portanto, inválida, em razão do erro de fato praticado.  

Também não podemos deixar de ressaltar que, em alguns casos, a lei 

outorga competência para que um único sujeito tribute o mesmo fato mais de uma 

vez, como ocorre, por exemplo, com a Contribuição Social para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS ) e com a Contribuição para o Programa de Integração 

Social (PIS), cujas materialidades são auferir receita, não havendo, nessa hipótese, 

qualquer tipo de conflito, seja de competência, seja interpretativo, seja de incidência 

ou aplicação.  

Ademais, para reforçar as hipóteses de invalidade, nos casos de ausência de 

competência tributária, não podemos deixar de destacar, mais uma vez, que, 

quando tratamos sobre quebra de competência tributária em sentido amplo e estrito, 

queremos significar aqueles casos em que a pessoa jurídica (sentido estrito) ou a 

pessoa credenciada pelo sistema (sentido amplo), no exercício de sua competência 

tributária, acaba por extrapolar aqueles limites que lhe foram outorgados pela 

Constituição Federal: (a) possíveis materialidades; (b) possíveis sujeitos ativos e 

passivos; e (c) possíveis bases de cálculos e acaba alcançado um ou mais desses 

mesmos elementos relativamente a outros tributos22. 

Nas hipóteses de conflitos interpretativos, que podem ou não gerar conflitos 

de incidência ou aplicação inválida de normas, estamos diante de ausência de 

subsunção de fato à norma, em razão da natureza jurídica do fato, o que não deixa 

                                                 
22

  É importante destacarmos que, no caso de quebra de competência em sentido amplo, por pessoas 
credenciadas pelo sistema para efetuar o processo de positivação do direito, os limites 
constitucionais: (a) possíveis materialidades; (b) possíveis sujeitos ativos e passivos e (c) possíveis 
bases de cálculos, acabam sendo desrespeitados indiretamente, na medida em que o fundamento 
de validade para o seu exercício é a lei ordinária. Contudo, essa lei ordinária obrigatoriamente 
repetirá os elementos constitucionais relativos à: (a) possíveis materialidades; (b) possíveis sujeitos 
ativos e passivos e (c) possíveis bases de cálculos, já que, por hipótese alguma, poderá fugir 
desse arquétipo constitucional mínimo que, inclusive, compõe a norma de competência, conforme 
afirmado anteriormente.  
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de ser, em última análise, ausência de identidade entre o fato e os critérios materiais 

e quantitativos (base de cálculo) da regra matriz de incidência tributária. 

Apresentadas essas breves considerações basilares relativas à competência 

tributária, passamos a analisar alguns aspectos do mercado financeiro e de capitais, 

tendo em vista que as operações relativas aos valores mobiliários fazem parte desse 

mercado, se considerado como um mercado único23.  

  

                                                 
23

  Conforme será demonstrado adiante, entendemos que as operações relativas aos valores 
mobiliários são negociadas no mercado de capitais. Contudo, parte da doutrina considera o 
mercado de capitais como uma parte do mercado financeiro e a lei tributária, muitas vezes, refere-
se ao mercado financeiro para se referir à tributação dos valores mobiliários.  
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4 SOBRE O MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Ao estudarmos determinadas incidências tributárias, normalmente nos 

deparamos com análises econômicas ou contábeis dos fatos jurídicos tributários. 

Usualmente, esse tipo de análise parte da premissa de que o direito, em tese, toma 

emprestado fatos da economia ou da contabilidade ou de qualquer outra ciência, 

que passam, automaticamente, a surtir efeitos jurídicos. Falcão (1993), por exemplo, 

falou em “fato jurídico de conteúdo econômico” e em “fato econômico de relevância 

jurídica”. 

Não obstante reconheçamos a existência de opiniões e estudos nesse 

sentido, discordamos dessa aproximação, na medida em que assumimos que o 

direito positivo tem linguagem e mecanismo de derivação que lhe são próprios, nos 

termos das normas jurídicas que regulam a sua estrutura. Para nós, o que é jurídico 

é jurídico, não é econômico e não é contábil. 

Em outras palavras, determinado fato só será jurídico se e somente se estiver 

em conformidade com as regras de constituição da realidade jurídica, ou seja, em 

conformidade com a chamada linguagem jurídica. Enquanto não houver norma 

jurídica capaz de constituir realidade relativamente a um determinado fato, não 

haverá direito. 

Essa separação entre o direito e o não direito, não significa dizer que não 

aceitamos a possibilidade de um determinado evento poder pertencer à realidade 

jurídica e a realidade econômica e contábil ao mesmo tempo, até porque 

consideramos inexistente a figura do chamado fato puro (VILANOVA, 2010, p. 179-

181)24. 

                                                 
24

 “A demarcação do objeto implica a delimitação do corte de sua classe e, ao traçar esses limites, o 
exegeta obtém como resultado indireto a formação do conjunto dos fatos que não se qualificam 
como tal. Trata-se da singela construção resultante da lógica, pois, no universo das proposições 
normativas, ‘p’ (proposição) é diferente e oposto de ‘n-p’ (não proposição), impedindo a quem se 
dispõe a conhecer o sistema incluir a classe ‘n-p’ dentro do conjunto ‘p’. São categorias que tomam 
o mesmo universo mas que não se intercruzam. Ou seja, de um mesmo evento pode-se construir 
um fato jurídico ou um fato contábil; mas um e outro são sobremaneira diferentes, o que impede de 
inscrever o último como antecedente da norma individual e concreta, dado que representa unidade 
carente de significação jurídica. (...) A partir desses dados é que poderemos demarcar o conjunto 
dos fatos jurídicos, separando-o do conjunto dos fatos não jurídicos, onde se demoram os fatos 
econômicos, os fatos contábeis, os fatos históricos e tantos outros quantas sejam as ciências que 
as constroem.” (CARVALHO, 2012, p. 307). 
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Não afastamos, assim, a possibilidade de um determinado evento pertencer a 

diversas realidades simultaneamente. No entanto, somos da opinião de que cada uma 

dessas realidades têm linguagens e mecanismos que lhe são próprios, razão pela 

qual determinado evento pode ser analisado sob vários primas, como o jurídico, o 

econômico e o contábil, podendo cada uma dessas análises alcançar: (a) distintas 

conclusões sobre cada uma das diversas realidades; (b) conclusões intersecionadas; 

ou (c) conclusões idênticas, não obstante cada uma das realidades tenha uma 

linguagem que lhe é própria, razão pela qual, inclusive, são consideradas realidades 

distintas uma das outras, sendo a convergência uma mera coincidência, quando 

ocorrer. 

Nessa linha de ideias, Carvalho (2012, p. 305) ensina que, com base em um 

mesmo evento, o jurista poderá construir o fato jurídico, o contabilista o fato contábil e 

o economista o fato econômico, todos esses fatos, portanto, são devidamente 

dependentes do corte que se promover quando da análise daquele determinado 

evento. 

O referido autor continua a sua análise explicando que, quanto ao âmbito de 

compreensão do fenômeno, todos os fatos (jurídico, contábil e econômico) são 

construções de linguagens e seguem a gramaticalidade própria do universo 

linguístico a que pertencem, motivo pelo qual entendemos que só serão fatos 

jurídicos aqueles constituídos pela linguagem jurídica sobre a qual falamos no início 

deste trabalho25.  

Vale lembrar, ainda com base nas lições de Paulo de Barros Carvalho, que a 

construção do fato jurídico nada mais é que a constituição de um fraseado normativo 

capaz de justapor-se como antecedente normativo de uma norma individual e 

concreta, dentro das regras sintáticas estabelecidas pela gramática do direito, assim 

                                                 
25

 “Por fim, não nos esqueçamos de que a camada linguística do direito está imersa na complexidade 
do tecido social, cortada apenas para efeito de aproximação cognoscitiva. O real, com a 
multiplicidade de suas determinações, só é susceptível de uma representação intuitiva, porém 
aberta para receber inúmeros recortes cognoscitivos. Com tais ponderações, torna-se hialina a 
afirmativa de que um mesmo evento, poderá o jurista construir o fato jurídico; como também o 
contabilista, o fato contábil; e o economista o fato econômico. Tudo, portanto, sob a dependência 
do corte que se quer promover daquele evento. E quanto ao âmbito de compreensão deste 
fenômeno, retornando à linha de raciocínio inicial, citemos que todos os fatos são construções de 
linguagem, e, como tanto, são representações metafóricas do próprio evento. Seguem a 
gramaticalidade própria do universo linguístico a que pertencem – o jurídico – quando constituinte 
do fato jurídico ou contábil, por exemplo, quando construtores do fato contábil. As regras da 
gramática cumprem função linguística reguladora de um idioma historicamente dado. O direito, 
portanto, é linguagem própria compositiva de uma realidade jurídica. Provém daí o nominar-se 
Gramática Jurídica ao subconjunto das regras que estabelecem como outras regras devem ser 
postas, modificadas ou extintas, dentro de certo sistema.” (CARVALHO, 2008, p. 8-9). 
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como de acordo com os limites semânticos arquitetados pela hipótese da norma 

geral e abstrata (CARVALHO, 2008, p. 8-9). 

Desse modo, fica clara a nossa posição no sentido de que inexiste fato puro e 

de que o fato só será jurídico quando revestido de sua linguagem própria que, 

necessariamente, será distinta da linguagem das demais ciências, como a 

contabilidade e a economia que constituirão, portanto, em muitas oportunidades, 

realidades distintas da jurídica, mesmo quando se referirem ao mesmo evento.  

Tais conclusões, contudo, não afasta a necessidade de apresentarmos 

algumas considerações sobre os chamados mercado financeiro e mercado de 

capitais, na medida em que é nesse último ambiente onde ocorrem as operações 

relativas aos valores mobiliários, objeto de estudo do presente trabalho.  

Por essa razão, serão feitas considerações de natureza econômica sobre o 

mercado financeiro e de capitais26 que nos ajudarão a compreender os eventos ali 

ocorridos, cabendo-nos, contudo, em momento posterior, fazer um corte jurídico 

sobre tais eventos, levando em consideração as normas jurídicas atinentes à 

matéria, que, por sinal, não se limitam às normas jurídicas de natureza tributária, 

mas também de natureza regulatória, ficando evidente, portanto, a sistematicidade 

da nossa análise, até porque entendemos que o direito tributário é um direito de 

sobrelinguagem, isto é, é um ramo do direito (se autonomamente considerado) que 

tem por objeto sempre outra linguagem jurídica, normalmente pertencente a outros 

ramos do direito, quando autonomamente considerados. 

Feitas essas considerações, passamos a apresentar alguns aspectos gerais 

do mercado financeiro e de mercado de capitais, iniciando pela definição do conceito 

de poupança e investimento. 

É clássico o exemplo de Murray Polakoff, narrado por Eizirik et al. (2011, p. 

1), sobre a chamada “economia de Robison Crusoé”. Nessa estória, Crusoé, após 

sobreviver a um naufrágio, passou a habitar uma ilha deserta e a alimentar-se da 

sua pescaria diária. Passado o tempo, ele decidiu fabricar uma rede para que 

pudesse aumentar a quantidade de peixes pescados, tendo, assim, mais tempo para 

o lazer.  

                                                 
26

  Para não haver dúvidas as considerações que serão feitas serão de natureza meramente 
econômica, com o intuito de se buscar a chamada intertextualidade das diferentes disciplinas e 
realidades (jurídica e econômica) e não de natureza jurídico-econômica ou econômico-jurídica, pois 
em nosso entender essas ultimas realidades não existem, existindo apenas a realidade jurídica e a 
realidade econômica. 
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No entanto, para que se dedicasse à confecção da rede, teria de parar de 

pescar, razão pela qual deveria diminuir o seu consumo diário de peixe, de modo 

que a quantidade de pesca fosse suficiente para lhe alimentar enquanto 

confeccionava a rede, que levaria um dia para ficar pronta.  

Nessa atitude, Crusoé, em um primeiro momento, abstém-se do consumo, 

configurando, assim, um ato de poupança e, na sequência, utiliza-se dos recursos 

poupados para a produção da rede, um bem de capital, constituindo, assim, um 

investimento. Nesse exemplo, portanto, as figuras de poupador e de investidor 

concentram-se na mesma pessoa. 

Na economia moderna, porém, são vários os agentes econômicos envolvidos 

que têm, inclusive, intenções e necessidades diversas de investimento e poupança, 

havendo tanto a figura dos deficitários quanto dos superavitários, ou poupadores e 

os tomadores de recursos, sendo os primeiros aqueles que têm uma necessidade de 

investimento inferior à capacidade de poupar e os tomadores ou deficitários que são 

aqueles cujas necessidades de investimento são superiores à capacidade de 

poupar. 

Com base nessas simples considerações, verificamos facilmente que, na 

economia de mercado, há pessoas superavitárias e pessoas deficitárias, motivo pelo 

qual é preciso existir um canal para que haja fluxo de recursos entre essas pessoas 

e, assim, os deficitários possam obter recursos necessários aos seus projetos de 

investimento e os superavitários possam aplicar a sua poupança. 

Esse canal ou canais, de uma forma geral, é chamado de Sistema Financeiro27 

e é subdividido em: (a) mercado de crédito, que também chamaremos, nesse 

trabalho, de mercado financeiro, por entendermos serem sinônimos; (b) mercado 

monetário; (c) mercado cambial; e (d) mercado de capitais, que também será 

chamado de mercado de valores mobiliários, por serem sinônimos (EIZIRIK et al., 

2011, p. 7). 

No mercado de crédito ou mercado financeiro, as instituições financeiras, que 

serão analisadas oportunamente, são, via de regra, os intermediadores entre os 

deficitários e os superavitários e assumem, perante os seus credores, os riscos de 

eventual inadimplência da obrigação pelo devedor. Assim, nesse mercado, não há 

                                                 
27

  Sztajn (2011, p. 79) define Sistema Financeiro como o conjunto de normas, práticas e instituição 
que permite mobilizar recursos e pô-los à disposição de pessoas que precisam de financiamento, 
definição esta que adotamos no presente trabalho. 
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uma relação direta entre o superavitário e o deficitário, mas uma relação 

intermediada por uma instituição financeira que, inclusive, assume os riscos da 

operação, colocando-se entre as partes que detêm poupança e aquelas que 

necessitam de recursos. Há, ainda, outras atividades (serviços) desenvolvidas pelas 

instituições financeiras, conforme se demonstrará em seguida. 

No mercado monetário, são realizadas operações com títulos públicos de 

curto prazo sem necessidade da intermediação financeira. 

O mercado cambial caracteriza-se pelas operações de curto prazo de compra 

e venda de moeda estrangeira, sendo sempre necessária a intermediação de 

instituições financeiras ou autorizadas a funcionar.  

Já no mercado de capitais, há a chamada desintermediação financeira, tendo 

em vista que nele as instituições financeiras não intermedeiam a relação entre 

aqueles que necessitam de recurso e aqueles de dispõem de recursos. Nas 

operações celebradas no mercado de capitais, o fluxo de recursos dá-se 

diretamente entre o detentor da poupança e aquele que necessita de financiamento. 

Já as instituições financeiras ou entidades autorizadas a funcionar têm o mero papel 

de viabilizar as referidas operações, sem, contudo, assumir, via de regra, qualquer 

risco que lhe seja relativo28.  

Feitas essas considerações genéricas e iniciais sobre o mercado financeiro 

ou de crédito, e sobre o mercado de capitais ou de valores mobiliários, passamos a 

apresentar, os órgãos reguladores desses mercados, o papel e as características 

das instituições financeiras, das bolsas de valores, das corretoras e das 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários e do mercado de balcão, para que, 

assim, possamos aprofundar ainda mais o estudo das características de cada um 

dos referidos mercados.  

Vale destacar, ainda, que, neste trabalho, serão analisados apenas o 

mercado de crédito e o mercado de valores mobiliários, não fazendo parte deste 

estudo o mercado de monetário nem o mercado cambial.  

 

 

 

                                                 
28

  Existem exceções relativamente à assunção de riscos por parte das instituições financeiras, como, 
por exemplo, quando elas, na condição de underwritings, garantem as operações, conforme 
explicado no item 4.4.  
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4.2 OS ÓRGÃOS REGULATÓRIOS 

 

Dentre os órgãos regulatórios que merecem destaque, listamos o Banco 

Central do Brasil, o Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores 

Mobiliários. 

 

4.2.1 O Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil e a Comissão 

de Valores Mobiliários  

 

Criado pela Lei nº 4.595/1964, o Conselho Monetário Nacional (CMN), órgão 

normativo por excelência, é o órgão estatal máximo dentro do mercado financeiro e 

do mercado de capitais brasileiro e tem por objetivo fixar as diretrizes das políticas 

monetária, creditícia e cambial do país. 

Sob o ponto de vista normativo, vale destacar que compete ao CMN regular a 

constituições, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras 

que operam no país. Além disso, nos termos da referida lei, são funções do CMN 

(BRASIL, 1965): 

a) adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da 

economia nacional e seu processo desenvolvimento; 

b) regular o valor interno da moeda, prevenindo ou corrigindo os surtos 

inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa; 

c) regular o valor externo da moeda e o equilíbrio do balanço de 

pagamentos do País; 

d) orientar a aplicação de recursos das instituições financeiras públicas ou 

privadas, de forma a garantir condições favoráveis ao desenvolvimento 

equilibrado da economia nacional; 

e) propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos 

financeiros, de forma a tornar mais eficiente o sistema de pagamento e 

mobilização de recursos; 

f) zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras; 

g) coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da 

dívida pública interna e externa; 

h) estabelecer a meta de inflação; 

i) autorizar a emissão de papel moeda; 
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j) aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central do 

Brasil (BACEN); 

k) fixar diretrizes e normas da política cambial; 

l) disciplinar o crédito em suas modalidades e as formas das operações 

creditícias; 

m) estabelecer limites para a remuneração das operações e serviços 

bancários ou financeiros; 

n) determinar as taxas de recolhimento compulsório das instituições financeiras; 

o) regulamentar as operações de redesconto de liquidez; 

p) outorgar ao BACEN o monopólio das operações de câmbio quando o 

balanço de pagamento exigir; 

q) estabelecer normas a serem seguidas pelo BACEN nas transações com 

títulos públicos. 

Também criado pela Lei nº 4.595/1964, o Banco Central do Brasil, autarquia 

federal com personalidade jurídica, patrimônio próprio e interveniente direto do 

Sistema Financeiro Nacional e indireto da economia, é o órgão central do Sistema 

Financeiro Nacional e tem por função cumprir e fazer cumprir as normas que 

regulam o funcionamento do sistema e as normas expedidas pelo Conselho 

Monetário Nacional, sendo, portanto, o agente fiscalizador do mercado financeiro e 

de todos os demais mercados que não seja o de valores mobiliários, que está sujeito 

à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, com exceção daqueles valores 

mobiliários que não constam da Lei nº 6.385/1976 e respectivas alterações 

legislativas, pois esses valores mobiliários estão sob a competência do BACEN, nos 

termos da Lei nº 4.728/1965. 

Além dessa função fiscalizatória do mercado financeiro e dos demais 

mercados do Sistema Financeiro Nacional não sujeitos à competência da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), podemos enumerar, ainda, as seguintes funções do 

BACEN, nos termos da Lei nº 4.595/1964 (BRASIL, 1965):  

a) emitir papel-moeda e moeda metálica nas condições e limites autorizados 

pelo CMN; 

b) executar os serviços do meio circulante; 

c) receber os recolhimentos compulsórios dos bancos comerciais e os 

depósitos voluntários das instituições financeiras e bancárias que operam no 

país; 
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d) realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras 

dentre um enfoque de política econômica do governo ou como socorro a 

problemas de liquidez; 

e) regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros 

papéis; 

f) efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e 

venda de títulos públicos federais; 

g) emitir títulos de responsabilidade própria, de acordo com as estabelecidas 

pelo CMN; 

h) exercer o controle de crédito sob todas as suas formas; 

i) exercer a fiscalização das instituições financeiras, punindo-as quando 

necessário; 

j) autorizar o funcionamento, estabelecendo a dinâmica operacional, de 

todas as instituições financeiras; 

k) estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção 

nas instituições financeiras privadas; 

l) vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de 

capitais; 

m) controlar o fluxo de capitais estrangeiros, garantindo o correto 

funcionamento do mercado cambial, operando, inclusive, via ouro, moeda 

ou operações de crédito no exterior; 

n) determinar, via Comitê de Política Monetária (Copom), a taxa de juros de 

referência para as operações de um dia – a taxa Selic. 

A Comissão de Valores Mobiliários, autarquia federal em regime especial, 

com status de agência reguladora, foi criada pela Lei nº 6.385/1976 e, dentre as 

suas funções, merece destaque a regulamentação, disciplina e fiscalização dos 

valores mobiliários listados na referida lei e nas respectivas e subsequentes 

alterações legislativas29. É função da CVM regular e fiscalizar o mercado de capitais 

brasileiro.  

                                                 
29

  Não obstante trate-se de obra sem as atualizações da Lei nº 10.303/2001, merece destaque, nesse 
sentido, as considerações de Mosquera (1999, p.47) “A Lei nº 6.385/76, por sua vez, exclui da 
competência da Comissão de Valores Mobiliários a regulamentação e disciplina do mercado de 
títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal e os títulos cambiais de responsabilidade de 
instituições financeira, exceto debêntures. Fica claro, pois, que a Comissão de Valores Mobiliários 
dispõe de competência para disciplinar o mercado no qual são negociados os valores mobiliários 
acima elencados – o referido autor refere-se aos valores mobiliários elencados na Lei nº 6.385/76. 
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Além disso, com base na Lei nº 6.385/1976 e subsequentes alterações 

legislativas, dentre elas a famosa alteração legislativa trazida pela Lei nº 

10.303/2001, conhecida como a Nova Lei das Sociedades Anônimas, podemos 

listar, dentre as funções e prerrogativas da CVM, a disciplina e fiscalização das 

seguintes atividades: 

a) emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado; 

b) negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários; 

derivativos; operações das Bolsas de Valores e de Mercadorias e Futuros; 

c) administração de carteiras e custódia de valores mobiliários; 

d) auditoria das companhias abertas; 

e) serviços de consultor e analista de valores mobiliários. 

Além disso, podemos afirmar que, após a criação da CVM, houve um forte 

estímulo à aplicação no mercado acionário, com relevante garantia do 

funcionamento eficiente e regular das bolsas de valores e de mercadorias e futuros, 

bem como das instituições auxiliares que operam nesses mercados. Também ficou 

clara a existência de uma proteção aos titulares de valores mobiliários contra 

emissões irregulares e manipulação de preços em mercados primários e 

secundários, havendo, também, destacada fiscalização da emissão, registro, 

distribuição e negociação de títulos emitidos pelas sociedades anônimas de capital 

aberto30.  

 

4.3 O MERCADO FINANCEIRO E AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  

 

Não obstante já tenhamos apresentado considerações genéricas sobre o 

mercado financeiro, entendemos importante trazer considerações mais detalhadas 

sobre esse mercado e sobre as instituições financeiras, entidades mais importantes 

desse mercado, quando excluímos o papel dos órgãos reguladores, já estudados 

neste capítulo. 

                                                                                                                                                         
Trata-se de competência restrita e taxativa. O mercado onde se negociam os demais valores 
mobiliários devem ser fiscalizados pelo Banco Central do Brasil. Em outras palavras, podemos 
afirmar que a Comissão de Valores Mobiliários disciplina um mercado de valores mobiliários 
restrito, isto é, definido em lei, enquanto o Banco Central do Brasil regulamenta um mercado de 
capitais residual e, em tese, mais amplo. Daí porque afirmamos, em tópico supra, que a Lei nº 
4.728/65, naquilo que diz respeito aos valores mobiliários de competência do Banco Central do 
Brasil, está em pleno vigor e eficaz.” Ainda sobre o âmbito de competência da CVM, Eizirik et al. 
(2011, p. 263) entendem que o conceito de valor mobiliário é o balizador de sua competência. 

30
 Nesse sentido, Fortuna (2008, p. 24). 
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Conforme afirmamos, entendemos que o Sistema Financeiro é subdivido em 

quatro espécies: (a) mercado de crédito ou mercado financeiro; (b) mercado 

monetário; (c) mercado cambial; e (d) mercado de capitais ou de valores mobiliários, 

sendo os mercados financeiro e de capitais os que nos interessam. 

Sobre o mercado financeiro, destacamos que a mobilização e a canalização 

dos recursos excedentes são efetuadas por meio de um intermediário financeiro 

(instituições financeiras – bancos), que se coloca entre o investidor e o beneficiário 

do investimento (YAZBEK, 2009, p. 126).  

Em outras palavras, podemos afirmar que o poupador busca uma instituição 

financeira (banco) e lhe confia o depósito desses valores com a expectativa de ter o 

dinheiro remunerado (normalmente, via renda fixa – objeto de estudo posterior) e, 

assim, obter um ganho financeiro31. 

Por outro lado, as instituições financeiras, ao receberem esses valores que 

lhes foram confiados pelos poupadores-investidores, emprestam, por sua conta e 

risco, esses recursos para terceiros que necessitam de recursos financeiros, motivo 

pelo qual esse mercado também é conhecido como mercado de crédito. 

Obviamente, a instituição financeira, para obter ganho, precisa captar esses 

recursos a um valor de juros inferiores ao que disponibiliza aos seus clientes que 

necessitam de recursos, razão pela qual sempre remunerará os seus clientes 

(investidores) a juros menores do que os cobrados dos seus outros clientes 

(tomadores de crédito). Essa diferença entre o preço de captação e o preço de 

disponibilização chama-se spread bancário, que se configura como uma das 

maiores fontes das instituições financeiras32.  

Desse modo, podemos dizer que duas são as principais características do 

mercado financeiro: (a) a intermediação; e (b) o risco, inerente à atividade de 

emprestar recursos, por parte das instituições financeiras. 

Sobre a intermediação, vale destacar que aquele que necessita de crédito 

não busca diretamente daquele que tem poupança e vice-versa, ou seja, aquele que 

tem poupança não oferece os seus recursos àqueles que necessitam de crédito. Na 

verdade, ambos buscam uma instituição financeira que age como intermediador 

                                                 
31

  O conceito de ganho financeiro será estudado quando tratarmos das regras de tributação 
especificamente, mas chamamos atenção, desde já, para a importância do termo.  

32
  Além do spread, as instituições financeiras prestam diversos serviços aos seus clientes, os quais 
lhes remuneram por eles, sendo, portanto, outras fontes de receita das instituições financeiras.  
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desse fluxo financeiro, motivo pelo qual esse mercado também é conhecido por um 

terceiro nome chamado de mercado de intermediação financeira. 

Acerca do risco, é importante ressaltar que o investidor que deposita os seus 

recursos na instituição financeira não arcará com eventual prejuízo, na hipótese do 

tomador do crédito não honrar a obrigação perante a instituição financeira. Nessa 

hipótese, o prejuízo será da própria instituição, e não do investidor. Sobre esse risco 

das instituições financeiras, merece destaque o comentário de Sztajn (2011) no 

sentido de que as instituições financeiras não são remuneradas pela intermediação 

em si, mas pela assunção de riscos33. Sob essa perspectiva, não é a atividade de 

captar e emprestar que remunera a instituição financeira em si, mas o risco que ela 

assume ao exercer tal atividade. 

Nessa direção, as instituições financeiras são aquelas que captam recursos 

de terceiros, pagando-lhe remuneração normalmente sob a forma de renda fixa, que, 

por sua conta e risco, emprestam esses valores a terceiros, que necessitam de 

financiamento, a juros superiores ao de captação. Nos termos da lei, são instituições 

financeiras: (a) estabelecimentos bancários oficiais ou privados; (b) sociedades de 

crédito, financiamento e investimento; (c) caixas econômicas; (d) cooperativas de 

crédito; e (e) seções de crédito das cooperativas.  

 

4.4 O MERCADO DE CAPITAIS, AS BOLSAS DE VALORES E O MERCADO DE 

BALCÃO ORGANIZADO 

 

Enquanto o mercado financeiro tem por características a intermediação de 

moeda34, realizada sempre por uma instituição financeira e por sua conta e risco, no 

mercado de capitais há a chamada desintermediação financeira, sendo o risco do 

investidor.  

Como dissemos, o mercado de capitais, também conhecido como mercado de 

valores mobiliários, é aquele que se caracteriza pela relação direta entre o detentor 

da poupança e aquele que necessita de financiamento, e as instituições financeiras 

ou entidades autorizadas a funcionar têm o mero papel de viabilizar as referidas 

                                                 
33

  “O papel dos bancos, emprestadores profissionais de moeda, dado o fato de poderem reunir 
montantes expressivos de riqueza, lhes permite diversificar os riscos, de um lado, enquanto de 
outro, por facilitarem a antecipação do consumo das pessoas, são remunerados não pela 
intermediação, mas pela assunção de riscos (SZTAJN, 2011, p. 80). 

34
  Consideraremos moeda como um instrumento que põe fim às relações existentes no mercado 
(MOSQUERA, 2006, p. 73).  
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operações, sem, contudo, assumir, via de regra, qualquer risco que lhes seja 

relativo. 

Nesse mercado, o investidor assume o risco do investimento, normalmente 

realizado sobre a modalidade de renda variável, e aqueles que necessitam de 

recursos realizam a captação mediante a emissão e entrega de valores mobiliários 

ao investidor, em contrapartida ao valor investido. 

Um bom exemplo é a venda de ações em bolsa de valores. Nesse mercado, 

as companhias entregam ao investidor participação societária em troca de recursos 

para investir no desenvolvimento de sua atividade social. 

Ao tratarmos da questão do risco, sob a perspectiva do captador, usamos o 

termo via de regra para excepcionar as operações com garantia firme e residual, 

desempenhadas pelos underwriters (instituições financeiras). Nesses casos, as 

companhias que necessitam captar recursos acabam mitigando ou até eliminando o 

risco da emissão, em razão das garantias dadas pelo underwriter da respectiva 

emissão.  

Sob o ponto de vista do investido, contudo, não há mitigação ou eliminação 

de risco: o investidor poderá ter ganhos ou perdas financeiras35 de acordo com a 

respectiva valorização ou desvalorização do valor mobiliário emitido pela companhia, 

quando for considerado o momento da compra e o momento da venda36.  

A exceção merece destaque em razão do disposto no artigo 19, § 3º, da Lei 

nº 6.385/1976 e do artigo 3º da Instrução CVM nº 400/2003, que estabelece a 

obrigatoriedade da presença (intermediação) de uma instituição financeira na 

colocação dos valores mobiliários junto aos investidores para que seja permitida às 

companhias a emissão de valores mobiliários (EIZIRIK et al, 2011, p.179). Nessa 

função, as instituições financeiras desenvolvem o papel de underwriting, sendo esse 

um dos principais papéis das instituições financeiras no mercado de valores 

mobiliários, em razão do chamado placing power ou poder de colocação.  

Acerca dos riscos nas operações de emissão pública de valores mobiliários, 

vale destacar que o captador de recursos lida, basicamente, com três riscos: (a) 

                                                 
35

  A noção de ganha e perda no mercado de capitais também será analisada quando enfrentarmos o 
tema sob a perspectiva da tributação, mas, desde já, fica destacada a importância do tema.  

36
  Assim como merece destaque a noção de ganho e perda, devemos chamar atenção também ao 
intervalo relativo ao tempo da compra e ao tempo da venda, sob a perspectiva tributária. O tema 
será objeto de análise adiante.  
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risco de espera – wating risk; (b) risco de precificação – princing risk; e (c) risco de 

mercado – marketing risk. 

O risco de espera corresponde aquele relativo ao prazo entre a preparação da 

oferta pública e à efetivação da emissão. Nesse período, questões econômicas, 

políticas e de outra natureza podem afetar significativamente a emissão. É comum 

verificarmos companhias se prepararem para uma oferta pública inicial (IPO)37 e 

desistirem em uma determinada etapa do processo de preparação. 

 O risco de precificação, por sua vez, diz respeito à dificuldade que a 

companhia emissora tem para alcançar o que chamamos de preço ótimo de venda38, 

que corresponde ao equilíbrio entre as necessidades de captação da companhia 

emitente e capacidade de pagamento do investidor. Já o risco de mercado relaciona-

se às contingências próprias do mercado aos quais estão sujeitos os investidores39. 

Normalmente, as instituições financeiras assumem, em nome da companhia 

emissora, mediante o recebimento de uma comissão, os chamados riscos de 

precificação e riscos de mercado, deixando a cargo da companhia emissora o risco da 

espera. 

Acerca dessa assunção de riscos por meio das instituições financeiras e das 

demais sociedades que tenham por objeto distribuir a emissão de valores 

mobiliários, o artigo 15 da Lei nº 6.385/1976 estabelece quais são as modalidades 

de underwriting existentes no mercado de capitais brasileiro, quais sejam: (a) firme; 

e (b) de melhores esforços (BRASIL, 1976). 

O underwriting firme assume a obrigação de subscrever a totalidade dos 

valores mobiliários para posterior revenda ao público ou ainda, as sobras de uma 

emissão (nesse caso, estamos diante de um underwriting residual). Nesse cenário, a 

companhia emissora recebe os recursos da própria instituição garantidora, 

independentemente do sucesso da emissão, tendo em vista que o underwriter 

                                                 
37

  O termo IPO tem origem inglesa e corresponde às iniciais da frase initial public offering. 
38

 “A empresa deve escolher a quantidade que irá produzir q* e o preço que cobrará pelo produto p* 
de modo a maximizar seus lucros. [...] Veja que quando a produção q é baixa, aumentá-la leva a 
maior lucro. Porém, a partir de certo ponto, o lucro passa a ser decrescente na quantidade q. O 
ponto que dá o lucro máximo, q*, é justamente o ponto a partir do qual aumentamos em q passam 
a reduzir o lucro L. Essa ideia pode ser representada utilizando-se o conceito de lucro marginal. 
Como no caso da receita e do custo, o lucro marginal é o lucro obtido com a produção e venda de 
uma unidade a mais, dado que já se decidiu produzir e vender q unidades”. (GUIMARÃES; 
GONÇALVES, 2010). O conceito de preço ótimo de venda é traduzido pelos citados autores como 
lucro máximo e matematicamente representa o ponto máximo da parábola de uma função negativa 
de segundo grau, em que a quantidade q de ações ofertadas no mercado e seus respectivos 
preços p compõem uma função p(q) = - q² + c. 

39
  Guimarães e Gonçalves (2010, p. 181). 
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adquire a totalidade dos valores mobiliários emitidos, ou recebe o resultado das 

operações realizadas pelos investidores e o saldo das operações não realizadas são 

garantidas pelo underwriter residual. 

Já o underwriting de melhores esforços é caracterizado não pela garantia de 

compra por parte da instituição financeira, mas pela sua prática de melhores 

esforços para se atingir os melhores resultados com a emissão dos valores 

mobiliários. 

Há, ainda, a figura do underwriting misto, por meio do qual parte dos valores 

mobiliários está sujeita à garantia firme e parte à de melhores esforços. 

Feitas essas explicações sobre a assunção de riscos das instituições 

financeiras e sociedades que tenham por objeto a distribuição de valores mobiliários, 

como é o caso, por exemplo, das distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 

entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, voltamos a tratar sobre a dinâmica 

de investimentos diretos do mercado de capitais, dando ênfase ao papel das 

bolsas40 e do mercado de balcão. 

Até passarem pelo processo de desmutualização, IPO e fusão41, a Bolsa de 

Valores de São Paulo (Bovespa) e a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) 

desempenhavam funções distintas. 

A Bovespa mantinha local ou sistema adequado para a negociação de valores 

mobiliários, em mercado livre e aberto, especialmente organizado e fiscalizado pela 

própria bolsa, pelas sociedades corretoras associadas e pelas autoridades 

competentes. 

Como exemplo de títulos e valores mobiliários que eram negociados na 

Bovespa, podemos citar: (a) valores de emissão e corresponsabilidade das 

                                                 
40

  Segundo Jaques Le Goff (apud SOUZA JUNIOR, 2012, p. 591), as bolsas surgiram na Europa, 
ainda na idade média, após o final do período de saques das invasões bárbaras. O surgimento das 
bolsas deu-se em razão da percepção dos comerciantes da época no sentido de que a exposição 
de certos produtos não era eficaz, principalmente aqueles fungíveis, bem como aqueles que 
ocupavam muito espaço físico, como farinha, por exemplo. Diante dessa situação, os comerciantes 
tiveram a ideia de estabelecer locais, próximos às feiras, onde era possível a negociação de certas 
mercadorias pelo gênero, com qualidade padronizada. Narra Souza Junior (2012, p. 592), que 
apenas os comerciantes fundadores desses estabelecimentos (atualmente chamados de bolsas) 
poderia negociar no recinto ou pessoas expressamente admitidas por eles, pois, apenas assim, o 
êxito da operação de compra e venda de mercadoria. Atualmente, as bolsas de valores funcionam 
com a mesma lógica, apesar dos processos de desmutualização aos quais foram submetida, 
dentre ela as antigas BM&F e Bovespa, atual BM&FBovespa. 

41
  No segundo semestre de 2007, a Bovespa e a BM&F passaram pelo processo de 
desmutualização, ou seja, foram transformadas de associações civis sem fins lucrativos em 
sociedades anônimas. Posteriormente, ambas as bolsas abriram capital por meio de oferta pública 
inicial de ação. Em 2008, houve a fusão da Bovespa com a BM&F, criando-se assim a chamada 
BM&FBovespa.  
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companhias aberta; (b) direitos referentes a títulos e valores mobiliários (opções); (c) 

debêntures; (d) partes beneficiárias; (e) certificados de depósito de valores 

mobiliários; e (f) quotas de fundos de investimento, dentro outros. 

A BM&F, por sua vez, negociava valores mobiliários distintos daqueles 

negociados na Bovespa, a exemplo: (a) das commodities; e (b) dos ativos 

financeiros. 

Atualmente, com a existência da Bolsa de Valores, Mercados e Futuros de São 

Paulo (BM&FBovespa), a atividade da bolsa é dividida em dois seguimentos: (a) 

aqueles que anteriormente pertenciam a Bovespa a exemplo das ações de emissão 

de companhias abertas; bônus de subscrição; quotas de fundos; debêntures; notas 

promissórias; Brazilian Depository Receipts (BDR)42; warrants e certificados de ações 

lançados por empresas sediadas nos países que integram o Mercosul; e (b) aqueles 

que anteriormente pertenciam a BM&F, a exemplo dos contratos à vista de 

determinado ativos e commodities, contratos a termo, de futuros, de opções e de 

swaps, bem como os contratos relativos às mercadorias (açúcar, álcool, soja, dentre 

outros).  

Ou seja, na BM&FBovespa são negociados diversos valores mobiliários, 

sendo, portanto, o ambiente, por excelência, da realização das operações relativas 

aos títulos e valores mobiliários. Nesses tipos operações, o intuito de investidor, de 

uma forma geral, é obter ganhos financeiros, mas, em alguns momentos, algumas 

operações tem efeito apenas de proteção, conforme será demonstrado adiante. 

Contudo, o objetivo maior é obter ganhos financeiros, não obstante a existência de 

constantes perdas que, naturalmente, também ocorrem. Sob a perspectiva daqueles 

que necessitam de recursos, os valores mobiliários são emitidos para que haja 

capitalização ou financiamento das companhias emissoras ou de suas atividades. 

Ainda sobre as negociações em ambiente bursátil, vale a distinção entre 

mercado primário e secundário. Como se sabe, o mercado de apitais (ou de valores 

mobiliários) tem por uma de suas principais funções a de que as companhias ou 

outros emissores de valores mobiliários, com o intuito de viabilizar projeto de 

investimento, captem recursos diretamente do público investidor em condições mais 

                                                 
42

  Sobre os valores mobiliários escritos em língua inglesa não foi feita tradução ou explicação porque 
essas explicações serão feitas no sexto capítulo, em que se definem os valores mobiliários, 
inclusive os apresentados em língua inglesa. 
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vantajosas do que as oferecidas pelos empréstimos e financiamentos bancários 

(mercado financeiro).  

O mercado primário caracteriza-se pela emissão inaugural de valores 

mobiliários para que haja exatamente essa viabilização dos projetos de 

investimento, contudo alguns desses valores mobiliários não são resgatáveis em um 

futuro próximo ou simplesmente não são resgatáveis, fatores esses que trariam 

problemas de liquidez aos investidores, motivo pelo qual é possível que esses 

investidores negociem (alienem ou aluguem, por exemplo) tais valores mobiliários 

com terceiros no chamado mercado secundário43. 

Ainda sobre o mercado de capitais, é importante frisar que os valores 

mobiliários podem ser negociados tanto em ambiente bursátil quanto no chamado 

mercado de balcão organizado. 

A diferença entre esses mercados consiste na ausência de local físico do 

mercado de balcão, para a realização das operações com valores mobiliários, não 

obstante exista um sistema organizado para a confluência das informações desse 

mercado. Todas as operações com valores mobiliários que não são realizadas em 

bolsa são, residualmente, realizadas no mercado de balcão organizado44. 

Vale destacar que apenas poderão ser negociadas, no mercado de balcão, as 

ações das companhias abertas com registro para negociação em mercado de balcão 

organizado, exceção feitas às debêntures que poderão ser negociadas em ambos os 

mercados, desde que atingidos os critérios legais para tanto. 

O mercado de balcão organizado é uma boa opção para as empresas de 

menor porte, tendo em vista que o mercado de bolsa acaba sendo dominado pelas 

ações de grandes companhias, motivo pelo qual é importante que as companhias 

menores cogitem negociar seus valores mobiliários no mercado de balcão 

organizado. 

Para que não haja dúvidas sobre o papel das sociedades corretoras de títulos 

e valores mobiliários e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários 

passamos a defini-las. 

                                                 
43

  Para mais informações, visitar o Portal do Investidor (www.portaldoinvestidor.com.br), administrado 
pela Comissão de Valores Mobiliários.  

44
  Vale ressaltar a existência do chamado mercado de balcão não organizado que pode ser definido 
com o mercado residual do mercado de balcão organizado e corresponde àquelas operações 
realizadas sem a existência de uma entidade devidamente regulamentada para organizá-lo e 
efetivar as suas operações.  
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As sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários são instituições 

típicas do mercado acionário, operando com a compra, venda e a distribuição de 

títulos e valores mobiliários (inclusive ouro) por conta de terceiros. Elas fazem a 

intermediação com as bolsas. As sociedades distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários, por sua vez, têm atividade mais restrita que as corretoras, tendo em 

vista que, apesar de desempenharem as mesmas funções das corretoras, não tem 

acesso às operações de bolsa45.  

 

4.5 SOBRE A RENDA FIXA E A RENDA VARIÁVEL 

 

Para completar as considerações sobre o mercado financeiro e de capitais, 

essenciais ao estudo da tributação das operações relativas aos valores mobiliários e 

de sua renda, entendemos ser extremamente importante que sejam feitas algumas 

anotações sobre a definição do conceito de renda fixa e de renda variável. 

O mercado de renda fixa compreende negociações que remuneram o capital 

com valores certos e predeterminados no momento da contratação relativamente à 

liquidação. Já no mercado de renda variável, a remuneração do investidor 

dependerá do sucesso do empreendimento em que foi aplicado o capital, de modo 

que poderá, se mal sucedido, inclusive, gerar perdas ao investidor (BIFANO, 2011, 

p. 88).  

Bifano (2011, p. 88), ao tratar da renda fixa e da renda variável, chama 

atenção para o fato de que, não obstante: (a) a renda fixa seja caracterizada, de 

uma forma geral, por produtos do mercado financeiro, mediante os quais o investidor 

ao liquidar a operação recebe o capital investido, acompanhado do respectivo 

rendimento; e que (b) a renda variável seja caracterizada, de uma forma geral, por 

produtos do mercado de capitais, por meio de bolsas ou mercados secundários 

organizados, mediante o qual o investidor dependendo do sucesso do 

empreendimento terá ganho ou perda, não lhe sendo garantido a devolução do 

capital investido em si, os produtos atuais do sistema financeiro podem ter natureza 

híbrida.  

Os chamados instrumentos híbridos mesclam aplicações de renda fixa e 

variável, e os frutos dessas operações acabam tendo naturezas diversas daquelas 

                                                 
45

  Fortuna (2008, p. 37). 
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que o contrato formulado entre as partes naturalmente geraria. A preocupação de 

Bifano (2011) merece aplausos porque, conforme será demonstrado, uma vez 

alterada a natureza, possível é a alteração dos efeitos tributários da operação, tendo 

em vista que o direito positivo tributário é um direito de sobrelinguagem e sempre 

levará em consideração a natureza jurídica da operação, independentemente do 

instrumento formulado entre as partes. Afinal de contas, em uma linguagem 

figurativa, podemos dizer que o direito tributário é sempre o último a chegar, quando 

se trata de incidência normativa. 

Ademais, ainda com base nas lições de Bifano (2011), vale ressaltar a 

existência dos chamados contratos diferenciais por meio dos quais o investidor 

extrai renda (fixa ou variável) sem ter aplicado qualquer contrato inicial. Nesses 

casos, também será imperativa a necessidade de estudo da natureza da operação 

para que os efeitos tributários sejam adequadamente aplicados.  

De qualquer maneira, apesar do destaque ora apresentado com base nas 

lições de Bifano (2011), não podemos deixar de reconhecer que, não obstante 

termos enfatizado a necessidade de estudo da natureza dessas operações para 

que, então, possa ser aplicada a norma tributária, fato é que, qualquer que seja a 

operação, mesmo aquela que aparentemente se revista da forma mais simples, é 

obrigatória investigação da sua natureza, sob pena de se alcançar efeito tributário 

distinto daquele que sistematicamente deveria se imputar ao caso concreto. 

Existindo natureza jurídica híbrida, alguma natureza há de preponderar, 

mesmo que seja por determinação do direito positivo. Nesses casos, será 

necessário, contudo, amplo estudo sistemático do ordenamento jurídico para que 

seja verificado se as regras de tributação se adequam às materialidades 

constitucionais de cada um dos tributos incidentes. Não é demais lembrar que esse 

percurso deve ser sempre seguido, independentemente de ser ou não híbrida a 

natureza jurídica da operação, pois esse é sempre o percurso aplicável para que 

seja verificada a validade da tributação imposta pela lei infraconstitucional.  

