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M E M O R A N D O   A O S   C L I E N T E S 
 

 
PUBLICADO O DECRETO Nº. 7.787/2012, QUE REDUZ A ZERO 
A ALÍQUOTA DO IOF SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-
GARANTIA Data 21/08/2012 

 
Foi publicado na última quinta-feira, dia 16/08/2012, o Decreto nº. 7.787/2012, que 
altera o Decreto nº. 6.306/2007, que regulamenta o Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, 
especialmente o seu art. 22, § 1º, inciso I, que trata das operações submetidas à 
alíquota zero do referido imposto. 
 
O Decreto nº. 7.787/2012 insere o Seguro-Garantia no rol previsto no inciso I do § 1º do 
art. 22 do Decreto nº. 6.306/2007. Por essa razão, o IOF incidente sobre a contratação 
do Seguro-Garantia, que era de 7,38% sobre o valor da operação, fica reduzido a zero. 
A alíquota zero passa a valer em noventa dias, a contar da presente data.  
 
A medida torna mais vantajosa a obtenção do Seguro para fins de garantia de créditos 
tributários objeto de Execuções Fiscais, salientando-se apenas que, apesar de a 
própria Fazenda Nacional prever a possibilidade de oferecimento de Seguro-Garantia 
em Execução Fiscal1 por parte dos Contribuintes, a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça possui entendimento vacilante quanto à obrigatoriedade, por parte da 
Fazenda Pública, em aceitar o Seguro-Garantia como caução de créditos executados2. 
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Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553 
 
Fernanda Donnabella Camano de Souza (fernanda@ssplaw.com.br)  
Tel.: 55 11 3201-7553 

                                         
1
 Portaria PGFN nº. 1.153/2009. 

2
 Em sentido favorável à substituição da penhora pelo Seguro-Garantia, desde que se dê no interesse do 

exequente, sendo indispensável que tenha sido apresentada antes do depósito em dinheiro: REsp nº 

1.260.192. Em sentido contrário, de inexistir a previsão legal que autorize a garantia do crédito tributário 

por meio do Seguro-Garantia. Portanto, não aceita esta modalidade para garantia da execução fiscal. 

REsp nº 1.098.193. 
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Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 
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