
Inconstitucionalidade do Restabelecimento da Incidência do PIS e da COFINS sobre as Receitas 
Financeiras decorrentes das Operações realizadas para fins de Hedge.

A Lei nº 10.865/2004 dispôs que o Poder Executivo poderia reduzir e restabelecer até os percentuais de 
1,65% e 7,6% as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas 
financeiras.
 
No ano de 2005, com a edição do Decreto nº 5.442, as alíquotas das referidas Contribuições incidentes 
sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de “hedge”, foram 
reduzidas a zero para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não cumulativa, ainda que 
tenham apenas parte das receitas submetidas a não cumulatividade, exceto os valores dos juros sobre o 
capital próprio.
 
Todavia, em 1º de abril de 2015, foi publicado o Decreto nº 8.426, que revogou o Decreto nº 5.442/05, 
alterando o cenário vigente, para restabelecer, a partir de 1º de julho de 2015, a incidência do PIS e da 
COFINS sobre as receitas financeiras, às alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente.
 
A incidência das Contribuições também alcança as receitas financeiras decorrentes das operações de 
cobertura de riscos (“hedge”).
 
As operações de “hedge” têm por finalidade exclusiva a proteção do preço de ativos fixado na data da            
celebração de determinados negócios jurídicos cujo objeto é a exportação de mercadorias, devido ao 
fato da utilização de diferentes moedas na operação de exportação (sujeitas, portanto, à flutuação).
 
Há evidente conexão entre (i) o contrato firmado entre a pessoa jurídica no Brasil (exportadora) e aquela 
adquirente das mercadorias no exterior e (ii) o contrato firmado pela exportadora para fins de “hedge” des-
tinado a cobrir o risco daquela operação de exportação, o que conduz à afirmação de que ambos devem 
ser concebidos como correspondentes a uma operação integrada (inclusive assim disciplina o CPC 38).
 
Assim, as receitas financeiras decorrentes das operações de hedge consideram-se receitas direta-
mente vinculadas às operações de exportação e, portanto, imunes à tributação pelas Contribuições 
nos termos do artigo 149, § 2º, I da Constituição Federal. Inclusive tal orientação é aquela que vem sendo 
seguida pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário 
nº 606.107-RS (Relatoria Ministra Rosa Weber), em que a Corte Suprema compreendeu que na hipótese 
de cessão de créditos de ICMS a terceiros no mercado interno, originários de exportação de mercado-
rias, não poderia incidir a Contribuição ao PIS e a COFINS, por tratar-se de receita vinculada à operação 
de exportação. 

Ainda, acrescente-se que as receitas decorrentes de contratos firmados para fins de “hedge” não                         
podem ser consideradas como “receitas” passíveis de incidência pelas Contribuições pois, nos termos da              
Constituição (artigo 149, § 2º, inciso I) e do voto da Ministra Rosa Weber,  receita “pode ser definida como o 
ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas 
ou condições”. Desta forma, as receitas decorrentes das operações de hedge não podem ser considera-
das de forma isolada para efeitos de tributação e, sim, de forma integrada com a operação acobertada 
(cotejando-se os ganhos e perdas em cada uma delas). Inclusive, a Lei nº 11.051/2004 determina que a 
base de cálculo de tais Contribuições corresponda ao resultado positivo das operações realizadas em mer-
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cados de liquidação futura (hedge), o que implica na ilegalidade do Decreto.
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