Feitas essas considerações gerais sobre o mercado financeiro e de capitais, 

passamos a analisar pormenorizadamente os valores mobiliários, objeto maior deste 

estudo, sob o ponto de vista da tributação de suas operações e renda.  
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5 SOBRE OS VALORES MOBILIÁRIOS 

 

5.1 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE OS VALORES 

MOBILIÁRIOS NO BRASIL E DEFINIÇÃO DO CONCEITO 

 

O estudo dos valores mobiliários é indissociável do estudo do mercado de 

capitais. Isso tanto é verdade que, no capítulo anterior, consideramos sinônimos os 

termos mercado de capitais e mercado de valores mobiliários. Por essa razão, neste 

capítulo, daremos novamente enfoque ao mercado de capitais brasileiro, mas sob 

uma perspectiva histórica, levando-se em consideração a evolução não só do 

mercado de capitais brasileiro, mas também a figura do valor mobiliário.  

O objetivo, neste capítulo, portanto, não é traçar aspectos gerais do mercado 

de capitais, objetivo esse já alcançado no capítulo anterior, mas sim apresentar a 

definição do conceito de valores mobiliários sob duas perspectivas: a legal, levando-

se em consideração a própria evolução do mercado de capitais brasileiro, de sua 

respectiva legislação, e a de análise individualizada de alguns valores mobiliários. 

Nesse contexto, é importante destacarmos que, no Brasil, a regulamentação 

do mercado de capitais sofreu inúmeras alterações com o passar dos anos, muitas 

vezes em razão de momentos de crise, como episódios envolvendo fraudes e 

abusos daqueles que captavam, à época, poupança popular. 

Um primeiro exemplo corresponde ao período compreendido entre os anos de 

1889 e 1891. Nesse período, apesar de não podermos considerar a existência de 

um mercado de capitais propriamente dito, podemos mencionar a quebra de grande 

parte das companhias existentes à época no país em razão exatamente dessas 

fraudes (VERÇOSA, 2012, p. 59). 

Esse período, chamado de encilhamento, ocorreu durante o governo 

provisório de Deodoro da Fonseca, em que o Ministro da Fazenda Rui Barbosa, na 

tentativa de estimular a industrialização do Brasil, adotou uma política baseada em 

critérios livres aos investimentos industriais garantidos por emissões monetárias.  

Em razão desse modelo, os agentes autorizados pelo governo agiam 

livremente, sem qualquer vigilância oficial, tendo o país atingido, naquele período, 

importante desenvolvimento econômico. 

Contudo, paralelamente a esse crescimento econômico, cresceu também a 

especulação financeira, a inflação, os números de empresas fantasmas e de ações 



61 

negociadas em bolsa sem qualquer tipo de lastro. O termo encilhamento, inclusive, 

surgiu do ato de encilhar, relativo ao modo pelo qual as apostas eram efetuadas 

pelos especuladores, que atuavam, naquela época, na Bolsa de Valores.  

Em razão desse histórico negativo, os brasileiros, por muitos anos, investiram 

principalmente em ativos reais, como, por exemplo, em imóveis, evitando aplicações 

em títulos públicos ou privados (COMPARATO, 1971, p. 16), não sendo exagero 

afirmar que até o ano de 1964 o mercado de capitais brasileiro praticamente 

inexistiu.  

A partir de 1964, contudo, esse cenário começou a mudar em razão de 

inúmeras reformas na economia interna do país, que passou, inclusive, por uma 

relevante reestruturação do sistema financeiro, mercado financeiro e, discretamente, 

do mercado de capitais que, a partir de então, começou a engatinhar.  

Em razão dessas reformas, começaram a ser introduzidas, no ordenamento 

jurídico, novas regras que estruturaram um novo Sistema Financeiro Nacional, com a 

edição de diversos veículos normativos, merecendo destaque as leis: (a) nº 

4.537/1964, que instituiu a correção monetária; (b) nº 4.595/1964, que criou o CMN e 

o BACEN, além de ter reformulado todo o sistema de intermediação financeira; e (c) 

nº 4.728/1965, considerado por muitos como a primeira lei do mercado de capitais do 

Brasil.  

Adicionalmente, foram criados incentivos para a aplicação no mercado de 

capitais, em especial no chamado mercado acionário (mercado de ações), dentre os 

quais se destacavam os incentivos fiscais, como, por exemplo, ocorreu com: (a) a 

isenção fiscal dos ganhos obtidos em bolsa de valores; e (b) a possibilidade de 

abatimento no Imposto sobre a Renda de parte dos valores aplicados na subscrição 

pública de ações decorrentes de aumentos de capital e a constituição do denominado 

Fundo 157. 

O referido fundo, instituído pelo Decreto-lei nº 157/1967, funcionava como uma 

opção para os contribuintes, que podiam utilizar parte do Imposto sobre a Renda 

devido para aquisição de quotas de fundos de ações de sociedades anônimas 

abertas. 

Em razão dessas medidas, um grande volume de recursos foi destinado ao 

mercado de capitais e houve um rápido crescimento da procura por ações, sem que 

existisse aumento simultâneo de novas emissões pelas empresas, o que levou, 

consequentemente, à valorização desses títulos. 
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Essa situação desencadeou um verdadeiro boom na Bolsa de Valores do Rio 

de Janeiro quando, principalmente, no período compreendido entre dezembro de 

1970 e julho de 1971, houve uma grande onda especulativa e as cotações das 

ações começaram a subir incessantemente. 

Após alcançar o ponto máximo no mês de julho de 1971, as bolsas passaram 

por um movimento de realização de lucros pelos investidores mais experientes, que 

iniciaram a venda de seus títulos. 

Paralelamente a essa movimentação de venda, novas emissões começaram 

a ser realizadas, havendo, assim, um forte aumento na oferta de ações e, 

consequentemente, significativa baixa no preço dos papéis (VERÇOSA, 2012, p. 

61). 

Verificou-se, então, um novo cenário de abusos e fraudes no país, à 

semelhança do ocorrido no período do encilhamento (anos 1889 a 1891), ficando 

claro novamente a importância de uma legislação e fiscalização eficaz para o setor. 

Esse novo movimento especulativo ficou conhecido como Boom de 1971 e, 

apesar de sua curta duração, a oferta de ações de sociedades anônimas frágeis e 

sem qualquer compromisso com seus acionistas minoritários, ocorridas no período, 

geraram grandes prejuízos para os investidores e mancharam a reputação do 

mercado de capitais, ficando, portanto, evidente a fragilidade do mercado de valores 

mobiliários brasileiro e, obviamente, da sua regulação. 

Paralelamente a esse cenário econômico, existia um movimento político 

marcado pelo Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, aprovado pela Lei nº 

6.151/1974. O referido plano definia as principais estratégias de desenvolvimento 

econômico do governo Geisel para o período compreendido entre os anos de 1975 e 

1979 (PRADO, 2005).  

Dentre as metas do referido plano estavam o fortalecimento da empresa 

privada nacional e a formação de conglomerados econômicos brasileiros para fazer 

frente às empresas estrangeiras. 

Sob a perspectiva jurídica, as grandes sociedades deveriam organizar-se sob 

a forma de sociedade anônima. Assim, era imperativa a modernização da legislação 

societária que disciplinava o tema, que, à época, datava de 1940 (LAMY FILHO; 

PEDREIRA, 1997, p. 128). 

Dessa forma, a reforma da Lei das Sociedades por Ações tornava-se 

imperativa para contemplar a estrutura e o funcionamento da grande empresa 
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privada nacional articulada pelo governo da época, bem como realizar diversas 

modificações que o setor privado pleiteava.  

Assim, foram introduzidas, no sistema, novas normas sobre a matéria, 

basicamente por meio de dois veículos normativos até hoje vigentes: (a) a Lei nº 

6.404/1976, a então nova Lei das Sociedades Anônimas (LSA), que visava a 

modernizar as regras que regiam as sociedades anônimas; e (b) a Lei nº 

6.385/1976, a então nova Lei do Mercado de Capitais, que, dentre outras inovações, 

criou e introduziu no mercado uma instituição governamental destinada 

exclusivamente a regulamentar e desenvolver o mercado de capitais brasileiro, 

fiscalizar as bolsas de valores e as companhias abertas, a CVM. 

A partir de então, passou a existir uma divisão de competências entre o 

BACEN e o novo órgão, a CVM, e o termo valor mobiliário passou a ser o marco 

dessa divisão de competências, tendo em vista que, na medida em que um 

determinado título fosse considerado valor mobiliário, sua emissão e negociação 

pública passariam a sujeitar-se às normas e a fiscalização da CVM46. 

Por esse motivo, a noção de valor mobiliário, sob o ponto de vista regulatório, 

é basicamente instrumental, já que tem como principal finalidade demarcar a 

regulação estatal do mercado de capitais (EIZIRIK et al., 2011, p. 27). 

Em outras palavras, a definição do conceito de valor mobiliário é de grande 

importância no contexto do direito comercial e regulatório, pois delimita o âmbito de 

aplicação da Lei nº 6.385/1976 e da regulamentação administrativa editada pela 

CVM. 

Essa importância, contudo, não se limita a esses ramos didáticos do direito, 

mas se aplica também ao direito tributário, na medida em que a tributação de uma 

determinada operação sempre dependerá de sua natureza jurídica e, como dito 

anteriormente, a norma tributária é sempre a última a chegar, em razão de se tratar 

de uma sobrelinguagem. Portanto, uma vez estabelecida a natureza jurídica de valor 

mobiliário, os efeitos tributários lhe serão próprios e distintos de operações com 

títulos de outras naturezas. 

Nesse viés, vale lembrar, portanto, que a intermediação, negociação ou 

distribuição pública por parte dos integrantes do sistema de distribuição de valores 

mobiliários discriminados no artigo 15 da Lei nº 6.385/1976 será de competência da 

                                                 
46

 Processo CVM nº RJ2007/11.593. 



64 

CVM. Por outro lado, os negócios envolvendo quaisquer outros ativos financeiros, 

que não sejam valores mobiliários, serão fiscalizados pelo Banco Central. 

É importante destacar, ainda, a ressalva feita por Salles (1997, p. 125) no 

sentido de que apenas as companhias abertas que pretendem se valer do mercado 

de bolsa ou de balcão para emissão de valores mobiliários estarão sujeitas às 

normas jurídicas da Lei nº 6.385/1976. Eis a sua relevante observação: 

De plano se destaca que a lei se preocupou com os valores mobiliários 
sujeitos ao seu regime, nos levando a crer que poderia haver outros – e os 
há – que não estão sujeitos aos ditames dessa lei, pois, conforme o artigo 
1º da Lei 6.385/76, por ela apenas são disciplinadas e fiscalizadas as 
atividades de emissão e distribuição de valores mobiliários no mercado; 
valendo dizer que as emissões de valores mobiliários feitas por sociedades 
anônimas fechadas, que não pretendam se valer da Bolsa ou do balcão 
para a correspondente colocação, não se devem sujeitar à disciplina da Lei 
nº 6.385/76. 

 

Nessa direção, podemos concluir que não existem operações com valores 

mobiliários fora do ambiente de bolsa e do mercado de balcão, não havendo, 

portanto, operações relativas ao mercado de capitais que seja fora do recinto de 

bolsa ou pelo sistema de mercado de balcão47.  

Com base nessas considerações e, com o difícil objetivo de definir o conceito 

de valores mobiliários, alertamos, desde já, a preocupação de Eizirik et al. (2011. p. 

25) no sentido de que a definição do conceito de valores mobiliários sempre foi um 

assunto tormentoso, tanto para doutrinadores quanto para legisladores e aplicadores 

do direito envolvidos no estudo do mercado de capitais. 

 Assim, ao reconhecermos essa dificuldade, chamamos atenção ao fato de 

que essa tormenta sobre a definição do seu conceito, mencionada pelos referidos 

autores, pode, ainda, gerar interpretações equivocadas sob o ponto de vista da 

tributação de algumas operações do mercado financeiro e de capitais, e até do 

mercado de câmbio, tendo em vista que o intérprete facilmente poderá confundir a 

definição do conceito de valor mobiliário e, consequentemente, os efeitos tributários 

das operações que lhe são relativas. 

Merece o nosso destaque também a informação de que o alcance da 

definição do conceito de valor mobiliário foi bastante debatido no direito estrangeiro, 

em especial no âmbito das teorias e das legislações: (a) norte-americanas; e a (b) 

francesa. 
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  Destacamos, por exemplo, a possibilidade de companhias fechadas terem suas ações negociadas. 
Nessa hipótese, estaremos diante de uma operação fora do mercado de valores mobiliários. 
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A primeira delas (norte-americana) conferia um significado abrangente aos 

valores mobiliários, enquanto a segunda (francesa) atribuía uma acepção mais 

restrita, considerando valores mobiliários os expressamente previstos em lei 

(EIZIRIK et al., 2011. p. 30). 

Coelho (2013, p. 161-162) diferencia as duas correntes, explicando que, no 

direito norte-americano, inspirado em sua notável vocação para a objetividade, 

foram contornadas as dificuldades de conceituação de valor mobiliário por meio da 

listagem de certos títulos e instrumentos negociais. No direito francês, por sua vez, 

segundo o autor, houve a opção por se estabelecerem os contornos da definição 

legal. 

Vale relembrar que, no Brasil, a expressão valor mobiliário surgiu no sistema de 

direito positivo com a criação do BACEN, em 1964, e se materializou um ano depois 

por meio da Lei nº 4.728/1965, que estabeleceu a atribuição do referido banco para 

disciplinar e desenvolver o mercado de capitais, seguindo política delineada pelo 

CMN.  

A Lei nº 4.728/1965 trouxe repetidas vezes a expressão títulos ou valores 

mobiliários, mas não definiu o seu conceito em momento algum. Isso, à época, 

porém, não era um grande problema, devido ao quase inexistente mercado de 

capitais brasileiro. No entanto, com a constituição da CVM, definir o seu conteúdo 

passou a ser essencial, já que, como dito, esse sintagma terminológico tinha por 

principal finalidade demarcar a regulação estatal do mercado de capitais. 

Assim, com a edição da Lei nº 6.385/1976, surgiu a definição legal de valor 

mobiliário: 

 

Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: 
I – as ações, partes beneficiárias e debêntures, os cupões desses títulos e 
os bônus de subscrição; 
II – os certificados de depósito de valores mobiliários; 
III – outros títulos criados ou emitidos pelas sociedades anônimas, a critério 
do Conselho Monetário Nacional. 
Parágrafo único – Excluem-se no regime desta Lei: 
I – os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal; 
II – os títulos cambiais de responsabilidade de instituições financeiras, 
exceto as debêntures (BRASIL, 1976). 
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Verificamos que a redação do referido dispositivo legal, além de listar quais 

seriam os valores mobiliários existentes, ainda autorizava o CMN a definir outros 

títulos criados ou emitidos pelas sociedades anônimas como tal48. 

Os títulos e valores mobiliários, ou simplesmente valores mobiliários, já que 

sinônimos, eram, então, instrumentos de investimentos emitidos exclusivamente por 

companhias, tendo a lei, diante da impossibilidade de antever todas as hipóteses 

sobre as quais o conceito poderia ser estendido, previsto a possibilidade de 

alargamento da lista por meio de regulamento administrativo do CMN (COELHO, 

2013, p. 162).  

Segundo Eizirik et al. (2011, p. 53), o dispositivo legal em análise nitidamente 

foi influenciado pela orientação adotada pelo direito francês, já que o legislador 

brasileiro procurava conferir à noção de valor mobiliário um caráter restritivo. A 

propósito dessas considerações, interessante as palavras do então diretor da CVM, 

Marcos Barbosa Pinto, sobre o tema, no processo CVM nº RJ2007/11.593: 

 

Na definição do conceito de valor mobiliário, o legislador de 1976 se viu 
diante de um dilema. Por um lado, sabia-se que a definição legal devia ser 
ampla, capaz de se adequar às constantes inovações e mutações do 
mercado. Por outro lado, ela também devia ser precisa, de modo a 
assegurar a previsibilidade necessária para que o mercado pudesse se 
desenvolver. Em sua redação original, a Lei nº 6.385/76 resolveu este 
dilema da seguinte forma: primeiro, fixou uma lista exaustiva dos valores 
mobiliários, garantindo assim a previsibilidade do sistema; segundo, 
conferiu ao Conselho Monetário Nacional (CMN) competência para alterar 
esta lista, o que tornava o regime legal mais flexível (CVM, 2008). 

 

Observamos, assim, que o rol trazido pela lei sempre foi exaustivo, cabendo 

ao CMN ditar quais seriam os novos valores mobiliários. Além disso, a definição do 

conceito de valor mobiliário sempre foi legalista, entendendo-se que seria valor 

mobiliário aquilo que a lei dissesse ser valor mobiliário e aquilo que o CMN viesse a 

dizer o que seria. 

Com base nesse raciocínio, diversas alterações na legislação brasileira foram, 

por muitos anos, ampliando o rol dos valores mobiliários. Nesse sentido, podemos 

mencionar as seguintes alterações legislativas: 
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 Consideremos, neste trabalho, as expressões títulos mobiliários e valores mobiliários sinônimas. Na 
mesma direção, Mosquera (1998, p. 112) que, inclusive, cita Raquel Cristina Ribeiro Novais, a qual 
tem posição idêntica. 
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a) o Decreto-lei nº 2.286/1986, ao estalecer em seu artigo 3º, que também 

eram valores mobiliários as opções de compra e venda de valores 

mobiliários e os índices representativos de carteira de ações; 

b) a Resolução nº 1.723/1990, do Conselho Monetário Nacional, ao 

prescrever, em seu artigo 1º, que as notas promissórias emitidas por 

sociedades por ações, quando destinadas à oferta pública, os 

denominados comercial papers, também eram valores mobiliários; 

c) a inclusão no rol de valores mobiliários: (i) dos direitos de subscrição, 

recibos de subscrição, opções e certificados de depósito (Resolução CMN 

nº 1.907/1992); (ii) das cotas de fundos imobiliários (Lei nº 8.668/1993); 

(iii) dos certificados de investimentos audiovisuais (Lei nº 8.685/1993, 

regulamentada pelo Decreto nº 974/1993); (iv) dos certificados 

representativos de contratos mercantis de compra e venda a termo de 

energia elétrica (Resolução do CMN nº 2.405/1997 e Instrução CVM nº 

267/1997); e (v) dos certificados de recebíveis imobiliários (Lei nº 

9.514/1997). 

Contudo, não obstante essa tendência legislativa de sempre incluir no próprio 

direito positivo o que viria a ser valor mobiliário, passou a existir uma tendência 

doutrinária no sentido de tornar mais abrangente a definição do conceito de valor 

mobiliário, como ocorria, por exemplo, nos Estados Unidos.  

A doutrina, então, passou a enfatizar que era necessária a adoção de um 

conceito mais amplo de valores mobiliários, que pudesse abarcar diferentes 

hipóteses de empreendimentos e não só aqueles listados no rol legislativo ou 

aqueles assim considerados pelo CMN. Neste sentido foi a posição de Mattos Filho 

(1985, p. 44-45), em festejado texto sobre o tema. Eis as suas palavras: 

 

Do até que examinado resta que há necessidade da conceituação de valor 
mobiliário para se traçar o campo de intervenção do Estado. Tal conceito 
tem que ser o mais nítido possível para dar ao cidadão a certeza de seu 
entendimento e alcance. Mas não poderá ser uma norma que não tenha 
elasticidade suficiente, de tal sorte que não consiga apanhar os negócios do 
mercado de capitais que, por semelhantes ao previsto na legislação, venha 
colocar o investidor e o mercado em risco. 

 

Mattos Filho (1985) então propõe uma definição de valor mobiliário no sentido 

de ser “o investimento oferecido ao público, sobre o qual o investidor não tem controle 
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direto, cuja aplicação é feita em dinheiro, bens ou serviços, na expectativa de lucro, 

não sendo necessária a emissão do título para a materialização da relação 

obrigacional”. 

Verificamos, portanto, que o autor sugere que haja um conceito legal de valor 

mobiliário, quando, à época, o que existia era um rol exaustivo e a competência do 

CMN para reconhecer a existência de outros valores mobiliários. 

Nesse contexto, em 1997, houve outro fato social e econômico marcante: a 

quebra fraudulenta de uma empresa de captação de investimentos em contratos de 

engorda de bois, deixando mais do que clara a impropriedade da definição restritiva 

do conceito de valor mobiliário, até então adotado pela lei brasileira. 

Aproveitando-se da lacuna legal, uma sociedade limitada fazia ofertas 

públicas de investimentos em boi gordo, alheia a qualquer controle governamental, 

até porque, na medida em que o negócio (arroba do boi) não era considerado valor 

mobiliário pela lei (não pertencia ao rol legal, nem havia sido considerado valor 

mobiliário pelo CMN), não havia qualquer instrumento legal para impedir tal ação, 

menos ainda para estender a fiscalização da CVM àquela espécie de captação 

(COELHO, 2013, p. 162). 

Embora tivesse obtido alguns resultados positivos no início da regulação, a 

estratégia utilizada pelo legislador de ampliar, aos poucos, o rol dos valores 

mobiliários, era inadequada, na medida em que o mercado, cada vez mais, criava 

novos produtos, com velocidade cada vez maior, sendo, portanto, praticamente 

impossível que a legislação aplicável acompanhasse tal evolução.49 

Em razão desses acontecimentos sociais, foi editada a Medida Provisória nº 

1.637/1998, que definiu o conceito de valor mobiliário como algo amplo, capaz de 

abarcar praticamente todas as hipóteses de captação em massa de poupança 

popular. Eis a redação do artigo 1º do referido veículo normativo: 

 

Art. 1º Constituem valores mobiliários, sujeitos ao regime da Lei nº 6.385, de 
7 de dezembro de 1976, quando ofertados publicamente, os títulos ou 
contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de 
parceria ou remuneração, inclusive resultante da prestação de serviços, 
cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros 
(BRASIL, 1998). 
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Um pouco mais de três anos depois, com a promulgação da Lei nº 

10.303/2001, a referida definição foi incorporada ao artigo 2º da Lei nº 6.385/1976, 

que passou a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (Redação dada 
pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 
I - as ações, debêntures e bônus de subscrição; (Redação dada pela Lei nº 
10.303, de 31.10.2001) 
II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de 
desdobramento relativos aos valores mobiliários referidos no inciso 
II; (Redação dada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 
III - os certificados de depósito de valores mobiliários; (Redação dada pela 
Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 
IV - as cédulas de debêntures; (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 
31.10.2001) 
V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes 
de investimento em quaisquer ativos; (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 

31.10.2001) 
VI - as notas comerciais; (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 

VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos 
subjacentes sejam valores mobiliários; (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, 

de 31.10.2001) 
VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos 
subjacentes; e (Inciso incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) 
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. (Inciso 
incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001) (BRASIL, 1976). 

 

Com a promulgação desse veículo normativo, a CVM e o CMN deixaram de 

ter competência para incluir no rol dos valores mobiliários quaisquer outros que não 

os listados no texto da lei. O mais importante, contudo, não foi essa alteração, mas a 

inclusão do inciso IX, que trouxe as características essenciais dos valores 

mobiliários. 

Dessa forma, a lei passou a ter um rol de valores mobiliários (incisos I a VIII 

do artigo 2º da Lei nº 6.835/1976) e uma definição legal do seu tipo.  

Em outras palavras, o legislador estabeleceu quais seriam os elementos 

pertencentes ao todo “valor mobiliário”, cabendo ao intérprete, com base nessa 

realidade legislativa, por meio de um trabalho de inclusão de classes, verificar a 

existência ou não de uma operação relativa a títulos e valores mobiliários. 

Somente se reunidos os elementos trazidos pela lei, estaremos diante de um 

valor mobiliário. Logo, será valor mobiliário, além daqueles expressamente trazidos 

pela lei, ressalvadas algumas situações, qualquer título ou contrato de investimento 
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coletivo que, quando ofertado publicamente, 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. 

Mencionamos ressalvadas algumas situações, porque nem todos os títulos 

listados expressamente no texto da lei são valores mobiliários, pois nem sempre 

esses títulos correspondem a um título ou contrato de investimento coletivo que, 

quando ofertado publicamente, geram direito de participação, de parceria ou de 

remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos 

advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. 

Isso porque, para que valor mobiliário seja, é importante que todos os 

elementos trazidos pelo inciso IX, conjuntamente, estejam presentes nos títulos 

listados na lei, motivo pelo qual entendemos que a norma disposta no inciso IX é 

includente às normas dos incisos anteriores, sob pena de não termos propriamente 

um valor mobiliário, mas um mero título representativo de um direito, não regulado, 

porém, pela Lei nº 6.385/1976. 

Um bom exemplo representativo do que estamos querendo significar é o caso 

das ações das companhias fechadas. De fato, sabemos que as companhias podem 

ser abertas ou fechadas e a diferença essencial entre uma e outra reside justamente 

na oferta pública de suas ações. Isto é, as companhias abertas são aquelas cujas 

ações são oferecidas a terceiros por meio de uma oferta pública, enquanto as 

sociedades anônimas fechadas não têm esse caráter de oferta pública. 

Ou seja, ambas as sociedades se revestem do tipo societário de sociedade 

anônima e, por isso, os títulos representativos de sua propriedade são as ações. No 

entanto na sociedade anônima fechada, não há oferta pública dessas ações. Já na 

sociedade anônima aberta há essa oferta pública para venda de ações.  

Portanto, não obstante a lei estabeleça que as ações sejam valores 

mobiliários, a interpretação que devemos aplicar ao caso concreto, de uma forma 

sistemática, é que as ações são valores mobiliários, desde que sejam ofertadas 

publicamente, 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. Do contrário, as ações são um mero título 

representativo de um direito, não estando sujeitas, portanto, ao regime jurídico dos 

valores mobiliários, inclusive, ao seu regime tributário.  
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Ainda sobre a inserção do referido inciso IX, vale dizer que a decisão do 

legislador de trazer uma norma includente, capaz de balizar a definição do conceito 

de valor mobiliário, merece aplausos. Isto porque, afasta-se de um modelo fechado, 

sujeito, portanto, a brechas danosas, a exemplo do caso do boi gordo. No entanto, 

não se limita a trazer uma mera lista exemplificativa, como fez o direito americano na 

Section 2 do Securities Act de 193350, que acabou gerando sérios problemas de 

interpretação, na medida em que, diferentemente da norma brasileira que traz 

elementos de um conjunto, exemplifica apenas quais seriam os elementos do 

conjunto security51. 

O modelo americano, assim, acabou gerando problemas interpretativos52, 

cabendo aos Tribunais definir o conceito de security que teve como ponto de partida 

a definição do que viria a ser investment contract53 para evitar problemas na 

captação de poupança popular e sua regulação, como ocorreu, por exemplo, no 

famoso caso SEC v. W. J. Howey & Co. (EIZIRIK et al., 2011. p. 33). No mencionado 

julgado, ficou estabelecida a chamada Howey definition54 para qual o termo security 

compreende o investimento de dinheiro em um empreendimento comum, no qual a 

expectativa de lucros depende unicamente dos esforços de terceiros. 

Outro caso que merece destaque e, de certa forma, pode ser associado às 

conclusões há pouco apontadas sobre o fato de eventual título está listado, na lei, 

como valor mobiliário, a exemplo das ações na lei brasileira e, ao mesmo tempo, 

                                                 
50

  “SEC. 2 (a) DEFINITONS. – When used in this tittle, unless the context otherwise requires – (1) The 
term ‘security’ means any note, stock, treasury stock, security future, bond, debenture, evidence of 
indebtedness, certificate of interest or participation in any profit-sharing agreement, collateral-trust 
certificate, preorganization certificate or subscription, transferable share, investment contract, 
voting-trust certificate, certificate of deposit for a security, factional undivided interest in oil, gas, or 
other mineral rights, any put, call, straddle, option, or privilege or any security, certificate of deposit, 
or group or index of securities (including any interest therein or bases on the value thereof), or any 
put, call, straddle, option, or privilege entered into on a national securities exchange relating to a 
foreign currency, or, in general, any interest or instrument commonly known as a ‘security’, or any 
certificate of interest of participation in, temporary or interim certificate for, receipt for, guarantee of, 
or warrant or right to subscribe to or purchase, any of the foregoing.” (EUA, 1933). 

51
  Valor mobiliário em língua inglesa. 

52
  O comentário não representa uma crítica cega. Sabemos que todo e qualquer texto está sujeito a 
problemas interpretativos e isso é da natureza da linguagem, qualquer que seja ela e qualquer que 
seja o sistema de referência aplicado. No entanto, na medida em que o direito positivo traz 
expressamente os elementos do tipo quer nos parecer ser menor as chances de problemas 
interpretativos, proposição essa que deixa de ser verdadeira quando nos deparamos um uma lista 
apenas com elementos, que nos serve de exemplo, mas sem qualquer critério para a formação do 
conjunto e admissão dos seus elementos.  

53
  Contrato de investimento em língua inglesa. 

54
 Definição Howey em língua inglesa.  
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não constituir um valor mobiliário, é o caso Marine Bank v. Weaver (EIZIRIK et al., 

2011. p. 46-48).  

Nesse caso, a Suprema Corte Americana acabou entendendo que, apesar de 

o título negociado ser um valor mobiliário (security), a essência da operação não 

correspondia a uma operação típica do mercado de capitais, por não haver, ao final, 

captação de poupança popular, ou seja, o que vale, seja no sistema americano, seja 

no sistema brasileiro, é a essência do negócio e, consequentemente, a sua natureza 

jurídica, como, de fato, tem que ser.  

Portanto, levando-se em consideração o histórico jurisprudencial americano, 

não nos restam dúvidas que o modelo brasileiro acertou ao trazer quais são os 

elementos constitutivos dos valores mobiliários, ao invés de apenas apontar alguns 

exemplos do que viria a ser valor mobiliário. Logo, não obstante a lei brasileira tenha 

trazido um rol, com alguns exemplos, foi além, uma vez que também caracterizou os 

valores mobiliários. 

Nesses termos, podemos afirmar que o rol atual do artigo 2º da Lei nº 

6.835/1976 (incisos I a IX) é um rol exemplificativo, tendo em vista que as 

características legais para que um título seja considerado valor mobiliário estão 

traçadas no incido IX do referido artigo.  

A propósito dessas considerações, Carvalhosa e Eizirik (2002, p. 481) 

entendem que a lista dos valores mobiliários trazidos pela Lei nº 10.303/2001 seria 

exaustiva e não mais exemplificativa. Queremos crer que a afirmação dos ilustres 

juristas quer significar que os valores mobiliários são aqueles apresentados nos 

incisos de I a VIII bem como eventuais outros que possuam características trazidas 

pelo inciso IX. Nesse sentido, o rol seria exaustivo.  

Contudo, entendemos ser mais apropriado classificarmos esse rol como 

exemplificativo, na medida em que será valor mobiliário todos os títulos listados nos 

incisos de I a VIII, desde que ofertados publicamente e 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 e 

todo e qualquer título que tenha as características do inciso IX, ou seja, 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. 
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Assim, poderíamos afirmar que, atendidas às características do inciso IX, o rol 

é meramente exemplificativo, tendo em vista que todo e qualquer outro papel ou título 

que tiver as características de valor mobiliário estará sujeito ao regime da Lei nº 

6.385/1976. 

Desse modo, sob essa perspectiva, estaríamos diante de um rol 

exemplificativo e não exaustivo. Acreditamos, contudo, que não tenha sido essa a 

perspectiva dos referidos autores ao entenderem que o rol seria exaustivo, mas sim 

de que apenas as hipóteses trazidas no artigo 2º estão submetidas ao regime da Lei 

nº 6.385/1976 e, sob esse enfoque, concordamos com os celebrados autores. 

Logo, levando em consideração todo esse histórico e essas circunstâncias, 

podemos afirmar que, atualmente, a legislação pátria passou a operar de maneira 

dúplice. De um lado, ela oferece uma lista dos valores mobiliários, que são os 

incisos I a VIII. Por meio do inciso IX, por sua vez, prevê uma hipótese genérica, que 

se destina a abarcar todos os casos não cobertos pelos incisos anteriores55. 

Ressalvamos, porém, mais uma vez, que os listados devem ter as mesmas 

características traçadas no inciso IX, sob pena de não termos um valor mobiliário em 

si, como ocorre com as ações, por exemplo, e como ocorreu no caso americano 

Marine Bank v. Weaver. 

Com o intuito de ilustrar toda essa evolução legislativa acerca do mercado de 

capitais e dos valores mobiliários, bem como sobre a definição do seu conceito, 

oportuna é a transcrição da decisão proferida pelo Colegiado da CVM, no 

julgamento do Processo CVM nº RJ2003/0499, por meio do relator diretor Luiz 

Antonio de Sampaio Campos, julgado em 28 de agosto de 2003: 

 

Esse novo conceito pode-se dizer que representou verdadeira revolução 
copérnica na regulação do mercado de valores mobiliários – muito embora 
não se tenha atentado para toda a sua extensão -, pois significa o abandono 
de uma concepção fechada de valor mobiliário, para a adoção de uma 
concepção funcional-instrumental do que seria valor mobiliário, acabando 
por alargar sobremaneira sua definição, bem como a competência da CVM. 
Incorporou-se, então, na realidade brasileira substancialmente o conceito de 
security do direito norte-americano. […] A definição do artigo 2º tem 
conteúdo meramente instrumental, para fins de, conjugado com os demais 
artigos da Lei nº 6.385, e principalmente o seu art. 1, conferir competência à 
CVM para regular a negociação dos títulos e instrumentos ali mencionados 
quando realizada no mercado ou quando se inserir em oferta pública (CVM, 
2003). 

 

                                                 
55

 Processo CVM nº RJ2007/11.593. 
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Outro julgado que merece a transcrição é aquele relativo ao processo CVM nº 

RJ2007/11.593. Eis trechos do voto do então diretor Marcos Barbosa Pinto: 

 

Segundo a definição que consta em Howey, o conceito de security deve 
abranger “qualquer contrato, negócio ou arranjo por meio do qual uma 
pessoa investe seu dinheiro em um empreendimento comum e espera 
receber lucros originados exclusivamente dos esforços do empreendedor ou 
de terceiros. 
Analisando este conceito, a doutrina e a jurisprudência norte-americanas 
destacam cinco elementos: 
i. para que estejamos diante de um security, uma pessoa deve entregar 
sua poupança a outra com o intuito de fazer um investimento; 
ii. a natureza do instrumento pelo qual o investimento é formalizado é 
irrelevante, pouco importando se ele é um título ou contrato ou conjunto de 
contratos; 
iii. o investimento deve ser coletivo, isto é, vários investidores devem 
realizar um investimento em comum; 
iv. o investimento deve ser feito com a expectativa de lucro, cujo conceito é 
interpretado de maneira ampla, de forma a abarcar qualquer tipo de ganho; 
e 
v. o lucro deve ter origem exclusivamente nos esforços do empreendedor 
ou de terceiros, que não o investidor. 
Sem muitas dificuldades, podemos perceber que estas diretrizes 
encontraram acolhida no inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76, que 
estabeleceu os seguintes requisitos para a caracterização dos valores 
mobiliários: 
i. deve haver um investimento (“IX - … quaisquer outros títulos ou 
contratos de investimento coletivo…”); 
ii. o investimento deve ser formalizado por um título ou por um contrato 
(“IX- …quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo…”) 
iii. o investimento deve ser coletivo, isto é, vários investidores devem 
investir sua poupança no negócio (“IX- …quaisquer outros títulos ou 
contratos de investimento coletivo…”); 
iv. o investimento deve dar direito a alguma forma de “remuneração”, termo 
ainda mais amplo que o correlato “lucro” utilizado no direito norte-americano 
(“IX- …títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de 
participação, de parceria ou de remuneração…”); 
v. a remuneração deve ter origem nos esforços do empreendedor ou de 
terceiros que não o investidor (“IX - …cujos rendimentos advêm do esforço 
do empreendedor ou de terceiros”); e 
vi. os títulos ou contratos devem ser objeto de oferta pública, requisito que 
não encontra similar no conceito norte-americano mas que se coaduna 
perfeitamente com o sistema regulatório dos Estados Unidos (“IX – quando 
ofertados publicamente, quaisquer outros títulos…”) (CVM, 2008). 

 

Os trechos do voto ora transcrito são irreparáveis e os seis pontos ali 

mencionados servem de pilar para uma definição do conceito de valor mobiliário que 

só existirá se, e somente se, todos os elementos e características acima transcritas 

estiverem, conjuntamente, presentes.  

Desse modo, podemos dizer que valor mobiliário é um documento, 

materializado na forma de um título ou de um contrato, publicamente ofertado àqueles 

dispostos a investirem as suas poupanças, que resulta em um investimento coletivo 
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capaz de gerar direito de remuneração aos investidores, não obstante os esforços 

para que essa remuneração ocorra não sejam seus, mas de um empreendedor ou de 

terceiros.  

 

5.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS TÍTULOS DE CRÉDITOS E SUAS RELAÇÕES 

COM OS VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Uma vez definido o conceito de valor mobiliário, entendemos ser importante 

fazermos um paralelo desses títulos com os chamados títulos de crédito, bem como 

defini-los. A análise comparativa é importante para fique clara a nossa posição no 

sentido de que os valores mobiliários e os títulos de crédito são institutos distintos, 

ou, simplesmente, títulos distintos. 

Antes, porém, vale relembrar que, para nós, a locução títulos e valores 

mobiliários tem uma única significação: valores mobiliários ou títulos mobiliários são, 

na verdade, os mesmos institutos. Ressaltamos também que, isoladamente, a 

palavra título designa qualquer documento que contenha a menção de um direito, 

seja qual for a sua natureza (NOVAIS, 1992, p. 111-112).  

A propósito dessas considerações, podemos mencionar, aleatoriamente, 

outros títulos que designam direitos diversos daqueles dos valores mobiliários: (a) 

título de sócio de um determinado clube; (b) título de eleitor; (c) título de crédito; (d) 

título de eleitor; (e) título de capitalização etc. 

Sob o ponto de vista jurídico, contudo, são os títulos de crédito que merecem 

atenção nesse momento, em razão de parte da doutrina, por um relevante período 

de tempo, ter considerado os valores mobiliários como uma espécie dos títulos de 

crédito. Essa eventual identidade até hoje causa problemas em algumas situações. 

Sob o ponto de vista tributário, por exemplo, seria um problema compatibilizar 

eventual identidade entre esses títulos, uma vez que há determinadas regras de 

tributação incidentes sobre operações com valores mobiliários e outras regras 

relativas às operações de crédito, conforme será demonstrado adiante. 

Em razão dessa suposta identidade ou derivação, como fez, por exemplo, 

Bulgarelli (2001), é que passamos a enfrentar o tema, para deixar clara a distinção 

entre esses diferentes tipos de títulos56. 

                                                 
56

  Outra observação que entendemos ser importante é a de que não vislumbramos no direito positivo 
uma classificação dos diversos títulos que classifique a figura do título como gênero e os títulos 
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A preocupação em distingui-los não é meramente conceitual, mas acima de 

tudo legal e finalística, tendo em vista que há títulos que, dependendo do fim 

utilizado, podem assumir a natureza de títulos mobiliários ou títulos de crédito. É 

justamente sobre essa distinção que pretendemos nos ater. 

Antes, porém, é importante fazermos a preciosa ressalva de que essa 

finalidade que pretendemos analisar é a jurídica e não a econômica. Obviamente, 

que, em algumas situações, e, como dito anteriormente, há intersecções entre as 

distintas realidades jurídicas e econômicas. Entretanto, para fins de uma distinção 

jurídica entre esses títulos, será útil apenas a finalidade jurídica do título, trazida pela 

norma jurídica, exemplo da já mencionada finalidade jurídica dos valores mobiliários, 

estabelecida no inciso IX do artigo 2º da Lei nº 6.385/1976 ao ditar que esses títulos, 

publicamente ofertados, geram, após as suas respectivas aquisições pelos 

investidores, direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive 

resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do 

empreendedor ou de terceiros.  

Feita essa ressalva, abordaremos, genericamente, as características dos 

títulos de crédito57, na medida em que os valores mobiliários já foram objeto de 

análise. 

Iniciamos essa aproximação por meio da clássica definição de Vivante (1906, 

p. 123): “Il titolo di credito è um documento necessario per esercitare il diritto leterale 

ed autônomo che vi è menzionato”. 

É, contudo, com base nas lições de Bulgarelli (2001, p. 64-74) que 

apresentamos quais são os requisitos essenciais dos títulos de crédito: 

a) Cartularidade – Também chamada de incorporação, consiste na 

materialização do direito em documento, motivo pelo qual se fala em 

incorporação do direito ao documento. O documento torna-se essencial ao 

direito mencionado no título, ressalvados os casos atuais de documentos 

eletrônicos58. 

                                                                                                                                                         
mobiliários ou de crédito como espécies. Quando mencionamos que os títulos mobiliários e os 
títulos de crédito são títulos distintos, assumimos que há um gênero título sob o ponto de vista 
semântico, mas não sob o ponto de vista jurídico, sistematicamente organizado. 

57
 Para um estudo completo do tema, vide Vivante (1906) e Ascarelli (1969). 

58
 Sobre o tema, Forgioni (1999).  
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b) Literalidade – A literalidade é a medida do direito contido no título. Ou 

seja, apenas o que está literalmente estabelecido constitui direito. O que 

não está no título de crédito simplesmente não existe; 

c) Autonomia – O adquirente do título passa a ser titular de direito 

autônomo, independentemente da relação anterior entre os possuidores. 

Essa relação anterior também é chamada de negócios jurídicos 

adjacentes que, repita-se, não interfere no direito autônomo do título de 

crédito. 

Assim, levando-se em consideração a definição de Vivante (1906) e os 

requisitos essenciais dos títulos de crédito apresentados por Bulgarelli (2001), um 

título de crédito é, em palavras simples, um documento que contém um direito de 

crédito, autônomo e literalmente materializado, por isso constitui uma relação 

jurídica entre devedor e credor nos exatos termos nele apresentados, 

independentemente do negócio jurídico que lhe é subjacente. 

As contribuições trazidas por Bulgarelli (2001, p. 109) não param aqui. É 

importante destacarmos que o referido autor equiparou os valores mobiliários aos 

títulos de crédito59, nominado como títulos de crédito as ações, partes beneficiárias, 

debêntures, bônus de subscrição e depósitos de valores mobiliários. 

O autor justifica a equiparação pelo fato de a Lei nº 6.385/1976 (antes da 

alteração da Lei nº 10.301/2001), em seu artigo 2º, ter outorgado competência ao 

CMN para considerar outros títulos60, como valores mobiliários. Para ele estaria 

clara, assim, a comprovação da subordinação da noção de valor mobiliário à 

condição de título de crédito. 

É importante destacar, porém, que o autor nega a identidade integral entre os 

valores mobiliários e todos os títulos de crédito, mas afirma que, em razão das 

intersecções existentes, os valores mobiliários deveriam integrar-se à teoria dos 

títulos de crédito, pois estariam impregnados de grande parte de suas 

características.  

Outro ponto importante e que merece ser destacado é a preocupação que 

tem ao fazer suas considerações, como se houvesse certo desconforto, de sua 

                                                 
59

  Do mesmo modo fizeram Requião (1991, p. 2) e Martins (1983, p. 29). 
60

  Reforçamos o nosso entendimento no sentido de haver, semanticamente, uma classe de títulos. 
Por essa razão, entendemos estarmos diante de uma janela semântica quando fazemos um corte 
da palavra título nesse contexto. Assim, facilmente identificamos uma hipótese de ambiguidade no 
signo título no artigo 2º da Lei nº 6.385/1976.  
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parte, relativamente às suas próprias conclusões, mostrando, dessa forma, 

memorável humildade científica que só engradece a sua memória. Eis suas 

palavras: 

 

Ora, nesta projeção do tema que está, sem dúvida, a merecer um estudo 
em maior profundidade, tem-se como evidente que, de um lado, para ser 
considerado Valor Mobiliário, o papel necessita de alguns requisitos 
próprios que lhe confiram (mesmo independentemente de disposição legal) 
a possibilidade de mobilização, em termos de negociabilidade e de títulos 
de massa, e sua vinculação com uma empresa emitente; e, por outro lado, 
para que atuem eficazmente como Valores Mobiliários, necessitam tais 
papéis de ser dotados de alguns requisitos básicos dos títulos de créditos, 
sobretudo, e principalmente, no tocante à circulabilidade (pode-se falar 
principalmente em legitimação e titularidade, e ainda em regras de 
circulabilidade). 

 

Bulgarelli (2001) reconhece, assim, a interseção relativamente à legitimação, 

titularidade e circulabilidade e, por causa dessas intersecções, atribui aos valores 

mobiliários o mesmo regime dos títulos de crédito, quando afirma que os valores 

mobiliários deveriam se integrar à teoria dos títulos de crédito. 

Em distinto artigo sobre o conceito de valor mobiliário, já citado neste 

trabalho, Mattos Filho (1985, p. 30, 34) inicia as suas considerações explicando que, 

historicamente, os valores mobiliários sempre foram papéis ligados aos títulos de 

crédito e reconhece que a doutrina conceituava valores mobiliários como um tronco 

dos títulos de crédito. 

Posteriormente, o autor fixa a premissa de que são elementos fundamentais, 

na caracterização dos títulos de crédito, a literalidade da obrigação e a autonomia do 

direito dos sucessivos credores. Além disso, ao invocar as lições de Vivante (1906), 

explica que o elemento essencial dos títulos de crédito, qual seja, a circulabilidade 

autônoma do direito que do título emana, existia em função de o título de crédito ser 

não só um instrumento de pagamento, mas, principalmente, um instrumento de 

crédito. 

Ainda em seu estudo, o autor reconhece a existência de certa fungibilidade entre 

os valores mobiliários e os títulos de créditos e propõe uma sistematização de ideias, a 

partir de uma classificação que leva em consideração a existência de títulos: (a) 

instrumentos de pagamento, não necessariamente negociáveis e emitidos para 

extinguir débitos; e (b) instrumentos de investimento, suscetíveis de serem negociados, 
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que visam, por parte do tomador, à obtenção de recursos (MATTOS FILHO, 1985, p. 

38).  

Nessa direção, o autor classificou os instrumentos em razão do seu fim, 

parecendo-nos essa classificação extremamente útil, até porque a lei, relativamente 

aos valores mobiliários, ratificou, posteriormente à elaboração do referido artigo, a 

vocação de investimento dos valores mobiliários no já mencionado e transcrito inciso 

IX do artigo 2º da Lei nº 6.835/1976. 

Por esse motivo, poderemos considerar certo grau de fungibilidade dos títulos 

de crédito e dos títulos mobiliários, reconhecendo que, estruturalmente, esses títulos 

permanecem os mesmos sob o ponto de vista físico, independentemente de sua 

natureza de título de crédito ou de valor mobiliário. No entanto, o fim legal desses 

títulos é determinante para a definição da natureza das operações nas quais são 

emitidos, se de investimento ou de pagamento e crédito, sendo certo que, na 

primeira hipótese, estaremos diante de valores mobiliários e, na segunda, de títulos 

de crédito. 

Nesse sentido, é o raciocínio, ainda atual, de Mattos Filho (1985): 

 

Pelos elementos analisados já se pode concluir que determinado título de 
crédito, em certa circunstância, será um valor mobiliário, em outra não. 
Assim, a nota promissória dada em garantia pela compra de um bem não 
será valor mobiliário; porém, se o mesmo título for emitido como forma de 
capitalização de um investimento, passará a categoria dos valores 
mobiliários. Disto resulta que para os títulos de crédito vale a forma jurídica 
rígida, condição sem a qual dificilmente poderá haver literalidade e 
autonomia. Já para os valores mobiliários vale a realidade econômica que 
está motivando o ato e a ele é subjacente; e se tal motivação for a busca de 
poupanças individuais, estaremos adentrando no campo dos valores 
mobiliários. O fato relevante é a natureza da participação do investidor no 
empreendimento; que, para sua análise deve-se superar a forma pela 
realidade econômica. Ou seja, não só a caracterização do instrumental 
oferecido, mas também o motivo da distribuição e o apelo que se faz ao 
investidor. Tal constatação, que certamente chocará os juristas estruturados 
no conceito formal dos títulos de crédito, tem maior significado na medida 
em que se busca apanhar realidades distintas, mutáveis, e, por isso mesmo, 
de consequências diferentes. [...] 

A única ressalva que fazemos, relativamente às palavras do autor, é que as 

nossas conclusões não são alcançadas em razão da realidade econômica que lhe 

serve de justificativa para chegar à mesma conclusão, mas pela realidade jurídica, 

positivada por meio da inserção do inciso IX no artigo 2º da Lei nº 6.385/1976.  

Reconhecemos, aqui, porém, duas verdades, não conflitantes, obviamente. A 

primeira delas é a existência de uma clara identidade entre as realidades jurídicas e 

econômicas relativamente às operações realizadas com valores mobiliários. A 
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segunda é o reconhecimento de que, à época do estudo ora transcrito, a Lei nº 

10.303/2001 ainda não tinha inserido o inciso IX no artigo 2º da Lei nº 6.385/1976, 

motivo pelo qual não seria possível ao autor, naquele momento, fazer a incursão nos 

termos positivistas que acabamos de fazer.  

Ainda, acerca do tema, vale trazer a posição de Coelho (2013, p. 163-165), na 

medida em que as suas ideias apresentam considerável grau de convergência com 

o pensamento ora apresentado. O autor afasta a identidade entre os títulos de 

crédito e os valores mobiliários e enumera três razões para tanto. 

A primeira diz respeito à natureza da relação creditícia em pecúnia, na 

hipótese dos títulos de crédito. O autor explica que nem todos os valores mobiliários 

ostentam uma relação dessa natureza.  

O segundo elemento de diferenciação diz respeito à executividade dos títulos 

de crédito, característica essa também afastada na hipótese dos valores mobiliários 

que, segundo o autor, carecem de liquidez, afirmação com a qual concordamos. 

Por fim, o autor argumenta que os valores mobiliários não estão sujeitos aos 

requisitos essenciais dos títulos de crédito, quais sejam: (a) cartularidade; (b) 

literalidade; e (c) autonomia, tendo em vista que, respectivamente, a titularidade 

desses títulos pode ser provada sem a exibição do certificado; não se encontram, 

em todos os valores mobiliários, todas as condições das operações, e o vício de 

uma primeira operação poderá comprometer uma segunda operação, relativamente 

aquele mesmo título.  

Ao final de sua análise comparativa, Coelho (2013) afirma que: (a) há valores 

mobiliários que não são títulos de crédito; (b) há títulos de crédito que podem se 

tornar valores mobiliários; e (c) há títulos de crédito que não podem se tornar valores 

mobiliários.  

Desse modo, feitas todas essas considerações, com o intuito único de 

esclarecer ainda mais qual é a natureza jurídica dos valores mobiliários, bem como 

definir com mais rigor científico o seu conceito, esclarecemos que, na hipótese de 

dúvidas sobre a natureza de uma operação, se emissora de um título de crédito ou 

de um valor mobiliário, o critério de análise, para que seja alcançada a sua natureza 

jurídica, será o fim da operação: captação de recursos para um determinado 

empreendimento, via oferta pública de investimento coletivo, com direito à 

remuneração ao investidor em razão do esforço de terceiros, na medida em que o 

inciso IX do artigo 2º da Lei nº 6.385/1976 assim estabelece. 
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De fato, ao lermos o texto da lei, verificamos que será valor mobiliário 

qualquer título ou contrato de investimento coletivo que, quando ofertado 

publicamente, 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.  

Logo, uma vez que a lei estabelece que qualquer título será valor mobiliário, 

desde que ofertado publicamente e gere direito de participação, de parceria ou de 

remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos 

advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros, não há dúvidas de que um 

título, originalmente de crédito, pode passar a ser um valor mobiliário, desde que 

presentes todos esses requisitos, sendo, portanto, aceita a teoria da fungibilidade 

para os mencionados títulos. 

É importante destacarmos, porém, que o fato de um determinado título ser 

considerado valor mobiliário em razão das características da operação, não afasta, 

necessariamente, a natureza, em algumas situações, da operação existente por trás 

de uma emissão de valor mobiliário, que, dependendo do tipo da operação, pode 

constituir uma operação de crédito entre os investidores e a companhia emissora do 

título, lastreada em um valor mobiliário, havendo, em situações como essa, tanto a 

operação com valor mobiliário, quanto a operação de crédito.  

A propósito dessas considerações, defendemos a ideia de que não podemos 

priorizar uma determinada natureza jurídica desses títulos em detrimento da outra, 

como se houvesse um benefício de ordem entre uma natureza e outra. O que 

queremos significar com essa proposição é que uma debênture, por exemplo, não é 

prioritariamente um valor mobiliário, pois também poderá assumir a natureza de 

título de crédito, na hipótese de uma emissão privada. Também não podemos 

afirmar que uma debênture é um título de crédito, pois será valor mobiliário na 

hipótese de uma emissão pública.  

Na verdade, a debênture, em nossa opinião, é um título que será valor 

mobiliário se se enquadrar nas já citadas características legais dos valores 

mobiliários (inciso IX do artigo 2º da Lei nº 6.385/1976) ou será título de crédito se se 

enquadrar em suas características unanimemente aceitas pela doutrina 

(cartularidade, literalidade e autonomia), daí porque podemos falar em fungibilidade 

de naturezas jurídicas. 
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Essa fungibilidade, porém, em nada altera a natureza da operação 

materializada pelo título que, no caso da debênture, sempre terá natureza de uma 

operação de crédito, independentemente da emissão ou não de um valor mobiliário 

ou de um título de crédito.  

Cravadas essas premissas acerca dos problemas relativos à natureza jurídica 

dos valores mobiliários, passamos a analisar o rol do artigo 2º da Lei nº 6.385/1976, 

ressaltando, desde já, que o objetivo das nossas próximas considerações é tão 

somente apresentar os valores mobiliários trazidos pela lei e definir os seus 

conceitos. Alertamos, contudo, que, em algumas ocasiões, o referido corte será 

extrapolado, em razão de necessidades científicas.  

 

5.3 AS AÇÕES, DEBÊNTURES E BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO 

 

Dentre os valores mobiliários listados no artigo 2º da Lei nº 6.385/1976, estão 

as ações, as debêntures e os bônus de subscrição (inciso I), bem como os seus 

cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento (inciso II). 

Antes de apresentarmos a definição do conceito de cada uma desses valores 

mobiliários, relembramos que, em nossa opinião, só poderão ser considerados 

valores mobiliários, nos termos da Lei nº 6.385/1976, aqueles listados no artigo 2º 

que também atendam às características trazidas pelo inciso IX do referido artigo, ou 

seja, no caso das ações, por exemplo, elas serão valores mobiliários se e somente 

se forem ofertadas publicamente e 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. 

Assim, independentemente de o título ação se encontrar no rol trazido pelo 

artigo 2º da Lei nº 6.385/1976, é preciso também que apresente as características 

trazidas pelo inciso IX do referido artigo 2º para que seja considerado um valor 

mobiliário. 

A ação constitui um título que representa a participação no capital da 

sociedade anônima emissora, assim como a quota representa a referida participação 

no capital da sociedade limitada emitente. 

As sociedades anônimas podem ser abertas ou fechadas, sendo as abertas 

aquelas que ofertam publicamente suas ações e geram, portanto, direito de 

participação para os respectivos investidores, enquanto as sociedades fechadas são 
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aquelas cujas ações não são oferecidas publicamente, podendo, ao máximo, serem 

objeto de uma venda privada.  

Aqui, já podemos, sem maiores esforços, afirmar que apenas as ações das 

companhias abertas serão consideradas valores mobiliários, em razão do 

investimento de um terceiro, captado mediante uma oferta pública, fato esse que não 

ocorre com as ações de uma companhia fechada, tendo em vista que, nesse cenário, 

não há, por exemplo, uma oferta pública de ações com o intuito de captar recursos de 

terceiros. 

Esse ponto é importante porque, em ambas as situações, temos a figura do 

título ação, mas não temos o instituto do valor mobiliário. Isso porque, não obstante 

a lei estabeleça que as ações sejam valores mobiliários, há ações que não os são, 

tendo em vista que, sob o ponto de vista legal sistemático, fazer parte do rol, como 

já foi dito, não é suficiente para caracterizar um título como valor mobiliário. 

É preciso também que, nos termos do inciso IX da Lei nº 6.385/1976, a ação 

seja ofertada publicamente e gere direito de participação, de parceria ou de 

remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos 

advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. 

Na prática profissional dos escritórios de advocacia, falamos muito em IPO, 

conforme definimos anteriormente, e também em Mergers and Acquistions (M&A)61. 

Conforme já mencionamos, o IPO representa uma oferta pública inicial de ações, por 

meio da qual a companhia vai ao mercado levantar recursos dos investidores, 

detentores de poupança popular, os quais, ao adquirir as ações emitidas pelas 

companhias, passam a ter direito de participação.  

Nas M&A, por sua vez, a sociedade emite nova ações ou quotas, a depender 

do seu tipo societário (se sociedade anônima ou sociedade limitada, 

respectivamente), para que um novo sócio passe a fazer parte do quadro societário 

(é o chamado cash in) ou um ou mais sócios vendem suas ações ou quotas para 

que um novo sócio o substitua total ou parcialmente no quadro societário da 

sociedade (é o chamado cash out)62. 

Nesse cenário de M&A, quando estamos diante de uma venda de ações de 

uma companhia de capital fechado, não obstante o título negociado seja ações, não 

                                                 
61

 O termo Mergers and Acquistions (M&A) em língua portuguesa significa Fusões e Aquisições.  
62

  As expressões em língua inglesa cash in e cash out significam, respectivamente, dinheiro dentro 
da companhia, ou seja, integralização de capital e dinheiro fora da companhia, ou seja, dinheiro 
para o acionista vendedor.  
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estamos diante de uma operação realizada no mercado de capitais, em razão da 

ausência da oferta pública dessas ações, mas de uma operação privada entre 

vendedor e comprador, motivo pelo qual essas ações não são consideradas valores 

mobiliários, não estando, portanto, sujeitas às regras da CVM nem ao regime 

jurídico da Lei nº 6.385/1976, inclusive ao regime tributário. 

Nesses termos, podemos considerar dois tipos de ações: aquelas que são ou 

não valores mobiliários, importando ao presente estudo apenas as ações que têm a 

natureza jurídica de valor mobiliário. Desse modo, ao estudarmos a tributação das 

operações que envolvem ações, estaremos diante de valores mobiliários, portanto, 

de ações negociadas no mercado de capitais. 

A lógica do estudo das debêntures é a mesma das ações. Nos termos do 

artigo 2º da Lei nº 6.385/1976, as debêntures são valores mobiliários e, nos termos 

do artigo 52 da LSA, a companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus 

titulares direito de crédito contras elas, nas condições constantes da escritura de 

emissão e, se houver, do certificado. 

Da mesma forma que ocorre com as transações com ações, que podem ser 

objeto de uma oferta pública ou de uma operação privada, as debêntures também 

podem ser objeto de negociações públicas ou privadas. Nas negociações públicas, a 

transação ocorre em ambiente bursátil ou de balcão e na operação privada ocorre entre 

um restrito grupo de pessoas, adotando as características de uma operação de 

empréstimo. 

Essa natureza de empréstimo, inclusive, não é afastada pela doutrina brasileira 

e estrangeira, independentemente de estarmos em uma operação pública ou privada, 

sendo a doutrina praticamente unânime na equiparação da debênture a um contrato 

de mútuo mercantil (EIZIRIK et al., 2011. p. 69). Essa também é a nossa posição. 

As debêntures normalmente atribuem uma remuneração relativa ao 

pagamento de uma correção monetária e juros e do principal, após o transcurso de 

um determinado período de tempo, sendo, portanto, um título exigível63. 

Há ainda: (a) as chamadas debêntures perpétuas (a LSA prevê em seu artigo 

55, § 4º, a possibilidade de existirem debêntures sem prazo determinado de 

                                                 
63

  A Lei nº 6.385/1976 estabelece, em seu inciso quarto, que as cédulas de debêntures também são 
valores mobiliários. Por meio das cédulas de debêntures há a criação de um mercado secundário 
para as debêntures existentes nas carteiras das instituições financeiras, permitindo, assim, que 
investidores de pequeno porte possam adquirir um pedaço das debêntures emitidas. Para uma 
conceituação mais profunda desses valores mobiliários, ver Fortuna (2008, p. 179-180).  
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vencimento), que geram ao debenturista o recebimento da correção e dos juros sem 

um determinado prazo de vencimento da obrigação principal, que dependerá única e 

exclusivamente da ocorrência de uma condição suspensiva, prevista na escritura de 

emissão; e (b) as conversíveis em ações, que, nos termos da escritura de emissão, 

outorga ao debenturista o direito de se tornar sócio da companhia, na hipótese do 

adimplemento de certas condições. 

Mencionamos a existência das debêntures perpétuas e das debêntures 

conversíveis em ação para melhor contextualizar o estudo de sua natureza jurídica 

desse instituto. Isso porque entendemos que as debêntures constituem uma relação 

jurídica de crédito na medida em que há, assim como no contrato de mútuo, um 

devedor e um credor com direitos e obrigações nos termos de um instrumento 

(escritura de emissão) que estabelece valores específicos, garantias, prazos e 

obrigações em geral. Portanto, trata-se de um título exigível, independentemente ou 

não da existência de condições para tanto. 

Nas operações com debêntures, o investidor, no momento da subscrição 

coloca à disposição da companhia determinado valor, emprestando-lhe dinheiro. 

Com o vencimento da operação, a companhia devolverá o valor entregue pelo 

debenturista, acrescido de correção e juros ou já terá pago esses valores no 

decorrer do contrato, sendo, portanto, inequívoca a natureza jurídica creditícia da 

operação.  

Vale nos questionar, porém, se nas hipóteses das debêntures perpétuas e 

das debêntures conversíveis em ação, estamos diante de uma operação de crédito 

também. Para tanto, destaquemos desde já que, enquanto nas operações com 

debêntures perpétuas os debenturistas não se tornam titulares, via de regra, de 

qualquer direito próprio de acionista, nas debêntures conversíveis em ações, o 

debenturista tem a opção de converter o seu crédito em ações e, portanto, assumir 

direitos e obrigações perante a sociedade, típicos de sócio. 

Isso porque, apesar de, na emissão de debêntures perpétuas, os 

debenturistas terem direito a créditos equivalentes à totalidade do lucro líquido 

apresentado por período indeterminado, eles não têm direitos ou deveres ordinários 

de um acionista. 

Paralelamente a isso, o acionista não tem qualquer risco de perda de controle 

ou diluição de sua participação em razão da operação de financiamento realizada, 

sendo a debênture perpétua, portanto, um mecanismo de financiamento que atende 
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aos interesses do investidor, tendo em vista que obtém os frutos do valor colocado à 

disposição da companhia, na hipótese de lucros, e também atende aos interesses 

do acionista que não tem a sua situação alterada, apesar da obrigação de remunerar 

o debenturista com os lucros líquidos da companhia. 

Nesse tipo de operação, basicamente, há um empréstimo (colocação de 

recursos na companhia) para que ela desenvolva o seu objeto social, e fica 

acordado na escritura de emissão que o debenturista, ao invés de receber correção 

monetária e juros, bem como o valor principal aportado, em uma determinada data 

futura, receberá o lucro líquido da companhia por prazo indeterminado, devendo a 

companhia devolver o capital principal do debenturista apenas na hipótese de 

insolvência.  

Já nas debêntures conversíveis, o prazo de extinção da relação de crédito é 

determinado, sendo facultado ao debenturista converter o seu crédito em 

participação societária (ações) no momento da liquidação. A dúvida que surge é se 

ambas essas operações configuram, assim como as demais emissões de 

debêntures, uma operação de crédito. 

Quanto à emissão de debêntures conversíveis, quer nos parecer que o fato 

de haver uma cláusula condicional, estabelecendo a conversão do crédito em ações, 

não afasta a natureza jurídica da operação de crédito, tendo em vista que, 

independentemente do negócio condicional, a companhia permanece devedora e o 

debenturista credor, nos termos da escritura de emissão que, inclusive, tem termo 

final para a liquidação da operação, havendo, portanto, exigibilidade. 

A diferença desse caso, quando comparamos com uma emissão sem 

cláusula de conversão, é que, nessa hipótese, poderá haver uma dação em 

pagamento para adimplemento da obrigação via ações. Assim, o crédito é adimplido 

mediante a emissão de novas ações em favor do debenturista credor, não tendo que 

se considerar, portanto, uma natureza jurídica distinta da operação de crédito para 

operações como essa, pois a única diferença é a forma de pagamento da obrigação, 

e essa característica não altera a natureza jurídica do fato.  

Na emissão das chamadas debêntures perpétuas, estamos, aparentemente, 

diante do mesmo tipo de situação, tendo em vista que continua existindo a obrigação 

de liquidação da operação, só que apenas na hipótese de insolvência da emissora. 

Nesse tipo de operação, continua havendo uma relação de crédito, 

remunerado por lucros líquidos, se existirem, e a liquidação da operação é por prazo 
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indeterminado, salvo na hipótese de insolvência da emissora, gatilho da obrigação 

de devolver o valor principal. 

Nessa situação, estamos diante de uma operação de crédito da mesma 

forma, independentemente das condições do negócio, tendo em vista que temos um 

credor de um lado, o devedor de outro e um valor que o credor disponibilizou ao 

devedor que deverá ser devolvido com a ocorrência da condição suspensiva. 

Enquanto isso não ocorre, o capital do debenturista deverá ser remunerado pela 

companhia, caso existam lucros líquidos64.  

De fato, não podemos negar que, em uma operação com emissão de 

debênture perpétua, a companhia pretendeu captar recursos e o debenturista 

emprestar recursos a serem remunerados mediante o pagamento de lucros líquidos, 

liquidável, relativamente ao valor principal, apenas mediante a insolvência da 

companhia emissora. 

Acerca desse tema, é importante citar duas opiniões. A primeira delas, de 

Bifano (2011, p. 288), no sentido de que as debêntures perpétuas ou de 

participação, como ela prefere classificar, mantêm a característica de valor mobiliário 

representativo de mútuo, com remuneração calculável e pagável, sob certas 

condições, dada a manifesta intenção das partes de contratarem mútuo e não 

participação societária. Essa posição, inclusive, coincide com a posição que 

adotamos sobre o tema.  

A segunda opinião, da lavra de Lopes e Martins (2011), ao analisarem o 

chamado “Caso Tec Toy”, defende que debêntures perpétuas com remuneração 

baseada unicamente na participação dos lucros da emissora não deve ser 

contabilizada no grupo das exigibilidades. 

Isso porque esse tipo de instrumento financeiro não possui a característica 

essencial para a classificação como passivo, que é a sua exigibilidade em data 

                                                 
64

  O Código Civil (BRASIL, 2002), em seu artigo 586, estabelece que mútuo é o empréstimo de coisas 
fungíveis. Nos termos da lei, o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em 
coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Ou seja, tanto no caso das debêntures 
conversíveis em ações quanto na hipótese de debêntures perpétuas, temos uma identidade entre os 
fatos e a norma prevista no artigo 586 do Código Civil, na medida em que dinheiro e ações são 
fungíveis e o mutuário, obrigado a restituir o valor que recebeu do mutuante, seja em dinheiro no 
caso das debêntures perpétuas, seja em ações no caso das conversíveis. Nesse caso, ação 
representa um capital, portanto trata-se de coisa do mesmo gênero do dinheiro recebido. No caso 
das debêntures perpétuas, o pagamento só será devido caso ocorra a condição de insolvência da 
companhia emissora, ou seja, caso ocorra a condição suspensiva do negócio. Contudo, a previsão 
da existência de uma condição suspensiva não altera a natureza jurídica de uma operação de crédito 
existente entre as partes, assumindo a debênture, nesse contexto, a forma de instrumento de 
financiamento.  



88 

futura, seja do principal, seja dos juros. Os autores esclarecem ainda que, não 

obstante haja a previsão da exigibilidade da obrigação na hipótese de insolvência da 

emissora, em razão do postulado contábil da continuidade, os procedimentos 

contábeis nas sociedades devem ser realizados dentro da premissa de que a 

empresa continuará suas operações normalmente. 

Com base nessa premissa, os pareceristas contábeis entendem que as 

referidas debêntures devem ser classificadas dentro do grupo do patrimônio líquido, 

uma vez que esses títulos somente revestem o detentor de direitos residuais sobre 

os lucros da sociedade, não permitindo outro tipo de direito ou demanda sobre seus 

ativos. 

Explicam ainda, que, apesar de a forma do título ser um instrumento de dívida 

– debênture –, as características econômicas fazem com que se assemelhem muito 

mais a um instrumento de capital, motivo pelo qual essa deveria ser a forma de 

contabilização.  

 O tema é bastante interessante e, apesar de aplicarmos ao caso concreto a 

perspectiva jurídica, vale o tempero da perspectiva contábil que, ao final, serve para 

fortalecer a nossa análise jurídica.  

De fato, conforme afirmamos anteriormente, a perspectiva do cientista do 

direito deve ser sempre jurídica, levando em consideração única e exclusivamente 

as normas jurídicas incidentes sobre o fato investigado. O corte jurídico é jurídico e o 

corte contábil é meramente contábil, apesar de representarem fenomenicamente o 

mesmo fato, enquanto fato em si65. Interseccionar esses dois e distintos sistemas de 

referência é algo temerário, sob o ponto de vista científico.  

Dessa forma, não obstante os ilustres pareceristas afirmarem que, 

economicamente, as debêntures perpétuas se assemelham muito mais a um 

instrumento de capital, fato é que, juridicamente, ele tem a natureza jurídica de uma 

operação de crédito, pois os elementos jurídicos desse tipo de negócio estão 

presentes na operação e na vontade das partes. 

Juridicamente, não podemos considerar um instrumento de capital sem a 

entrega de participação societária ao debenturista, pois não existe a condição 

jurídica de acionista sem a detenção das respectivas ações e direitos e obrigações a 

elas relacionados. 

                                                 
65

 Reiteramos a nossa posição no sentido de não aceitarmos a existência de um fato puro. 
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Para melhor esclarecer as nossas significações, podemos abordar, em termos 

comparativos as chamadas ações resgatáveis. Tratam-se daquelas que as 

companhias podem retirar definitivamente de circulação mediante a utilização de 

reservas ou lucros. Nesse tipo de operação, o sócio já é admitido na sociedade com 

prazo de retirada previamente estabelecido, pois suas ações já foram, desde o 

início, emitidas para serem resgatadas.  

A remuneração desse sócio se dará mediante o pagamento do valor aportado 

somado a um determinado percentual de juros, além dos demais dividendos 

convencionados, e só lhe serão pagos se houver lucros ou reserva, motivo pelo qual 

sempre estaremos diante de uma relação da companhia com um sócio e não de 

uma relação da companhia com um credor no sentido de mutuário, pois o valor só 

será recebido pelo sócio se e somente se houver lucro. 

Portanto, ainda que economicamente haja uma semelhança com uma 

operação de crédito, o que existe são lucros e não uma remuneração a eles 

indexada.  

Esse exemplo é exatamente o oposto do que ocorre com as debêntures 

perpétuas, mas guarda o mesmo raciocínio sobre as premissas da constituição da 

natureza jurídica dos negócios jurídicos, sendo claro que a debênture constitui uma 

relação de crédito, e a ação constitui um direito de participação, independentemente 

de eventuais condições da operação.  

Desse modo, negamos aplicação do referido parecer para conclusões jurídicas, 

pois os referidos autores se valem de outros sistemas de referência, ou seja, dos 

postulados contábeis e de impressões econômicas que, na nossa análise, em razão 

das nossas premissas, não podem ser levados em consideração pelo direito, pois 

aspectos contábeis ou econômicos só podem ser utilizados pelo direito se positivados. 

Não se trata de classificamos como conceitos certos ou errados, mas apenas 

não aplicáveis a nossa análise jurídica, e a razão de trazermos à baila essa 

aproximação contábil é exatamente para mostrarmos esse problema dos sistemas 

de referência e, assim, fortalecer as nossas conclusões sob uma perspectiva 

eminentemente jurídica.  

Essa posição, inclusive, não é radical e não defende um fechamento 

hermenêutico sob a perspectiva fática no sentido de limitar o campo da análise, mas 

defende a aplicação exclusiva das normas jurídicas, pois o sistema de direito 
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positivo é fechado e não aceita a aplicação de outras normas senão das jurídicas. O 

ponto de partida e o limite da análise jurídica é sempre o texto da lei.  

Dessa forma, a debênture, quando contextualizada nos textos de lei vigentes, 

assume sempre a natureza jurídica de operação de crédito, mesmo que lastreada 

em valor mobiliário, por exemplo. Assim, o fato de uma eventual emissão de 

debêntures ser pública, e não privada, não altera a natureza creditícia da operação, 

mas agrega-lhe mais um elemento: o de valor mobiliário.  

Nesse sentido, uma emissão privada de debêntures é uma mera operação de 

crédito, enquanto uma operação pública de debêntures continua sendo uma 

operação de crédito, materializada por um valor mobiliário, em razão do caráter 

público da oferta com objetivo de captar poupança popular66. 

Essa conclusão nos leva a um dos pontos mais altos da nossa abordagem: o 

fato de o crédito ter sido obtido mediante a emissão de um valor mobiliário não 

afasta a natureza jurídica da operação de crédito existente por trás da emissão.  

Paralelamente a essa conclusão, perguntamos: a ação publicamente emitida 

é um valor mobiliário e, por isso, também é um instrumento de crédito? A resposta é 

claramente negativa, tendo em vista que a ação representa um investimento de 

capital com direito de participação e não uma operação de crédito, como ocorre com 

as debêntures, por exemplo. 

Desse modo, podemos afirmar que algumas operação de crédito podem ser 

realizadas mediante a emissão de valores mobiliários, mas que nem toda emissão 

de valor mobiliário corresponde a uma operação de crédito.  

O assunto é relevante porque em matéria tributária os efeitos dependerão das 

conclusões aqui apresentadas, que, apesar de tautológicas, devem ser explicitadas 

em nome da clareza que o discurso científico requer: se valor mobiliário, então será 

tributado como valor mobiliário; se operação de crédito, então como operação de 

crédito será tributada, e, se operação de crédito, mediante emissão de valor 

mobiliário, estaremos diante de duas materialidades não conflitantes, pois uma 

relação de crédito foi constituída e um valor mobiliário foi emitido, cabendo à lei 

                                                 
66

  Após todas essas considerações sobre debêntures, aproveitamos o momento para definir o 
conceito das notas comerciais, também conhecidas como commercial papers, uma vez que o 
inciso sexto do artigo 2º da Lei nº 6.385/1976 listou essas notas como valores mobiliários. A 
diferença entre uma debênture e uma nota comercial limita-se, basicamente, ao prazo de validade 
da obrigação. Nas emissões de commercial papers, o prazo para liquidação não é superior a 360 
dias, nos termos da Instrução CVM nº 134/1990. 
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estabelecer se os dois fatos serão tributados ou não. Esse assunto será objeto de 

análise própria no capítulo sétimo.  

Os bônus de subscrição, por sua vez, são valores mobiliários negociáveis de 

emissão privativa das companhias de capital autorizado que atribuem a seus 

titulares o direito de, nas condições previstas no ato de sua criação, subscrever 

ações de emissão da companha mediante do respectivo preço. Os bônus poderão 

ser alienados pela sociedade ou atribuídos gratuitamente como vantagem adicional 

aos subscritores de suas ações ou debêntures. Sob o ponto de vista econômico, os 

bônus de subscrição são vantajosos ao investidor, pois lhe conferem o direito de 

subscrever ações a um preço previamente estabelecido (EIZIRIK et al., 2011, p. 79). 

Eizirik et al. (2011, p. 80) afirmam, com base nas lições de Waldirio Bulgarelli, 

Maria Lúcia de Araújo Cintra, Mauro Brandão Lopes, José Alexandre Tavares 

Guerreiro e Modesto Carvalhosa, que os bônus de subscrição representam um 

direito de crédito, consistente no direito de exigir prestação do devedor. Os autores 

entendem que constituem título cuja finalidade é corporificar um direito de crédito, 

embora caracterizado com título de legitimação, na medida em que o seu 

proprietário torna-se acionista da companhia. 

Não obstante o posicionamento dos autores, aparentemente os bônus de 

subscrição não geram uma relação de crédito. Na verdade, o investidor passa a ter o 

direito de subscrever ações, em razão do pagamento de um determinado preço pré-

estabelecido ou gratuitamente em virtude de uma vantagem adicional, cuja natureza 

determinará a do respectivo bônus.  

 

5.4 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS DE VALORES MOBILIÁRIOS (DEPOSITARY 

RECEIPTS) 

 

Narra Coelho (2013, p. 179-180) que a origem dos certificados de depósitos 

de valores mobiliários, mais conhecidos como depositary receipts se deu em 1920 

quando o banqueiro J. P. Morgan teve interesse em viabilizar investimento dos seus 

clientes americanos em uma grande rede de varejo inglesa, a Sefridge’s. Isso 

porque, além de, à época, existirem restrições ao capital estrangeiro no Reino 

Unido, a legislação aplicável ao negócio seria a inglesa, o que poderia ser uma 

dificuldade sob a perspectiva dos investidores americanos. 
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Desse modo, para resolver o problema e viabilizar o negócio, J. P. Morgan 

cria os American Depositary Receipts (ADR), cujo mecanismo era extremamente 

simples: um banco com sede da Inglaterra adquiria ações da companhia inglesa, 

mantendo-as em custódia, enquanto o J. P. Morgan, sediado nos Estados Unidos, 

emitia títulos para a subscrição por investidores americanos, submetido à legislação 

americana. 

As ADR representavam um espelho da ação inglesa, na medida em que os 

titulares desses certificados de depósitos de valores mobiliários possuíam, perante o 

J. P. Morgan, direito lastreado nos resultados das ações da companhia inglesa. 

Atualmente, a emissão de ADR é permitida inclusive às companhias estrangeiras 

que têm interesse em captar recursos da poupança popular americana. 

O capital brasileiro também pode ser investido em sociedades sediadas no 

exterior por meio dos chamados Brazilian Depositary Receipts (BDR). A emissão de 

um BDR pode ocorrer quando uma companhia americana, por exemplo, tem 

interesse em captar recursos da poupança popular brasileira. Nessa hipótese, um 

banco nos Estados Unidos custodiaria as ações da companhia americana e uma 

instituição financeira brasileira emitiria o certificado de depósito. Dessa forma, o 

investidor brasileiro passa a ser o titular de um direito contra a instituição financeira 

brasileira.  

Dessa forma, podemos afirmar que os depositary receipts são valores 

mobiliários emitidos por uma instituição financeira, residente no país do investidor, 

lastreados em ações de uma companhia residente no exterior. Esses certificados de 

depósitos são valores mobiliários espelhos dos valores mobiliários estrangeiros e 

confere ao investidor dos certificados de depósito os mesmos direitos conferidos aos 

subscritores dos valores mobiliários originais. 

A título de exemplo, podemos imaginar uma situação na qual uma instituição 

financeira americana, por exemplo, emite uma ADR lastreada em uma ação de uma 

empresa brasileira (nessa hipótese, temos companhias brasileiras captando 

recursos nos Estados Unidos). Por outro lado, podemos imaginar a situação 

contrária: uma instituição financeira brasileira que emite uma BDR lastreada em 

ação de uma companhia americana. Em ambas as hipóteses, estaremos diante de 

depositary receipts, cuja natureza é de valor mobiliário. Nessa situação, toda vez 

que o valor mobiliário no qual se lastreia a BDR gerar um direito ao investidor 
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estrangeiro, o investidor brasileiro terá um direito a exigir da instituição brasileira 

(nessa situação, temos uma companhia americana captando recursos no Brasil). 

Os certificados de depósitos de valores mobiliários estão no rol do artigo 2º da 

Lei nº 6.385/1976, em seu inciso III, e, por definição, atende a todos os requisitos 

legais do inciso IX do mencionado artigo 2º, motivo pelo qual são valores mobiliários 

nos termos da legislação brasileira.  

 

5.5 AS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM VALORES MOBILIÁRIOS OU 

DE CLUBES DE INVESTIMENTO EM QUAISQUER ATIVOS 

 

No passado, muito se discutiu qual seria a natureza jurídica dos fundos de 

investimento67. Contudo, sob a perspectiva positivista lato sensu, a discussão 

encerrou com a edição da Instrução CVM nº 409/2004 que, em seu artigo 2º, define 

os fundos de investimento como uma comunhão de recursos, constituída sob a 

forma de condomínio, destinada à aplicação em ativos financeiros (CVM, 2004). 

Dessa forma, os fundos de investimento têm natureza de condomínio, 

representa um modelo de investimento coletivo. Os fundos captam recursos dos 

poupadores e aplicam esses recursos em diversos ativos financeiros, dentre eles 

outros valores mobiliários. 

A lógica do funcionamento de um fundo de investimento é captar recursos da 

poupança popular, investir esses valores em diversos ativos, sendo alguns fundos 

especializados em determinados ativos, outros em ativos diversificados e, 

posteriormente, obter ganho com esses investimentos e remunerar os seus cotistas.  

O investidor, portanto, ao investir em um fundo de investimento adquire cotas, 

transferindo recursos aos fundos que, por sua vez, por meio de seus 

administradores, investirão os recursos em diversos outros ativos, por exemplo, 

imóveis, diretos creditórios, participações societárias etc. 

As cotas dos fundos de investimento são valores mobiliários, assim como as 

cotas dos clubes de investimento, nos termos do inciso V do artigo 2º da Lei nº 

6.365/1976. A propósito dos clubes de investimento, são constituídos por um grupo 

de pessoas ligadas por um determinado vínculo, por exemplo, alunos da Faculdade 

de Direito do Largo de São Francisco. Nos clubes de investimento, portanto, 

                                                 
67

 Sobre o tema, Freitas (2001).  
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diferentemente do que ocorre com os fundos, há um vínculo entre os investidores, 

sendo essa a grande diferença entre esses dois tipos de condomínio. 

A depender do tipo do fundo, o investidor poderá ou não resgatar as suas 

cotas a qualquer tempo. Nos fundos abertos, o resgate é permitido, já nos fundos 

fechados o resgate não é possível antes do seu término do prazo de sua duração, 

sendo permitida, porém, a alienação das suas cotas a terceiros, alienação essa que 

é vedada nos fundos abertos. 

Nos termos da Instrução CVM nº 409/2004, os fundos podem ser qualificados 

como: (a) de curto prazo; (b) referenciado; (c) de renda fixa; (d) de ações; (e) 

cambial; (f) de dívida externa; e (g) multimercado (CVM, 2004). 

Os fundos classificados como curto prazo deverão aplicar seus recursos 

exclusivamente em títulos públicos federais ou privados prefixados ou indexados à 

taxa Selic ou a outra taxa de juros, ou títulos indexados a índices de preços, com 

prazo máximo a decorrer de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias, e prazo médio da 

carteira do fundo inferior a 60 (sessenta) dias, sendo permitida a utilização de 

derivativos somente para proteção da carteira e a realização de operações 

compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. 

Os fundos classificados como referenciados deverão identificar, em sua 

denominação, o seu indicador de desempenho, em função da estrutura dos ativos 

financeiros integrantes das respectivas carteiras, desde que atendidas, 

cumulativamente, as seguintes condições: 

a) tenham 80% (oitenta por cento), no mínimo, de seu patrimônio líquido 

representado, isolada ou cumulativamente, por: (i) títulos de emissão do 

Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil; (ii) ativos financeiros de 

renda fixa considerados de baixo risco de crédito pelo administrador e 

pelo gestor; 

b) estipulem que 95% (noventa e cinco por cento), no mínimo, da carteira 

seja composta por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou 

indiretamente, a variação do indicador de desempenho escolhido;  

c) restrinjam a respectiva atuação nos mercados de derivativos à realização 

de operações com o objetivo de proteger posições detidas à vista, até o 

limite dessas. 

Os fundos classificados como renda fixa deverão ter, como principal fator de 

risco de sua carteira, a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, 
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ou ambos, e deverá possuir, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em 

ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que 

dá nome à classe. 

Os fundos classificados como cambiais deverão ter como principal fator de 

risco de sua carteira a variação de preços de moeda estrangeira ou a variação do 

cupom cambial. 

Os fundos classificados como ações deverão ter como principal fator de risco 

a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa 

de valores ou entidade do mercado de balcão organizado. 

Os fundos classificados como dívida externa deverão aplicar, no mínimo, 80% 

(oitenta por cento) de seu patrimônio líquido em títulos representativos da dívida 

externa de responsabilidade da União, sendo permitida a aplicação de até 20% 

(vinte por cento) do patrimônio líquido em outros títulos de crédito transacionados no 

mercado internacional. 

Além dos fundos mencionados, listados na Instrução CVM nº 409/2004, 

existem os chamados fundos de investimento com regulação própria, que estão, 

portanto, excluídos das normas da Instrução CVM nº 409/2004. 

Dentre esses fundos de investimento de regulação própria, merecem 

destaque os seguintes: (a) fundos de investimento em participações (FIP); (b) fundos 

de investimento em direitos creditórios (FIDC); e (c) fundos de investimento 

imobiliário (FII). 

Os FIP são fundos fechados e os seus recursos são aplicados em ações de 

companhias abertas e fechadas, debêntures, bônus de subscrição e demais títulos e 

valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações. Os FIP devem sempre 

participar do processo decisório da companhia investida. 

Os FIDC podem ser abertos ou fechados. Precisam destinar mais de 50% 

(cinquenta por cento) para a aquisição de direitos creditórios que são aqueles 

originários de operações realizadas nos setores financeiro, comercial, industrial, 

imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços, bem 

como de warrants68 e de contratos mercantis de compra e venda de produtos, 

                                                 
68

  Warrant é título de crédito à ordem previsto no Decreto nº 1.102/1903, emitido sobre mercadorias 
em depósitos nos armazéns gerais, empresas que têm por escopo a guarda e a conservação das 
mercadorias neles depositadas mediante o pagamento de determinado preço (FORTUNA, 2008, p. 
254). Sobre o tema, Costa (2008, p. 443-460). 
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mercadorias ou sérvios para entrega em prestação futura (EIZIRIK et al., 2011, p. 

103).  

Os FII são fundos fechados e têm os seus recursos aplicados em 

empreendimentos imobiliários, seja para venda futura, seja para aluguel.  

 

5.6 DERIVATIVOS 

 

Derivativos são contratos, negociados em bolsa ou balcão, dependendo do 

seu tipo, cujo valor deriva da expectativa de valor de outro ativo (chamado de ativo 

subjacente ou ativo de referência) ou instrumento e apresenta duas características: 

(a) referência direta a certo ativo ou índice; e (b) estabelecimento de uma data final 

de liquidação ou execução, que, via de regra, se dá por diferença (SOUZA JUNIOR, 

2012, p. 590). Esse ativo referenciado pode ser, por exemplo, a taxa de câmbio 

entre duas moedas, a cotação de uma ação, ou preço de uma commodity (café, 

carne, soja, milho etc.). Os derivativos são valores mobiliários nos termos dos 

incisos VII e VII do artigo 2º da Lei nº 6.385/1976. 

Há no mercado de derivativos quatro modalidades de negociação: (a) a 

termo; (b) a futuro; (c) com opções; e (d) com swaps. 

Narra Souza Junior (2012, p. 596) que o mercado a termo foi o precursor dos 

contratos derivativos. No mercado a termo, a partes compram ou vendem uma 

quantidade determinada de ativos, com preço fixado no momento da compra ou 

venda, mas com pagamento em data futura, também determinada no ato da compra 

ou venda, sendo, inclusive, proibido o arrependimento das partes. A liquidação do 

contrato, inclusive, pode se dar por diferença69, ou seja, sem que haja a entrega 

efetiva do ativo nem o preço pago, mas tão somente a diferença entre os valores.  

O mercado a termo possibilita o financiamento e o chamado hedge70, assim 

como o mercado a futuro, de opções e de swap. O financiamento, no mercado a 

termo, é alcançado quando um investidor vende determinado ativo à vista e o 

compra a termo, havendo, nesse tipo de operação, uma clara capitalização do 

investidor, por receber recursos à vista e obrigar-se a pagar a obrigação em data 

                                                 
69

  Souza Junior (2012, p. 598) faz pertinente observação sobre os contratos chamados de 
diferenciais, que são aqueles que representam exatamente essa situação descrita. O autor explica 
que esses contratos exercem importante papel na gestão de riscos das empresas. 

70
  Entendemos que, conceitualmente, o fim maior de uma operação com derivativos é sempre o 
hedge. Não afastamos, porém, a existência das operações especulativas.  
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futura. No hedge, o objetivo da parte é neutralizar eventual risco, mediante a 

realização de uma operação que represente o risco exatamente oposto (SOUZA 

JUNIOR, 2012, p. 597). Tradicionais os exemplos agrícolas, por meio do qual o 

agricultor, ciente do volume da sua safra, antecipa a venda para garantir um valor 

que ele considere satisfatório. 

Nessa ocasião, só poderá haver três consequências: (a) o preço é mantido e 

o hedge foi em vão; (b) o preço sobe e o agricultor deixa de ganhar aquela diferença; 

ou (c) o preço cai e o agricultor tem ganho por não absorver a perda.  

Os contratos futuros, por sua vez, são contratos semelhantes aos contratos a 

termo (são diferenciados, não admitem arrependimento e são negociados em bolsa). 

Além disso, são padronizados e ajustados diariamente, fato esse que permite aos 

investidores saberem, ao fim do dia, se obtiveram ganhos ou perdas. 

A opção é um contrato por meio do qual é negociada a compra ou venda 

futura de um determinado ativo por um preço previamente estabelecido, seja ela em 

uma data determinada, seja até a data determinada em contrato. 

As partes, no contrato de opção, são o titular e o lançador, sendo o titular o 

adquirente ou o vendedor da opção, mediante o pagamento de um prêmio a outra 

parte, e o lançador o vendedor ou comprador da opção (posição inversa do titular) 

que, além de receber o prêmio no momento da venda do direito, receberá o preço do 

exercício da venda ou pagará o respectivo valor pelo ativo, quando da venda ou 

compra definitiva, respectivamente.  

Essas operações podem ser cobertas ou descobertas. Será coberta quando o 

vendedor tiver o ativo negociado e descoberta quando ele não tiver o ativo, hipótese 

na qual terá que depositar um garantia, chamada de margem.  

A opção não vincula o titular, sendo uma faculdade sua exercê-la ou não, seja 

para exigir a compra (call option), seja para exigir a venda (put option). As opções 

podem ser liquidadas por diferença.  

 O swap consiste no contrato por meio do qual as partes podem permutar (daí 

o nome swap que em língua inglesa significa permuta) os fluxos de caixa futuros, 

nos termos de uma fórmula pré-determinada pelas partes. Por exemplo, um 

determinado agente pode contratar a possibilidade de trocar o risco da variação do 

dólar americano pelo risco do Certificado de Depósito Bancário (CDB) por um 

determinado período. 
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Os swaps, em sua grande maioria, têm fins de hedge, ou seja, de proteção, 

sendo esse o seu principal objetivo. Existem os swaps de juros, de contas a pagar, de 

índices ou indexadores, dentre outros, que, inclusive, poderão ser liquidados por 

diferença. 

 

5.7 DEMAIS VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Conforme destacamos diversas vezes, os valores mobiliários são 

apresentados exemplificativamente no artigo 2º da Lei nº 6.385/1976. No entanto 

alguns deles, mesmo que listados no rol do artigo 2º da Lei do Mercado de Capitais, 

só serão valores mobiliários se e somente se apresentarem os tipos trazidos no 

inciso IX, que estabelece:  

 

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 (BRASIL, 
1976). 

 

Isto é, conforme já alertamos em outras oportunidades, não basta ser uma 

ação ou uma debênture para ser valor mobiliário, pois é preciso também que a ação 

pertença a uma companhia de capital aberto e a emissão da debênture seja pública, 

hipóteses nas quais ambas as situações se encaixam no tipo previsto acima. 

Por outro lado, há situações nas quais o artigo 2º não traz, expressamente, 

títulos, cujas naturezas são de valor mobiliário, como ocorre, por exemplo, com os 

seguintes títulos:  

a) certificados de investimentos audiovisuais; 

b) certificados de recebíveis imobiliários (CRI); 

c) certificados de recebíveis do agronegócio (CRA);  

d) letras financeiras; 

e) partes beneficiárias. 

Obviamente, ao listar os valores mobiliários acima, não queremos significar 

que eles esgotam os títulos que representam valores mobiliários, até porque a 

engenhosidade do mercado de capitais está longe de sofrer de criatividade. 

Contudo, dos valores mobiliários mais usais, entendemos que os listados acima, 
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apesar de não esgotarem a lista dos que são possíveis e existentes, contemplam os 

mais negociados no mercado de capitais brasileiros. 

Os três primeiros deles71, quais sejam: (a) certificados de investimentos 

audiovisuais; (b) certificados de recebíveis imobiliários (CRI); e (c) certificados de 

recebíveis do agronegócio (CRA), representam títulos que geram captação pública 

de recursos que serão utilizados pelas companhias, que atuam nos respectivos 

setores, no desenvolvimento dos seus objetos sociais, ou seja, audiovisual, 

imobiliário e agrobusiness. Todas essas emissões estão condicionadas às regras da 

CVM e da participação de pessoas jurídicas autorizadas a funcionar, como 

underwriter e companhias securitizadoras72.  

As letras financeiras, por sua vez, são valores mobiliários emitidos pelas 

instituições financeiras e configuram promessas de pagamento em dinheiro, 

nominativo, transferível e de livre negociação para que as instituições financeiras 

captem recursos a fim de melhor adequar os prazos das suas posições passivas e 

ativas, servindo como viabilizador da oferta de crédito a longo prazo e como 

atenuador dos momentos de menor liquidez. 

As partes beneficiárias, por fim, são valores mobiliários que, apesar de não 

expressamente listados no artigo 2º da Lei do Mercado de Capitais, adequam-se 

tanto à redação do seu inciso II quanto do inciso IX. 

Esses valores mobiliários asseguram ao seu titular direito de crédito contra a 

companhia emissora em valor equivalente a um percentual do seu lucro, atendidos 

os limites estabelecidos na LSA. Além disso, as partes beneficiárias podem ser 

utilizadas para remunerar a prestação de serviço de terceiros ou simplesmente ser 

atribuída a alguém de forma gratuita.  

Assim, apresentadas todas essas considerações sobre os valores mobiliários, 

passamos a enfrentar os aspectos específicos da tributação das suas operações e 

renda, bem como os problemas relativos à incidência e competência tributária 

dessas operações.  

  

                                                 
71

  Sobre os temas, Eizirik et al. (2011. p. 126-131). 
72

  As companhias securitizadoras são sociedades anônimas, classificadas como instituições não 
financeiras, que tem por finalidade a aquisição de recebíveis e a sua securitização, mediante a 
emissão e colocação, no mercado financeiro e de capitais. Sobre o tema, ver Penteado Junior 
(1998, p. 120).  
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6 O IMPOSTO SOBRE A RENDA 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Conforme afirmamos nas páginas anteriores, o direito tributário é sempre o 

último a chegar. Ele é direito de sobrelinguagem, já que sempre estabelece efeitos 

jurídicos relativos a uma outa linguagem, pertencente a um outro ramo do direito, 

quando, didaticamente, consideramos o direito dividido em diferentes partes de um 

todo. 

Por essa razão, só nesse momento passamos a analisar as regras relativas à 

tributação das operações com valores mobiliários. Até agora, cuidamos de traçar 

nossas premissas sobre o direito, inclusive, sobre a fenomenologia da incidência 

tributária, bem como da natureza jurídica dos valores mobiliários que são 

negociados no mercado de capitais brasileiro, setor esse extremamente regulado 

pelo direito. 

Ousaríamos afirmar que o direito tributário é relativamente simples, quando 

analisado sob a perspectiva de bases de cálculo e alíquotas. Complexo é entender a 

natureza jurídica das operações envolvidas, pois dessa análise e compreensão 

surgirá a conclusão sobre a existência ou não de incidência tributária, bem como 

acerca do dimensionamento das bases de cálculos. 

Alíquotas e bases de cálculo pouco significam se não soubermos se há ou 

não incidência tributária e, para que haja incidência, é mandatório conhecer a 

natureza jurídica das operações analisadas, sob pena de tipificações equivocadas e 

constituição de relações jurídicas tributárias ilegais e inconstitucionais, em razão de 

usurpação de competência tributária ou, muitas vezes, ausência de competência 

tributária.  

É lugar comum afirmar que a tributação das operações relativas aos valores 

mobiliários e sua renda é complexa. Na verdade, a tributação não é complexa, 

simplesmente não conhecemos, com o rigor que deveríamos, a natureza jurídica das 

operações realizadas no mercado de capitais.  

Não importa sabermos qual é a alíquota aplicável sobre uma operação com 

derivativos, liquidadas por meio de diferença, por exemplo, mas sim entender o que 

são os derivativos e como se dá a liquidação da operação por diferença, para que, 

então, haja a classificação da natureza da operação. Precisamos conhecer os títulos 
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mobiliários e distingui-los dos títulos de crédito e conhecer as normas tributárias 

relativas à tipificação das materialidades para sabermos se há hipóteses de mais de 

uma incidência tributária ou se há potenciais conflitos interpretativos relativos à 

incidência tributária. 

Como afirmou Miranda (1972), “aquilo que existe é o conhecimento do objeto: 

ou se conhece o objeto ou não se conhece o objeto.” Convencidos da veracidade da 

proposição, podemos afirmar que não há incursão científica tributarista sem que 

haja, por parte daquele que pretende construir um discurso, intimidade com fato 

jurídico investigado. 

Caso o discurso se desconecte da essência do fato, muito provavelmente as 

proposições sobre o fato serão falsas. Por outro lado, sob a perspectiva da aplicação 

do direito e não mais da construção do discurso científico, pelas pessoas 

credenciadas pelo sistema para fazer o direito incidir mediante trabalho de 

positivação, o mesmo ocorre. É preciso conhecer o objeto, sob pena, 

provavelmente, de invalidade da norma jurídica constituída. 

As consequências relativamente à aplicação do direito positivo e à construção 

do discurso científico são, respectivamente, portanto, a invalidade da norma ou a 

falsidade da afirmação.  

Para conhecer essa intimidade sobre a qual falamos, é preciso navegar pelo 

direito como um todo, em razão do risco de não se alcançar a natureza do fato. No 

caso de tributação relativa aos valores mobiliários, é preciso conhecer o que são 

valores mobiliários e, no caso de tributação da renda que é gerada por meio de 

operações com valores mobiliários, é preciso agregar o conhecimento de outro 

elemento: a renda, pois a materialidade do imposto sobre a renda é exatamente 

auferir renda. 

É sob essa perspectiva que iniciaremos a análise da tributação da renda 

gerada nas operações com valores mobiliários. O motivo é nobre: verificar a 

validade da tributação, sob a perspectiva da natureza da operação, isto é, se 

efetivamente aquela renda vem de uma operação com valores mobiliários e se 

aquele valor gerado realmente é renda, pois, se renda não for, estaremos diante de 

uma ausência de competência tributar e, portanto, de invalidade da norma geral e 

abstrata que estabelece a tributação, bem como a norma individual e concreta que 

dela deriva. 

 



102 

 

6.2 SOBRE AS NORMAS CONSTITUCIONAIS E OS CRITÉRIOS DA REGRA 

MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA 

 

No segundo capítulo, traçamos considerações gerais sobre a regra matriz de 

incidência tributária, em razão de termos elegido esse método como forma de 

investigar o direito positivo objeto do presente estudo. 

Antes de analisarmos os aspectos da regra matriz, contudo, precisamos 

analisar o Texto Constitucional relativamente ao imposto sobre a renda, tendo em 

vista que alguns aspectos da regra foram trazidos pela própria Constituição Federal, 

que, como dito no capítulo terceiro, não cria tributos, mas simplesmente outorga 

competências tributárias. 

À União foi outorgada competência tributária para instituir o imposto sobre a 

renda e proventos de qualquer natureza, no artigo 153, inciso III. O inciso I do 

parágrafo segundo do referido artigo, por sua vez, estabeleceu que o imposto sobre 

a renda será informado pelos critérios da (a) generalidade; (b) universalidade; e (c) 

progressividade. 

Ou seja, a partir do Texto constitucional alcançamos uma primeira conclusão 

no sentido de que o imposto terá como núcleo da tributação a renda e proventos de 

qualquer natureza, bem como a sua tributação obedecerá aos critérios da 

generalidade, universalidade e progressividade. 

Deixados de lado os critérios que informam a tributação da renda73, foquemos 

no vocábulo renda, núcleo da tributação do imposto, ressaltando, desde já, que não 

foram poucos aqueles investigaram o tema. O objetivo de estudar a definição do 

conceito de renda é simples: por ordem constitucional, é ela que deve ser tributada 

nuclearmente por esse imposto. O que não for renda, não deve ser tributado, pelo 

menos com base na norma jurídica do imposto sobre a renda. 

Na medida em que falamos em núcleo da tributação, estamos diante do 

critério material da regra matriz de incidência tributária que, conforme já afirmamos, 

                                                 
73

  (a) O critério da generalidade estabelece que o imposto sobre a renda deve levar em consideração, 
para fins de incidência, todo e qualquer sujeito que auferir renda. Ou seja, toda e qualquer pessoa 
estará sujeita ao imposto sobre a renda; (b) o critério da universalidade estabelece que toda e 
qualquer renda do contribuinte deve ser oferecida a tributação, já que o tributo incide sobre bases 
universais, sendo indiferente o local da geração da renda; e (c) pelo critério da progressividade, a 
alíquota aplicável deve aumentar proporcionalmente à renda auferida, para fins de isonomia 
tributária. Sobre o tema, ver Oliveira (2008, p. 215-268). 
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será composto por um verbo, seguido de um complemento. Na esfera constitucional 

temos renda como o complemento do critério material da regra matriz de incidência. 

Vasculhando mais um pouco o texto da lei, chegamos ao artigo 43 do Código 

Tributário Nacional (CTN) que estabelece que o imposto, de competência da União, 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição 

da disponibilidade econômica ou jurídica: (a) de renda, assim entendido como o 

produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; e (b) de proventos de 

qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimônios não compreendidos 

como a renda oriunda do produto de capital, do trabalho ou da combinação de 

ambos. 

Ao continuar a busca pelo verbo da regra, não encontramos qualquer 

vocábulo expresso no texto da lei, mas assumimos que esse verbo seja auferir74, 

cujo significado é obter, lucrar (HOUAISS, 2001, p. 45). A escolha do verbo, 

inclusive, decorre da própria interpretação que temos do conceito de renda que, nos 

termos da lei, será sempre o acréscimo patrimonial, tendo em vista que, nos termos 

do inciso I do artigo 43 do CTN, renda é o produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos e, nos termos do inciso II, proventos de qualquer natureza 

são os outros acréscimos patrimoniais que não sejam aqueles oriundos do capital, 

do trabalho ou da combinação de ambos75. Ao final, portanto, é o acréscimo 

patrimonial que é tributado.  

Dessa forma, auferir renda, proventos de qualquer natureza ou acréscimo 

patrimonial (locuções sinônimas) é a materialidade da regra matriz de incidência 

tributária do Imposto sobre a Renda. Oliveira (2008, p. 39), inclusive, em profundo 

trabalho sobre o tema do Imposto sobra a Renda, não passa despercebido desse 

fato, e afirma que patrimônio é um “quase princípio” do Imposto sobra a Renda. 

A explicação de Oliveira (2008, p. 41) é exatamente a que acabamos de 

construir, no sentido de que, se proventos de qualquer natureza são entendidos 

                                                 
74

  Poderia ser o verbo obter também, mas preferimos usar o verbo auferir.  
75

  Sobre a definição do conceito de renda com acréscimo patrimonial, conforme defendemos, vale citar 
a posição de Sousa (1976, p. 277) sobre o assunto ao comentar o artigo 43 do CTN: “Explicando o 
dispositivo transcrito, sublinho que, tanto em se tratando de ‘renda’ como de ‘proventos’, o elemento 
essencial do fato gerador é a aquisição da disponibilidade de renda nova, definida nos termos de 
acréscimo patrimonial. Esta circunstância – de tratar-se de riqueza nova – está implícita, no caso da 
‘renda’, na palavra ‘produto’ (CTN, art. 43, I), que envolve a noção de algo novo produzido por, ou 
seja, decorrente de, algo existente: a fonte produtora (capital, trabalho ou combinação de ambos). 
Por outro lado, no caso dos ‘proventos’, aquela mesma circunstância – de tratar-se de riqueza nova – 
está expressamente referida (CTN, art. 43, II), em termos, como disse, de ‘acréscimos patrimoniais’.” 
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como “os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”, isso 

significa que, tanto renda quanto proventos de qualquer natureza significam nada 

mais, nada menos, que acréscimo patrimonial. O ponto alto dessa conclusão é que 

ela não busca significados de renda nas ciências econômicas ou contábeis, por 

exemplo, mas toma por base o próprio texto da lei e, pela lei, renda e proventos de 

qualquer natureza são acréscimos patrimoniais.  

A observação é importante porque, além de delimitar o campo de incidência 

do imposto, leva-nos a lógica conclusão que a tributação será única e 

exclusivamente sobre a renda, ou seja, sobre o acréscimo patrimonial, excluindo-se 

da tributação, portanto, o próprio patrimônio, sob a perspectiva estática. 

Em outras palavras, o Imposto sobra a Renda não pode, por qualquer 

hipótese, tributar o patrimônio, pois, se assim fizer, incidirá além dos limites de sua 

competência, gerando efeitos, portanto, em áreas de incompetência tributária, 

estando sujeito, assim, à sanção da invalidade, nos termos da teoria da competência 

tributária construída por Gama (2009), mencionada no capítulo terceiro deste 

trabalho e com a qual concordamos. 

A tributação do patrimônio pelo Imposto sobra a Renda é inválida e, portanto, 

inconstitucional, em razão da ausência de competência tributária para tanto, e ferirá, 

pois, o princípio da tipicidade cerrada do direito tributário, corolário do princípio da 

estrita legalidade tributária76.  

Por essa razão, qualquer que seja o exercício de competência relativamente 

ao Imposto sobra a Renda, seja esse exercício de competência em sentido estrito ou 

amplo, deverá atender ao limite constitucional de se tributar apenas o acréscimo 

patrimonial. Ora, se acréscimo não for, será meramente patrimônio, fugindo essa 

tributação, portanto, do que chamamos de regras do jogo sob a perspectiva da 

competência tributária, sendo, assim, inválida e inconstitucional a norma jurídica que 

dispuser algo em contrário do que até agora exposto. 

O tema é importante a esta pesquisa porque na tributação dos valores 

mobiliários deparamo-nos, por diversas vezes, com situações nas quais as normas 

                                                 
76

  Neste sentido, Carrazza (2013, p. 92-293): “Notemos, pois, que, com o princípio da tipicidade 
fechada, o próprio princípio da estrita legalidade tributária apurou o seu alcance. Só é típico o fato 
que se ajusta rigorosamente àquele descrito, com todos os seus elementos, pelo legislador. 
Conjugados, estes princípios constitucionais impedem o emprego da analogia in pejus das normas 
tributárias ou penais tributária como fonte criadora de tributos e infrações (com suas respectivas 
sanções). Melhor dizendo, os tipos tributários e tributário-penais não podem ser alargados por 
meios de manobras que costeiem os aludidos princípios. [...]”. 
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jurídicas pretendem tributar o patrimônio, sob o pretexto de tributar rendimento, e 

não o seu acréscimo (renda), conforme se pretende mostrar adiante. 

Essa conclusão nos faz sair das considerações acerca da materialidade do 

Imposto sobra a Renda e abrir um parênteses sobre o critério quantitativo da regra 

matriz de incidência, em especial, sobre a base de cálculo que, segundo as lições de 

Carvalho (2012, p. 400) tem por função: (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.  

Esse último item é sobremaneira relevante e justifica a abertura do 

parênteses acima, quando tratávamos da materialidade do Imposto sobra a Renda, 

na medida em que mostra a proximidade entre esses dois critérios da regra, pois a 

base de cálculo confirmará, infirmará ou afirmará o verdadeiro critério material da 

regra-matriz do imposto. 

Desse modo, sob a perspectiva da incidência do Imposto sobra a Renda, no 

momento em que a base de cálculo não mede qualquer ganho global (acréscimo 

patrimonial) do contribuinte, clara está a infirmação da sua materialidade, ficando, 

evidente, portanto, a invalidade da tributação por ausência de competência tributária, 

já que, na hipótese, estaremos diante de uma tributação sobre patrimônio e não 

sobre renda. 

Na fenomenologia da incidência do Imposto sobra a Renda não há uma 

terceira hipótese: (a) ou se tributa o acréscimo patrimonial; ou (b) se está diante de 

uma invalidade jurídica. Isto é, diante de um ato desprovido de competência e a 

medição das verdadeiras proporções do fato indicará estarmos diante de tributação 

do patrimônio, que não se encontra prevista no antecedente de qualquer norma 

jurídica tributária infraconstitucional77.  

De volta à materialidade do Imposto sobre a Renda (auferir renda), 

regressamos ao caput do artigo 43, que estabelece ser o fato gerador do referido 

imposto a “aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos 

de qualquer natureza”.  

Nesse momento, precisamos abrir dois novos parênteses. O primeiro deles 

sobre o termo fato gerador, trazido pela lei tributária em geral e repetido no artigo 43 

do CTN. O segundo sobre o critério temporal da regra matriz de incidência tributária 

                                                 
77

 Fazemos essa ressalva em razão da competência tributária que a União dispõe para tributar as 
grandes fortunas, nos termos do artigo 153, inciso VII da Constituição Federal.  
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e sua correlação com o chamado fato gerador. Esses parênteses evidenciam, 

inclusive, que, na verdade, o artigo 43 não nos traz de volta à materialidade do 

imposto, como acabamos de dizer retoricamente no parágrafo anterior, mas sim ao 

critério temporal da regra matriz de incidência, conforme será mostrado. 

Quanto ao termo fato gerador, verificamos que é comum a lei estabelecer que 

o fato gerador de um determinado tributo é aquele ou este, como fez, por exemplo, 

com o Imposto sobra a Renda ao dispor que o fato gerador é a aquisição de 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. 

Nessa linha de ideias, Carvalho (2012, p. 311-315), com a acuidade que lhe é 

peculiar, destaca que o termo fato gerador é equívoco, pois pode significar tanto a 

hipótese de incidência ou hipótese tributária, quanto o fato jurídico tributário em si. 

Desse modo, em nome do rigor que o discurso científico deve seguir, adotamos os 

termos apresentados pelo autor e esclarecemos que, ao pretendermos significar a 

hipótese normativa, utilizaremos o termo hipótese tributária ou hipótese de 

incidência78. Já para nos referirmos ao relato linguístico do evento previsto na 

hipótese, utilizaremos o termo fato jurídico tributário ao invés de fato gerador. 

A segunda observação diz respeito ao termo fato gerador trazido pela lei, 

relativamente à aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e 

proventos de qualquer natureza. Isso porque, apesar de o texto da lei referir-se ao 

termo fato gerador, quer, na verdade, significar que, no momento da aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer natureza, 

haverá a ocorrência do fato jurídico tributário. 

Isto é, não estamos diante da materialidade do imposto que, conforme dito 

anteriormente, é auferir renda ou obter acréscimo patrimonial e, consequentemente, 

de sua hipótese tributária, mas estamos diante do condicionante de tempo, portanto, 

do critério temporal da regra matriz de incidência79. 

                                                 
78

  O termo hipótese de incidência foi trazido por Ataliba (2005, p. 51).  
79

  Sobre esse tema, inclusive, já nos manifestamos em trabalho não publicado sobre a Contribuição 
Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira (CPMF) e elisão fiscal: “Acerca do critério temporal, Paulo de Barros Carvalho faz 
observação extremamente importante em relação à confusão feita pela legislação, mostrando que, 
em muitas situações, os conceitos hipótese de incidência e critério material são confundidos. Eis as 
lições de Carvalho (2012, p. 334-335): ‘São muitas as ocasiões em que o legislador assevera que a 
hipótese de incidência da exação é aquilo que denominamos critério temporal do suposto normativo. 
Com o emprego de circunlóquios, escolhe um momento, topicamente determinado, para situar, no 
tempo, o fato tributário, com a inauguração do vínculo jurídico patrimonial. […] Que o legislador, na sua 
linguagem livre, despregado das amarras rigorosas do falar científico, assim se manifeste, nada há que 
reclamar, pois já sabemos das condições em que as leis são feitas. Entretanto, admitir que os 
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A aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos 

de qualquer natureza é o momento que se considera ocorrido o fato jurídico 

tributário do Imposto sobra a Renda, isto é, é o momento da ocorrência do 

acréscimo patrimonial. Em outras palavras, só haverá incidência do Imposto sobra a 

Renda quando o acréscimo patrimonial for econômica ou juridicamente disponível. 

Chamamos atenção para o fato de que essa afirmação não nega e existência 

legal de períodos específicos de apuração para o Imposto sobra a Renda, sob a 

suas diversas modalidades – critério temporal em sentido estrito – (por exemplo, 

Imposto sobra a Renda da pessoa física, Imposto sobra a Renda da pessoa jurídica, 

ganhos de capital da pessoa física, tributações exclusivas ou definitivas na fonte), 

mas apenas defende a ideia que o critério temporal da regra matriz de incidência 

tributária, em sentido amplo, deverá ser sempre o momento em que haja a aquisição 

da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer 

natureza. Qualquer disposição legal que extrapole esse limite será ilegal.  

A aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos 

de qualquer natureza em sentido amplo é o limite temporal objetivo e legal para que 

a lei ordinária estabeleça o momento em que se considera ocorrido o fato jurídico 

tributário em sentido estrito, no caso, a auferição de renda, entendida como 

acréscimo patrimonial. O critério temporal em sentido amplo é, portanto, o limite 

temporal do critério temporal em sentido estrito.  

Caso qualquer lei ordinária venha a considerar ocorrido o fato jurídico 

tributário, sem que tenha havido quaisquer das disponibilidades mencionadas, 

certamente estaremos diante de um caso de ilegalidade, por afronta ao CTN, 

recepcionado pelo nossa Constituição com status de lei complementar80 e de 

inconstitucionalidade, pois, muito provavelmente, estaremos diante da tributação do 

patrimônio, sendo a sanção desse ato a invalidade da norma que estabelece a 

tributação.  

Ponto importante, portanto, para a aferição da legalidade do critério temporal 

da regra matriz de incidência tributária do Imposto sobre a Renda é a definição dos 

                                                                                                                                                         
doutrinadores endossem a mensagem, incorporando-as ao seu magistério, é conceder demais, é 
transigir com erros graves que prejudicam, visivelmente, a compreensão da matéria.’ Com a CPMF, 
não ocorreu de forma diferente, ou seja, o legislador elencou no art. 2º da lei 9.311/96 várias 
proposições jurídicas (incisos de I a VI) como se fossem fato gerador, quando, na verdade, 
refletem ora o critério temporal da regra-matriz de incidência tributária, ora verdadeiras normas 
antielisivas, conforme se demonstrará.” (GAUDÊNCIO, 2007). 

80
  Sobre a hierarquia das normas tributárias, ver McNaughton (2011).  



108 

conceitos de disponibilidade econômica e jurídica. Essas definições já foram, 

inclusive, objeto de diversos estudos, realizados por grandes estudiosos do direito 

tributário brasileiro, como: Bulhões Pedreira, Rubens Gomes de Sousa, Ricardo 

Mariz de Oliveira, José Artur Lima Gonçalves, dentre outros.  

Sobre esse assunto, a primeira observação que temos a fazer é que a 

disponibilidade da renda, para fins de incidência tributária, tem que ser econômica 

ou jurídica, nos termos do texto da lei, não podendo, portanto, ser confundida com a 

disponibilidade financeira81, que, em palavras simples, representa uma mera receita, 

que difere substancialmente de renda, considerada sempre como acréscimo 

patrimonial. 

Receita, singelamente, representa mero ingresso financeiro, fato esse que 

não tem qualquer relação com disponibilidade econômica ou jurídica de renda, já 

que renda representa acréscimo patrimonial sob uma perspectiva global de um 

determinado período a ser estabelecido pelo critério temporal em sentido estrito da 

regra. 

Há algumas hipóteses, porém, que a lei estabelece que o ingresso de receita 

gera a obrigação de pagar tributo. Esse pagamento de tributo, porém, é uma mera 

antecipação, já que, naquele momento, não se consegue aferir se houve renda e 

consequentemente, se ela foi disponibilizada econômica ou juridicamente, não tendo 

que se considerar incidência tributária per si.  

Entendemos importante a ressalva, porque a disponibilidade econômica será 

aquela renda recebida pelo contribuinte com base no regime de caixa. Já a 

disponibilidade jurídica, a renda recebida pelo contribuinte com base no regime de 

competência82 83. Esta sempre resultará de um encontro global de receitas e 

                                                 
81

  Temos ciência que a disponibilidade financeira é o gatilho para a incidência de regras de 
pagamento do imposto sobre a renda. Sobre esse tema, não vislumbramos qualquer problema, 
apesar de reconhecer que isso penaliza o contribuinte. Contudo, sob o ponto de vista legal, não 
vemos problemas com essa técnica arrecadatória, conforme evidenciaremos a seguir.  

82
  A título ilustrativo, mencionamos o posicionamento de Oliveira (2008, p. 289-314) sobre o tema. O 
autor entende que a disponibilidade jurídica ocorrerá sempre que a renda for resultado de fatores 
de produção regidos pelo direito, ao passo que a disponibilidade econômica ocorrerá sempre que a 
renda for resultado de fatores de produção não regidos pelo direito ou contrários ao direito.  

83
  Sobre os regimes de caixa e de competência, esclarecemos que o regime de caixa é o regime 
contábil por meio do qual as receitas só são apropriadas quando do seu efetivo recebimento. No 
regime de competência, por sua vez, as receitas são apropriadas no período de sua realização, 
independentemente do seu efetivo recebimento. Sobre esses regimes contábeis é importante 
destacarmos que, apesar de, originalmente, tais regimes serem contábeis, o direito positivo os 
incorporou, na medida em que tais regimes passaram a ser mencionados nos textos de lei. A título 
exemplificativo, mencionamos o artigo 177 da LSA, que estabelece que a escrituração da 
companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação 
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despesas dentro do período de tempo estabelecido pelo critério temporal da regra 

em sentido estrito: afinal, a disponibilidade é de renda, logo, de acréscimo 

patrimonial. 

A diferença é fácil de ser vislumbrada quando comparamos a tributação da 

pessoa física com a tributação da pessoa jurídica. Se, por exemplo, o critério 

temporal em sentido estrito da regra matriz é o dia 31 de dezembro de cada ano, 

será considerado para a pessoa física apenas a renda efetivamente recebida dentro 

daquele período, ou seja, regime de caixa (economicamente disponibilizada), já para 

a pessoa jurídica, os negócios jurídicos que geraram renda, regime de competência 

(juridicamente disponibilizada). 

A explicação é importante para que não haja confusão entre o que se põe 

nesse momento e o mero ingresso ou apropriação de receitas, com base nos 

regimes de caixa e competência de bases mensais, que geram apenas meros 

pagamentos antecipados de imposto e nada tem a ver com disponibilidade 

econômica ou jurídica. Referimo-nos aqui ao regime de caixa e competência da 

renda, e não da receita, ou seja, sob o aspecto global dentro de um determinado 

período, determinado pelo critério temporal em sentido estrito.  

Ressaltamos, inclusive, desde já, que não somos contra certos mecanismos 

de arrecadação que acabam por gerar a obrigatoriedade de recolhimento antecipado 

de tributos, afinal é preciso criar mecanismo de arrecadação que sejam eficientes. 

                                                                                                                                                         
comercial e da LSA e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar 
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o 
regime de competência. Além dessa disposição legal, citamos o parágrafo único do artigo 3º do 
Decreto nº 3.000/1999 (RIR/99), que estabelece que o imposto sobre a renda da pessoa jurídica 
será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos em cada mês, logo, pelo regime de 
caixa. Ainda, a título exemplificativo da juridicização do regime de competência, mencionamos os 
artigos 41 e 70 da Lei nº 8.981/1995, bem como o § 1º do artigo 37 da Lei nº 9.249/1995. Ainda 
sobre o artigo 177 da LSA, Andrade Filho (2013, p. 104), ensina que o referido artigo deve ser 
interpretado conjuntamente com o § 1º do artigo 187 da LSA, que estabelece que na determinação 
do resultado do exercício serão computados: (a) as receitas; e (b) os rendimentos ganhos no 
período, independentemente de sua realização em moeda e os custos, despesas, encargos e 
perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos. O autor, ao tratar do 
regime de competência, chama atenção ainda para o fato de que: “As normas de caráter tributário 
que dispõem sobre a observância do regime de competência devem ser interpretadas à luz do 
princípio da realização da renda previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional. Logo, em face 
do princípio da especialidade teleológica das normas de caráter tributário, a aplicação das normas 
que dispõem sobre o regime de competência não pode servir para que a base de cálculo do 
Imposto de Renda se converta em perspectiva dimensível que não represente acréscimo 
patrimonial, em prejuízo do sujeito ativo e do sujeito passivo da obrigação tributária. Em outras 
palavras, se da aplicação do regimento de competência resultar o reconhecimento de receita que 
não possa ser considerada meio de obtenção de renda, aí esse regime não terá nenhum valor 
jurídico para fins de apuração do imposto calculado com base no lucro real.” Destacamos que o 
posicionamento do autor alinha-se ao que temos defendido até o momento. 
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Somos, porém, contrários à tese que permite que essa tributação seja 

definitiva, pois esse caráter definitivo pode acabar por violar o patrimônio do 

contribuinte, na medida em que não tributa a renda, sob a perspectiva global. Isto é, 

entendemos ser inválida qualquer regra que não permita um encontro global de 

ganhos e perdas, independentemente do tipo desses ganhos e dessas perdas, 

ressalvado o fato da perda ter que decorrer de uma atividade necessária e habitual, 

nos termos da legislação do Imposto sobra a Renda, sob pena de não se ter base 

tributável do imposto. 

Assim, feitas essas considerações, entendemos que os aspectos 

constitucionais e relativos aos critérios da regra matriz de incidência tributária do 

Imposto sobra a Renda, de uma forma geral, foram apresentados. No entanto, resta-

nos trazer alguns comentários relativos aos demais critérios da regra-matriz de 

incidência tributária, quais sejam: (a) espacial; (b) pessoal; e (c) quantitativo, 

relativamente às alíquotas. 

O critério espacial está intimamente ligado ao critério da universalidade. Ou 

seja, toda e qualquer renda auferida deve ser submetida à tributação, 

independentemente de ser produzida no Brasil ou não, motivo pelo qual o critério 

espacial da regra é o universo.  

Será contribuinte do Imposto sobra a Renda, portanto, sujeito passivo da 

obrigação, aquele que auferir renda, sendo prevista a possibilidade de responsáveis 

tributários recolherem o imposto do contribuinte, nos termos da lei. O sujeito passivo 

é a União.  

As alíquotas do Imposto sobra a Renda estão diretamente relacionadas ao 

critério da progressividade, motivo pelo qual há diversos tipos de alíquotas previstas 

em lei, para fins de incidência desse tributo.  

 

6.3 SOBRE OS REGIMES DE APURAÇÃO E O GANHO DE CAPITAL 

 

Apresentadas essas considerações sobre os aspectos constitucionais e 

acerca dos critérios da regra matriz de incidência tributária do Imposto sobra a 

Renda de uma forma geral, é importante, antes da análise específica das normas 

tributárias relativas às operações relativas aos valores mobiliários, trazermos breves 

considerações sobre os regimes de apuração do Imposto sobra a Renda, bem como 

sobre o ganho de capital, tendo em vista que esses temas estão intimamente ligados 
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ao núcleo da tributação do Imposto sobra a Renda, sob a perspectiva da base de 

cálculo, na sua função de confirmar ou não a materialidade do imposto. 

Os regimes de apuração do Imposto sobra a Renda, excluídos os regimes 

especiais ou simplificados, são o real, o presumido e o arbitrado. Para o presente 

estudo, contudo, entendemos serem necessários apenas alguns comentários sobre 

o lucro real e o lucro presumido, que serão, respectivamente, a base de cálculo do 

Imposto sobra a Renda.  

O artigo 247 do RIR/99 define o lucro real como o lucro líquido do período de 

apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas e 

autorizadas pelo próprio RIR/99 (BRASIL, 1999). 

Ou seja, a base de cálculo do Imposto sobra a Renda para os optantes ou 

obrigados a adotarem esse regime será o lucro líquido ajustado. Esses ajustes, em 

tese, teriam o papel de alcançar o elemento renda, sob a perspectiva do acréscimo 

patrimonial, visto que só poderemos reconhecer a existência de lucro, tido como 

acréscimo patrimonial, nos termos anteriormente expostos.  

Ocorre, porém, que esses ajustes ou recortes legais para se alcançar o lucro 

real, não seguem à risca o quase princípio do acréscimo patrimonial, tributando, 

muitas vezes, o patrimônio do contribuinte.  

O lucro presumido, por sua vez, ao invés de buscar o chamado lucro real, por 

meio de ajustes, permite ao contribuinte que ele opte por oferecer à tributação, a 

renda com base em uma presunção84, ou seja, a lei estabelece a possibilidade de 

ser considerada uma base de cálculo presuntiva de renda. De uma forma geral, para 

se alcançar a base tributável, o contribuinte deverá aplicar os percentuais previstos 

em lei sobre a receita bruta decorrente da venda de mercadorias e serviços. 

A grande questão, mais uma vez, é se esses percentuais aplicáveis sobre a 

receita bruta oriunda da venda de mercadoria e serviços denotam riqueza nova, ou 

seja, acréscimo patrimonial, sob pena de estarmos diante de uma tributação em 

desconformidade com o artigo 43 do Código Tributário Nacional e com a própria 

Constituição Federal. 

Independentemente dessa possível violação legal e constitucional, a 

depender obviamente do caso concreto, parece-nos clara que a função desse 

regime de tributação é facilitar a apuração de Imposto sobra a Renda das pessoas 

                                                 
84

  Sobre as presunções no direito tributário, ver Haret (2010). 
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jurídicas menos complexas, até porque não se configura como uma exigência legal, 

mas como uma opção. Destacamos, porém, que essa explicação sobre a facilitação 

do regime não justifica, sob a perspectiva jurídica, eventual ilegalidade ou 

inconstitucionalidade.  

Verdade é que a busca pelo acréscimo patrimonial é difícil e o direito positivo 

precisa estabelecer mecanismos de busca, por meio de normas jurídicas. Essas 

normas, no entanto, nem sempre nos levam a encontrar o acréscimo, definido como 

ganho, mais valia.  

O intuito dessas considerações acerca dos regimes de apuração não é 

discutir eventuais ilegalidades ou inconstitucionalidades acerca desses regimes e 

respectivas bases de cálculo especificamente, mas alertar sobre o problema do 

dimensionamento legal da base de cálculo do Imposto sobra a Renda, para que, ao 

analisarmos, especificamente, a tributação das operações relativas aos valores 

mobiliários, possamos enxergar com mais clareza as hipóteses de ilegalidade e 

inconstitucionalidade das normas jurídicas relativas à tributação do mercado de 

capitais, principalmente sob a ótica da competência tributária. Ao tratarmos esse 

tema, verificaremos as dificuldades relativas às compensações de perdas.  

Para nos dar mais embasamento conceitual sobre esse problema, que é o 

dimensionamento da base de cálculo pela lei, que, muitas vezes, pretende tributar 

além da renda, do acréscimo, seguem algumas observações sobre o chamado 

ganho de capital. 

A expressão ganho de capital é interessante, semanticamente, porque o 

primeiro signo que aparece no sintagma é ganho. Ou seja, é preciso, como não 

poderia ser diferente, existir uma mais valia para que a tributação aconteça. Além 

disso, a existência do signo ganho acaba nos levando a certa tranquilidade, pois, em 

um primeiro contato com o texto da lei, fica claro que, sem ganho, não há tributação. 

E, de fato, sem ganho, não há incidência tributária. Isto é, é preciso que haja ganho 

de capital que configure acréscimo patrimonial. 

A grande questão, contudo, diz respeito ao fato de o ganho de capital ter uma 

tributação separada da renda, como um todo, ou seja, ele afasta-se do conceito de 

uma renda global. De fato, seja na pessoa jurídica, em qualquer regime de 

tributação, seja na pessoa física, o ganho de capital sempre será tributado 

independentemente da aferição de uma renda global. O que se dimensiona, nesse 
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tipo de tributação, é o ganho na operação e não no período global, determinado pelo 

critério temporal em sentido estrito. 

Isto é, a lei não estabelece que esse ganho de capital deva ser computado 

com os demais rendimentos85, como se rendimento fosse, para que ao final haja a 

aferição da real auferição de renda: simplesmente, tributa-se o ganho, 

independentemente do cômputo de outros rendimentos e despesas como um todo.  

Ao analisarmos o artigo 153, III da Constituição Federal, verificamos que a 

competência tributária outorgada à União foi para tributar a renda e os proventos de 

qualquer natureza e não os rendimentos, que nada mais são do que ganhos 

isolados, que não levam em consideração o conceito global de renda. Como 

explicamos, rendimentos são partes da renda e significam, em nosso entender, 

meras receitas e não disponibilidade de renda.  

Ainda, relembremos, que ao lermos o artigo 43 do CTN, verificamos que a 

renda será o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e que os 

proventos de qualquer natureza serão outros acréscimos patrimoniais que não 

sejam produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Aqui, cabem 

duas observações.  

A primeira diz respeito à adição da proposição contida na lei, no sentido de 

que a renda será produto do capital e do trabalho e da combinação de ambos86. 

Verificamos, portanto, que a renda será o somatório dos diversos rendimentos 

oriundos de cada uma dessas partes, que, se isoladamente consideradas, poderá 

ferir o conceito de acréscimo patrimonial.  

A segunda é relativa à definição de proventos de qualquer natureza, que 

serão quaisquer outros acréscimos que não sejam oriundos do capital, do trabalho 

ou da combinação de ambos. Chamamos atenção, contudo, para o fato de que 

esses novos acréscimos não podem ser meros rendimentos, isoladamente 

considerados, mas renda efetiva, até porque a lei trata de acréscimos patrimoniais.  

                                                 
85

  Consideremos rendimento um elemento do conjunto renda. Por esse conceito, vários rendimentos 
comporão uma renda única, que resulta em acréscimo patrimonial, materialidade do imposto sobre 
a renda, conforme Pedreira (1969, p. 21) e Sousa (1975, p. 66-67). Há autores que consideram 
renda e rendimento como sinônimos, como Oliveira (2008, p. 195). 

86
  Apesar de o texto da lei trazer o “ou”, estamos diante de um “ou” includente e não um “ou” 
excludente. De fato, a tributação da renda é produto de todos esses elementos e o rendimento 
produto do capital e do trabalho não exclui a tributação do produto da combinação de ambos, mas, 
ao contrário, o produto da combinação de ambos também é tributado, portanto, claramente 
estamos diante de um “ou” includente e não de um “ou” excludente. Sobre o caráter includente e 
excludente do “ou” ver Vilanova (2010, p. 84-85). 
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Para a pessoa física, haverá ganho de capital sempre que o valor de venda 

de um determinado ativo, por exemplo imóvel ou participação societária, for maior 

que o valor da aquisição, gerando-lhe, assim, um ganho. O mesmo acontecerá com 

as pessoas jurídicas, que, independentemente do seu regime de tributação, estarão 

sujeitas à tributação do ganho do capital, somando-se esse valor a base tributável 

do Imposto sobra a Renda.  

Verificamos que se recortarmos e isolarmos a operação de venda de um ativo 

de todos os demais rendimentos recebidos pelo contribuinte, por um valor superior 

ao valor da aquisição, descontados custos de corretagem, advogados e demais 

custos relativos à operação, estaremos diante de um acréscimo patrimonial. 

Contudo, se considerarmos essa venda em um conceito global de renda, que 

leva em consideração o critério temporal em sentido estrito do tributo e todos os 

demais rendimentos do contribuinte, provavelmente não poderemos afirmar, com 

tanta certeza, que estamos diante de um acréscimo patrimonial87.  

Por essa razão, apesar de reconhecer que a tributação do ganho de capital é 

isolada, nos termos da lei, questionamos a existência de renda (critério material da 

regra) e até da sua disponibilidade (critério temporal em sentido amplo), mesmo que 

ela venha a existir, quando confrontamos esse ganho com as demais receitas e 

despesas no período estabelecido pelo critério temporal em sentido estrito do 

Imposto sobra a Renda, em especial quando estamos diante da tributação da 

pessoa física. 

Feitas essas breves considerações iniciais sobre o Imposto sobra a Renda, 

passamos analisar a tributação da renda gerada pelas operações relativas aos 

valores mobiliários.  

 

6.4 A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA NAS OPERAÇÕES 

RELATIVAS AOS VALORES MOBILIÁRIOS  

 

6.4.1 Considerações iniciais 

 

Não há uma legislação tributária específica sobre a tributação da renda 

gerada nas operações com valores mobiliários. O que mais se aproxima de uma 

                                                 
87

  Essa aferição é até mais palpável, quando da composição da base de cálculo da pessoa jurídica, 
que adiciona o ganho à base, mas isso não ocorre com a pessoa física.  



115 

sistematização normativa dessa tributação são os artigos 727 a 786 do RIR/99, que 

não tratam especificamente da tributação do mercado de capitais, mas da tributação 

das chamadas operações financeiras. 

Nesse primeiro momento, já verificamos, portanto, que, sob a perspectiva 

legal tributária, as operações do mercado de capitais ou mercado de valores 

mobiliários são consideradas operações financeiras.  

Muito provavelmente a legislação tributária foi influenciada pela ideia de 

existência de um sistema financeiro que é subdivido em: (a) mercado de crédito (ou 

mercado financeiro); (b) mercado monetário; (c) mercado cambial; e (d) mercado de 

capitais (ou mercado de valores mobiliários), conforme comentamos no capítulo 

quarto. 

Ainda, ao analisarmos os artigos do RIR/99, ponto focal maior do nosso 

estudo88, neste capítulo, em razão da sistematização das normas tributárias relativas 

ao mercado de capitais, verificamos que a lei tributária separou em quatro blocos as 

regras relativas ao imposto sobre a renda incidente sobre as operações financeiras: 

a) tributação das operações no mercado de renda fixa; 

b) tributação das operações no mercado de renda variável; 

c) disposições comuns relativas à tributação das operações de renda fixa e 

de renda variável; 

d) disposições sobre a tributação das operações financeiras pelos residentes 

ou domiciliados no exterior. 

Com base nesse modelo trazido pela lei, concluímos que o principal critério 

de distinção dos distintos regimes de tributação das operações financeiras, pelo 

imposto sobre a renda, refere-se ao tipo de mercado onde a operação é realizada, 

se de renda fixa ou de renda variável. 

                                                 
88

  Esclarecemos que a escolha de utilizar o Decreto nº 3.000/1999 como ponto focal de análise, para 
o desenvolvimento do raciocínio jurídico que ora apresentamos, tem o único objetivo de permitir ao 
leitor desse trabalho, acompanhar um texto (veículo introdutor de normas) sistematizado e coeso 
sobre as normas tributárias aplicáveis à espécie. Essa escolha, contudo, não ignora o poder 
hierárquico da lei sobre o decreto que, no caso específico, limita-se a repetir os textos legais 
esparsos relativos ao tema. Não ignoramos tampouco que apenas a lei pode servir de fundamento 
de validade para o processo de positivação de normas jurídicas individuais e concretas. Nessa 
situação, contudo, afirmamos que os textos do decreto nada mais são do que repetições, idênticas, 
dos textos legais aplicáveis. Portanto, quando indicamos o decreto, em última instância, estamos 
indicado a lei. A falta de eventuais referências expressas à lei não invalida o raciocínio jurídico 
apresentado, mas tem o objetivo de permitir ao leitor transitar por diversas normas sem ter que tirar 
os olhos do veículo introdutor (suporte físico) que concentra grande parte das normas jurídicas 
analisadas e, assim, facilitar a compreensão do que ser quer significar.  
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A propósito dessas considerações, vale recordarmos, nos termos 

apresentados no capítulo quarto, que, via de regra, o mercado de renda fixa está 

relacionado ao mercado financeiro, enquanto o mercado de renda variável diz 

respeito ao mercado de capitais.  

Naquele momento, quando já fizemos essa separação, trouxemos também a 

ressalva feita por Bifano (2011) sobre os chamados instrumentos híbridos que 

mesclam aplicações financeiras de renda fixa e variável, motivo pelo qual os frutos 

dessas operações acabam tendo naturezas diversas daquelas do contrato formulado 

entre as partes naturalmente geraria.  

Naquela ocasião, ainda, ressaltamos que a “alteração” da natureza, em razão 

dos efeitos, era extremamente importante, tendo em vista que os efeitos tributários 

também seriam “alterados”89, já que a lei tributária estabelece diferentes efeitos 

jurídicos para a renda oriunda das operações do mercado de renda fixa e do 

mercado de renda variável. 

Para nós, contudo, o objeto de estudo será sempre os valores mobiliários, 

independentemente de estarmos diante do mercado de renda fixa ou de renda 

variável. Portanto, se, por alguma razão, a operação com valores mobiliários tiver 

efeitos de renda fixa, analisaremos a tributação da renda fixa realizada no mercado 

de capitais, portanto, no sistema financeiro.  

A ressalva é importante porque é nesse tipo de operação que podemos ter 

problemas relativos à natureza jurídica das operações e, consequentemente, 

imputar efeitos jurídicos tributários que não se coadunam com a natureza da 

operação e, portanto, da renda. De fato, como afirmamos no capítulo quarto, nos 

casos, por exemplo, de natureza jurídica híbrida, alguma natureza há de 

preponderar, e é essa natureza que deve ser levada em consideração pelo direito 

tributário.  

O caso dos fundos de investimento também é interessante, tendo em vista 

que, conforme afirmamos no capítulo quinto, os fundos de investimento, por 

exemplo, podem ser, nos termos da Instrução CVM nº 409/2004, qualificados como: 

(a) de curto prazo; (b) referenciado; (c) de renda fixa; (d) de ações; (e) cambial; (f) de 

dívida externa; e (g) multimercado. 
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  Apesar de falarmos em alteração, reconhecemos que, nessas situações não há que se falar em 
alteração, mas, simplesmente, é identificação da natureza jurídica. Utilizamos o termo alteração 
entre aspas para facilitar a compreensão do que pretendemos significar.  
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Desse modo, não obstante as cotas dos fundos de investimento sejam 

valores mobiliários, nos termos da Lei nº 6.385/1976, portanto, via de regra, 

pertencentes ao mercado de renda variável, eles também podem aplicar os seus 

recursos em ativos de renda fixa, motivo pelo qual a lei tributária considera esses 

ganhos como ganho obtido no mercado de renda fixa, que, conforme já explicamos, 

tem efeitos tributários diversos daqueles ganhos oriundos do mercado de renda 

variável, principalmente em sede de tributação dos fundos de investimento. 

De fato, para a norma jurídica tributária, um dos elementos de diferenciação 

dos efeitos jurídicos na tributação do sistema financeiro é o tipo da renda, se fixa ou 

variável, independentemente do investimento original ser feito em valores 

mobiliários, portanto no âmbito do mercado de capitais.  

Por esse motivo, o RIR/99, ao regulamentar a tributação dos ganhos obtidos 

mediante a aplicação de fundos de investimento, separa as regras relativas ao 

mercado de renda fixa (artigo 735), das regras do mercado de renda variável (artigo 

743).  

Por todas essas razões, neste capítulo, enfrentaremos não apenas as regras 

tributárias relativas à renda variável, mas também aquelas relativas à renda fixa.  

 

6.4.2 Tributação das operações de renda fixa 

 

6.4.2.1 Considerações iniciais 

 

O mercado de renda fixa compreende negociações que remuneram o capital 

com valores certos e predeterminados no momento da contratação relativamente à 

liquidação. 

O mercado de renda fixa pode ser representado por investimentos em títulos 

públicos, como as Letras do Tesouro Nacional (LTN) e as Letras Financeiras do 

Tesouro (LFT) ou em títulos privados, como, por exemplo, as letras de câmbio, 

debêntures, commercial papers etc.  

As aplicações em renda fixa podem ter rendimentos prefixados ou pós-

fixados. Serão prefixados aqueles cujos índices são taxas fixas de juros, por 

exemplo, e pós-fixados são aqueles cujos rendimentos dependerão da variação de 

um índice, por exemplo juros acrescidos da inflação. 
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Ou seja, no mercado de renda fixa, o investidor aporta determinado volume 

de dinheiro em títulos diversos, com o objetivo de obter rendimento. Normalmente, 

no mercado financeiro, conforme já afirmamos no capítulo quarto, o investidor 

sempre terá o dinheiro investido de volta no momento do resgate, podendo, contudo, 

não receber eventual rendimento que esperava. 

Isto é, via de regra, na renda fixa, operação típica do mercado financeiro, o 

valor investido não está sujeito às perdas, mas apenas os rendimentos que podem 

deixar de existir. Exceção a essa regra ocorre nos casos de renda fixa pós-fixada, 

pois o índice, nessas hipóteses, pode afetar o próprio capital investido. Não 

podemos esquecer também que há operações no mercado de capitais com 

remuneração de renda fixa, motivo pelo qual é importante, desde já, o destaque às 

exceções. 

De qualquer maneira, um investimento em renda fixa, assim como qualquer 

outro, tem por finalidade a obtenção de rendimentos. O nosso objetivo é exatamente 

analisar a tributação desses rendimentos, na medida em que auferir renda é a 

materialidade do Imposto sobra a Renda e não auferir rendimentos, conforme 

distinção anteriormente mencionada. Paralelamente ao estudo desses rendimentos, 

investigaremos também os efeitos tributários de eventuais ganhos ou perdas na 

alienação desses títulos. 

Portanto, no mercado de renda fixa, faremos uma análise das normas 

tributárias que incidem não apenas sobre o rendimento, mas também sobre os 

negócios de alienação desses títulos. Relembramos, ainda, que o acréscimo 

patrimonial global é o objeto da tributação do Imposto sobra a Renda, sob a 

perspectiva constitucional, e não meros rendimentos isoladamente considerados. 

Conforme afirmamos anteriormente, o RIR/9990 será o ponto focal da nossa 

análise neste tópico e seguintes, em razão de ele sistematizar boa parte das normas 

                                                 
90

 Art. 727. Estão compreendidos na incidência do imposto todos os ganhos e rendimentos de capital, 
qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente da natureza, da espécie 
ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio que, pela 
sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do imposto 
(Lei nº 7.450, de 1985, art. 51). [...] 
Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o rendimento produzido, a partir de 1º de 
janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive 
pessoa jurídica imune ou isenta (Lei nº 8.981, de 1995, art. 65, e Lei nº 9.532, de 1997, art. 35). 
Art. 730. O disposto no artigo anterior aplica-se também (Lei nº 8.981, de 1995, art. 65, § 4º, e Lei 
nº 9.069, de 1995, art. 54): 
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jurídicas que nos interessa neste momento. Essa escolha, contudo, não exclui a 

necessidade de, em determinados momentos, buscarmos os textos das leis nos 

quais se consubstancia esse decreto e em outros textos de lei. 

Conforme já afirmamos, a materialidade do Imposto sobre a Renda será 

sempre a obtenção de acréscimo patrimonial. Por essa razão, ao estudarmos a 

tributação da renda fixa, deparamo-nos com a primeira reflexão: o artigo 727 do 

                                                                                                                                                         
I - às operações conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos predeterminados, realizadas 
nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como no mercado de 
balcão; 
II - às operações de transferência de dívidas realizadas com instituição financeira e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 
III - aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a 
qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte pagadora instituição autorizada a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil e em operações de empréstimos em ações; 
IV - aos rendimentos auferidos em operações de adiantamento sobre contratos de câmbio de 
exportação, não sacado (trava de câmbio), em operações com export notes, em debêntures, em 
depósitos voluntários para garantia de instância e depósitos judiciais ou administrativos quando o 
seu levantamento se der em favor do depositante. 
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda está autorizado a baixar normas com vistas a 
definir as características das operações de que tratam os incisos I e II do artigo anterior (Lei 
nº 8.981, de 1995, art. 65, § 6º). 
Art. 731. A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o valor da 
alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações 
relativas a títulos ou valores mobiliários - IOF, e o valor da aplicação financeira (Lei nº 8.981, de 
1995, art. 65, § 1º). 
§ 1º Nos casos de que tratam os incisos I e II do artigo anterior, a base de cálculo do imposto será 
constituída (Lei nº 8.981, de 1995, art. 65, § 5º): 
I - pelo resultado positivo auferido no encerramento ou liquidação das operações conjugadas; 
II - pela diferença positiva entre o valor da dívida e o valor entregue à pessoa jurídica responsável 
pelo pagamento da obrigação, acrescida do respectivo imposto de renda retido. 
§ 2º Na hipótese prevista nos incisos III e IV do artigo anterior, a base de cálculo do imposto será 
constituída pelo valor dos rendimentos obtidos nas operações referidas naqueles incisos, inclusive 
nos casos de operações de mútuo entre pessoas jurídicas não compreendidas no art. 774, inciso II. 
§ 3º Em relação às operações de que trata o inciso II do artigo anterior, deverá ser ainda observado 
que: 
I - considera-se valor da dívida o valor original acrescido dos encargos incorridos até a data da 
transferência, ou o valor de face da dívida no vencimento, quando não houver encargos previstos 
para a obrigação; 
II - no caso de transferência de dívida expressa em moeda estrangeira, a conversão para Reais 
dos valores objeto da operação será feita com base no preço de venda da moeda estrangeira, 
divulgado pelo Banco Central do Brasil na data da entrega dos recursos pelo cedente. 
Art. 732. O imposto de que tratam os arts. 729 e 730 será retido (Lei nº 8.981, de 1995, art. 65, 
§ 7º): 
I - por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no caso das 
operações referidas no art. 730, inciso II; 
II - por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação, nos 
demais casos. 
Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto-Lei nº 2.394, de 21 de dezembro de 
1987, art. 6º, e Lei nº 8.981, de 1995, art. 65, § 8º): 
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos; 
II - a pessoa jurídica que receber os recursos do cedente, nas operações de transferência de 
dívidas; 
III - as bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como outras entidades 
autorizadas pela legislação que, embora não sejam fonte pagadora original, façam o pagamento ou 
crédito dos rendimentos ao beneficiário final. 
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RIR/99 estabelece que estarão sujeitos à incidência do imposto: (a) os rendimentos; 

e (b) os ganhos de capital (BRASIL, 1999). 

O primeiro questionamento que temos a fazer é se rendimento e ganho 

compõem o conceito de renda, tida como acréscimo patrimonial. A resposta é 

positiva: entendemos que os rendimentos e os ganhos de capital compõem a renda, 

mas são sinônimos. Fazer parte de um conjunto não implica em sua identidade. 

De fato, entendemos que existe um conceito global de renda que abarca 

todos os seus elementos como rendimentos e ganho de capital por exemplo. E, 

nessa linha de ideias, podemos afirmar que nem sempre rendimentos e ganho de 

capital serão renda.  

Não podemos deixar de reconhecer, contudo, que, não obstante esse nosso 

posicionamento, e, conforme já afirmamos anteriormente, o texto da lei isola o ganho 

do capital de uma renda global, tributando-lhe independentemente de ajustes, na 

tributação da pessoa física, por exemplo. 

O mesmo ocorre com a tributação no mercado de renda fixa, em algumas 

determinadas situações, motivo pelo qual, podemos afirmar que o ganho de capital, 

na alienação de ativos, inclusive em operação financeiras de renda fixa, bem como 

os rendimentos desses investimentos são tributados sem que haja uma 

contraposição entre esses ganhos e demais ganhos e perdas no decorrer de um 

determinado período de tempo: simplesmente tributa-se o ganho da operação, 

independentemente de outros ganhos e de outras perdas. 

Sob a perspectiva constitucional, podemos afirmar que, em determinadas 

situações, não estaremos diante de renda, tida como acréscimo patrimonial, mas 

diante de uma tributação do patrimônio, fato esse que, em nosso entender, gera a 

invalidade das normas jurídica que estabelece esse tipo de tributação, seja na 

tributação do rendimento, seja na tributação do ganho na alienação do título. 

  

6.4.2.2 Sobre os critérios temporal e quantitativo específicos e a sujeição passiva 

 

Explicitadas as preocupações com a materialidade do Imposto sobra a 

Renda, na tributação das operações de renda fixa, trazemos considerações não 

menos importantes sobre os critérios temporal e quantitativo, bem como sobre a 

sujeição passiva. 
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A base de cálculo do imposto nas operações de renda fixa, nos casos de 

alienação, é a diferença positiva entre o valor da alienação, líquido do Imposto Sobre 

Operações Financeiras (IOF) e o valor investido. Considera-se alienação qualquer 

evento de transmissão de propriedade do investimento, inclusive liquidação, resgate, 

cessão ou repactuação.  

Ou seja, alienar é o gatilho (critério temporal em sentido estrito) da incidência 

do Imposto sobra a Renda nesse tipo de operação, pois, nesse momento, é 

considerada a disponibilidade econômica ou jurídica de renda (critério temporal em 

sentido amplo). 

Não obstante haja críticas sobre uma eventual ampliação do conceito de 

alienação, pela lei, entendemos que liquidação, resgate e cessão podem, sim, ser o 

gatilho da regra. Só não aceitamos que esse critério temporal (gatilho) seja da 

norma de incidência do imposto, mas da norma de pagamento, já que a existência 

de uma renda global só poderá ser aferida ao término do período de apuração.  

O mesmo ocorre, inclusive, com as repactuações. Discute-se, em algumas 

teses apresentadas ao Poder Judiciário, se a repactuação não seria uma espécie de 

novação, motivo pelo qual não poderia ser considerado que houve disponibilidade 

econômica ou jurídica de renda. 

Quer nos parecer que a resposta dessa questão se encontra no Código Civil 

brasileiro, que, em seu artigo 360, estabelece que a novação ocorre: (a) quando 

devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; bi) 

quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; e (c) 

quando, e, virtude obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o 

devedor quite com este (BRASIL, 2002). 

Logo, as hipóteses legais do negócio jurídico da novação não se confundem 

com a repactuação, modalidade pela qual é celebrado um novo negócio jurídico, em 

razão da alteração de um ou mais termos negociais da relação anterior.  

No momento em que há a repactuação, o negócio antigo foi extinto, isto é, 

liquidado, motivo pelo qual entendemos estarmos diante da ocorrência do critério 

temporal da regra de pagamento, sem qualquer problema.  

Em nossa opinião, repita-se, a discussão que cabe em situações como essa é 

sobre a definição do conceito de ganho (materialidade), para saber se estamos 

diante de renda, tida como acréscimo patrimonial, dentro um conceito global de 
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renda, mas não se houve ou não a ocorrência, do critério temporal da regra de 

pagamento do imposto (repactuar). 

Na hipótese de pagamento periódico de rendimentos, serão os rendimentos 

pagos à base de cálculo do imposto. Aqui, a discussão é a mesma: rendimento é 

renda, sob a perspectiva global? A resposta é: nem sempre. Dessa forma, 

genericamente, em algumas situações poderemos nos deparar com situações de 

invalidades jurídicas e, consequentemente, nulidades.  

Além disso, o artigo 730 do RIR/99 estabelece que as operações conjugadas 

que permitam a obtenção de rendimentos predeterminados estão sujeitas às regras 

de tributação das operações de renda fixa, mesmo que realizadas em ambiente 

bursátil, de valores ou de mercadorias, futuros e assemelhadas, bem como no 

mercado de balcão (BRASIL, 1999)91. 

Ou seja, a norma jurídica estabelece que, apesar das operações serem 

realizadas em recinto típico do mercado de capitais, com a negociação, muitas 

vezes, de valores mobiliários, a norma tributária levará em consideração a natureza 

dos rendimentos, sendo indiferente o tipo de contrato ou o mercado no qual a 

operação foi celebrada, pois o elemento de discrímen da norma tributária, nesse 

caso, é o resultado do ganho e não o local no qual a operação é realizada92. 

O mesmo artigo 730 estabelece ainda que estão sujeitas à incidência do 

Imposto sobra a Renda, aplicável às operações de renda fixa: (a) as operações de 

transferência de dívidas realizadas com instituição financeira e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central; (b) rendimentos auferidos pela entrega 

de recursos às pessoas jurídicas, sob qualquer forma ou título, independentemente 

de ser ou não a fonte pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central 

do Brasil e em operações de empréstimo de ações; e (c) rendimentos auferidos em 

                                                 
91

  Conforme demonstraremos adiante as operações realizada em ambiente bursátil e assemelhados 
serão consideradas operações de renda variável, em razão do local da operação: o que define uma 
operação como de renda variável, para a lei tributária, é o local da operação.  

92
  Essa disposição será analisada com mais profundidade quando analisarmos a tributação das 
operações relativa à renda variável. Ao analisarmos as disposições legais relativas à tributação no 
mercado de renda variável, verificaremos que o elemento que definirá esse tipo de tributação será 
o recinto onde a operação é realizada e não o tipo ou natureza do rendimento. No caso das 
operações conjugadas, porém, a legislação estabelece que apesar de as operações serem 
realizadas em ambiente bursátil ou assemelhado, a tributação levará em consideração a natureza 
do rendimento, ou seja, se renda fixa for, a tributação seguirá as regras relativas à tributação do 
mercado de renda fixa, independentemente de onde a operação é realizada, mesmo que seja em 
ambiente próprio de operação de renda variável. Ao final, deixamos, nesse momento, apenas o 
questionamento: O que vale, nos termos da lei? A natureza do rendimento ou o local onde a 
operação é realizada? Voltaremos a esse tema quando tratarmos da tributação das operações com 
renda variável. 
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operações de adiantamento sobre contratos de câmbio de exportação , não sacado 

(trave de câmbio), com export notes, em debêntures, em depósitos voluntários para 

garantia de instâncias e depósitos judiciais quando o seu levantamento se der em 

favor do depositante.  

Analisando esses enunciados prescritivos, concluímos que qualquer que seja 

a operação que gere rendimento predeterminado, com natureza de uma operação 

de mútuo ou não, típica natureza das operações do mercado financeiro ou de 

crédito, o contribuinte deverá sujeitar-se às normas da tributação das operações de 

renda fixa, em razão da essência da operação, independentemente da forma como o 

negócio foi realizado, com ou sem emissão de título ou valor mobiliário, em ambiente 

ou não de bolsa de valores93. 

Em outras palavras, para que fique clara a nossa posição sobre a tributação 

desses casos específicos que acabamos de mencionar: a fronteira entre os regimes 

de tributação de renda fixa e renda variável é a predeterminação ou não dos 

rendimentos, sendo indiferentes quaisquer outros aspectos que não seja esse 

especificamente, para fins de determinação do regime tributário aplicável ao ganho 

ou rendimento: (a) se aquele aplicável à renda fixa; ou (b) se aquele aplicável à 

renda variável94.  

Ainda sobre o mercado de renda fixa, o artigo 734 elenca outros critérios 

temporais em sentido estrito, para fins de tributação das operações de renda fixa. 

Nos termos desse artigo: (a) o pagamento ou crédito do rendimento ao mutuante, 

nos contratos de mútuo; e (b) a operação de revenda de ouro, nas operações de 

compra vinculada à revenda são critérios temporais em sentido estrito, para fins de 

incidência tributária. 

Feitas essas breves considerações sobre base de cálculo e critério temporal 

em sentido estrito, é importante comentarmos sobre as alíquotas incidentes nas 

operações de renda fixa. Para tanto, faremos um paralelo com o tema da sujeição 

passiva, pois a alíquota e algumas regras de retenção alternam conforme varie o 

sujeito passivo da obrigação tributária.  

                                                 
93

  O § 9º do artigo 37 da Instrução Normativa nº 1.022/2010 e o Ato Declaratório nº 60/2000, ambos 
da Receita Federal do Brasil, estabelecem que os rendimentos auferidos com a alienação de títulos 
e valores mobiliários de renda fixa em bolsa de valores, mercadorias e assemelhadas estão 
sujeitas à tributação como aplicações financeiras de renda fixa.  

94
  Posteriormente, demonstraremos que os critérios de definição da tributação das operações 
financeiras são justamente esses dois: (a) tipo do rendimento; e (b) local da operação. Contudo, 
caso haja conflitos normativos acerca da natureza, o elemento “tipo do rendimento” será decisivo 
para a aplicação do regime tributário devido.  
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A pessoa física que obtiver rendimentos ou ganho estará sujeita à tributação 

exclusivamente na fonte, incidente, respectivamente, no momento do pagamento 

dos rendimentos ou na alienação do título. As alíquotas aplicáveis são aquelas 

previstas na tabela regressiva95, cujos valores são inversamente proporcionais ao 

tempo da aplicação. 

O problema dessa tributação não está na alíquota que adota critério 

extrafiscal de redução de imposição tributária, conforme o tempo passa, mas, por 

ser exclusiva ou definitiva na fonte, isto é, não permitir que o seu resultado seja 

considerado com uma parte do conceito global de renda e, ainda pior, cada 

aplicação tem tratamento isolado, não sendo permitido, portanto, que ganhos e 

perdas de aplicações diferentes sejam consideradas como um todo, para fins de 

alcance da quantia que seria renda, portanto, acréscimo patrimonial. 

Assim, cada aplicação de renda fixa é considerada um todo isolado, sem 

composição de partes, resultando, portanto, em tributação questionável, sob o ponto 

de vista da validade, quando defendemos um conceito global de renda. 

Imaginemos, por exemplo, a situação na qual um investidor tem dois 

investimentos em renda fixa: na primeira aplicação, o contribuinte tem um ganho de 

cem mil reais. Na segunda, porém, tem uma perda de cento de dez mil reais, em 

razão da presença de alguns elementos de renda variável. 

Esquecidos os demais rendimentos desse contribuinte no ano calendário, 

ganhos e perdas de capital com venda de ativos, salários etc., fato é que, no sistema 

financeiro, ele acumulou uma perda de dez mil reais e, mesmo assim, está sujeito à 

tributação do ganho dos cem mil reais da primeira aplicação, cuja alíquota oscilará, 

conforme o tempo entre o investimento e o resgate.  

Vejam que, no nosso entendimento, o limite para o encontro de contas entre 

rendimentos e perdas não se limita ao mercado financeiro, mas a todas as 

                                                 
95

 O artigo 1º da Lei nº 11.033/2004 institui o que chamamos da tabela regressiva do Imposto sobre a 
Renda: 
“Art. 1

o
 Os rendimentos de que trata o art. 5

o
 da Lei n

o
 9.779, de 19 de janeiro de 

1999, relativamente às aplicações e operações realizadas a partir de 1
o
 de janeiro de 2005, 

sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas:  
I - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de até 180 
(cento e oitenta) dias; 
II - 20% (vinte por cento), em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até 360 
(trezentos e sessenta) dias; 
III - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), em aplicações com prazo de 361 
(trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias; 
IV - 15% (quinze por cento), em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias.” 
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atividades do contribuinte no período a que chamamos de critério espacial em 

sentido estrito, ou seja, o ano calendário para a pessoa física investidora, 

respeitados os limites legais para utilização de prejuízos e perdas96. 

Cenário ainda mais grave é não permitir esse encontro de rendimentos, 

ganhos e despesas entre operações do mesmo tipo, realizadas no mesmo recinto: 

no caso em análise, no mercado financeiro. 

No exemplo dado, claramente estamos diante de uma tributação de 

patrimônio do contribuinte, e não de renda, como deveria ser, motivo pelo qual 

estamos, claramente, diante de um caso de nulidade, por quebra das regras do jogo 

na dinâmica da competência tributária. Esse, pois, é um claro exemplo de ausência 

de competência tributária, portanto de um ato de incompetência tributária. 

É importante percebermos que a invalidade no exercício de competência 

tributária ocorre no plano da norma jurídica geral e abstrata, e não apenas da 

individual e concreta que, consequentemente, acabará sendo um ato de invalidade 

também. O problema, nesse caso, é que tanto a norma individual e concreta quanto 

à norma geral e abstrata carecem de fundamento de validade, quando olhamos para 

a norma constitucional, no caso, aquela prevista na Constituição Federal que 

outorga competência à União para instituir o Imposto sobra a Renda e proventos de 

qualquer natureza.  

Assim, a tributação da pessoa física no mercado de renda fixa é 

inconstitucional, inválida, não só por não permitir que haja um encontro entre ganhos 

e perdas entre as aplicações financeiras, mas por não considerar essas aplicações 

como uma parte de um todo global que seria a renda oriunda de todos os 

rendimentos auferidos pelo contribuinte no decorrer do ano calendário (critério 

temporal em sentido estrito).  

Esclarecemos, inclusive, que, apesar dessa afirmação, não vemos problemas 

na instituição de uma regra de antecipação do recolhimento do imposto, em 

homenagem à eficiência arrecadatória, isto é, que os rendimentos auferidos em 

aplicações de renda fixa tenham uma regra de pagamento, cujo gatilho seja o 

recebimento do rendimento.  

                                                 
96

  Relembramos que não é objetivo desse trabalho verificar a validade sob o ponto de vista da 
competência tributária das normas que limitam a utilização de despesas e perdas de uma forma 
geral, mas apenas sobre aquelas relativas à tributação dos valores mobiliários.  
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O que não aceitamos, por ser inconstitucional e, portanto, inválido, é a 

existência de uma norma jurídica que permite a tributação do patrimônio ao invés da 

renda, no momento em que estabelece que esse tipo de tributação deve ser de 

forma exclusiva e definitiva na fonte.  

As pessoas jurídicas optantes pelo lucro real, por sua vez, também estão 

sujeitas ao Imposto sobra a Renda retido na fonte, com a aplicação das alíquotas 

previstas na tabela regressiva. Os valores recolhidos a título de Imposto sobra a 

Renda retido na fonte, contudo, são considerados antecipações do imposto devido e 

podem ser deduzidos do Imposto sobra a Renda a ser apurado no final do ano 

calendário. Inclusive, na hipótese de sobras desse imposto antecipadamente 

recolhido, é aberta a possibilidade de restituição e compensação tributária. 

Por essa razão, perguntamos: por que não replicar a regra para a pessoa 

física? A regra incidente sobre aquelas pessoas jurídicas que auferem rendimento 

atende às necessidades de caixa da União, na medida em que estabelece o 

recolhimento antecipado, mas não afronta a Constituição Federal, na medida em 

que tais rendimentos resultam apenas em uma parte de uma renda global da 

sociedade, a ser apurada, ao final do ano calendário, critério temporal em sentido 

estrito da regra matriz de incidência tributária do Imposto sobra a Renda97. 

A tributação dos rendimentos oriundos de aplicação em renda fixa, auferidos 

por pessoas jurídicas optantes pelo lucro real, ainda estão sujeitas à apuração de 

                                                 
97

  Apesar de adotarmos essa posição, em razão de aceitarmos a convivência pacífica sistêmica entre 
o critério temporal e a norma de pagamento na tributação do imposto sobre a renda, não deixamos 
de reconhecer o caráter danoso da tributação antecipada, principalmente quando ela é conjugada 
com o regime de competência. Isto porque, há situações nas quais o contribuinte é tributado com 
base no lucro real, portanto, sujeito ao regime de competência e, em razão disso, precisa oferecer 
determinados ganhos à tributação, em razão do regime de competência (disponibilidade jurídica) e, 
posteriormente, em razão do resgate, estará sujeito à retenção do imposto sobre a renda. De 
qualquer modo, não obstante a tributação seja penosa, fato é que tais valores serão levados em 
consideração, posteriormente, quando da apuração do lucro real, base de cálculo do imposto, 
motivo pelo qual não vemos, apesar das dificuldades do regime, qualquer grau de 
inconstitucionalidade, visto que o conceito de renda, materialidade do tributo não foi agredido, visto 
que esses valores só serão tributados definitivamente se renda forem. Além disso, em ambas as 
hipóteses há disponibilidade de renda, sendo jurídica na primeira hipótese e econômica na 
segunda. Não podemos deixar aqui, contudo, de fazer o contraponto e apresentar posição em 
contrário, como a de Bifano (2011, p. 233): “A mais flagrante ofensa aos princípios constitucionais 
é perpetuada pelo regime de fonte como antecipação quando o contribuinte, tributado com base no 
lucro real, portanto sujeito às regras e princípios contábeis aplicáveis no Brasil, reconhece, em 
regime de competência, os rendimentos auferidos no mercado financeiro, computa-os no cálculo 
do lucro real, tributa-os à alíquota aplicável e paga o imposto correspondente no regime de 
declaração. Contudo, no momento do resgate da aplicação, novamente é tributado, desta vez na 
fonte e a título de antecipação do devido na declaração, em situação de verdadeiro indébito, 
restando-lhe como opção repetir ou compensar o tributo indevidamente pago. [...]” 
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perdas, que podem ser consideradas despesas, quando da determinação do lucro 

real (artigo 299 do RIR/99), excepcionadas as operações day trade98. 

De fato, nos termos do § 3º do artigo 76 da Lei nº 8.981/199599, é vedada a 

dedução de perdas em operações day trade, tanto no mercado de renda fixa quanto 

no mercado de renda variável, ressalvada a permissão de compensação com 

ganhos auferidos em operações dessa mesma espécie, no mesmo período, sendo 

admitido o aproveitamento de tais perdas nos períodos subsequentes.  

Aqui, as regras do jogo da competência voltam a ser quebradas. Mais uma 

vez o legislador caminha por terrenos de incompetência tributária quando, 

claramente, tributa patrimônio. Não é porque a operação foi realizada e encerrada 

no mesmo dia que sua natureza é alterada: o ganho é rendimento e pode ser renda 

ou não. A perda, contudo, será sempre perda, seja capaz ou não de reduzir o ganho 

em sua totalidade. 

O conceito global de renda é mais uma vez colocado em xeque pela norma 

geral e abstrata, inválida por natureza, e resultante de um ato desprovido de 

qualquer competência tributária para tanto, sob a perspectiva constitucional, que, 

repita-se, outorga competência tributária à União para tributar a renda do 

contribuinte. 

As pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido também estão sujeitas à 

incidência do Imposto sobra a Renda retido na fonte, relativamente aos rendimentos 

auferidos no mercado de renda fixa. Aplica-se a tabela regressiva em sua tributação 

e os rendimentos são considerados receita financeira que devem ser adicionadas à 

base de cálculo presumida do tributo. Da mesma forma que ocorre no lucro real, há 

antecipação do recolhimento do tributo e é possível a dedução desses valores, 

quando da apuração efetiva do lucro presumido.  

A diferença principal entre esse regime e o lucro real é que, no lucro 

presumido, em razão da própria sistemática da composição de sua base de cálculo, 

é vedado o aproveitamento de perdas.  

Conforme apontamos anteriormente, não há como afirmar se o regime do 

lucro presumido fere ou não o conceito de renda, sob uma perspectiva global, na 

                                                 
98

  Operações ou conjugação de operações iniciadas e encerradas no mesmo dia, com o mesmo 
ativo.  

99
  § 3º As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (day-trade), 

realizadas em mercado de renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis na apuração do 
lucro real.  
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medida em que apenas as receitas são levadas em consideração. Por outro lado, 

sabemos que nenhum contribuinte está obrigado a aderir a esse regime, tendo em 

vista que a regra geral é a adoção do lucro real. 

Também compartilhamos do argumento de Bifano (2011, p. 232), que 

defende que o lucro presumido tem um caráter extrafiscal, cujo objetivo maior é 

viabilizar a sobrevivência das sociedades de menor porte. Isto é, nenhum 

contribuinte está obrigado a escolha do lucro presumido e, tal fato, acaba 

fragilizando qualquer argumentação no sentido de que esse regime seria 

inconstitucional etc.  

Não afastamos, contudo, certo grau de razão de quem venha a defender que, 

se o regime do lucro presumido tem caráter extrafiscal, no sentido de tentar viabilizar 

a sobrevivência de sociedades de menor porte, é porque o lucro real é perverso e 

não tributa a renda, mas o patrimônio. Logo, nessa linha de ideias, não 

necessariamente o lucro presumido estaria incólume às críticas e testes de validade, 

por também carecer de competência tributária e, em determinada circunstância, 

caminhar por zonas de invalidade, sob a perspectiva constitucional. 

Assim como ocorre com a pessoa física, sujeitam-se a um regime de 

tributação definitiva e exclusiva na fonte, sujeitas à tabela regressiva, as pessoas 

jurídicas optantes pelo SIMPLES, bem como as pessoas jurídicas isentas.  

Considerando que a adoção ao SIMPLES é uma opção do contribuinte, não 

vislumbramos problemas de invalidade na regra. Questionamos, porém, a não 

extensão da isenção para a renda oriunda de aplicação financeira as pessoas 

jurídica isentas. Nesse sentido, a discussão caberia sobre os tipos de isenção, se 

seria subjetiva ou objetiva. 

Apesar de não ser um problema específico de competência tributária, não 

podemos deixar de mencionar, também, que, apesar da tributação dos residentes 

ser equivalente, via de regra, à tributação dos não residentes, no mercado de renda 

fixa, os investimentos em aplicações de renda fixa realizados por não residentes100, 

em conformidade com as normas do CMN101 e com alguns tratados para evitar a 

dupla tributação dos quais o Brasil é signatário, estão sujeitos a uma alíquota fixa de 

15% e até 12,5% (no caso do Japão), ao invés de sujeitar-se à tabela regressiva. 

                                                 
100

  Exceção àqueles oriundos de países que não tributem a renda ou que a tributem a alíquota inferir 
a 20%, listados na Instrução Normativa nº 1.037/2010.  

101
  Resolução CMN nº 2.689/2000. 
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Aqui, vale a reflexão acerca do princípio da não discriminação, excepcionados os 

casos dos Tratados, em razão da reciprocidade neles prevista. 

 

6.4.3 Tributação das operações de renda variável 

 

6.4.3.1 Considerações iniciais 

 

No mercado de renda variável, a remuneração do investidor dependerá do 

sucesso do empreendimento em que foi aplicado o capital, de modo que poderá, se 

mal sucedido, inclusive, gerar perdas ao investidor. 

O primeiro ponto que devemos chamar atenção, quando da análise das 

normas tributárias relativas ao mercado de renda variável, diz respeito ao 

estabelecido no artigo 72 da Lei nº 8.981 de 1995, que estabelece: 

 

Art. 72. Os ganhos líquidos auferidos, a partir de 1º de janeiro de 1995, por 
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operações 
realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas, serão tributados pelo Imposto de Renda na forma da 
legislação vigente, com as alterações introduzidas por esta lei (BRASIL, 
1995). 

 

Ainda, podemos contrapor esse texto de lei com o estabelecido no caput do 

artigo 65 da referida lei, bem como em seu § 4º, alínea “a”, que traz a mesma norma 

jurídica regulamentada pelo artigo 730 do RIR/99, que estabelece o seguinte:  

“O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por 

qualquer beneficiário, inclusive a pessoa isenta, a partir de 1º de janeiro de 1995, 

sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.” 

(BRASIL, 1995). 

O § 4º, alínea “a”, estabelece ainda que o disposto no artigo 65 aplica-se 

também às operações conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos 

predeterminados, realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 

assemelhadas, bem como no mercado de balcão (BRASIL, 1995). 

O questionamento que surge nesse momento é o seguinte: o que define o 

enquadramento de um rendimento como oriundo de renda fixa ou renda variável? A 

natureza do rendimento ou o recinto onde a operação é realizada?  
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Em outras palavras, podemos fazer a pergunta levando em consideração 

todos os elementos que apresentamos neste trabalho até o presente momento, e 

questionar: as operações realizadas no mercado de capitais podem ser tributadas 

como se fossem operações do mercado financeiro, quando, apesar de serem 

realizadas em ambientes típicos desse mercado, têm efeitos econômicos idênticos 

às operações do mercado financeiro? 

Também podemos questionar, quando da análise dessas normas jurídicas 

tributárias, acerca dos frutos dessas operações ou das suas naturezas. Ou seja, 

devemos observar qual foi o rendimento alcançado ou qual foi o tipo de operação 

realizada?  

A resposta a esses questionamentos é relativamente simples. Isso porque 

sempre afirmarmos que, para o direito, o que vai interessar é sempre a norma 

jurídica, independente das conclusões alcançadas por outras ciências, como a 

economia, a contabilidade e as finanças. Portanto, o nosso raciocínio leva sempre 

em consideração, em um primeiro momento, a própria norma jurídica, bem como a 

realidade que ela cria, para, depois, nas hipóteses de ausência de regulamentação 

ou de conflito, propor a construção de uma solução. 

Ou seja, não podemos nos esquecer, em momento algum, da célebre 

máxima, citada por Carvalho (2012, p. 311)102, no sentido de que o direito cria as 

suas próprias realidades, sendo essa uma premissa instransponível no nosso 

raciocínio.  

Lembrarmos também que, apesar de, neste trabalho, ora nos referirmos às 

normas jurídicas regulatórias, ora às normas jurídicas tributárias, com meros fins 

didáticos, em momento algum deixamos de reconhecer a unicidade do sistema de 

direito positivo. 

Ao contrário, entendemos que a sua interpretação deverá ser sempre 

sistemática, ou seja, que o investigador deverá sempre transitar por todos os textos 

de lei, extrair todas as normas jurídicas aplicáveis à espécie para então alcançar o 

sentido estrito da norma, compatibilizando todos os comandos oriundos das normas 

jurídicas em sentido amplo que compõem o regramento do fato em análise. 

                                                 
102

  “[...] Uma vez assumido o caráter jurídico, o fato será, única e exclusivamente, fato jurídico; e 
claro, fato de natureza jurídica, não econômica ou contábil, entre outras matérias. Como já 
anotado, o direito não pede emprestado conceitos de fatos para outras disciplinas. Ele mesmo 
constrói sua realidade, seu objeto, suas categorias e unidades de significação”. 
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A despeito dessas ponderações, verificamos que o mercado de renda fixa 

pertence, nos termos da nossa classificação, ao mercado de crédito ou mercado 

financeiro, e que o mercado de renda variável pertence ao mercado de valores 

mobiliários ou mercado de capitais.  

Também sabemos que, sob o aspecto regulatório, determinadas relações do 

mercado financeiro são reguladas e fiscalizadas por normas do BACEN e do CMN, 

enquanto determinadas relações do mercado de capitais são reguladas e 

fiscalizadas por normas da CVM. 

Sob a perspectiva tributária, podemos afirmar que o elemento de discrímen 

para fins de incidência tributária, trazido pela lei, é o tipo de mercado no qual a 

operação é realizada, e isso é inegável.  

Essa conclusão é tão verdadeira que a Lei nº 8.981/1995 separa o Capítulo 

VI, intitulado “Da Tributação das Operações Financeiras” em “Do Mercado de Renda 

Fixa” na Seção I e “Do Mercado de Renda Variável” na Seção II. 

Portanto, dúvidas não há que a norma tributária separou a tributação das 

operações financeiras em dois grandes grupos, traçando regras jurídicas próprias a 

cada uma das espécies, ressalvadas a identidade de regras previstas a partir do 

artigo 769 do RIR/99.  

O ponto de enfrentamento, nesse momento, contudo, não recai 

especificamente sobre essa divisão, mas a definição do que viria a ser uma 

operação realizada no mercado de renda fixa ou no mercado de renda variável. 

Isso porque, na hipótese de silêncio da lei nesse sentido, certamente 

deveríamos nos valer dos elementos de outras ciências, na medida em que o direito 

não teria criado a sua realidade própria, relativamente a esse tipo de classificação. 

Certamente, teríamos que buscar a definição dos conceitos de renda fixa e renda 

variável em outros solos que não os jurídicos, na medida em que o direito não 

trouxera qualquer indicativo de que seria um ou outro tipo de mercado.  

Essa, porém, não é realidade, sob a perspectiva do sistema jurídico vigente. 

Isso porque a Lei nº 8.981/1995 trouxe elementos de caracterização de cada um 

desse tipo de mercado, quais sejam: (a) renda fixa; e (b) renda variável.  
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 De fato, nos termos do artigo 65, principalmente em seus §§ 3º e 4º, a renda 

fixa está diretamente atrelada à ideia de rendimentos prefixados ou 

predeterminados103, como, inclusive, já tínhamos mencionado anteriormente. 

A definição legal do conceito de renda variável, por sua vez, não leva em 

consideração o tipo de rendimento das operações nesse tipo de mercado, mas 

limita-se, no caput do artigo 72 da Lei nº 8.981/1995, a atrelar esse tipo de mercado 

às operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 

assemelhadas.  

Ou seja, levando em consideração as mencionadas normas jurídicas, 

chegamos à inafastável conclusão no sentido de que será operação de renda fixa 

aquele que produza rendimentos predeterminados e será renda variável aquela 

operação que for realizada em bolsas de valores, de mercadoria, de futuros e 

assemelhadas. 

O problema surge, contudo, quando temos operações realizadas em 

ambiente bursátil com rendimentos predeterminados, fazendo, surgir, portanto, um 

potencial conflito de incidências normativas, relativamente ao enquadramento da 

operação, pois, nessas hipóteses, precisamos definir qual regra deverá prevalecer 

para fins de determinar o regramento tributário aplicável à espécie. 

Essa é uma consequência do legislador ter se valido de dois critérios distintos 

para classificar duas realidades que, em tese, são opostas. Certamente, o legislador 

não contava com o avanço do sistema financeiro e de seus produtos, cada vez mais 

complexos e, muitas vezes, híbridos, sob a perspectiva econômica. 

De fato, existem produtos financeiros negociadas em bolsa com rendimentos 

predeterminados, bem como produtos negociados fora do ambiente de bolsa, com 

rendimentos variáveis, e essa realidade fática negocial acaba por gerar conflitos. Isto 

é, a utilização de dois critérios, ao invés de um, acaba por gerar situações nas quais 

                                                 
103

  “§ 3º Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como qualquer 
remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à incidência do Imposto de 
Renda na fonte por ocasião de sua percepção. 

  § 4º O disposto neste artigo aplica-se também: 
a) às operações conjugadas que permitam a obtenção de rendimentos predeterminados, realizadas 
nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como no mercado de 
balcão; 
b) às operações de transferência de dívidas realizadas com instituição financeira, demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou com pessoa jurídica não-financeira; 

  c) aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica, sob qualquer forma e a 
qualquer título, independentemente de ser ou não a fonte pagadora instituição autorizada a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil.” 
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ambos os critérios são obedecidos e, então, a indicação do regime jurídico começa a 

ficar difícil.  

Não obstante essa realidade, ao analisarmos os textos da lei aplicáveis à 

espécie, encontramos um primeiro indicativo legal sobre a solução dessa questão no 

§ 4º, alínea “a” do artigo 65 da Lei nº 8.891/1995, que, ao regrar o tratamento das 

operações chamadas conjugadas, que já foram objeto de nossa análise, estabelece 

que esse tipo de operação que permita a obtenção de rendimentos 

predeterminados, realizadas em bolsas de valores, mercadorias, de futuros e 

assemelhadas, bem como no mercado de balcão devem sujeitar-se às regras 

relativas à tributação das operações de renda fixa. 

Ou seja, o próprio texto legal parece reconhecer que, não obstante o recinto 

da operação seja aquele típico das operações de renda variável, fato esse que, 

obrigatoriamente, imputar-lhe-ia a característica de uma operação do mercado de 

renda variável, em razão do produto do rendimento ser predeterminado, deverá 

prevalecer a natureza de renda fixa da operação. 

Nessa situação específica, portanto, não há dúvidas que o legislador preferiu 

o elemento tipo de rendimento104 em razão do elemento local da operação para fins 

de definição do regime tributário aplicável à espécie.  

O problema que surge, após essa singela conclusão, é se essa disposição 

legal é uma mera exceção à regra das operações de renda variável ou se é 

exemplificativa, para fins de identificação da natureza da operação, se de renda fixa 

ou se de renda variável.  

Isto é, toda operação, assim como as conjugadas, que tiverem rendimentos 

predeterminados, devem se sujeitar ao regime tributário das aplicações de renda fixa 

ou de renda variável, em razão do recinto? As operações conjugadas são exceções 

às operações de renda variável ou é um exemplo sobre operações de renda fixa 

realizado em ambiente típico de renda variável? 

A propósito desses questionamentos e considerações, precisamos reiterar, 

mais uma vez, neste momento, que o elemento de definição legal da renda fixa é a 

predeterminação do rendimento e o da renda variável é o local da operação. 

Portanto, a coincidência fática desses dois elementos simultaneamente – (a) 

tipo do rendimento; e (b) local da operação –, permite-nos enquadrar essa operação 

                                                 
104

 Aqui, referimo-nos ao tipo de rendimento de uma forma ampla, como sinônimo de ganho.  
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como quaisquer uma delas ou, simplesmente, como uma operação híbrida. Essa 

última conclusão, contudo, apesar de, sob a perspectiva econômica, ser verdadeira, 

deixa a desejar no plano da incidência jurídica, pois, com essa conclusão, 

simplesmente não conseguimos aplicar quaisquer dos regimes jurídicos existentes.  

E, nessa linha de ideias, podemos construir o raciocínio no sentido de que as 

operações, economicamente ditas híbridas, seriam aqueles que, apesar de serem 

realizadas em ambiente típico de renda variável, apresentam rendimentos de renda 

fixa, motivo pelo qual, por lei, devem ser tributadas como renda fixa. 

Além disso, existem operações que, não obstante sejam realizadas foras do 

ambiente de bolsa e assemelhados, devem sujeitar-se, por lei, à tributação relativa 

às operações de renda variável, conforme ocorre com as operações listadas 

exemplificativamente no § 3º do artigo 72 do RIR/99, conforme veremos adiante. 

Ou seja, poderíamos afirmar que a lei trouxe, exemplificativamente, um 

elemento de desempate ao estabelecer o regime tributário das operações 

conjugadas de rendimento predeterminado? Parece-nos que sim, ocorrendo mesmo 

para determinados tipos de operações realizadas fora de bolsa, até porque não 

podemos pretender que a lei consiga pormenorizadamente tratar de todas as 

operações existentes no mercado financeiro e de capitais, uma vez que essas 

operações são extremamente dinâmicas.   

Podemos afirmar, inclusive, que, com base nessas disposições, a nossa 

interpretação caminha no sentido de que a própria lei trouxe, exemplificativamente, 

esses critérios de desempate. 

Isto é, podemos afirmar que a lei estabelece, que, em algumas hipóteses de 

conflito, ou mesmo na hipótese de ausência de quaisquer dos critérios (hipóteses 

demonstradas nos próximos parágrafos), o fator determinante para a aplicação do 

regime tributário será sempre o tipo de rendimento, independentemente do recinto 

da operação.  

Se voltarmos à Lei nº 6.386/1976, verificaremos também que os valores 

mobiliários apresentados no artigo 2º são exemplificativos e que, nos termos do 

incido IX, o fato determinante para a classificação do título como valor mobiliário 

será a oferta pública do investimento coletivo.  

Ou seja, parece-nos haver um diálogo entre as normas que regulam o 

sistema financeiro nacional, no sentido de trazer elementos identificativos das 

naturezas jurídicas de cada um dos institutos, além de trazer exemplos de incidência 
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específica, sem, contudo, fechar os tipos possíveis àqueles apresentados em lei, na 

medida em que, ao final, valerá sempre a natureza da operação que, inclusive, será 

determinada pelo tipo de rendimento, já que foi esse o critério trazido pela lei, no 

caso específico do regime tributário aplicável.  

Feitas essas considerações sobre eventuais pontos de conexão entre o 

mercado de renda fixa e de renda variável, avancemos aos elementos do mercado 

de renda variável e suas regras tributárias. 

 

6.4.3.2 Sobre os critérios temporal e quantitativo específicos e a sujeição passiva 

 

Feitas essas observações sobre potenciais conflitos normativos relativos ao 

enquadramento das operações como de renda fixa ou de renda variável, reiteramos 

que, para fins de tributação do Imposto sobra a Renda, a materialidade do Imposto 

sobra a Renda, qual seja, auferir renda, admitida como acréscimo patrimonial, 

deverá ser atendida também no mercado de renda variável ou em qualquer outro, 

pois apenas o acréscimo patrimonial pode ser tributado por esse imposto, 

independentemente do tipo de operação que é realizada, sob pena de afronta às 

normas relativas à competência tributária, nos termos já apresentados. 

No mercado de renda variável, a tributação, via de regra, para pessoa física, 

ocorrerá mensalmente, sendo esse o critério temporal da regra em sentido estrito, 

tendo como base de cálculo o ganho líquido obtido na operação, permitida a 

compensação de eventuais perdas. O recolhimento do tributo é obrigação do próprio 

beneficiário e a alíquota aplicável é de 15%105.  

Para a pessoa física, a diferença entre a tributação do mercado de renda 

variável e de renda fixa refere-se, basicamente, ao fato de que no mercado de renda 

variável é permitida a compensação de perdas, vedada no mercado de renda fixa. 

Há, portanto, no mercado de renda fixa, evidente evolução legislativa relativamente 

às regras do Imposto sobra a Renda, pois a tributação de perdas inevitavelmente 

resultaria na tributação do patrimônio.  

No entanto, da mesma forma que ocorre no mercado de renda fixa, a 

tributação da pessoa física, no mercado de renda variável, é definitiva e exclusiva na 

fonte, não sendo permitido ao contribuinte, portanto, contrapor os ganhos líquidos 

                                                 
105

  Excepcionadas as isenções previstas no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 11.033/2004.  
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obtidos no mercado de renda variável com outros rendimentos e perdas 

experimentados fora do mercado de capitais106.  

Isto é, da mesma forma que ocorre com o mercado de renda fixa, a legislação 

isola o ganho obtido no mercado de renda variável, não permitindo ao contribuinte 

que contraponha eventuais ganhos com outro tipo de perda, ocorrida fora do 

mercado de capitais, por exemplo. 

Essa tributação definitiva e exclusiva na fonte, em nosso entendimento, 

conforme já defendemos anteriormente, afronta à materialidade do Imposto sobra a 

Renda, na medida em que abre espaço para que o patrimônio do contribuinte seja 

tributado como se renda fosse, motivo pelo qual, mais uma vez, quebra as regras 

relativas à competência tributária, estando sujeitas, portanto, a declarações de 

invalidade, tanto no plano geral e abstrato quanto individual e concreto, sob o prisma 

da competência tributária.  

Os rendimentos oriundos de aplicação em renda variável compõem a base de 

cálculo das pessoas jurídicas que obtêm ganhos nesse tipo de operação, 

independentemente de qual seja o seu regime de apuração, permitidas perdas e 

demais deduções autorizadas normalmente pela lei, com exceção das perdas com 

operações day trade, nos termos já mencionados, quando tratamos da renda fixa, 

ressalvados também os nossos argumentos acerca da invalidade da norma que 

proíbe a compensação de perdas, nesse tipo de operação, de uma forma global e 

ampla107. 

Independentemente do sujeito, se pessoa física ou pessoa jurídica, aspecto 

relevante na tributação das operações com renda variável, diz respeito à base de 

cálculo dessas operações: o ganho líquido.  

Nos termos do caput do artigo 72 da Lei nº 8.981/1995 (artigo 758 do RIR/99), 

a base de cálculo do Imposto sobra a Renda será o ganho líquido obtido nas 

operações realizadas no mercado de bolsa e assemelhados, sendo essa a base de 

cálculo aplicável a qualquer sujeito da obrigação tributária. 

                                                 
106

  É permitida a dedução do Imposto Sobre a Renda retido na fonte no percentual de 0,005%, 
previsto no artigo 2º da Lei nº 11.033/2004, incidente sobre toda operação realizada em ambiente 
bursátil e assemelhados.  

107
  Nos termos do artigo 32 da Lei nº 11.051/2004, para efeito de determinação da base de cálculo do 
imposto sobre a renda, os resultados positivos e negativos incorridos nas operações realizadas 
em mercado de liquidação futura, com ajuste de posições, só deverão ser reconhecidos no 
momento da liquidação do contrato, cessão ou encerramento da posição.  
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O § 1º do artigo 758 do RIR/99 estabelece ainda que serão consideradas 

entidades semelhantes às bolsas aquelas que tenham objeto social análogo ao das 

referidas bolsas, bem como as entidades que funcionem sob supervisão e 

fiscalização da CVM (BRASIL, 1999). 

O § 2º do referido artigo estabelece que a tributação com base no ganho 

líquido obtido nas operações também será aplicado as seguintes situações: (a) 

ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário na alienação de ouro, ativo 

financeiro, fora de bolsa; (b) ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário em 

operações no mercado de liquidação futura, com qualquer ativo, fora de bolsa; e (c) 

ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário pelas pessoas jurídicas na 

alienação de participações societárias, fora de bolsa, mas dentro do mercado e 

capitais (BRASIL, 1999).  

As disposições legais acima transcritas são interessantes e merecem o 

parênteses que estamos fazendo porque incluem, no regime de tributação da renda 

variável, ganhos obtidos fora do recinto de bolsa, caracterizando-se, em uma 

primeira análise, portanto, como uma suposta exceção à regra que define que o 

recinto ou local da operação define o regime tributário aplicável à espécie. 

Contudo, se analisarmos os exemplos trazidos pela lei, verificaremos que, na 

verdade, o que a norma jurídica quis incluir nesse regime de tributação não foi 

propriamente operações realizadas fora do ambiente de bolsa, mas operações cuja 

natureza do ganho são de renda variável, como ocorre, por exemplo, nas operações 

com ouro, ativo financeiro e alienação de participações societárias, clássicos 

exemplos de rendimentos de renda variável, sob a perspectiva econômica. 

No caso das operações no mercado de liquidação futura, a depender dos 

índices envolvidos, poderá, ao final da operação, haver um rendimento que seja ou 

não predeterminado. Nessa hipótese, estaremos diante de uma operação 

conjugada, portanto, sujeita à tributação pelo regime de renda fixa. Do contrário, 

estaremos diante do regime de renda variável. 

Ou seja, verificamos, mais uma vez que, ao cabo, a confirmação da nossa 

tese no sentido de que o elemento de discrímen para aplicação do regime tributário 

será: (a) o tipo do rendimento; ou (b) o local da operação, que, obrigatória e 

respectivamente enquadram a tributação nos regimes de renda fixa e de renda 

variável. 
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Contudo, se houver situações de conflito de incidência ou que não se 

encaixam nessas hipóteses de critérios (subsunção do fato à norma), deverá ser 

verificada a natureza do rendimento da operação, para fins de determinação do 

regime de tributação, seja renda fixa, seja renda variável. 

Isto é, o elemento tipo de rendimento será, em última instância, sempre um 

critério de desempate para que seja alcançada a natureza jurídica da operação e, 

portanto, o regime tributário aplicável à espécie, seja no caso de conflito de 

rendimentos, seja no caso de ausência desses critérios.  

Dois bons exemplos que retratam o que estamos tratando são as operações 

conjugadas com rendimentos predeterminados que se sujeitam à tributação com 

base no regime de renda fixa e as operações de venda de participação societária 

realizada fora do ambiente de bolsa, que estão sujeitas ao regime tributário típico de 

mercado de renda variável.  

O mesmo ocorrerá com operações no mercado de liquidação futura que será 

sempre sujeito ao regime de renda variável, salvo se tiver rendimentos 

predeterminados em razão de operações conjugadas.  

Todos esses exemplos e exercícios confirmam o nosso entendimento no 

sentido de que todo e qualquer exemplo que a lei traga (caráter exemplificativo da 

lei), para fins de definição do regime de tributação no sistema financeiro, seja no 

mercado financeiro, seja no mercado de capitais está sujeito à regra: (a) do tipo do 

rendimento; ou (b) do local da operação, sendo a primeira regra (tipo de rendimento) 

a que prepondera nas hipóteses de ausência ou conflitos de incidência. 

Voltando à base de cálculo do critério quantitativo da regra especificamente, 

ou seja, o ganho líquido, temos que o artigo 760 o define como o resultado positivo 

auferido nas operações realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e 

despesas incorridos, necessários à realização das operações, e a compensação das 

perdas apuradas nas operações realizadas no mercado à vista, mercado de opções, 

mercados futuros e mercado a termo.  

Isto é, é permitida a dedução de custos e despesas, desde que necessárias à 

realização das operações, bem como a compensação de perdas, inclusive entre os 

mercados à vista, a termo, futuro e de opções, sendo possível conflitar os ganhos de 

uns mercados com a perda de outros, ressalvadas as operações day trade, 

conforme já afirmamos, que só permite compensações com ganho da mesma 
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natureza. Destacamos, ainda, que é possível a compensação de ganho auferido em 

um determinado mês com perdas em meses anteriores.  

Da mesma forma que ocorre com as operações day trade, as operações de 

swap também não podem ter as suas perdas compensadas com os ganhos obtidos 

nas demais operações realizadas no mercado de renda variável, configurando mais 

uma hipótese de quebra da norma de competência tributária do Imposto sobra a 

Renda, conforme trataremos a seguir. 

Nos termos do artigo 2º da Lei nº 11.033/2004, as operações realizadas em 

bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, sujeitam-se à 

incidência do Imposto sobra a Renda retido na fonte, à alíquota de 0,005%108, 

sempre deduzíveis do imposto devido quando do recolhimento definitivo, sobre os 

seguintes valores:  

a) nos mercados futuros, a soma algébrica dos ajustes diários, se positiva, 

apurada por ocasião do encerramento da posição, antecipadamente ou 

no seu vencimento; 

b) nos mercados de opções, o resultado, se positivo, da soma algébrica dos 

prêmios pagos e recebidos no mesmo dia109; 

c) nos contratos a termo: (i) quando houver a previsão de entrega do ativo 

objeto na data do seu vencimento (venda coberta), a diferença, se 

positiva, entre o preço a termo e o preço à vista na data da liquidação; e 

(ii) com liquidação exclusivamente financeira (venda descoberta), o valor 

da liquidação financeira previsto no contrato; 

d) nos mercados à vista, o valor da alienação, nas operações com ações, 

ouro ativo financeiro e outros valores mobiliários neles negociados. 

                                                 
108

  Não obstante existam muitas críticas a respeito do imposto sobre a renda retido na fonte à 
alíquota de 0,005%, reconhecemos o dano desse tipo de tributação, mas não vislumbramos uma 
situação de invalidade, em razão da possibilidade de dedução desse tributo quando do pagamento 
no momento do critério temporal em sentido estrito.  

109
  Bifano (2011, p. 271) critica a tributação da indenização nas hipóteses de não exercício da opção e 
consequente pagamento do preço. Para a autora, o valor pago não corresponde a um ganho na 
operação em si, mas uma indenização pelo não exercício, motivo pelo qual a tributação não poderia 
ocorrer em razão de uma situação de reposição patrimonial pela resolução do contrato. A autora 
reconhece, contudo, que a legislação tributária considera o prêmio pago, por não exercício, como 
ganho patão lançador e perda para o titular. Concordamos com o teor do texto normativo em razão 
da natureza da operação que, desde já, prevê a possibilidade de não exercício do direito, motivo 
pelo qual esse prêmio se torna inerente à operação e, portanto, deverá ser considerado como ganho 
e perda, consequentemente. De fato, a hipótese se não pagamento da opção é típica do negócio, 
motivo pelo qual não vislumbramos reposição patrimonial na espécie, mas ganho ou perda 
efetivamente.  
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Nos termos do inciso II do § 2º do referido veículo normativo, a regra de 

retenção também é aplicável às operações de renda variável realizadas no mercado 

de balcão e em mercado de liquidação futura fora de bolsa, ou seja, a regra, mais 

uma vez, não se trata de uma regra aplicável às operações realizadas em recinto de 

bolsa, mas relativamente às aplicações financeiras de renda variável.  

Da mesma forma que ocorre com as aplicações em renda fixa, na tributação 

da renda variável, as pessoas sujeitas ao Simples e as pessoas jurídicas isentas, 

estão sujeitas à tributação definitiva e exclusiva na fonte. 

Mais uma vez, assim como nos manifestamos no mercado de renda fixa, 

considerando que a adoção ao Simples é uma opção do contribuinte, não 

vislumbramos problemas de invalidade na regra. Questionamos, porém, a não 

extensão da isenção para a renda oriunda de aplicação financeira as pessoas 

jurídica isentas. Nesse sentido, a discussão caberia sobre os tipos de isenção, se 

seria subjetivas ou objetivas. 

Relativamente aos não residentes, as regras de tributação são idênticas à 

tributação da pessoa física, a exceção daqueles que investirem no mercado de 

renda variável nos termos das regras do BACEN. Nessas hipóteses, haverá para o 

não residente, isenções do Imposto sobra a Renda sobre os ganhos obtidos em 

operações com renda variável, sendo oportuna, aqui, a mesma críticas que fizemos 

quando da análise da tributação da renda fixa, sobre a isonomia tributária e não 

discriminação.  

 

6.4.4 Sobre as operações de swap, hedge e day trade 

 

Merecem destaque, também, em nossa análise, as operações de swap, 

hedge e day trade, uma vez que a tributação dessas operações está intimamente 

relacionada a problemas relativos à competência tributária e aos potenciais conflitos 

de incidência. 

Conforme dissemos no capítulo quinto, o swap consiste no contrato por meio 

do qual as partes podem permutar os fluxos de caixa futuros, nos termos de uma 

fórmula predeterminada pelas partes. Por exemplo, um determinado agente pode 

contratar a possibilidade de trocar o risco da variação do dólar americano pelo risco 

do Certificado de Depósito Bancário (CDB) por um determinado período. 
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Os swaps, em sua grande maioria, têm fins de hedge, ou seja, de proteção, 

sendo esse o seu principal objetivo, na medida em que neutraliza a posição do 

investidor, seja ela ativa ou passiva. Existem os swaps de juros, de contas a pagar, 

de índices ou indexadores, dentre outros, que, inclusive, poderão ser liquidados por 

diferença. 

Conforme afirmamos anteriormente, não obstante as operações de swap 

configurarem uma operação de renda variável, por excelência, até porque fazem 

parte dos derivativos, tipicamente negociados em bolsa, as perdas ocorridas nesse 

tipo de operação não podem, por vedação legal, serem compensadas com os 

demais ganhos obtidos no mercado de renda variável (artigo 75 da Lei nº 

7.713/1988). 

A propósito dessas considerações, não podemos deixar de esclarecer que a 

legislação tributária considera as operações de swap como de renda fixa, devendo 

ser esse o tratamento tributário aplicável à espécie, nos termos do artigo 36 da Lei 

nº 9.532/1997. Às operações de swap aplica-se a tabela regressiva, nos termos do 

artigo 1º da Lei nº 11.051/2004. 

As perdas em operações de swap só poderão ser dedutíveis na apuração do 

lucro real se a operações forem registradas e contratadas de acordo com as normas 

emitidas pelo CMN e pelo BACEN, nos termos do § 4º do artigo 76 da Lei nº 

8.981/1995. 

Verificamos, pois, que duas são as situações sobre as perdas relativamente 

às operações de swap: (a) registro e contratação nos termos das normas emitidas 

pelo CMN e BACEN; e (b) impossibilidade de compensação de perdas com demais 

operações de renda variável, até porque a lei considera operação de swap como 

renda fixa.  

Sobre o enquadramento da operação de swap como de renda fixa ou variável, 

temos que, nos termos da classificação que temos utilizado, o enquadramento do 

tipo de operação dependerá da aplicação de suas regras: (a) tipo do rendimento; ou 

(b) local da operação, sendo a primeira regra (tipo de rendimento) a que prepondera 

nas hipóteses de ausência ou conflitos de incidência. 

Desse modo, uma vez que as operações de swap ocorrem em ambiente 

bursátil a sua tributação deveria, em tese, seguir as regras relativas à renda variável, 

sendo suas perdas, portanto, compensáveis com as demais perdas nesse tipo de 

mercado, tendo em vista que essa é a regra geral. 
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Por outro lado, caso os rendimentos gerados sejam predeterminados, 

entendemos que o recinto da operação é indiferente para a aplicação da regra 

relativa à renda variável, na hipótese de conflito de incidência normativo. Ou seja, 

nessas hipóteses, as regras da tributação deverão ser aquelas relativas à renda fixa. 

Contudo, independentemente de uma ou de outra situação, em razão do 

nosso conceito de renda global, somos da opinião no sentido de que toda e qualquer 

perda deva ser considerada na formação do lucro, seja o contribuinte, pessoa 

jurídica ou pessoa física, pois, se assim não for, certamente estaremos tributando 

patrimônio que, conforme já tratamos em diversas oportunidades, não é hipótese 

tributária do Imposto sobra a Renda. 

Logo, qualquer que seja a vedação à compensação de perda, a consequência 

jurídica será sempre a invalidade da norma jurídica que limita a compensação da 

perda, na medida em que permite a tributação de ganhos que não correspondem à 

renda, conforme temos mostrado.  

De fato, não é exagero recordar que já nos manifestamos no sentido da 

existência de uma renda global, composta por rendimentos e ganhos de capital ou 

ganhos líquidos, típicos das aplicações financeiras e, nesse sentido, não podemos 

aceitar válidos, sob a teoria da competência tributária e da nulidade, os veículos 

introdutores que inserem, no sistema, norma sem fundamento de validade na norma 

de competência tributária.  

Portanto, no caso das operações de swap, muitas vezes, nos depararemos 

com a tributação do patrimônio, disfarçado do Imposto sobra a Renda, na medida 

em que, não obstante o ganho nesse tipo específico de tributação, o contribuinte 

obtém perdas nos demais mercados de renda variável ou mesmo de renda fixa. 

Por essa razão, consideramos cerebrina a discussão acerca da natureza das 

operações de swap, se de renda variável ou fixa, para fins de limitação ou não da 

utilização das perdas, pelo menos, uma vez que, em nosso entender, a 

compensação de perdas é mandatória, sob a perspectiva constitucional e, portanto, 

da validade da incidência tributária. 

Ao cabo, para fins do regime tributário aplicável, deveria preponderar o tipo do 

rendimento, diferentemente do que fez a lei ao equiparar essas operações à renda 

fixa. Contudo, no momento em que assim fez, não temos argumentos para 

considerar essa disposição especificamente inválida, pois aceitamos que o direito 

crie as suas próprias realidades. Esse pensamento, contudo, não se aplica à 
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limitação de compensação das perdas para fins de incidência do Imposto sobra a 

Renda por todos os argumentos já apresentados.  

No capítulo quinto, tratamos também sobre a figura do hedge e explicamos 

que, nesse tipo de operação, o objetivo da parte é neutralizar eventual risco, 

mediante a realização de uma operação que represente o risco exatamente oposto. 

O curioso sobre a figura do hedge ou cobertura é que a legislação tributária 

positivou a definição do seu conceito, estabelecendo, no § 1º do artigo 77 da Lei nº 

8.981/1995, que se consideram operação de hedge ou de cobertura aquelas 

destinadas exclusivamente à proteção contra riscos inerentes às oscilações de 

preços ou de taxas, quando o objeto do contrato negociado: (a) estiver relacionado 

com as atividades operacionais da pessoa jurídica; e (b) destina-se à proteção de 

direitos ou obrigações da pessoa jurídica.  

Nos termos da legislação vigente, as perdas em operação de hedge são 

ilimitadamente dedutíveis na composição do lucro real das sociedades. Contudo, em 

razão da definição legal do conceito de hedge, passou a haver uma classificação, 

por parte das autoridades fiscais, de dois tipos de hedge: aqueles relativos à efetiva 

proteção ou cobertura das atividades operacionais da sociedade, bem como dos 

seus direitos e obrigações, e aqueles relativos à especulação, chamado de hedge 

especulativo, cuja dedutibilidade das perdas é vedada. 

Aqui, o nosso pensamento, independentemente da discussão acerca da 

legalidade ou possibilidade da lei e das autoridades fiscais aplicadoras da lei terem 

ou não poderes para dizer se determinado hedge é ou não especulativo, alinha-se 

ao que já temos defendido ao longo deste trabalho.  

Ou seja, independentemente da intenção da parte de especular ou não, não 

pode uma norma geral e abstrata limitar um perda ocorrida no mercado de capitais 

ou financeiro. Isso porque o conceito de renda é global, composto por vários 

rendimentos, ganhos e perdas que devem, indistintamente, serem levados em 

consideração quando da conformação da base de cálculo do Imposto sobra a 

Renda, sob pena de nos depararmos com uma tributação patrimonial, inválida em 

razão de ausência de competência tributária para tanto.  

Portanto, mesmo que hedge para o direito positivo seja apenas aquele com 

fins de proteção operacional, o que passar disso, em última análise, será uma 

operação qualquer com derivativos (valores mobiliários), típica operação, portanto, 

de renda variável, realizada em ambiente bursátil, que, além de poder ser 
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compensada com toda e qualquer operação dessa mesma natureza, deve levar em 

consideração, quando da formação da base tributável do contribuinte, toda e 

qualquer perda ocorrida no período estabelecido pelo critério temporal em sentido 

estrito, inclusive aquelas experimentadas fora do ambiente do mercado de capitais, 

como no mercado financeiro de renda fixa, ou até mesmo em qualquer outro 

mercado, como o mercado imobiliário, por exemplo.  

Logo, qualquer norma jurídica que limitar o alcance da renda global deverá 

ser penalizada com a sua invalidade, nos termos da lição de Gama (2009), sob a 

perspectiva da teoria da competência tributária. 

Ainda sobre a figura do hedge, há teses sendo discutidas no Poder Judiciário 

no sentido de que não se poderia falar em ganho por parte daqueles que realizam 

esse tipo de operação, pois o hedge tem a função de cobertura, de indenização ou 

mesmo de seguro, então, eventual ganho desse hedge operacional serviria apenas 

para recompor uma eventual perda.  

O raciocínio é plausível e se coaduna com o que estamos a defender. De fato, 

se o ganho apenas recompôs o patrimônio do contratante não temos que falar em 

ganho líquido, base de cálculo do Imposto sobra a Renda, em operação com valores 

mobiliários, mas apenas em recomposição patrimonial, fato esse que não é capaz 

de fazer incidir a norma tributária do Imposto sobra a Renda.  

Por outro lado, sob a utilização da perda, estamos diante de uma perda típica 

da atividade no mercado de capitais, permitida, inclusive, por lei, motivo pelo qual, 

deve ser considerada para fins do alcance do que chamamos de uma renda global, 

na formação da base de cálculo das operações de hedge. 

Assim como fez com as operações de hedge, a lei definiu o que viria a ser 

uma operação day trade e estabeleceu esse tipo de operação como sendo aquela 

iniciada e encerrada em um mesmo dia, com o mesmo ativo, em uma mesma 

instituição intermediadora, em que a quantidade negociada tenha sido liquidada total 

ou parcialmente, não considerado valor ou quantidade de estoque do ativo existente 

no dia anterior. 

O artigo 8º da Lei nº 9.959/2000 estabelece que as operações day trade estão 

sujeitas à incidência do Imposto sobra a Renda retido na fonte, à alíquota de 1%. A 

base de cálculo desse imposto só leva em consideração os ganhos e perdas diários 

day trade, ou seja, iniciadas e encerradas no mesmo dia, com o mesmo ativo, em 

mesma instituição intermediadora.  
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Relativamente a esse imposto retido na fonte, mantemos o nosso 

entendimento já apresentado em situações anteriores, no sentido de que não vemos 

problemas nessa forma de tributação, apesar de reconhecer que se trata de um 

mecanismo penoso de tributação. 

A razão que nos leva a não ver problemas de validade nessa tributação diz 

respeito ao fato de que esses valores poderão ser deduzidos do tributo devido ao 

final do período de um mês pela pessoa jurídica optante por quaisquer dos regimes 

de tributação do Imposto sobra a Renda, nos termos do artigo 8º da Lei nº 

9.959/2000, cuja base de cálculo será, ao final do período, o ganho líquido obtido e a 

alíquota aplicável será de 20%, prevista no inciso I do artigo 2º da Lei nº 

11.033/2004. 

Se ao término do ano calendário houver saldo de imposto retido na fonte a 

compensar oriundos de operações day trade, fica facultado ao contribuinte, formular 

pedido de restituição nos termos das normas regulamentadores emitidas pela 

Receita Federal do Brasil.  

Para as pessoas físicas e jurídicas isentas a tributação para ganhos em 

operação day trade é definitiva. Ou seja, verificamos que a lógica inconstitucional da 

tributação da pessoa física no setor financeiro permanece, permitindo, assim, que o 

patrimônio da pessoa física seja, mais uma vez, tributado, na medida em que não se 

leva em consideração todos os demais rendimentos e perdas ou despesas que 

compõe o conceito de renda global da pessoa física. 

Sobre as pessoas isentas, mais uma vez estamos diante de uma isenção que 

não é subjetiva, mas objetiva e o assunto merece reflexões sobre a questão de 

política fiscal, mas sob a perspectiva jurídica, não vemos problemas de validade, 

assim como nas situações anteriores relativas ao mercado de renda fixa e renda 

variável de uma forma geral. 

Outro ponto que merece destaque, relativamente às operações day trade é a 

dedutibilidade das suas perdas. O caso não é tão absurdo quanto à tributação 

definitiva da pessoa física, mas tende a ser invalidade em razão da ampliação do 

conceito de ganho, na medida em que limita o que são perdas. 

De fato, da mesma forma que a base de cálculo do Imposto sobra a Renda 

retido na fonte à alíquota de 1% leva em consideração apenas as operações 

ocorridas no mesmo dia, como o mesmo ativo em mesma instituição intermediadora, 

ou seja, operações day trade, nos termos da lei, as perdas incorridas mensalmente 
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só podem ser compensadas nos períodos subsequentes com operações que 

também sejam day trade. 

Isto é, as perdas mensais oriundas de operações day trade não podem ser 

compensadas com outros ganhos oriundos de operações de renda variável, ou 

mesmo de rendimentos oriundos de renda fixa ou com outras rendimentos 

experimentados em diversas outras atividades praticadas pelo contribuinte, de modo 

que se o contribuinte tiver perdas acumuladas em operações day trade e deixar de 

realizar esse tipo de operação, absorverá essas perdas para sempre, sem poder 

deduzir de outros ganhos líquidos ou rendimentos que juntos formem acréscimo 

patrimonial, de modo que o acréscimo patrimonial tributável será maior do que 

aquele que realmente aconteceu. 

Assim, nessa hipótese, teremos uma tributação não só sobre o acréscimo, 

mas também sobre o patrimônio. Não temos dúvidas, portanto, que essa limitação 

para utilização de perdas acaba por desnaturar o conceito constitucional de renda, 

motivo pelo qual a norma que veda essa compensação está sujeita à sanção de 

invalidade, sob a perspectiva da teoria da competência tributária, nos termos já 

defendidos, em virtude de ausência de direito para ejetar normas jurídicas nesse 

sentido. 

 

6.4.5 Tributação dos fundos de investimento 

 

6.4.5.1 Considerações iniciais 

 

Para finalizamos as questões relativas aos problemas de ausência de 

competência tributária e sobre conflitos na tributação dos valores mobiliários, sob a 

perspectiva do Imposto sobra a Renda, passamos a tecer considerações sobre os 

fundos de investimento. 

Conforme afirmamos no capítulo quinto, os fundos de investimento adotam a 

forma jurídica de condomínio. Sob a perspectiva tributária, a regra geral é que os 

fundos tenham a tributação concentrada nos seus cotistas, e não em si. 

Daí porque podemos afirmar que os fundos de investimento, via de regra, são 

isentos do Imposto sobra a Renda. Dizemos via de regra em razão da existência de 

exceção, como ocorre, por exemplo, com os fundos de investimento imobiliário, 
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sujeitos à tributação dos seus resultados pelo Imposto sobra a Renda, conforme 

mostraremos a seguir. 

A dinâmica da tributação das operações relativas aos fundos de investimento, 

cujas cotas são valores mobiliários, assemelha-se, pelo menos conceitualmente, à 

tributação do mercado de renda fixa e renda variável, motivo pelo qual preferimos 

passar primeiro pela tributação desses dois mercados, de uma forma geral, para, 

então, chegarmos à tributação específica das operações realizadas pelos fundos e 

pelos seus cotistas, até porque as suas operações ou são caracterizadas operações 

de renda fixa ou de renda variável, nos termos da lei tributária. 

Um bom ponto de partida para o estudo da tributação desse tipo de operação, 

pelo Imposto sobra a Renda, é a Lei nº 9.532/1997, especificamente em seu artigo 

28, § 10, que estabelece que ficam isentos do Imposto sobra a Renda os 

rendimentos e ganhos líquidos auferidos na alienação, liquidação, resgate, cessão 

ou repactuação dos títulos, aplicações financeiras e valores mobiliários integrantes 

das carteiras dos fundos de investimento.  

A propósito dos fundos de investimentos, é importante relembrarmos alguns 

de seus aspectos regulatórios, comentados no capítulo quinto, pois essas 

características são importantes para a análise das regras de tributação incidentes 

nesse tipo de operação.  

A depender do tipo do fundo, o investidor poderá ou não resgatar as suas 

cotas a qualquer tempo. Nos fundos abertos o resgate é permitido, já nos fundos 

fechados o resgate não é permitido antes do seu término do prazo de sua duração, 

sendo permitida, porém, a alienação das suas cotas a terceiros, alienação essa que 

é vedada nos fundos abertos. 

Portanto, saibamos que dois são os negócios jurídicos que os cotistas dos 

fundos podem realizar: (a) resgatar as cotas; ou (b) alienar as cotas e, sobre esses 

dois negócios jurídicos incide tributação, além de incidir sobre os rendimentos dos 

fundos, a depender de sua natureza jurídica. 

De fato, nos termos da Instrução CVM nº 409/2004, os fundos podem ser 

qualificados como: (a) de curto prazo; (b) referenciado; (c) de renda fixa; (d) de 

ações; (e) cambial; (f) de dívida externa; e (g) multimercado. 

A lei tributária, contudo, conforme veremos no decorrer deste tópico, separa 

os fundos em dois grandes grupos, aqueles de renda fixa e os de renda variável, 
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atribuindo-lhes efeitos jurídicos tributários distintos, sendo esse o principal fator que 

separa os regimes de tributação das operações com fundos de investimentos. 

Portanto, neste primeiro momento, podemos estabelecer que a tributação dos 

fundos ocorre no resgate e na alienação de cotas e, dependendo de sua natureza, 

os rendimentos dos cotistas também podem ser tributados, conforme verificaremos 

ao analisar isoladamente as modalidades de renda fixa e de renda variável. Nesse 

momento, porém, é importante abrirmos um parênteses relativamente às 

classificações dos fundos de investimento e confrontar as normas jurídicas de 

natureza regulatória com àquelas de natureza tributária. 

Isso porque, não obstante a Instrução CVM nº 409/2004 classifique os fundos 

de investimento em cinco espécies conforme mencionamos há pouco, a lei tributária 

classificou os fundos de investimento em apenas duas espécies: (a) fundos de 

investimento, cuja carteira é composta por menos 67% de ativos de renda variável; e 

(b) fundos de investimento, cuja carteira é composta por, no mínimo, 67% de ativos 

de renda variável110. 

Ou seja, não é que a lei intitulou, assim como fizemos acima, que os fundos 

seriam de renda fixa ou de renda variável especificamente, mas cravou um 

percentual de ativos de sua carteira, como elemento de discrímen e, a partir daí, 

constituiu dois regimes tributários distintos para cada um deles. Nós, e boa parte da 

doutrina, preferimos separá-los em dois tipos, de renda fixa e de renda variável, para 

fins didáticos.  

A escolha, em adotar essa classificação, é motivada pelo fato da legislação 

ser péssima, repetimos, péssima, e extremamente esparsa. Portanto, para facilitar a 

nossa análise, assumimos que a legislação tributária classificou os fundos de 

investimento em dois grandes grupos: (a) de renda fixa (aqueles cuja carteira é 

                                                 
110

  A título ilustrativo, esclarecemos que o artigo 736 do RIR/99 estabelece que no primeiro semestre 
de 1998, no resgate de quotas de fundo de investimento que não mantenha valor igual ou superior 
a sessenta e sete por cento de suas aplicações em ações negociadas no mercado a vista de bolsa 
de valores ou entidade assemelhada, a base de cálculo do imposto será constituída pela diferença 
positiva entre o valor de resgate, líquido de IOF, e o valor de aquisição da quota (Lei 
nº 8.981/1995, art. 65, § 1º, Lei nº 9.532/1997, art. 28, § 6º, e Medida Provisória nº 1.753-16/1999, 
arts. 2º e 4º). O artigo 744 do RIR/99, por sua vez, estabelece que os fundos de investimento cujas 
carteiras sejam constituídas, no mínimo, por sessenta e sete por cento de ações negociadas no 
mercado à vista de bolsa de valores ou entidade assemelhada, calcularão o imposto no resgate de 
quotas, abrangendo os rendimentos e ganhos totais do patrimônio do fundo (Lei nº 9.532/1997, 
art. 28, § 6º, e Medida Provisória nº 1.753-16/1999, art. 2º). 
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composta por menos de 67% de ativo de renda variável111; e (b) de ações ou renda 

variável112 (aqueles cuja carteira é composta por, no mínimo, 67% de ativos de 

renda variável).  

Isto é, enquanto para a CVM são sete os tipos de fundo de investimento, para 

a legislação tributária eles são apenas dois. Além disso, enquanto para a CVM os 

fundos classificados como renda fixa deverão ter como principal fator de risco de sua 

carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos e 

deverá possuir, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos 

relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá 

nome à classe, para a legislação tributária basta que a sua carteira seja composta 

por menos de 67% de ativos de renda variável. 

Observa-se, também, que, enquanto para a CVM, os fundos de ações 

deverão ter como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à 

negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de 

balcão organizado, para a legislação tributária esses fundos deverão ter a sua 

carteira composta por, pelo menos, 67% de ativos de renda variável. 

Ou seja, a lei, diferentemente do que fez a CVM, no seu exercício de 

competência legiferante, cravou o percentual de 67% para considerar o que viria a 

ser um limite aceitável para o que a CVM chamou de “o principal fato de risco”. 

Assim, feitas essas considerações gerais sobre os fundos de investimento e 

sobre a nossa classificação em fundos de renda fixa (≤ 67% da carteira em ativos de 

renda variável) e fundo de renda variável (≥67% da carteira em ativos de renda 

variável), passamos a analisar os aspectos tributários de cada um deles. 

 

6.4.5.2 Fundos de renda fixa 

 

A tributação dos fundos de renda fixa segue a lógica do mercado de renda 

fixa, sobre o qual já apresentamos as principais características e problemas relativos 

à competência tributária e sobre potenciais conflitos de incidência relativamente ao 

enquadramento da operação ou não como de renda fixa, quando, apesar da 

                                                 
111

  Apesar de termos ciência que outros fundos, com os multimercados, por exemplo, não alcançam o 
percentual de 67% de sua carteira em renda variável, por uma questão didática de classificação, 
vamos considerar todos os fundos que não atinjam esse percentual, assim como ocorre com os 
multimercados, por exemplo, de fundo de renda fixa.  

112
  Para fins didáticos, vamos chamar os fundos de ações de fundos de renda variável.  
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operação ser realizada em recinto típico de renda variável, o rendimento é 

predeterminado.  

Atualmente, a matriz legal da tributação dos fundos de renda fixa é a Lei nº 

11.033/2004, que estabelece, em seu artigo 1º, que os rendimentos de que trata o 

artigo 5º da Lei nº 9.779/1999, ou seja, dentre outros, aqueles oriundos de operação 

financeira de renda fixa, estão sujeitos a seguinte tabela regressiva: 

a) 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias; 

b) 20% para aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; 

c) 17,5% para aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; 

d) 15%, para aplicações com prazo acima de 720 dias. 

Além disso, a legislação tributária, no artigo 6º da Lei nº 11.053/2004, 

classificou os fundos de renda fixa em: (a) fundos de curto prazo; e (b) fundos de 

longo prazo, em razão da composição de sua carteira de ativos.  

Nos termos da referida lei, são fundos de curto prazo aqueles cuja carteira de 

títulos tenha prazo médio igual ou inferior a 365 dias e, de longo prazo, aqueles cuja 

carteira de títulos tenha prazo médio superior a 365 dias.  

A partir dessa classificação, a Lei nº 11.053/2004 cria dois distintos regimes 

de incidência do Imposto sobra a Renda retido na fonte, sendo um para os 

chamados fundos de curto prazo e outro para os chamados fundos de longo prazo. 

Para os chamados fundos de curto prazo, os seus rendimentos são tributados 

semestralmente (maio e novembro), na fonte, a uma alíquota de 20% e, no momento 

do resgate das cotas, ocorre uma tributação complementar: a alíquota aplicável é de 

22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias e de 20% para aplicações 

superiores ao prazo de 180 dias.  

Para os fundos de longo prazo, por sua vez, os seus rendimentos estão 

sujeitos a uma tributação semestral (maio e novembro), na fonte, a alíquota de 15% 

e, no momento do resgate das cotas, ocorre uma tributação complementar na fonte 

que oscilará entre 22,5% e 15%, a depender do prazo aplicável, conforme tabela 

regressiva.  

Ocorre, porém, que tanto na tributação dos rendimentos dos chamados fundo 

de curto prazo quanto dos fundos de longo prazo, o cotista não tem disponibilidade 

desses rendimentos, na medida em que a disponibilização dos recursos só ocorre 

no momento do resgate.  
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Observem que nos referimos à disponibilidade dos rendimentos, e não de 

renda, o que, nos leva a uma conclusão preocupante. Ou seja, a situação é ainda 

mais grave do que aquela ordinariamente ocorrida na tributação do sistema 

financeiro, pois, em muitas oportunidades, tributam-se rendimentos como se renda 

fossem. Nessa hipótese, estamos diante de uma tributação que não incide sequer 

sobre rendimentos, pois eles sequer foram disponibilizados ao cotista. 

Por essa razão, inclusive, para que a regra tributária incidente sobre um 

rendimento inexistente fosse aplicada, foi necessário que o administrador do fundo 

descontasse, semestralmente, o Imposto sobra a Renda retido na fonte incidente, 

mediante a dedução das cotas do cotista em valor equivalente ao imposto devido, 

motivo pelo qual esse método de tributação passou a ser chamado de come cotas. 

Isto é, por esse método, é como se houvesse, por parte do administrador, um 

resgate ficto e parcial das cotas do cotista. 

Bifano (2011, p. 208-309) explica, primorosamente, a tributação come cotas, 

nos seguintes termos: 

A origem do sistema sustentou-se em dois fatos: (a) o investidor reputa-se 

remunerado ao final de um determinado período (mensal, trimestral, semestral) pela 

diferença positiva entre o valor patrimonial da cota no último dia do período anterior 

e o último dia do período em curso, exceto se tiver havido resgate, quando o período 

será dado por encerrado na data do resgate; e (b) o investidor remunerado deve ter 

o correspondente imposto retido e recolhido pelo administrador, o que afeta a 

rentabilidade do fundo, pois o imposto aparecerá com uma despesa e reduzirá as 

condições de comparabilidade do fundo em dois períodos. A opção, para evitar a 

suposta distorção de análise foi reduzir as cotas detidas pelo investidor, assim, ao 

final do período o valor patrimonial da cota não é afetado, pois o patrimônio do fundo 

não é reduzido, mas o número de cotas que cada cotista, é reduzido, fatalmente, em 

função do imposto descontado. 

Tecidas essas considerações sobre a sistemática da tributação dos fundos de 

renda fixa, verificamos, facilmente, que esse tipo de tributação conhecido por come 

cotas é totalmente questionável sob a perspectiva constitucional, pois tributa o 

patrimônio, e não a renda. A conclusão chega a ser intuitiva ao observamos o seu 

apelido: come cotas. Ora, se o patrimônio de um fundo é composto por cotas, 

logicamente a sua redução configura diminuição patrimonial ao invés de acréscimo 

patrimonial. 
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Antes de enfrentar a questão com o rigor que ela merece, vamos apresentar 

mais algumas considerações sobre a tributação dos fundos de renda fixa, com o 

intuito de enfrentar o assunto de uma forma ainda mais completa nos próximos 

parágrafos.  

Nessa direção, destacamos que, além da tributação sobre rendimentos, base 

de cálculo desse regime tributário de come cotas, nas hipóteses de resgate efetivo e 

não fictício, a base de cálculo do imposto corresponde à diferença positiva entre o 

valor da cota na data do resgate e o valor da cota na data da aplicação.  

Portanto, na tributação dos fundos de renda fixa, temos distintas bases de 

cálculo: (i) rendimentos, correspondentes a uma resgate fictício efetuado pelo 

próprio administrador do fundo, com redução patrimonial do cotista e (ii) ganho no 

período, obtido mediante o resgate efetivo das cotas do investidor. 

É importante mencionarmos que eventuais perdas apuradas quando do 

resgate efetivo das cotas, podem ser compensadas posteriormente em operações 

no mesmo fundo ou em outros fundos, desde que seja administrado pela mesma 

pessoa jurídica e tenha a mesma classificação de carteira, ou seja, de curto ou longo 

prazo.  

Sob a perspectiva do contribuinte, se pessoa física, a tributação é exclusiva e 

definitiva na fonte, no momento do resgate das cotas, seja ele real ou fictício. Isto é, 

em ambos os momentos, o cotista está sujeito a uma tributação que não tem mais 

volta e não é confrontado com outros ganhos e perdas como deveria ser em uma 

composição de renda, nos termos constitucionais sobre a qual já falamos.  

Para pessoa jurídica, os rendimentos são adicionados à base de cálculo, 

conforme regras do seu regime de tributação. Da mesma forma que ocorre com as 

aplicações em renda fixa e em renda variável em geral, as pessoas optantes do 

simples também estão sujeitas à tributação exclusiva e definitiva na fonte, situação 

essa que se repete para as pessoas jurídicas isentas. 

O não residente, por sua vez, nas hipóteses de investimentos conforme as 

normas do CNM, está sujeito a alíquota de 15%113, apenas no momento do efetivo 

resgate das cotas, isto é, não há regime de come cotas para cotista não residente 

que faz seus investimentos nos termos das normas do CMN. 

                                                 
113

 Alíquota não aplicável para os países listados no artigo 73 da Instrução Normativa RFB nº 
1.022/2010. 
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Assim, encerradas as considerações que tínhamos a fazer sobre a tributação 

dos fundos de investimento de renda fixa, podemos notar que os problemas relativos 

à validade das normas jurídicas concernentes à tributação das operações do setor 

financeiro em geral são muito próximos dos problemas que nos deparamos neste 

momento, com o agravante da figura do come cotas. 

Esse fato nos faz perceber que os erros e invalidades seguem uma lógica, 

própria da tributação das operações realizadas no sistema financeiro como um todo, 

que envolve o mercado financeiro e o mercado de capitais. 

Há situações em que, apesar de não estarem relacionadas ao campo da 

validade e a potencial conflito de incidência normativo, merecem reflexão, como a 

reiterada situação da aplicação de uma tributação definitiva e exclusiva na fonte das 

entidades isentas. 

Mais uma vez, vemos uma situação de privilégio fiscal para os não residentes 

que fizerem investimento em fundos de renda fixa nos termos das normas do CMN, 

fato esse que ampara discussões relativas a não discriminação. 

Sobre a limitação para dedutibilidade de perdas apenas em fundos da mesma 

espécie (de curto ou longo prazo) e administrados pelo mesmo administrador, temos 

que essa limitação, mais uma vez, segue a lógica da invalidade sobre a qual já nos 

manifestamos, na medida em que aumenta o valor da base tributável, sem 

considerar perdas realmente experimentadas pelo contribuinte, acabando, portanto, 

por gerar uma potencial tributação do seu patrimônio. 

Relembramos também a nossa posição no sentido de que o conceito de 

renda deve ser global e que qualquer rendimento ou ganho apenas compõem a 

renda, mas com ela não se confunde conceitualmente, motivo pelo qual todos os 

rendimentos, ganhos e perdas devem ser confrontados para fins de formação da 

base de cálculo do Imposto sobra a Renda incidente sobre operações financeiras. 

Aliás, mais do que isso, entendemos que todos os rendimentos, ganhos e 

perdas devem ser confrontados, quando da formação da base de cálculo do Imposto 

sobra a Renda, independentemente ser oriundos de um ou de outro setor da 

economia.  

De fato, conforme se percebe, não são novas, neste trabalho, as nossas 

posições, principalmente relativamente às invalidades que se repetem 

sistemicamente, parecendo-nos que o problema da tributação está na premissa do 
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legislador, no seu ponto de partida ao criar um subsistema tributário do setor 

financeiro.  

Permitindo-nos sair um pouco do campo da validade, objeto do nosso estudo, 

vamos além e ousamos dizer que o erro, nesse modelo de tributação, está no seu 

conceito. Quer nos parecer, baseados em tudo o que vimos até agora, que o 

legislador não está preocupado em tributar a renda, mas em tributar as operações 

ocorridas no sistema financeiro. 

É como se a norma de competência que outorga poder ao legislador 

infraconstitucional para instituir normas tributárias estabelecesse que se operação A, 

então deve ser a tributação A1; se operação B, então deve ser a tributação B1 e 

assim sucessivamente, quando, na verdade, a norma de competência é apenas para 

se tributar a renda, seja ela auferida no setor financeiro, industrial, do varejo ou até 

de uma atividade ilícita.  

Sabemos que não cabe ao cientista do direito falar sobre erros e acertos, 

verdades ou mentiras, mas sobre validade e invalidades. No entanto, ao verificar a 

consistência na ocorrência das invalidades, em razão da quebra nas regras do jogo 

de elaborar e constituir normas jurídicas, vale a pena o desabafo no sentido de 

afirmar que o que há, além de todas as invalidades, é um erro conceitual: tributam-

se as operações, não a renda, em matéria de tributação do mercado financeiro e de 

capitais, e essa atitude leva, inexoravelmente, à tributação do patrimônio do 

contribuinte, tendo em vista que nem toda operação gera renda, tida como 

acréscimo patrimonial.  

Um dos ápices desses erros e, consequente e principalmente, invalidade 

jurídica, diz respeito à tributação pelo chamado regime do come cotas.  

De fato, ainda no início deste capítulo, tratamos sobre o critério temporal do 

Imposto sobra a Renda e, naquele e em outros momentos, comentamos sobre um 

critério temporal em sentido amplo e um critério temporal em sentido estrito. 

O critério temporal em sentido amplo seria a disponibilidade econômica ou 

jurídica de renda e o critério temporal em sentido estrito seria o momento no qual, 

especificamente, considera-se ocorrido o fato jurídico tributário que, no caso do 

Imposto sobra a Renda, é auferir acréscimo patrimonial. 

Afirmamos, naquela oportunidade, que o limite temporal do critério temporal 

em sentido estrito seria o momento do critério temporal em sentido amplo. Em outras 

palavras, dizíamos que não tínhamos como aceitar e conceber a possibilidade de 
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um critério temporal em sentido estrito ser anterior a ocorrência do critério temporal 

em sentido amplo. 

Ressaltamos, também, que as normas de pagamento antecipado não se 

confundem com o critério temporal em sentido estrito, na medida em que o critério 

temporal em sentido estrito crava a ocorrência do fato jurídico tributário e a norma de 

pagamento apenas adianta os seus efeitos relativamente ao pagamento.  

Fomos além e repetimos, mais de uma vez, que não víamos problemas de 

invalidade nas regras de pagamento antecipado, na medida em que esse 

pagamento poderia ser devolvido ou compensado na hipótese do fato jurídico 

tributário não ocorrer ou não ocorrer na dimensão do pagamento já efetuado. 

Apesar de reconhecer que essa prática penaliza o contribuinte, sob o plano 

da validade, não condenamos a regra em nome da lógica sistêmica de uma 

efetividade na arrecadação e, portanto, aceitamos que temos que conviver com essa 

realidade jurídica.  

Evidenciamos, ainda, que a limitação à compensação de perdas é inválida em 

razão de uma potencial tributação patrimonial, mas não tínhamos nos deparado até 

esse momento com uma tributação de patrimônio como a do método de come cotas. 

De fato, se aplicarmos a esse modelo de tributação a nossa tese de um 

critério temporal em sentido amplo (disponibilidade econômica e jurídica de renda) e 

de um critério temporal em sentido estrito (ano calendário para pessoa física) 

verificamos que o critério temporal em sentido estrito desse método de tributação é 

maio e novembro, portanto, antes do critério temporal em sentido amplo, pois 

apenas no final do ano calendário é que será possível observar se os valores 

recebidos pela pessoa física naquela ano (regime de caixa) resultam em renda, logo, 

em acréscimo patrimonial. 

A invalidade da norma, além de intuitiva, em razão do seu nome (come 

cotas), dá-se em razão da ausência de diálogo entre os critérios temporais em 

sentido amplo e em sentido estrito, configurando-se como uma exímia tributação de 

patrimônio, em total descompasso com a norma de competência do Imposto sobra a 

Renda, devendo, portanto, ser extirpada do sistema, em razão da sua nulidade, por 

ausência de pertinência ao conjunto. 

A sanção a esse tipo de norma é a sua nulidade, sob os olhos de uma teoria 

da competência tributária como a defendida por Gama (2009).  
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Para encerrar as nossas considerações sobre os fundos de renda fixa, 

julgamos oportuno mencionar a existência dos fundos de renda fixa negociados em 

bolsa. Sobre esses fundos, entendemos que o regime tributário aplicável é aquele 

relativo à renda fixa, na hipótese de rendimentos predeterminados. 

A observação é oportuna porque há autores, como Bifano (2011, p. 312), que 

entendem que o regime aplicável deveria ser o de renda variável, já que a 

negociação é realizada em ambiente bursátil e que o texto legal enumerou de forma 

exaustiva às exceções à regra do recinto, como ocorre, por exemplo, com as 

operações conjugadas.  

Relembramos nossa posição no sentido exatamente inverso. Isto é, o 

elemento determinante, nas hipóteses de conflito normativo, será o tipo do 

rendimento114, se predeterminado ou não.  

 

6.4.5.3 Fundos de renda variável 

 

Os fundos de investimento de ações ou de renda variável, como preferimos 

chamar, são aqueles cujas carteiras são constituídas por, no mínimo, 67% de ações 

negociadas em ambiente bursátil ou assemelhado115. 

A tributação nesse tipo de fundo de investimento ocorre apenas no momento 

do resgate e a base de cálculo do tributo é a diferença positiva entre o valor de 

resgate e o custo de aquisição da cota, a alíquota é de 15%. 

Seguindo a lógica até agora apresentada, não obstante seja possível a 

compensação de perdas em resgates posteriores, há a limitação de que a 

compensação seja feita com fundos administrados pela mesma instituição, fato esse 

que, mais uma vez, fere o conceito constitucional de uma renda global. 

Para a pessoa jurídica, os ganhos integram a base de cálculo do Imposto 

sobra a Renda, independentemente do regime de apuração. As perdas também 

estão limitadas aos ganhos obtidos em operações da mesma natureza, sendo 

                                                 
114

  Relembramos que o signo rendimento pode ser gênero ou espécie. Nessa situação, estamos nos 
referindo aos rendimentos como gênero, e não como espécie. Tido como gênero pode significar 
qualquer tipo de ganho, fixo (rendimento espécie) ou ganho (variável). Portanto, genericamente, 
compõe rendimento, tanto os ganhos fixos, predeterminados, quanto os ganhos variáveis.   

115
  Os fundos de investimento que aplicarem, pelo menos, 95% dos seus recursos em fundos de 
investimento em ações, também estarão sujeitos ao regime tributário dos fundos de renda 
variável.  
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mantida, portanto, a lógica sistêmica de produzir normas inválidas em razão do 

conceito de uma renda global. 

Da mesma forma que ocorre em toda a tributação do sistema financeiro, a 

tributação da pessoa física é definitiva e exclusiva na fonte, portanto traz todos os 

malefícios e invalidades sobre as quais já nos manifestamos. As pessoas optantes 

pelos Simples também estão sujeitas a esse tipo de tributação. 

Também seguindo o padrão de todos os modelos de tributação até agora 

apresentados, as pessoas isentas não estão sujeitas à isenção relativamente aos 

ganhos obtidos em fundos de investimento de renda variável e os não residentes 

tem uma alíquota diferenciada de 10%, nas hipóteses de investimentos nos termos 

do CMN. 

 

6.4.5.4 Sobre a tributação do Imposto sobre a Renda incidente sobre as operações 

com FIP e FII 

 

Conforme mencionamos no capítulo quinto, além dos fundos mencionados, 

listados na Instrução CVM nº 409/2004, existem os chamados fundos de 

investimento com regulação própria, que estão, portanto, excluídos das normas da 

Instrução CVM nº 409/2004. 

Dentre esses fundos de investimento de regulação própria, merecem 

destaque, em matéria tributária, os seguintes: (a) fundos de investimento em 

participações; e (b) fundos de investimento imobiliário, em razão do importante papel 

que desempenha na economia. 

Vale lembrar que os FIP são fundos fechados116 e os seus recursos são 

aplicados em ações de companhias abertas e fechadas, debêntures, bônus de 

subscrição e demais títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em 

                                                 
116

  A tributação dos fundos fechados, de uma forma geral, segue as seguintes regras de tributação: 
(a) na alienação de cotas, a tributação segue o regime dos ganhos líquidos, para as operações 
realizadas em bolsa ou assemelhados, quando contribuinte for pessoa física e independentemente 
de ser realizada ou não em ambiente bursátil se o contribuinte for pessoa jurídica, na hipótese de 
realização de operação fora de ambiente bursátil e o contribuinte for pessoa física, o regime de 
tributação é o mesmo do ganho de capital na alienação de bens e direitos de qualquer natureza. 
Em ambos os casos, a alíquota aplicável é de 15%.; (b) no resgate de cotas decorrente do término 
de duração ou liquidação do fundo, cujo rendimento consistirá na diferença positiva ente o valor do 
resgate e o valor da aquisição das cotas, a alíquota aplicável dependerá da composição da 
carteira do fundo, ou seja, tabela regressiva para os fundos de renda fixa e 15% para os fundos de 
renda variável; (c) na amortização do cotas, a tributação incidirá sobre o valor que exceder o 
respectivo custo de aquisição da cota. A alíquota também dependerá da composição da carteira 
do fundo. Sobre a tributação dos fundos fechados, ler Neves (2009, p. 68-83). 
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ações. Os FIP devem sempre participar do processo decisório da companhia 

investida. 

As regras de tributação do FIP são, via de regra, àquelas relativas aos fundos 

fechados, sobre as quais comentamos. Isto é, a base de cálculo do Imposto sobra a 

Renda será a diferença positiva entre o valor de resgate, liquidação, amortização ou 

alienação e o custo e do seu respectivo custo de aquisição. 

As alíquotas aplicáveis dependerão da composição da carteira e de quem é o 

cotista. Na hipótese do FIP atender as exigências da Instrução CVM nº 391/2003 e 

tiver uma carteira com a composição típica e legal de um fundo em renda variável, a 

alíquota aplicável será de 15%.  

Na hipótese de não cumprimento dos requisitos da referida instrução CVM e a 

carteira seja típica e legalmente constituída nos termos de um fundo de investimento 

em renda fixa, aplicar-se-á a tabela regressiva. Assim como ocorre com os fundos 

fechados, a base de cálculo em ambiente bursátil e assemelhados será o ganho 

líquido, enquanto fora do recinto será o ganho de capital117. 

Mais uma vez, seguindo a lógica inconstitucional da tributação pelo Imposto 

sobra a Renda no mercado de capitais, estamos diante de uma clara tributação de 

patrimônio, visto que a tributação da pessoa física, no FIP, é exclusiva e definitiva na 

fonte, portanto a norma jurídica que a estabelece é inválida em razão da sua falta de 

fundamento de validade em uma norma de competência tributária, sendo esse, 

portanto, mais um caso de ausência de competência tributária na tributação das 

operações com valores mobiliários. 

Sob a perspectiva do cotista pessoa jurídica, temos a regra geral aplicável 

aos fundos de investimento em renda variável, por meio da qual os rendimentos 

compõem a base de cálculo do Imposto sobra a Renda, nos termos do regime de 

tributação aplicável.  

Ganhos apurados mediante resgate ou amortização estão sujeitos ao Imposto 

sobra a Renda retido na fonte à alíquota de 15% e são considerados antecipação do 

imposto devido. Isto é, nessa situação, como normalmente ocorre quando a pessoa 

jurídica é o cotista, estamos diante de uma regra de antecipação do pagamento do 

                                                 
117

  Sobre a diferença entre ganho e líquido e ganho de capital, além de significarem termos para 
operações realizados em ambiente bursátil e fora dele, respectivamente, o termo ganho líquido 
admite, via de regra, a compensação de perdas e leva em consideração outras operações 
congêneres, quando ao legislação assim permite, enquanto no ganho de capital, não há que se 
falar em compensação de perdas e nem em um conjunto de operações.  
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imposto, e não de um critério temporal em sentido estrito, como ocorre com a 

pessoa física. 

As regras relativas aos optantes pelo SIMPLES e pessoas isentas são as 

mesmas das hipóteses anteriores: tributação exclusiva e definitiva na fonte. A 

diferença, contudo, ocorre no caso dos não residentes que, nos termos de 

investimentos nos termos das regras do CMN, estão sujeitos a uma alíquota de 15% 

em operações fora de bolsa e de 0% em operações realizadas em recinto de bolsa, 

excluídas as rotineiras hipóteses de países que não tributem a renda ou que 

apliquem alíquota inferior a 20%, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 

1.022/2010. 

Além desse benefício padrão, os investimentos realizados por não residentes, 

nos termos das normas do CMN, estão sujeitos à alíquota zero para fins de 

incidência do Imposto sobra a Renda retido na fonte, caso o investidor ou pessoas a 

ele ligadas sejam titulares de cotas que representem percentual inferior a 40% das 

cotas emitidas pelo fundo ou lhes derem o direito de receber rendimento inferior a 

40% do total de rendimentos auferidos pelo fundo. 

Para a obtenção desse benefício, é preciso que o fundo não seja titular de 

títulos de dívida em percentual superior a 5% do seu patrimônio líquido e não seja 

domiciliado em países listados na referida Instrução Normativa RFB nº 1.022/2010. 

Os FII, por sua vez, também são fundos fechados e têm os seus recursos 

aplicados em empreendimentos imobiliários, que não se comunicam com o seu 

próprio patrimônio, seja para venda futura, seja para aluguel. Uma curiosidade dos 

FII é que eles são obrigados a distribuírem 95% dos lucros auferidos aos seus 

cotistas em uma periodicidade semestral. 

Além dessa obrigação em distribuir o resultado periodicamente aos seus 

cotistas, um outro fator distintivo, próprio dos FII, é que não são isentos do Imposto 

sobra a Renda, sujeitando-se, portanto, ao seu recolhimento, nos termos do artigo 

16-A da Lei nº 8.668/1993118. Esse tributo, contudo, é compensável com o imposto 

                                                 
118

  Art. 16-A. Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelos Fundos de Investimento Imobiliário, 
em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável, sujeitam-se à incidência do imposto 
de renda na fonte, observadas as mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas submetidas a 
esta forma de tributação. (Artigo incluído pela Lei nº 9.779, de 19.1.1999) 
§ 1º Não estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte prevista no caput as aplicações 
efetuadas pelos Fundos de Investimento Imobiliário nos ativos de que tratam os incisos II e III do 
art. 3º da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004. (Incluído pela Lei nº 12.024, de 2009) 
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que o fundo deve reter no pagamento de remuneração aos cotistas. Há ainda, 

exceções a essa regra, todas previstas na Lei nº 11.033/2004119. 

Uma terceira curiosidade relativa aos FII é a existência de uma norma 

antielisiva prevista no artigo 2º da Lei nº 9.779/1999, que estabelece que o FII que 

venha a aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como 

incorporador, construtor ou sócio cotista que possua isolada ou conjuntamente à 

pessoa ligada mais de 25% das cotas do fundo estará sujeito à tributação de todos 

os tributos aos quais estão submetidas as pessoas jurídicas de direito privado, 

evitando, assim, que os FII sirvam de veículo para evasão fiscal, mediante fraude à 

lei120.  

Sob a perspectiva da tributação do cotista, os rendimentos distribuídos ao 

cotista pessoa física serão isentos do Imposto sobra a Renda desde que: (a) as 

cotas dos fundos sejam negociadas em ambiente bursátil ou assemelhados; (b) 

tenha, pelo menos, cinquenta cotistas; e (c) o cotista não detenha participação que 

represente 10% ou mais da totalidade das cotas emitidas pelo fundo ou que gerem 

direito a rendimento superior a 10% dos rendimentos auferidos pelo fundo. Na 

hipótese de ausência de isenção, a alíquota aplicável é de 20% e o tributado é pago 

mediante retenção na fonte. 

Na hipótese de alienação de cotas, contudo, a base de cálculo corresponde 

aos ganhos líquidos ou ao ganho de capital, a depender se a operação ocorreu 

dentro ou fora do ambiente bursátil, respectivamente. A alíquota aplicável, nessas 

operações, é 20% e o tributo deve ser recolhido pela própria pessoa física.  

Seja na hipótese de retenção, seja de pagamento, a tributação é definitiva e 

exclusiva na fonte, portanto inválida sob a luz da teoria que apresentamos sobre 

competência tributária e sobre o conceito de uma renda global.  

Sob a perspectiva do cotista pessoa jurídica, temos a regra geral aplicável 

aos fundos de investimento em renda variável, por meio da qual os rendimentos 

relativos à diferença positiva entre o valor do resgate, liquidação amortização ou 

                                                 
119

  Art. 3
o
 Ficam isentos do imposto de renda: [...] 

II - na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, a remuneração produzida por 
letras hipotecárias, certificados de recebíveis imobiliários e letras de crédito imobiliário. 
III - na fonte e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos 
pelos Fundos de Investimento Imobiliários cujas quotas sejam admitidas à negociação 
exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. 

120
  Sobre a figura da fraude lei no planejamento tributário, ver Gaudêncio (2010, p. 206-240).  
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alienação e respectivo custo da cota compõem a base de cálculo do Imposto sobra a 

Renda, nos termos do regime de tributação aplicável. 

Ganhos apurados mediante resgate estão sujeitos ao Imposto sobra a Renda 

retido na fonte à alíquota de 20% e são considerados antecipação do imposto 

devido. As regras relativas aos optantes pelo Simples e pessoas isentas são as 

mesmas das hipóteses anteriores: tributação exclusiva e definitiva na fonte.  

Também seguindo o padrão de todos os modelos de tributação até agora 

apresentados, o não residente tem uma alíquota diferenciada de 15%, tanto para os 

rendimentos recebidos quanto para o resgate de cotas, nas hipóteses de 

investimentos nos termos do CMN e realizados fora do ambiente bursátil. Na 

hipótese de rendimentos obtidos em recinto de bolsa, a alíquota do Imposto sobra a 

Renda também é 15%, na alienação, contudo a alíquota é reduzida a zero, 

ressalvadas as circunstâncias previstas na Instrução Normativa nº 1.022/2010, 

relativamente ao país do investidor.  
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7 O IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES COM VALORES MOBILIÁRIOS 

 

7.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A Constituição Federal outorgou competência à União, em seu artigo 153, 

inciso V, para instituir impostos sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários. 

As demais disposições constitucionais sobre esses impostos estão previstas 

nos §§ 1º e 5º do próprio artigo 153 e estabelecem, respectivamente, que: (a) é 

facultado ao Poder Executivo, observados os limites legais, alterar a alíquota dos 

impostos mencionados no incido V; e (b) o ouro, quando definido em lei como ativo 

financeiro ou instrumento cambial sujeita-se à incidência do imposto previsto no 

inciso V, devido na operação de origem, e a alíquota mínima será de um por cento, 

assegurada a transferência do montante da arrecadação em 30% para o Estado, 

Distrito Federal ou Território, conforme a origem, e 70% para o município de origem.  

Sobre esses impostos traçados no inciso V do artigo 153 da Constituição 

Federal, não há mais qualquer outra norma constitucional a respeito. O Código 

Tributário Nacional, por sua vez, dedica apenas cinco artigos a esses impostos 

(artigos 63 a 67).  

Esses artigos estão na quarta cessão do capítulo quinto do CTN que trata dos 

Impostos sobre a Produção e a Circulação. A quarta cessão é denominada “Imposto 

sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações Relativas a 

Títulos e Valores Mobiliários”. 

Portanto, precisamos definir, neste momento, se esse imposto, ou esses 

impostos, são um ou são vários. Para tanto, todas as premissas até agora 

apresentadas serão fundamentais. 

A primeira delas diz respeito ao método que elegemos para estudar a norma 

tributária: a regra matriz de incidência tributária. A segunda leva em consideração 

todas as nossas considerações feitas nos capítulos quarto e quinto sobre o sistema 

financeiro, os mercados financeiros e de capitais, bem como sobre os valores 

mobiliários. 

Sobre a regra matriz de incidência tributária, vale recordar o papel do critério 

material, como sendo o núcleo da tributação a ser confirmado ou não pela base de 

cálculo. Ainda, devemos recordar também que o critério material será formado 
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sempre por um verbo seguido de um complemento e que cada verbo significa uma 

conduta distinta no mundo fenomênico, portanto, cada verbo e o seu respectivo 

complemento equivalem a um tributo único. 

Acerca do Sistema Financeiro Nacional, por sua vez, mencionamos, no 

capítulo quarto, com base nas lições de Sztajn (2011), que ele é formado por quatro 

distintos mercados: (a) de crédito; (b) monetário; (c) cambial; e (d) de mercado de 

capitais.  

Explicamos, ainda, que, no mercado de crédito, as instituições financeiras 

são, via de regra, os intermediadores entre os deficitários e os superavitários e 

assumem, perante os seus credores, os riscos de eventual inadimplência da 

obrigação pelo devedor e que, no mercado monetário, são realizadas operações 

com títulos públicos de curto prazo sem necessidade da intermediação financeira. 

Sobre o mercado cambial, explicamos que suas operações características 

são aquelas de curto prazo de compra e venda de moeda estrangeira, sendo 

sempre necessária a intermediação de instituições financeiras ou autorizadas a 

funcionar e, por fim, informamos que, no mercado de capitais, também chamado de 

mercados de valores mobiliários, há a chamada desintermediação financeira, tendo 

em vista que nele as instituições financeiras não intermedeiam a relação entre 

aqueles que necessitam de recurso e aqueles de dispõem de recursos.  

Esses dois esclarecimentos sobre o método adotado para o estudo das 

normas tributárias, bem como acerca da nossa percepção sobre o sistema 

financeiro, são importantes para cravarmos, desde já, o nosso posicionamento no 

sentido de que não há um único imposto sobre operações financeiras, chamado de 

IOF121, que significaria imposto sobre operações financeiras, como comumente esse 

suposto imposto é conhecido. Na verdade, existem impostos incidentes sobre as 

operações financeiras. 

De fato, tomando por base a nossa forma de ver a norma jurídica tributária, 

vislumbramos mais de um conjunto de verbos e complementos no Texto 

Constitucional acerca das operações de crédito, câmbio, seguros, com valores 

mobiliários e com ouro, seja ele ativo financeiro, seja instrumento cambial. 

                                                 
121

  Os textos legais referem-se a todos os impostos incidentes sobre operações financeiras como 
IOF. Portanto, nas transcrições dos textos legais desse trabalho aparecerá sigla IOF pois são 
transcrições fidedignas dos textos legais transcritos.  
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Além disso, verificamos que o Sistema Financeiro Nacional é dividido em 

quatro subsistemas e que os impostos previstos no artigo 153, inciso V, da 

Constituição Federal, estão parcialmente relacionados aos subsistemas do Sistema 

Financeiro Nacional. 

Concretamente, contudo, são cristalinas as seguintes relações: (a) operações 

de crédito e mercado de crédito; (b) operações de câmbio e mercado de câmbio; e 

(c) operações com valores mobiliários e mercado de valores mobiliários.  

Claro é, portanto, em nossa perspectiva, que cada uma desses mercados 

corresponde a subsistemas próprios, com regras jurídicas próprias e, 

consequentemente, com tributação própria, devendo cada um dos impostos incidir 

conforme a natureza jurídica da operação. 

A tributação incidente sobre cada uma dessas operações é prevista no Texto 

Constitucional e é independente uma da outra, logo, podemos concluir, desde já, 

que nada impede que, simultaneamente, mais de uma materialidade ocorra no 

mundo fenomênico e, portanto, que mais uma relação jurídica seja constituída ao 

mesmo tempo relativamente aos impostos que incidem sobre as operações 

financeiras. 

O aspecto da tributação desses impostos que merece atenção, contudo, não 

é apenas esse, que, analiticamente, inclusive, sustenta-se, e dificilmente poderá ser 

colocado em xeque.  

O que nos preocupa, e esse é o objetivo do nosso trabalho, é a qualificação 

dos fatos jurídicos pelo intérprete, na medida em que, em algumas hipóteses, há 

certa confusão acerca da natureza das operações de cada um desses mercados, 

podendo, portanto, existirem sérios erros de fato122 no momento da construção da 

realidade jurídica pelo aplicador do direito, gerando não apenas tributações 

inválidas, como também alguns potenciais conflitos interpretativos de incidência 

                                                 
122

  Sobre erro de fato e erro de direito no lançamento tributário, vale relembrar as explicações de 
Carvalho (2012, p. 492-493) no sentido de que será de erro de fato aquele intranormativo, um 
desajuste interno na estrutura do enunciado, por insuficiência de dados linguísticos informativos ou 
pelo uso indevido de construções de linguagem que fazem as vezes da prova. O erro de direito, 
por sua vez, também é um problema de ordem semântica, mas envolve enunciados de normas 
jurídicas diferentes, caracterizando-se como um descompasso de ordem internormativa. Estará 
configurado erro de fato, portanto, a situação na qual o aplicador da lei considera uma operação 
como uma operação de crédito e assim lhe tributa, mas, posteriormente, após novas investigações 
sobre o fato, verifica-se que a operação, na verdade, não foi de crédito, mas uma operação com 
valores mobiliários. Por outro lado, verificar-se-á erro de direito, quando, na constituição do crédito 
tributário relativo a uma operação de crédito, o aplicador da lei inclui na base de cálculo do 
imposto o valor acredito de juros incidentes e não apenas o valor que lhe foi colocado à disposição 
na operação.  
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tributária que, por sua própria natureza, são paradoxais, conforme se demonstrará, 

pois uma operação só pode ter uma natureza jurídica, mesmo que aparentemente 

seja híbrida, pois sempre existirá um elemento determinante que designa a sua 

natureza. 

De fato, quando tratamos do imposto sobre a renda, explicitamos que para 

fins de incidência daquele imposto, não obstante as operações apresentassem 

características de renda fixa e de renda variável, ao final, o que definiria a tributação 

seria o tipo do rendimento, se de renda fixa ou de renda variável. 

Nesse caso, não poderá ser diferente. O que valerá para fins de incidência 

tributária é a natureza da operação, se de crédito, de câmbio, de seguro, com valor 

mobiliário ou com ouro.  

Portanto, devemos, desde já, ter como ponto de partida que são cinco os 

impostos sobre os quais a União tem competência para criar. Tratam-se daqueles 

relativos às operações de: (a) crédito; (b) câmbio; (c) seguro; (d) valores mobiliários; 

e (e) ouro ativo financeiro ou instrumento cambial, sendo que apenas o penúltimo é 

objeto central do nosso estudo.  

No entanto, em alguns momentos, trataremos do imposto sobre as operações 

de crédito. As razões para tanto são duas: (i) a fungibilidade entre os títulos de 

crédito e os valores mobiliários, nos termos apresentados no capítulo quinto e (ii) a 

norma contida no parágrafo único do artigo 63 do CTN, que será objeto de análise 

própria adiante. 

De fato, não podemos negar que a fungibilidade dos valores mobiliários e dos 

títulos de crédito poderá gerar eventuais conflitos interpretativos relativamente à 

natureza da operação, com a configuração de erros de fato por aqueles que aplicam 

a lei, na medida em que podem, erroneamente, qualificar os fatos ocorridos no 

mundo fenomênico. Outro ponto relevante é o que vem a ser uma operação de 

crédito, para fins de incidência do imposto sobre operações de crédito. 

Excepcionadas essas situações de conflitos interpretativos, as quais, 

obviamente, não alteram a essência do fato e, portanto, podem ser objeto de revisão 

pelos sujeitos credenciados pelo próprio sistema para tanto, é preciso deixarmos clara 

a nossa posição, até tautológica, no sentido de que crédito é crédito, câmbio é câmbio 

e valor mobiliário é valor mobiliário, devendo as operações com esses elementos 

terem o seu próprio regime tributário, bem como as demais operações tidas como 

financeiras. 
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Por essa razão, a existência e respectiva tributação de uma operação não 

exclui a existência e consequente tributação da outra, mas, para que elas ocorram e 

sejam válidas, é preciso, antes de qualquer circunstância, haver duas ou mais 

operações, para que ambas ou mais tributações existam, sendo cada uma delas 

relativa a uma materialidade distinta. 

O que não podemos aceitar, contudo, são erros de fato, oriundos de 

percepções erradas dos fatos jurídicos, seja por desconhecimento dos respectivos 

subsistemas do sistema financeiro, seja por simples incompreensão do mundo 

fenomênico. 

Esses erros de fato acabam gerando normas jurídicas inválidas, em razão de 

um exercício de competência tributária em sentido amplo em total descompasso com 

a norma que dá validade ao ato e com as suas próprias provas e, em algumas 

ocasiões, geram mais uma tributação sobre o mesmo fato que só pode ter uma 

única natureza e, consequentemente, só poderá constituir uma única relação jurídica 

tributária.  

Não é demais lembrarmos que a fungibilidade dos títulos de crédito e 

mobiliários não implica em suas identidades. Ao contrário, a fungibilidade indica que 

um determinado título pode ter uma ou outra natureza, mas nunca as duas ao 

mesmo tempo, pois são excludentes. 

Nada impede, porém, que exista a possibilidade de um valor mobiliário 

materializar uma operação de crédito e, nessa hipótese, o que ocorre é a existência 

de duas e distintas operações, até porque o mundo das operações de crédito não 

está limitado às operações com títulos de crédito. 

A primeira hipótese configura uma operação com valor mobiliário, por meio do 

qual a companhia busca captar recursos e, por trás dessa operação, há uma 

segunda, dessa vez, de crédito, consubstanciada em um valor mobiliário e não em 

um título de crédito.  

Nessa situação, há a emissão de um valor mobiliário e não de um título de 

crédito, mas a operação lastreada na emissão do valor mobiliário tem natureza 

jurídica de mútuo, gerando um crédito para o investidor e uma dívida para o emitente 

do título. 

Um bom exemplo para melhor compreendermos o que pretendemos significar 

é aquele relativo a uma emissão pública de debêntures. Isto porque, não obstante a 

debênture, em uma emissão desse tipo, seja um valor mobiliário, por trás dessa 
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emissão, e nela lastreada, existe uma operação de empréstimo coletivo entre os 

investidores e o emissor.  

A propósito dessas considerações, se contrapormos o exemplo dado às 

normas jurídicas relativas à tributação das chamadas operações financeiras, 

relembraremos que a Constituição Federal outorga competência tributária à União 

para instituir os seguintes impostos: “operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários.”123  

Portanto, uma vez realizada uma operação com valor mobiliário (emissão de 

debênture) e uma operação de crédito (constituição de dívida mediante captação 

pública), estaríamos, em tese, diante de duas materialidades, portanto, da 

incidência, também em tese, de dois distintos impostos, mas essa não é a melhor 

conclusão, conforme será demonstrado. 

Apresentadas essas considerações iniciais sobre cada desses impostos, em 

especial sobre as suas materialidades, principalmente do imposto sobre operações 

com valores mobiliários e do imposto sobre operações de crédito, entendemos 

importante apresentarmos os textos legais relativos aos critérios temporal e 

quantitativo de cada um dos impostos incidentes sobre as chamadas operações 

financeiras, principalmente do imposto sobre operações com valores mobiliários e do 

imposto sobre operações de crédito.  

O artigo 63 e o artigo 64 do CTN trouxeram expressamente os critérios 

temporais124 e as bases de cálculo de cada dos impostos incidentes sobre as 

chamadas operações financeiras, nos seguintes termos: 

 

Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, 
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários 
tem como fato gerador: 
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou 
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua 
colocação à disposição do interessado; 
II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de 
moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua 
colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda 
estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este; 
III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da 
apólice ou do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma 
da lei aplicável; 

                                                 
123

  Incluídas, aqui, as operações com ouro ativo financeiro ou instrumento cambial.  
124

  Mais uma vez, a lei fala em fato gerador para estabelecer o critério temporal da regra matriz de 
incidência tributária, conforme ocorre com o imposto sobre a renda, conforme demonstramos no 
capítulo anterior.  
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IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, 
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável. 
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso 
IV, e reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título 
representativo de uma mesma operação de crédito. 
Art. 64. A base de cálculo do imposto é: 
I - quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, 
compreendendo o principal e os juros; 
II - quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda 
nacional, recebido, entregue ou posto à disposição; 
III - quanto às operações de seguro, o montante do prêmio; 
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários: 
a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver; 
b) na transmissão, o preço ou o valor nominal, ou o valor da cotação em 
Bolsa, como determinar a lei; 
c) no pagamento ou resgate, o preço. (BRASIL, 1966). 

 

Para o nosso estudo, porém, conforme alertamos, interessa apenas o inciso 

IV do artigo 63 e as alíneas “a”, “b” e “c” do inciso IV do artigo 64, assim como o 

parágrafo único do artigo 63 que nos remete também ao critério temporal do imposto 

sobre operações de crédito, previsto no inciso I do artigo 63, conforme passamos a 

analisar. 

 
 

7.2 SOBRE OS CRITÉRIOS TEMPORAL E QUANTITATIVO DO IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇÕES COM VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Na mesma direção do nosso estudo sobre o imposto sobra a renda, 

tomaremos, como ponto de partida, os textos legais do CTN e de um Decreto, que 

no caso dos impostos incidentes sobre as operações financeiras, é o Decreto nº 

6.306/2007. Essa escolha, porém, não nos faz negar a existência de diversas leis 

esparsa que regulam a matéria, que, inclusive, dão fundamento de validade ao 

mencionado Decreto. 

O artigo 63, inciso IV do CTN estabelece que o imposto sobre operações com 

valores mobiliários tem como fato gerador a emissão, transmissão, pagamento ou 

resgate destes, na forma da lei aplicável. 

Aqui, mais vez, assim como ocorre com o imposto sobra a renda e como 

acontecia com a CPMF, conforme mencionamos anteriormente, o legislador chama 

de fato gerador o que é, na verdade, o critério temporal da regra matriz de incidência 

tributária. 
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De fato, sabemos que a materialidade do imposto sobre as operações com 

valores mobiliários (IOVM) será exatamente a realização de operações com valores 

mobiliários, e não a emissão, transmissão, pagamento ou resgate desses valores. 

Esses momentos trazidos pela lei, na verdade, correspondem àqueles momentos 

quando se consideram ocorridos os fatos jurídicos tributários do imposto sobre as 

operações com valores mobiliários. 

Dessa forma, nos termos do CTN, será considerada ocorrida a operação com 

valores mobiliários toda a vez que houver: (a) emissão; (b) transmissão; e (c) 

pagamento ou resgate na forma da lei aplicável.  

O Decreto nº 6.306/2007, por sua vez, consolidou os critérios temporais do 

IOVM, em seu artigo 25, como sendo os seguintes momentos: (a) aquisição; (b) 

cessão; (c) resgate; (d) repactuação; ou (e) pagamento para liquidação de títulos e 

valores mobiliários, portanto, na verdade, nos termos das leis aplicáveis (Leis nos 

5.172/1966 e 8.894/1994), consolidadas pelo referido Decreto, são esses os 

momentos quando é considerada realizada a operação com valores mobiliários. 

Os §§ 1º e 2º do artigo 25 do Decreto nº 6.306/2007 estabelecem ainda que o 

valor do imposto torna-se devido no ato da realização das referidas operações, 

deixando ainda mais claro tratarem de critérios temporais da regra.  

O artigo 25 dispõe ainda que os fatos jurídicos tributários serão considerados 

ocorridos independentemente de qualidade ou da forma jurídica de constituição do 

beneficiário da operação ou do seu titular, estando abrangidos, dentre outros, fundos 

de investimentos e carteiras de títulos e valores mobiliários, fundos ou programas, 

ainda que sem personalidade jurídica, e entidades de previdência privada. 

O artigo 64 estabelece, por outro lado, que a base de cálculo do imposto é: 

(a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver; (b) na transmissão, o preço 

ou o valor nominal, ou o valor da cotação em Bolsa, como determinar a lei; e (c) no 

pagamento ou resgate, o preço. 

O artigo 28 do referido decreto estabelece os seguintes valores como base de 

cálculo do IOVM : (a) de aquisição, resgate, cessão ou repactuação de títulos e 

valores mobiliários; (b) da operação de financiamento realizada em bolsas de valores, 

de mercadorias, de futuros e assemelhadas; (c) de aquisição ou resgate de cotas de 

fundos de investimento e de clubes de investimento; e (d) do pagamento para a 

liquidação das operações de aquisição, resgate, cessão ou repactuação, quando 

inferior a noventa e cinco por cento do valor inicial da operação. 
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No caso da base de cálculo no item “d”, o valor do IOVM está limitado à 

diferença positiva entre noventa e cinco por cento do valor inicial da operação e o 

correspondente valor de resgate ou cessão. 

Serão acrescidos ainda ao valor da cessão ou resgate de títulos e valores 

mobiliários os rendimentos periódicos recebidos, a qualquer título, pelo cedente ou 

aplicador, durante o período da operação. 

As operações de aquisição, resgate, cessão ou repactuação e de aquisição ou 

resgate de cotas de fundos de investimento e de clubes de investimento abrangem 

quaisquer operações consideradas como de renda fixa. 

As alíquotas do IOVM podem, respeitados os limites estabelecidos em lei, ser 

objeto de controle pelo Poder Executivo, em razão do seu caráter primordialmente 

extrafiscal, motivo pelo qual limitamo-nos a transcrever as alíquotas aplicáveis e 

vigentes atualmente, para que fique evidenciado o caráter extrafiscal desse imposto 

que, casuisticamente, atribui distintas alíquotas para diferentes tipos de operações, 

bem como diversos casos de isenção125 126. 

                                                 
125

  As hipóteses de isenção são serão transcritas, mas estão previstas no artigo 34 do referido 
decreto.  

126
  Art. 29. O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia sobre o valor 

das operações com títulos ou valores mobiliários (Lei nº 8.894/1994, art. 1º). 
Art. 30. Aplica-se a alíquota de que trata o art. 29 nas operações com títulos e valores mobiliários 
de renda fixa e de renda variável, efetuadas com recursos provenientes de aplicações feitas por 
investidores estrangeiros em cotas de Fundo de Investimento Imobiliário e de Fundo Mútuo de 
Investimento em Empresas Emergentes, observados os seguintes limites: 
I - quando referido fundo não for constituído ou não entrar em funcionamento regular: dez por 

cento; 
II - no caso de fundo já constituído e em funcionamento regular, até um ano da data do registro 
das cotas na Comissão de Valores Mobiliários: cinco por cento. 
Art. 31. O IOF será cobrado à alíquota de zero vírgula cinco por cento ao dia sobre o valor de 
resgate de quotas de fundos de investimento, constituídos sob qualquer forma, na hipótese de o 
investidor resgatar cotas antes de completado o prazo de carência para crédito dos rendimentos. 
Parágrafo único. O IOF de que trata este artigo fica limitado à diferença entre o valor da cota, no 
dia do resgate, multiplicado pelo número de cotas resgatadas, deduzido o valor do imposto de 
renda, se houver, e o valor pago ou creditado ao cotista. 
Art. 32. O IOF será cobrado à alíquota de um por cento ao dia sobre o valor do resgate, cessão 
ou repactuação, limitado ao rendimento da operação, em função do prazo, conforme tabela 
constante do Anexo. 
§ 1

o
 O disposto neste artigo aplica-se: 

I - às operações realizadas no mercado de renda fixa; (Redação dada pelo Decreto nº 7.487, de 
2011)  
II - ao resgate de cotas de fundos de investimento e de clubes de investimento, ressalvado o 
disposto no inciso IV do § 2

o
. 

§ 2
o
 Ficam sujeitas à alíquota zero as operações: 

I - de titularidade das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, excluída a administradora de consórcio de que trata a Lei n

o
 11.795, 

de 8 de outubro de 2008; (Redação dada pelo Decreto nº 7.487, de 2011)  
II - das carteiras dos fundos de investimento e dos clubes de investimento; 
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III - do mercado de renda variável, inclusive as realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, 
de futuros e entidades assemelhadas; 
IV - de resgate de cotas dos fundos e clubes de investimento em ações, assim considerados pela 
legislação do imposto de renda. 
V - com Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA, com Letra de Crédito do 
Agronegócio - LCA, e com Certificado de Recebíveis do Agronegócio - CRA, criados pelo art. 23 
da Lei n

o
 11.076, de 30 de dezembro de 2004; e (Incluído pelo Decreto nº 7.487, de 2011)  

VI - com debêntures de que trata o art. 52 da Lei n
o
 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com 

Certificados de Recebíveis Imobiliários de que trata o art. 6
o
 da Lei n

o
 9.514, de 20 de novembro de 

1997, e com Letras Financeiras de que trata o art. 37 da Lei n
o
 12.249, de 11 de junho de 2010. 

(Incluído pelo Decreto nº 7.487, de 2011)  
§ 3

o
 O disposto no inciso III do § 2

o
 não se aplica às operações conjugadas de que trata o art. 65, 

§ 4
o
, alínea “a”, da Lei n

o
 8.981, de 1995. 

§ 4
o
 O disposto neste artigo não modifica a incidência do IOF: 

I - nas operações de que trata o art. 30; 
II - no resgate de quotas de fundos de investimento, na forma prevista no art. 31; 
§ 5

o
 A incidência de que trata o inciso II do § 4

o
 exclui a cobrança do IOF prevista neste artigo. 

Art. 32-A. A partir de 24 de dezembro de 2013, fica reduzida a zero a alíquota incidente na cessão 
de ações que sejam admitidas à negociação em bolsa de valores localizada no Brasil, com o fim 
específico de lastrear a emissão de depositary receipts - DR negociados no exterior. (Redação 
dada pelo Decreto nº 8.165, de 2013) 
§ 1

o
 Para os efeitos do disposto no caput, exceto no caso de ofertas públicas, o valor da operação 

a ser considerado para fins de apuração da base de cálculo deverá ser obtido multiplicando-se o 
número de ações cedidas pela sua cotação de fechamento na data anterior à operação ou, no 
caso de não ter havido negociação nessa data, pela última cotação de fechamento 
disponível. (Incluído pelo Decreto nº 7.412, de 2010)  
§ 2

o
 No caso de ofertas públicas, a cotação a ser considerada para fins de apuração da base de 

cálculo do IOF de que trata este artigo será o preço fixado com base no resultado do processo de 
coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) ou, se for o caso, o preço 
determinado pelo ofertante e definido nos documentos da oferta pública. (Incluído pelo Decreto nº 
7.412, de 2010) 
Art. 32-C. O IOF será cobrado à alíquota de um por cento, sobre o valor nocional ajustado, na 
aquisição, venda ou vencimento de contrato de derivativo financeiro celebrado no País que, 
individualmente, resulte em aumento da exposição cambial vendida ou redução da exposição 
cambial comprada. (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 2011). 
§ 1

o
 Poderão ser deduzidos da base de cálculo apurada diariamente: (Incluído pelo Decreto nº 

7.563, de 2011). 
I - o somatório do valor nocional ajustado na aquisição, venda ou vencimento de contratos de 
derivativos financeiros celebrados no País, no dia, e que, individualmente, resultem em aumento 
da exposição cambial comprada ou redução da exposição cambial vendida; (Incluído pelo Decreto 
nº 7.563, de 2011). 
II - a exposição cambial líquida comprada ajustada apurada no dia útil anterior; (Incluído pelo 
Decreto nº 7.563, de 2011). 
III - a redução da exposição cambial líquida vendida e o aumento da exposição cambial líquida 
comprada em relação ao dia útil anterior, não resultantes de aquisições, vendas ou vencimentos 
de contratos de derivativos financeiros. (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 2011). 
§ 2

o
 A base de cálculo será apurada em dólares dos Estados Unidos da América e convertida em 

moeda nacional para fins de incidência do imposto, conforme taxa de câmbio de fechamento do 
dia de apuração da base de cálculo divulgada pelo Banco Central do Brasil - PTAX. (Incluído pelo 
Decreto nº 7.563, de 2011). 
§ 3

o
 No caso de contratos de derivativos financeiros que tenham por objeto a taxa de câmbio de 

outra moeda estrangeira que não o dólar dos Estados Unidos da América em relação à moeda 
nacional ou taxa de juros associada a outra moeda estrangeira que não o dólar dos Estados 
Unidos da América em relação à moeda nacional, o valor nocional ajustado e as exposições 
cambiais serão apurados na própria moeda estrangeira e convertidos em dólares dos Estados 
Unidos da América para apuração da base de cálculo. (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 2011). 
§ 4

o
 Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por: (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 

2011). 
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I - valor nocional ajustado - o valor de referência do contrato - valor nocional - multiplicado pela 
variação do preço do derivativo em relação à variação do preço da moeda estrangeira, sendo 
que, no caso de aquisição, venda ou vencimento parcial, o valor nocional ajustado será apurado 
proporcionalmente; (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 2011). 
II - exposição cambial vendida - o somatório do valor nocional ajustado dos contratos de 
derivativos financeiros do titular que resultem em ganhos quando houver apreciação da moeda 
nacional relativamente à moeda estrangeira, ou perdas quando houver depreciação da moeda 
nacional relativamente à moeda estrangeira; (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 2011). 
III - exposição cambial comprada - o somatório do valor nocional ajustado dos contratos de 
derivativos financeiros do titular que resultem em perdas quando houver apreciação da moeda 
nacional relativamente à moeda estrangeira, ou ganhos quando houver depreciação da moeda 
nacional relativamente à moeda estrangeira; (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 2011). 
IV - exposição cambial líquida vendida - o valor máximo entre zero e o resultado da diferença entre a 
exposição cambial vendida e a exposição cambial comprada; (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 
2011). 
V - exposição cambial líquida comprada - o valor máximo entre zero e o resultado da diferença entre a 
exposição cambial comprada e a exposição cambial vendida; (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 
2011). 
VI - exposição cambial líquida comprada ajustada - o valor máximo entre zero e o resultado da 
diferença entre a exposição cambial comprada, acrescida de US$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América), e a exposição cambial vendida; (Incluído pelo Decreto nº 
7.563, de 2011). 
VII - contrato de derivativo financeiro - contrato que tem como objeto taxa de câmbio de moeda 
estrangeira em relação à moeda nacional ou taxa de juros associada a moeda estrangeira em 
relação à moeda nacional; e (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 2011). 
VIII - data de aquisição, venda ou vencimento - data em que a exposição cambial do contrato de 
derivativo financeiro é iniciada ou encerrada, total ou parcialmente, pela determinação de 
parâmetros utilizados no cálculo do valor de liquidação do respectivo contrato. (Incluído pelo 
Decreto nº 7.563, de 2011). 
§ 5

o
 A alíquota fica reduzida a zero: (Redação dada pelo Decreto nº 7.699, de 2012) 

I - nas operações com contratos de derivativos para cobertura de riscos, inerentes à oscilação de 
preço da moeda estrangeira, decorrentes de contratos de exportação firmados por pessoa física 
ou jurídica residente ou domiciliada no País; e (Incluído pelo Decreto nº 7.699, de 2012) 
II - nas demais operações com contratos de derivativos financeiros não incluídos 
no caput. (Incluído pelo Decreto nº 7.699, de 2012) 
§ 6

o
 O contribuinte do tributo é o titular do contrato de derivativos financeiros. (Incluído pelo 

Decreto nº 7.563, de 2011). 
§ 7

o
 São responsáveis pela apuração e recolhimento do tributo as entidades ou instituições 

autorizadas a registrar os contratos de derivativos financeiros. (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 
2011). 
§ 8

o
 Na impossibilidade de apuração do IOF pelos responsáveis tributários, tais entidades ou 

instituições deverão, até o décimo dia útil do mês subsequente ao de ocorrência do fato gerador, 
por meio dos intermediários e participantes habilitados, as informações necessárias para a 
apuração da base de cálculo das operações com contratos de derivativos financeiros registrados 
em seus sistemas, e para o recolhimento do tributo: (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 2011). 
I - ao contribuinte residente ou domiciliado no País; (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 2011). 
II - ao representante legal do contribuinte residente ou domiciliado no exterior; e (Incluído pelo 
Decreto nº 7.563, de 2011). 
III - ao administrador de fundos e clubes de investimentos, para o qual as informações de que 
trata o § 8

o
 poderão ser disponibilizadas diariamente. (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 2011). 

§ 9
o
 Caracteriza-se impossibilidade de apuração ou de cobrança, respectivamente, quando as 

entidades ou instituições de que trata o § 7
o
 não possuírem todas as informações necessárias 

para apuração da base de cálculo, inclusive informações de outras entidades autorizadas a 
registrar contratos de derivativos financeiros, ou não possuírem acesso aos recursos financeiros 
do contribuinte necessários ao recolhimento do imposto. (Incluído pelo Decreto nº 7.563, de 
2011). 
§ 10. As informações a que se refere o § 8

o
 poderão ser disponibilizadas em formato eletrônico. 

(Redação dada pelo Decreto nº 7.683, de 2012) 
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7.3 SOBRE A NORMA JURÍDICA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 63 DO 

CTN 

 

O artigo 63 do CTN e o § 1º do artigo 2º do Decreto nº 6.306/2007 

estabelecem que a incidência do imposto sobre operações de crédito (IOC) exclui a 

incidência do IOVM e, reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate 

do título representativo de uma mesma operação de crédito. 

Essa disposição legal encaixe-se exatamente no exemplo das debêntures 

publicamente ofertadas. Não é demais lembrar que, no exemplo dado, há uma 

operação de crédito, lastreada na emissão de um valor mobiliário, portanto, nos 

termos do caput artigo 63, haveria, em tese, tanto a incidência do IOVM, em razão 

da operação com valor mobiliário, quanto do IOC, em razão da operação de crédito, 

no momento em que há a colocação do valor investido à disposição do emissor do 

título.  

Por sua vez, a norma do parágrafo único do referido artigo estabelece que na 

hipótese de existir suposta incidência concomitante do IOC e do IOVM, em razão da 

realização tanto de uma operação de crédito, quanto com valores mobiliários, a 

incidência do primeiro deve excluir a do segundo, como regra geral, excepcionada 

as situações nas quais há emissão, pagamento ou resgate do título representativo 

                                                                                                                                                         
§ 11. Para fazer jus à alíquota reduzida de que trata o inciso I do § 5

o
, o valor total da exposição 

cambial vendida diária referente às operações com contratos de derivativos não poderá ser 
superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o valor total das operações com exportação 
realizadas no ano anterior pela pessoa física ou jurídica titular dos contratos de 
derivativos. (Incluído pelo Decreto nº 7.699, de 2012) 
§ 12. Observado o limite de que trata o § 11, o disposto no inciso I do § 5

o
 estará sujeito à 

comprovação de operações de exportação cujos valores justifiquem a respectiva exposição 
cambial vendida, realizadas no período de até doze meses subsequentes à data de ocorrência do 
fato gerador do IOF. (Incluído pelo Decreto nº 7.699, de 2012) 
§ 13. Quando houver falta de comprovação ou descumprimento de condição de que tratam os §§ 11 e 
12, o IOF será devido a partir da data de ocorrência do fato gerador e calculado à alíquota 
correspondente à operação, conforme previsto no caput, acrescido de juros e multa de mora. (Incluído 
pelo Decreto nº 7.699, de 2012) 
§ 14. Quando, em razão de determinação prévia do Banco Central do Brasil, a taxa de câmbio 
válida para um determinado dia for definida como a mesma taxa de câmbio do dia útil 
imediatamente anterior, será considerada como data de aquisição, venda ou vencimento, definida 
no inciso VIII do § 4º, para as exposições com aquisição, venda ou vencimento nessa data, o dia 
útil imediatamente anterior, ficando o próprio contribuinte responsável pela consolidação das 
exposições destes dias. (Incluído pelo Decreto nº 7.878, de 2012) 
§ 15. A partir de 13 de junho de 2013, a alíquota prevista no caput fica reduzida a zero. (Incluído 
pelo Decreto nº 8.027, de 2013) 
Art. 33. A alíquota fica reduzida a zero nas demais operações com títulos ou valores mobiliários, 
inclusive no resgate de cotas do Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI, instituído 
pela Lei nº 9.477, de 24 de julho de 1997. (Redação dada pelo Decreto nº 7.487, de 2011) 
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de uma mesma operação de crédito, hipótese na qual estaremos diante da 

incidência do IOVM. 

Isto é, na hipótese do valor mobiliário emitido, ser representativo de uma 

operação de crédito, ou seja, dar-lhe lastro, deverá incidir o IOVM ao invés do IOC.   

O tema é importante, porque, aparentemente, o texto da lei é confuso, 

quando, na verdade, não é, e isto acaba por gerar discussões científicas não tão 

precisas e processos de positivação inválidos, quando olhamos para a norma 

constitucional. 

De fato, os elementos para a interpretação da referida norma jurídica estão no 

próprio direito positivo e leva em consideração todos os aspectos que temos 

apresentado, nesse estudo, desde quando discorremos sobre a norma jurídica 

tributária, processo de positivação do direito, norma de competência tributária, 

mercado financeiro e de capitais, valores mobiliários, títulos de crédito e até sobre o 

imposto sobre a renda. 

Isto é, com base em todas essas premissas, conforme explicaremos 

detalhadamente a seguir, não nos resta dúvidas que mesmo que não existisse essa 

disposição legal, mesmo assim, nesse tipo de operação, não estaríamos diante da 

tributação concomitante de dois distintos impostos: (i) sobre operação com valores 

mobiliários e (ii) sobre operação de crédito, em razão de uma suposta ocorrência de 

ambas as materialidades no mundo fenomênico.  

Isso porque, o que a disposição legal em questão fez, foi, apenas, prestigiar a 

velha e boa natureza jurídica da operação, sobre a qual temos insistentemente 

falado desde o início desse trabalho. 

De fato, a norma jurídica do parágrafo único apenas estabeleceu que a 

captação de recursos, mediante empréstimo, em quaisquer das suas formas, deve 

ser tributada pelo IOC, como toda e qualquer operação de crédito ordinária, 

realizada no mercado de crédito, salvo na hipótese de um valor mobiliário ser 

emitido para servir de lastro para essa operação de captação, pois essa é uma típica 

operação do mercado de capitais e não do mercado de crédito. 

Isto é, a incidência de IOC está restrita às operações do mercado de crédito e 

àquelas foram do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da lei. Portanto, para fins 

de incidência do IOC, a definição do conceito de crédito está limitada as operações 

do mercado financeiro e àquelas fora do Sistema Financeiro Nacional, não incluindo, 
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portanto, as operações realizadas no mercado de capitais, pois elas são lastreadas 

em valores mobiliários e, nessa hipótese, incidirá o IOVM. 

Dizemos que a inserção do parágrafo único do artigo 63 é desnecessária, 

porque, apesar da materialidade constitucional do IOC ser realizar operação de 

crédito, a lei ao exercer a sua competência tributária, limitou a incidência desse 

imposto àquelas operações típicas do mercado do crédito ou àquelas realizadas 

foram do Sistema Financeiro Nacional, conforme estabelece o § 3º do artigo 3º do 

Decreto nº 6.306/2007: 

 
 
Art. 3

o
  O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que 

constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do 
interessado  
§ 1

o
  Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de 

crédito: 
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o 
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado; 
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de 
crédito sujeito, contratualmente, a liberação parcelada; 
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a 
descoberto em conta de depósito; 
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no 
exterior; 
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a 
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, 
inclusive sob a forma de abertura de crédito; 
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e 
dos negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7

o
 e 10 do art. 7

o
; 

VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às 
transferências internas que não tenham classificação específica, mas que, pela 
sua natureza, se enquadrem como operações de crédito. 
§ 2

o
  O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7

o
, não 

configura entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado. 
§ 3

o
  A expressão “operações de crédito” compreende as operações de: 

I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e 
desconto de títulos  
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos 
creditórios resultantes de vendas a prazo  
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa 
jurídica e pessoa física (BRASIL, 2007).  

 

  A conclusão acima apresentada é interessante e nos leva a fazer um 

paralelo com aquela que alcançamos quando tratávamos do imposto sobre a renda, 

especificamente quando analisamos as operações realizadas em ambiente de 

mercado de capitais, com rendimentos predeterminados, típicos de renda fixa. 

Naquele momento, defendemos que o elemento decisivo para definir a 

tributação, nas hipóteses de conflitos normativos, é o tipo do rendimento. Afirmamos 
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também que o grande erro da lógica da tributação do mercado financeiro e de 

capitais, pelo imposto sobre a renda, é tributar a operação e não a sua renda. 

Isto porque, se estivéssemos, quando analisávamos as regras relativas ao 

imposto sobre a renda, diante da tributação das operações em si, certamente, faria 

sentido pensar que o tipo da operação, se dentro ou fora do mercado de capitais 

(ambiente de bolsa e assemelhados) determinaria, nas hipóteses de conflitos, como 

ocorrem nas operações ditas híbridas, o regime da tributação. 

Ocorre que, o imposto sobre a renda não tributa a operação, mas o seu 

resultado, ou seja, a renda nela gerada, portanto, o que deve ser olhado é a 

natureza dos frutos e não da operação. 

Os impostos sobre operações financeiras, por outro lado, tributam exatamente 

as operações e, por essa razão, devem levar em consideração o ambiente da sua 

operação, pois ele, nessa hipótese específica, determinará a sua natureza jurídica, 

se do mercado de crédito ou se do mercado de capitais. 

O racional da norma jurídica que extraímos do parágrafo único do artigo 63 é, 

portanto, exatamente esse. Isto é, ela estabelece que uma operação de captação de 

recursos no mercado de capitais tem natureza distinta de uma operação de crédito 

ordinária, típica do mercado de crédito, em razão do ambiente onde é realizada, 

portanto, deverá incidir apenas o imposto sobre valores mobiliários, pois a operação, 

apesar de ser uma captação de recursos, é, uma típica operação do mercado de 

capitais. 

Isto é, não obstante o exemplo da emissão pública de debênture para captar 

recursos aparentar tratar-se de duas operações, o que ocorre, na verdade, é apenas 

uma operação: a emissão de um valor mobiliário. 

Por outro lado, a partir do momento em que a operação de crédito não é 

lastrada em um valor mobiliário, deverá incidir o IOC, pois, nessa hipótese, estar-se 

diante de uma genuína e pura operação de crédito, típica do mercado de crédito e, 

esse tipo de operação nada tem que ver com os valores mobiliários.  

A determinação legal do parágrafo único do artigo 63 do CTN, portanto, 

apesar de não alterar, em nada, as conclusões ora alcançadas quis, apenas, evitar 

conflitos interpretativos relativos à tributação do IOC e do IOVM, pois os elementos 

para a sua intepretação já estão do direito positivo, conforme temos demonstrado, 

em especial, no já transcrito § 3º do artigo 3º do Decreto nº 6.306/2007, que limita a 

sua incidência às seguintes operações: 
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a) empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e 

desconto de títulos; 

b) alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos 

creditórios, resultantes de vendas a prazo; 

c) mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa 

jurídica e pessoa física; 

Sendo claro, portanto, que as operações de crédito, tributáveis pelo IOC, são 

aquelas reguladas pelo Código Civil, em seus artigos 586 a 592127, realizadas no 

mercado financeiro ou mesmo fora do Sistema Financeiro Nacional, como ocorre 

com os mútuos entres pessoas jurídicas e pessoas jurídicas e pessoas físicas, mas 

não aquelas ocorridas no mercado de capitais, sujeita, portanto, a outro regime 

jurídico, em razão de sua natureza. 

Acerca dessas considerações, que, potencialmente, podem gerar conflitos 

interpretativos, é interessante mencionarmos que a Receita Federal do Brasil editou 

a Instrução Normativa nº 907/2009, alterada pela Instrução Normativa nº 1.402/2013, 

que estabelece em seu artigo 11 o que é e aquilo que não é valor mobiliário para fins 

de incidência do IOVM128.  

                                                 
127

  Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao 
mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. 
Art. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta 
correm todos os riscos dela desde a tradição. 
Art. 588. O mútuo feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, 
não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. 
Art. 589. Cessa a disposição do artigo antecedente: 
I - se a pessoa, de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo, o ratificar 
posteriormente; 
II - se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o empréstimo para os 
seus alimentos habituais; 
III - se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho. Mas, em tal caso, a execução do credor 
não lhes poderá ultrapassar as forças; 
IV - se o empréstimo reverteu em benefício do menor; 
V - se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. 
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento o mutuário sofrer 
notória mudança em sua situação econômica. 
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob 
pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização 
anual. 
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será: 
I - até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo, como 
para semeadura; 
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro; 
III - do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível. 

128
  Art. 11. Para efeito de incidência do IOF, são considerados títulos e valores mobiliários: 

I – os valores mobiliários relacionados no art. 2º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976; 
 II – os certificados de depósito a prazo de reaplicação automática, as operações compromissadas 

com títulos de renda fixa, os commercial papers e as export notes (BRASIL, 2009). 
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Independentemente de os valores mobiliários ali listados serem ou não 

efetivamente valores mobiliários – o que não é verdade, pois as debêntures e as 

ações, por exemplo, estão listadas na Instrução Normativa, e não, obrigatoriamente, 

são valores mobiliários, pois as suas naturezas de valor mobiliário dependerão do 

tipo de emissão, se pública ou privada, conforme já esclarecemos – fato é que a 

Receita Federal do Brasil não tem competência para dizer o que é ou aquilo que não 

é valor mobiliário para fins de incidência do IOVM. 

Até porque, vale lembrar que, nos termos do artigo 110 do CTN, a lei tributária 

(seja ela em sentido amplo ou estrito) não poderá alterar a definição, o conteúdo e o 

alcance de institutos, conceitos e forma de direito privado, utilizados, expressa ou 

implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas 

Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar 

competências tributárias.  

Menos ainda, estabelecer que qualquer emissão de debênture, por exemplo, 

está sujeita à incidência do IOVM, pois a debênture emitida privadamente, aos 

próprios acionistas da companhia, não constituem uma emissão de um valor 

mobiliário, mas de um título de crédito, em razão da natureza da operação de 

captação de recursos sem apelo público à poupança popular, portanto, fora do 

mercado de capitais. 

De fato, conforme afirmamos no capítulo quinto, só será a debênture valor 

mobiliário se objeto de uma oferta pública, pois o recurso será emprestado à 

companhia mediante a emissão pública de uma valor mobiliário, situação essa que 

não ocorre em uma emissão privada, em razão da ausência de colocação pública do 

título para fins de captação de poupança popular.  

Como já afirmamos, o sistema financeiro é muito dinâmico e nada impede 

que, com o passar dos dias, surjam vários títulos sujeitos à fungibilidade, como 

ocorre, por exemplo, com a debênture. 

Além disso, nessas hipóteses, certamente ocorrerão problemas de conflitos 

interpretativos de tributação, constituindo, assim, relevantes e inválidos erros de fato, 

seja relativo a uma suposta bitributação, por se imaginar ter havido mais de uma 

operação, quando, na verdade, apenas uma ocorreu, seja por qualificações erradas 

dessas operações, considerando uma natureza jurídica, quando na verdade, a teoria 

das provas aponta para outra.  
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O tema, apesar de importante e necessitar de uma conjugação de teorias e 

normas jurídicas de diferentes ramos do direito para a resolução dos seus conflitos, 

tem sido objeto de poucos estudos. Sobre o tema, já se manifestaram juristas como 

Roberto Quiroga Mosquera e Heleno Taveira Tôrres.  

O primeiro autor, ao analisar a norma do artigo 63 do CTN, afirma que, em 

situações de concomitância de incidência do IOC e IOVM, o contribuinte poderá 

escolher a tributação que melhor lhe convier (MOSQUERA, 2005, p. 116). 

Não obstante tenhamos distinto respeito ao ilustre autor, um dos maiores 

tributaristas do mercado financeiro e de capitais deste país, entendemos que essa 

proposta não é a melhor, pelo fato de não ter fundamento de validade em qualquer 

dispositivo legal. Ou seja, não há, no sistema jurídico de direito positivo, dispositivo 

legal que permita ao contribuinte escolher qual tributação aplicar ao caso concreto, 

até porque tal regra seria inconstitucional, pois violaria a materialidade constitucional 

dos tributos no momento em que o aplicador-contribuinte sacasse uma norma 

individual e concreta que estivesse em descompasso com a norma de competência 

aplicável ao fato, conforme a teoria das provas. Ou seja, a escolha errada geraria a 

invalidade da norma individual e concreta, nos termos de uma teoria da competência 

tributária.  

Portanto, qualquer norma geral e abstrata que permitisse tal escolha, estaria 

eivada de inconstitucionalidade, pois iria permitir que normas individuais e concretas 

fossem constituídas em descompasso com a natureza da operação, portanto em 

descompasso com a norma de competência que estabelece determinado efeito 

tributário para operação daquele tipo. Além disso, permitiria que houvesse 

constituição de normas jurídicas tributária em total descompasso com a teoria das 

provas a que se refere Carvalho (2004). 

Entendemos, ainda, que a premissa (concomitância de incidências) é falsa, 

tendo em vista que essa concomitância não pode existir no plano ôntico, em razão 

da impossibilidade de existir identidade na natureza jurídica das operações 

realizadas no mercado financeiro e no mercado de capitais, tendo cada uma delas 

as suas individualidades, conforme já demonstramos. Situação como as previstas no 

parágrafo único do artigo 63 nada tem que ver com concomitância de incidências, 

mas apenas com conflitos interpretativos, relativos às incidências tributárias 

diversas.  
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Relembramos, inclusive, que a própria lei estabelece que a incidência do IOC 

exclui a do IOVM, ficando claro, portanto, que não existe incidência concomitante 

relativamente a esses dois impostos, até no plano deôntico.  

Tôrres (2008), por sua vez, na linha do que temos defendido, alerta, ao tratar 

genericamente do chamado IOF, que: 

 

Uma hipótese de aplicação do IOF não pode ser superada para a aplicação 
de outra, a gosto ou capricho da Administração, por meio de analogia, sem 
uma adequada demonstração de não-ocorrência do fato jurídico tributário 
alegado pelo contribuinte e, ao mesmo tempo, de uma firme comprovação 
da presença de elementos de qualificação de outro fato gerador. É que, 
apesar de tratar de um mesmo gênero positivo, os campos materiais de 
incidência do imposto não se confundem em seus limites. 

 

Ao referir-se ao artigo 63 do CTN, o autor, também nos termos do que temos 

defendido, explica que a descoberta da incidência tributária aplicável ao caso 

concreto dependerá da análise da combinação entre o critério material e a 

respectiva base de cálculo, que servirá para delimitar o conteúdo e a finalidade dos 

atos que servem de objeto para a incidência tributária em cada uma das hipóteses 

do chamado IOF, motivo pelo qual, inclusive, transcrevemos, acima, expressamente, 

os dispositivos legais acerca da materialidade e das bases de cálculo de cada um 

desses impostos.  

Ao referir-se ao parágrafo único do artigo 63, chamado pelo autor de regra de 

preferência ou de prioridade de aplicação, Tôrres (2008) chama atenção para ao fato 

de que essa “regra de preferência” evidencia quão tênue é a separação entre o 

conteúdo do que vem a ser crédito e o crédito formalizado por um valor mobiliário. 

Apesar de concordamos, de uma forma geral, com o ilustre autor, ressaltamos 

que, em nossa opinião, essa regra, apesar de dispensável, tem por objetivo tributar 

a operação, conforme a sua natureza jurídica, motivo pelo qual não teríamos que 

falar em uma suposta preferência do direito positivo em tributar de uma forma ou de 

outra. Na verdade, um imposto relaciona-se ao mercado financeiro ou outro ao 

mercado de capitais, indiossicraticamente.  

Ainda sobre o tema, Tôrres (2008) explica, irreparavelmente, que esse tipo de 

situação não ocorre apenas relativamente ao IOC e ao IOVM, mas também no que 

diz respeito à tributação das operações de câmbio, como ocorre no caso tratado em 

seu artigo. 
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Para a resolução dos problemas, propõe, então, que o princípio da tipicidade 

deverá ser o critério de prevalência para solucionar conflitos interpretativos como 

esses, motivo pelo qual apenas as notas distintivas de cada operação prestam-se à 

exata determinação dos regimes aplicáveis em cada caso, seguida da compreensão 

sobre o alcance das regras de direito privado e regulação pública. 

As lições de Tôrres (2008) caem, de uma forma geral, como luva no que, 

desde o início deste trabalho, temos dito. O autor deixa ainda mais evidente o 

porquê de termos dedicado tantas páginas aos aspectos do mercado financeiro e de 

capitais, bem como aos valores mobiliários, sob a perspectiva do direito privado e 

regulatório. É com esse mesmo sentindo descrito por Tôrres (2008) que temos 

afirmado que o direito tributário sempre chega por último. 

Essa conclusão, inclusive, é aplicável em qualquer situação, 

independentemente de estarmos diante do IOC ou do IOVM ou do imposto sobra a 

renda, pois como também ensina Tôrres (2008): 

 

É imperioso conhecer o conteúdo jurídico das operações e a determinação 
do regime jurídico, particularmente para se verificar tanto a distinção entre o 
IOF-câmbio e o IOF-títulos, quanto o regime a prevalecer na hipótese 
analisada. Eis a metodologia a ser emprega sempre, no estudo e aplicação 
das hipóteses do chamado IOF de modo coerente com a segurança jurídica 
e a discriminação de competências. 

 

Não obstante a clareza das conclusões apresentadas, temos tido, na prática, 

autuações em razão de conflitos interpretativos relativos à incidência do IOC e o 

IOVM, como ocorreu no caso discutido no Acórdão nº 204-02.463 (Anexo A) do 

antigo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). 

Nesse caso, as autoridades fiscais questionam a ausência de tributação de 

uma operação com export notes pelo IOC, por entenderem ser uma típica operação 

de crédito. O contribuinte, por sua vez, alega, em sua defesa, que esse tipo de 

operação não se configura uma operação de crédito, mas uma operação com 

valores mobiliários. Fundamenta os seus argumentos no Ato Declaratório nº 4/1999 

da Receita Federal do Brasil, que estabelece que as operações com debêntures, 

commercial paper, ou export notes são se sujeitam ao IOC, mas ao IOVM, motivo 

pelo qual a constituição do crédito tributário seria nulo, por vício em sua capitulação 

legal. 
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Aqui, independentemente da natureza jurídica das export notes, que, em 

nossa opinião, tem natureza jurídica de derivativo, publicamente negociado, 

portanto, de valor mobiliário, bem como do resultado do julgamento que entendeu 

que as export notes tinham realmente natureza de valor mobiliário, em razão do 

estabelecido no Ato Declaratório nº 4/1999, e não porque foi feito um estudo sobre a 

sua natureza jurídica, como deveria acontecer, fica evidenciada a dificuldade que o 

aplicador do direito tem ao se deparar com operações do sistema financeiro. 

O mecanismo de solução, contudo, será sempre a investigação da natureza 

jurídica da operação, independentemente do que diz a Receita Federal do Brasil, 

mediante instruções normativas ou atos declaratórios, nos termos do raciocínio que 

expusemos durante todo este último capítulo, que encerra as nossas incursões 

sobres os problemas relativos à competência tributária e aos conflitos na tributação 

das operações com valores mobiliários. 

Vale a ressalva, porém, que, enquanto os problemas relativos à ausência de 

competência tributária concernentes ao imposto sobre a renda estão, orginalmente, 

no plano das normas gerais e abstratas, os conflitos interpretativos de incidência do 

imposto sobre operações com valores mobiliários estão no plano da norma individual 

e concreta.  

Os efeitos jurídicos desses vícios, contudo, são os mesmos: invalidade da 

norma jurídica produzida, na medida em que aceitamos a existência de uma 

competência tributária em sentido estrito (legiferente) e uma competência tributária 

em sentido amplo (aplicação do direito, mediante processo de positivação). 

Isto é, em quaisquer das hipóteses, a invalidade persiste, em razão de uma 

sanção sistêmica, sendo que no caso do imposto sobre a renda, ela é chamada de 

inconstitucionalidade e, no caso do imposto com valores mobiliários, é chamada de 

erro de fato.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tecidas as considerações a respeito do tema proposto no presente trabalho, 

alcançamos às seguintes conclusões: 

1) A norma jurídica é a significação que o intérprete extrai dos enunciados 

prescritivos. No sentido amplo, a norma jurídica ou proposição jurídica, no plano 

sintático, limita-se à estrutura de um comando normativo, enquanto, em sentido 

estrito, apresenta um antecedente e um consequente normativo; 

2) A norma jurídica completa é formada por uma norma jurídica primária e 

uma norma jurídica secundária. A primeira delas prescreve, em seu consequente, 

determinada conduta em razão do acontecimento previsto em sua hipótese e a 

segunda, devidamente conectada à norma primária, prescreve uma sanção na 

hipótese de descumprimento da prescrição estabelecida na norma primária; 

3) A regra matriz de incidência tributária é um método científico de estudar o 

direito positivo. Ao aplicarmos o método da regra matriz de incidência tributária no 

estudo dos enunciados prescritivos, construímos a norma padrão de incidência 

tributária, formada pelos elementos mínimos e suficientes para a construção de uma 

relação jurídica tributária; 

4) A fenomenologia da incidência tributária ou processo de positivação do 

direito pode ser resumido da seguinte forma: 

a) Eleição, pelo legislador, de um comportamento (verbo) seguido de um 

complemento (outorga de competência tributária), ligado a dois condicionantes de: 

a) espaço e b) tempo, que uma vez ocorrido gerará uma relação jurídica envolvendo 

dois sujeitos, também eleitos pelo legislador, que detém, respectivamente, um 

crédito e uma obrigação que terá um valor determinável, alcançado por meio da 

operação de multiplicação entre a base de cálculo e a alíquota, ambas escolhidas 

pelo legislador; 

b) Ocorrido esse evento (aqui entendido como o evento acompanhado de 

suas condicionantes de tempo e espaço), nascerá, após aplicação do direito por 

parte do ser humano credenciado pelo próprio direito, a relação jurídica tributária, 

que envolve as partes traçadas na lei e o valor objeto da multiplicação entre as 

grandezas previstas na legislação; 

c) Assim, quando se fala em critérios (material, espacial, temporal, pessoal e 

quantitativo), fala-se tanto em critérios traçados pelo legislador (texto de lei – não 
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necessariamente um artigo único ou até em uma lei única) quanto em critérios 

extraídos da lei pelo aplicador do direito (regra-matriz de incidência tributária; 

portanto, norma geral e abstrata – juízo hipotético condicional); 

d) Com base nessa norma geral e abstrata extraída do texto da lei, o 

aplicador saca uma norma individual e concreta, da qual nasce a relação jurídica 

tributária, cujo antecedente, narra um fato (comportamento humano previsto na lei 

que de fato aconteceu -ou seja, provadamente ocorreu), conforme as coordenadas 

de espaço e tempo também prescritas na lei) e, em cujo consequente, constitui uma 

relação jurídica que envolve dois sujeitos e um valor específico a ser pago pelo 

sujeito passivo ao sujeito ativo; 

e) Ou seja, com base no texto da lei, o sujeito credenciado pelo sistema 

constrói uma norma geral e abstrata, observa a ocorrência dos fatos ali previstos 

(efetuando um processo de inclusão de classes), encaixa (tipicidade tributária) na 

norma geral e abstrata por ele extraída aqueles acontecimentos ocorridos no mundo 

fenomênico e, assim, lança uma norma individual e concreta, contendo aspecto 

material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo de forma, fazendo, assim, incidir 

o direito. 

5) O não seguimento estrito desses passos, provavelmente, gerará hipóteses 

de inconstitucionalidades ou ilegalidades, em razão de ausência de subsunção do 

fato à norma; 

6) O conceito de validade da norma jurídica está relacionado ao vinculo 

existente entre a proposição normativa e o direito posto, tendo, portanto, status de 

relação; 

7) Competência tributária é a aptidão de determinadas pessoas políticas 

expedirem regras jurídicas de natureza tributária. A competência tributária 

legiferente é aquela privativa do Poder Legislativo (competência tributária em sentido 

estrito). Competência tributária em sentido amplo, por sua vez, é aquela exercida por 

autoridades credenciadas pelo sistema de direito positivo no processo de 

positivação do Direito. A delimitação da competência tributária é matéria nuclear no 

estudo da incidência tributária; 

8) A norma de competência tributária qualifica os sujeitos competentes ao seu 

exercício e traz as condições do processo de produção de normas jurídicas. A não 

observância dessas regras resulta em um ato contrário ao direito, portanto, um ato 

de não direito; 
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9) Uma norma jurídica completa, relativa à competência tributária, será aquela 

formada por uma norma primária que em seu antecedente estabelece os critérios 

formais para a criação válida de outas normas e, no consequente, constitui a relação 

jurídica entre sujeito competente e demais agentes sociais. A referida norma tem 

como objeto a validade material de um texto jurídico que verse sobre determinado 

tema. A norma secundária, por sua vez, é aquela que prescreve uma reação 

negativa em face do exercício irregular da competência. O objeto da norma 

secundária é a invalidade da norma produzida por exercício irregular de 

incompetência. Nesse aspecto é invalidade poderá ser traduzida por 

inconstitucionalidades, ilegalidades, nulidade, anulabilidade, erro de fato e de direito;  

10) O ato que extrapole competência tributaria, seja em sentido amplo, seja 

em sentido estrito, será considerado inválido, dentro de suas especificidades 

(inconstitucionalidades, ilegalidades, nulidade, anulabilidade, erro de fato e de 

direito); 

11) O conflito de competência tributária resta configurado quando há o 

exercício simultâneo de uma única competência por dois sujeitos distintos. Esse 

conceito não se confunde com o conflito interpretativo em matéria tributária que 

resulta em um erro de interpretação relativamente à natureza jurídica do fato jurídico 

tributário, portanto, em um erro de fato, que, pode, inclusive, gerar incidências 

tributárias potencialmente conflitantes; 

12) Não existe, ontologicamente, um fato puro. Dentro dessa limitação, para o 

fato ser considerado jurídico, porém, é necessário que ele seja revestido de uma 

linguagem própria do direito. Se essa linguagem jurídica não existir, não haverá fato 

jurídico. Essa conclusão não nos impede de conhecermos e até discorrermos sobre 

alguns aspectos econômicos de determinados setores da economia, mas, 

juridicamente, apenas a linguagem positivada valerá para fins de constituição das 

relações jurídicas; 

13) O sistema financeiro nacional é subdividido em (a) mercado de crédito ou 

mercado financeiro (b) mercado monetário; (c) mercado cambial e (d) mercado de 

capitais ou mercado de valores mobiliários; 

14) No mercado financeiro, as instituições financeiras, são, via de regra, os 

intermediadores entre os deficitários e os superavitários e assumem, perante os 

seus credores, os riscos de eventual inadimplência da obrigação pelo devedor. No 

mercado monetário, são realizadas operações com títulos públicos de curto prazo 
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sem necessidade da intermediação financeira. O mercado cambial caracteriza-se 

pelas operações de curto prazo de compra e venda de moeda estrangeira, sendo 

sempre necessária a intermediação de instituições financeiras ou autorizadas a 

funcionar. No mercado de capitais, por sua vez, há a chamada desintermediação 

financeira, tendo em vista que nele as instituições financeiras não intermedeiam a 

relação entre aqueles que necessitam de recurso e aqueles de dispõem de recursos. 

Nas operações celebradas no mercado de capitais, o fluxo de recursos dá-se 

diretamente entre o detentor da poupança e aquele que necessita de financiamento.  

15) A renda fixa é caracterizada, de uma forma geral, por produtos do 

mercado financeiro, mediante os quais o investidor ao liquidar a operação recebe o 

capital investido, acompanhado do respectivo rendimento. A renda variável, por sua 

vez, é caracterizada, de uma forma geral, por produtos do mercado de capitais, 

atrelados às operações em bolsas ou mercados de balcão. Nesse tipo de produto, o 

investidor poderá ter perdas ou ganhos relativamente ao valor investido, a depender 

do sucesso do empreendimento.  

16) Há, também, os produtos chamados de híbridos, que apresentam 

elementos de renda fixa e de renda variável. Nesse tipo de produto, em 

determinadas ocasiões, os frutos podem ter natureza distinta daquela que o contrato 

formulado entre as partes naturalmente estabelece; 

17) A definição do conceito de valor mobiliário é considerada instrumental, 

pois separa as competências da CVM e do BACEN, sob a perspectiva regulatória. 

Será considerado valor mobiliário todos os títulos ou contrato de investimento que, 

quando ofertado publicamente, gere direito de participação, de parceria ou de 

remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos 

advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.  

18) Não obstante o texto da lei liste alguns títulos como valores mobiliários, 

eles só terão essa natureza se reunirem as características descritas acima; 

19) Existe entre os valores mobiliários e os títulos de crédito certo grau de 

fungibilidade, isto é, dependendo da situação, um determinado título pode assumir a 

característica de título de crédito ou de valor mobiliário, como ocorre nas emissões 

privadas e públicas de títulos, respectivamente;  

20) O elemento de discrímen entre um título e outro será sempre o seu fim 

legal, pois os valores mobiliários estão sempre ligados à ideia de um investimento, 

enquanto os títulos de crédito à ideia de pagamento e crédito; 
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21) Essa distinção entre um título e outro, contudo, nada tem que ver com as 

hipóteses, nas quais, os valores mobiliários são emitidos com fins captação de 

recursos via operação coletiva de crédito, como ocorre com as debêntures 

publicamente ofertadas. Nesses casos, há uma operação pública de crédito, 

lastreada em um valor mobiliário, que caracteriza um investimento para aqueles que 

disponibilizam poupança. Isto é, a operação é de emissão de valor mobiliário, mas, 

lastreada nesse título há uma operação de crédito; 

22) A incidência tributária está intimamente relacionada ao fato jurídico que 

lhe deu razão, portanto, sob o ponto de vista científico e da aplicação do direito, é 

preciso conhecer, verdadeira e validamente a natureza jurídica do fato, sob pena de 

ser ter proposições falsas e normas jurídicas inválidas, respectivamente; 

23) A materialidade do imposto sobre a renda é auferir renda, tida como 

acréscimo patrimonial, considerado o encontro de contas de todos os rendimentos, 

ganhos e perdas. A definição do conceito dessa materialidade é dogmática, oriunda 

do Texto Constitucional e do CTN, que estabelece, claramente, que renda 

corresponde a acréscimo patrimonial, portanto, a renda tem que ser sempre global; 

24) Qualquer tentativa de tributar algo que não corresponda à renda, tida 

como acréscimo patrimonial, seja no plano da norma geral e abstrata, seja no plano 

da norma individual e concreta, será inválida, em razão da sanção estabelecida na 

norma jurídica completa de competência do imposto sobre a renda; 

25) Nos termos do artigo 43 do CTN, o fato gerador do imposto sobre a renda 

será a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de 

qualquer natureza. Temos que esse fato gerador trazido pela lei corresponde, na 

verdade, ao critério temporal da regra matriz de incidência tributária em sentido 

amplo. Isto é, será no momento dessas disponibilidades que será considerado o fato 

jurídico tributário auferir renda, tida como acréscimo patrimonial; 

26) A existência desse critério temporal em sentido amplo, não afasta a 

possibilidade da lei ordinária estipular o que chamamos de critério temporal em 

sentido estrito, que corresponde ao momento específico em que é considerada a 

ocorrência do fato jurídico tributário; 

27) O critério temporal em sentido estrito da regra matriz de incidência 

tributária não pode, porém, extrapolar os limites do critério temporal em sentido 

amplo, previsto em Lei Complementar. Portanto, a lei ordinária só poderá 

estabelecer critérios temporais em sentido estrito, na hipótese da ocorrência de 
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aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de 

qualquer natureza. Qualquer tentativa de se extrapolar esse limite, seja no plano da 

norma geral e abstrata, seja no plano da norma individual e concreta, resultará em 

um ato inválido, em razão da não existência de renda, nesse momento; 

28) Os conceitos de disponibilidade econômica e jurídica de renda estão 

relacionados aos chamados regime de caixa e de competência da renda. Essa 

renda não pode ser confundida com a receita, que também está sujeita aos regimes 

de caixa e competência, nos termos da lei. O regime deve ser da renda, 

considerando-se todos os rendimentos e ganhos conjuntamente considerados, seja 

com base no regime de caixa, seja com base no regime de competência; 

29) O regime de caixa e de competência relativo às receitas geram meros 

pagamentos antecipados dos impostos, mas não do imposto em si. A propósito das 

antecipações de pagamentos dos impostos, não vemos problemas nessas regras, 

em atenção a uma eficiência arrecadatória.  

30) Essa eficiência arrecadatória, contudo, não pode extrapolar o conceito de 

renda, portanto, na hipótese de pagamento a maior, é mandatória a devolução ou 

compensação dos valores indevidamente recebidos pela União. 

31) Daí porque consideremos inválidas todas e quaisquer normas jurídicas 

que estabeleçam tributação definitiva e exclusiva na fonte, pois essas normas são 

correspondem a meras normas de antecipação de pagamento, mas de pagamento 

definitivo do imposto, independentemente da existência ou não de renda, já que não 

permite um encontro global de ganhos e perdas; 

32) Qualquer norma que proibida o confronto global de ganhos e perdas, 

dentro dos períodos trazidos pela lei, será inválida, em razão do seu descompasso 

com a norma de competência tributária do imposto sobre a renda; 

33) As tributações baseadas nos ganhos de capitais também são 

inconstitucionais visto que a sua base de cálculo leva em consideração apenas o 

ganho da operação isoladamente considerado, ao invés de confrontar esse ganho 

com todos os demais ganhos e perdas e demais rendimentos tributáveis; 

34) A lei tributária separou em quatro blocos, as regras relativas ao imposto 

sobre a renda incidente sobre as operações ocorridas no sistema financeiro: (i) 

tributação das operações no mercado de renda fixa; (ii) tributação das operações no 

mercado de renda variável; (iii) disposições comuns relativamente à tributação das 

operações no mercado de renda fixa e variável e (iv) tributação das operações 
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financeiras realizadas pelos residentes e domiciliados no exterior, portanto, o 

principal critério de distinção, para fins de tributação pelo imposto sobre a renda, é 

se a operação é realizada no mercado de renda fixa ou de renda variável; 

35) A renda fixa é um investimento típico do mercado financeiro e 

compreende negociações que remuneram o capital com valores certos e 

predeterminados, sendo-lhe, na grande maioria dos casos, garantida a devolução do 

valor principal investido. A remuneração dos investimentos em renda fixa 

corresponde aos rendimentos, não excluídos os ganhos em alienações, que também 

são tributados pelo imposto sobre a renda; 

36) O conceito de rendimento não corresponde ao conceito de renda, mas 

dele faz parte, pois o conceito de renda sempre será global e levará em 

consideração todos os rendimentos, ganhos e perdas; 

37) A tributação de algumas operações no mercado de renda fixa ignora, por 

completo, o conceito de uma renda global, principalmente, quando o investidor é 

uma pessoa física, pois, nessa hipótese, as regras de tributação são definitivas e 

exclusivas na fonte. Essas normas gerais e abstratas devem ser qualificadas como 

inválidas em razão do seu evidente descompasso com a norma de competência do 

imposto sobre a renda; 

38) Eventuais perdas em operação day trade e swap não podem ser 

compensadas no mercado de renda fixa, para fins de apuração do lucro real da 

pessoa jurídica, senda essa limitação, portanto, outra hipótese de norma geral e 

abstrata que deve sofrer a sanção da invalidade, por desnaturar o conceito 

constitucional de renda ao limitar a utilização de perdas; 

39) A renda variável é um investimento típico de mercado de capitais. Nesse 

tipo de investimento, a remuneração do investidor dependerá do sucesso do 

empreendimento em que foi aplicado o capital, de modo que poderá ser bem ou mal 

sucedido, gerando, portanto, ganhos ou perdas ao investidor; 

40) Sob o aspecto tributário, o que definirá, via de regra, nos termos da lei, se 

uma operação estará sujeita ao regime de renda variável, é o recinto da operação: 

bolsas ou ambientes assemelhados; 

41) Nas hipóteses de operações realizadas em ambiente típico do mercado 

de capitais gerarem rendimentos predeterminados, como ocorre na prática de 

algumas operações, entendemos que o tratamento tributário aplicável à espécie 
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deve ser aquele relativo às operações de renda fixa, uma vez que os rendimentos 

predeterminados estão sujeitos ao regime tributário da renda fixa; 

42) O elemento determinante para a solução desse conflito de normas 

jurídicas relativas à tributação do mercado de renda fixa e renda variável é o tipo do 

rendimento que, naturalmente, indicará a natureza jurídica real da operação. Essa 

regra de desempate, contudo, será utilizada apenas nas hipóteses de conflito entre 

as normas relativas à tributação com base no regime de renda fixa e daquela relativa 

às operações de renda variável; 

43) Não obstante seja relativamente permitida a compensação de perdas, da 

mesma forma que ocorre no mercado de renda fixa, a tributação do mercado de 

renda variável estabelece tributações definitivas e exclusivas na fonte, para o 

investidor pessoa física, violando, portanto, a norma de competência do imposto 

sobre a renda; 

44) A limitação na compensação de perdas, inclusive com operações day 

trade é repetida no mercado de renda variável, havendo, também nesse mercado, 

potencial tributação do patrimônio, que deve ser punida com a invalidade da norma 

jurídica limitadora de uma compensação plena de perdas, independentemente da 

origem de cada uma delas. Perdas em operações de hedge também podem ser 

limitadas, no caso do chamado hedge especulativo, conforme classificação criada 

pelas autoridades fiscais em total descompasso com as normas constitucionais; 

45) Os fundos de investimento, via de regra, são isentos do imposto sobre a 

renda e a tributação recai sobre os seus cotistas; 

46) A lógica da tributação do mercado de renda fixa e de renda variável, 

incluindo as suas inconstitucionalidades, é mantida na tributação das operações dos 

fundos de investimento, visto que eles também são classificados em fundos de 

renda fixa e fundos de ações ou de renda variável; 

47) A normatização da tributação dos fundos de investimento, nos moldes das 

operações de renda fixa e renda variável em geral, deixa claro que o direito positivo 

não se preocupou em tributar a renda, obtida no mercado financeiro e de capitais, 

mas as operações em si que, nem sempre, geram renda aos investidores. Esse fato 

parece esclarecer o porquê de tantas normas inválidas relativas a esse setor da 

economia; 

48) O critério de classificação dos fundos de investimento, em fundo de renda 

fixa ou de renda variável difere do critério estabelecido pelas normas regulatórias. 
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Para a legislação tributária, um fundo será de renda fixa quando a sua carteira tiver 

ativos em renda variável em percentual inferior a sessenta e sete por cento e será 

de renda variável, quando esse percentual for superior a sessenta e sete por cento; 

49) Os fundos de renda fixa estão sujeitos a um modelo de tributação que 

independe da realização sequer de rendimentos: é a chamada tributação come 

cotas, que se configura como hipótese evidente de tributação do patrimônio, sendo, 

portanto, inválida. A nossa classificação sobre os critérios temporais em sentido 

amplo e estrito é um forte elemento de teste que ratifica a ocorrência de tributação 

do patrimônio, em clara violação à norma constitucional de competência tributária do 

imposto sobre a renda; 

50) Os fundos de ação seguem a lógica da tributação do mercado de renda 

variável, com, inconstitucional limitação na compensação de perdas, em razão do 

caráter global da renda; 

51) Os FIP E FII estão sujeitos a regimes próprios de tributação. Essa 

particularidade não exclui as inválidas tributações definitivas e exclusivas na fonte; 

52) A Constituição Federal outorgou competência à União para instituir 

impostos sobre operações de crédito, câmbio, seguro, valores mobiliários e ouro 

ativo financeiro ou instrumento cambial. Cada uma dessas operações reflete um 

imposto distinto, com um regime jurídico que lhe é próprio, em razão das diferentes 

materialidades; 

53) A tributação incidente sobre de cada uma dessas operações é prevista no 

Texto Constitucional e é independente uma da outra. Essa circunstância nos permite 

concluir que não há impedimento constitucional para que, simultaneamente, mais de 

uma materialidade ocorra no mundo fenomênico e, portanto, que mais de uma 

relação jurídica seja constituída ao mesmo tempo, relativamente aos impostos que 

incidem sobre as operações financeiras. Não há, porém, como existir mais de uma 

relação, se não for realizada mais de uma operação, nessas circunstâncias 

específicas dos impostos incidentes sobre operações financeiras; 

54) O elemento determinante para que se identifique quais desses impostos 

deverá incidir no caso concreto é a natureza jurídica da operação. Eventuais 

equívocos na identificação da natureza dessa operação resultarão na invalidade da 

tributação, por erro de fato; 

55) A fungibilidade entre os valores mobiliários e os títulos de crédito poderá 

gerar conflitos interpretativos relativamente à incidência do IOC e do IOVM; 
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56) A definição legal e sistêmica do conceito de operação de crédito delimita o 

âmbito de incidência do IOC. Para fins de incidência dos impostos incidentes sobre 

as chamadas operações financeiras, apenas as operações típicas do mercado de 

crédito estão sujeitas à incidência do IOC; 

57) Na hipótese de ser realizada uma operação de crédito, em ambiente típico 

do mercado de capitais, essa operação não será considerada uma operação de 

crédito, mas com valor mobiliário, para fins de incidência dos impostos incidentes 

sobre operações financeiras. Nessa situação, portanto, deverá incidir o IOVM e não 

o IOC; 

58) A solução para afastar esse potencial conflito é investigar a natureza da 

operação, se típica do mercado de crédito ou do mercado de capitais, pois esses 

elementos indicarão qual deve ser o regime tributário aplicável à espécie; 

59) O artigo 63 do CTN estabelece que a incidência do IOC exclui a do IOVM 

e, reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título 

representativo de uma mesma operação de crédito; 

60) A norma jurídica extraída do dispositivo legal acima é completamente 

desnecessária e acaba confundindo estudiosos e aplicadores do direito que não se 

valem de uma interpretação sistemática do direito, pois, a natureza jurídica da 

operação, determinada pelo ambiente onde a operação ocorreu já nos permite 

identificar se estamos diante de uma operação com valores mobiliários, típica do 

mercado de capitais, ou de uma operação de crédito, típica do mercado financeiro 

ou, simplesmente, fora do sistema financeiro;  

62) Enquanto os problemas relativos à ausência de competência tributária 

concernentes ao imposto pela renda estão, originalmente, no plano das normas 

gerais e abstratas, os conflitos interpretativos de incidência do imposto sobre 

operações com valores mobiliários estão no plano da norma individual e concreta; 

63) Em quaisquer dessas hipóteses, contudo, o vício da norma jurídica 

introduzida é o mesmo: invalidade, por sanção sistêmica, da norma constituída 

mediante um ato de (in)competência tributária, seja ela em sentido estrito 

(legiferente), seja ele em sentido amplo (aplicação mediante processo de positivação 

do direito). 
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ANEXO A – Acórdão nº 204-02.463, do Segundo Conselho de Contribuintes do 
Ministério da Fazenda 
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