
 

 

 

 

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

 

Decreto nº 6.453/08 - IOF e o Câmbio Simultâneo Data 15/05/2008 

 

 

Em 13 de maio de 2008, foi publicado no Diário Oficial da União o Decreto nº 6.453, que trouxe 

novas alterações ao Regulamento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, 

ou Títulos ou Valores Mobiliários (“RIOF”): Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, e 

alterações posteriores.  

 

Vale lembrar que, pelas diferenças de alíquotas implementadas pelo Decreto nº 6.391/08 em 

relação às aplicações financeiras realizadas por investidor estrangeiro, regulou-se, pela 

Resolução CMN (Bacen) nº 3.547/08, a possibilidade de transferência de investimentos entre as 

diferentes espécies de investimento relacionadas no referido Decreto. Pelos termos expressos 

da regulamentação, no caso de transferência de investimento realizado por Investidor 

Estrangeiro, há de se promover uma operação simultânea de câmbio, como se “novo ingresso” 

de recursos no País ocorresse. 

 

Dessa forma, aparentemente, pretendeu-se forçar a incidência do IOF/Câmbio à alíquota de 

1,5% quando da transferência de recursos originalmente investidos em aplicações desoneradas 

de IOF/Câmbio para aplicações sujeitas à referida alíquota. Ocorre que, pela redação do texto 

do Decreto nº 6.391/08, referida pretensão restou frustrada. Em nossa opinião, pela 

combinação dos incisos IX e XVII, então introduzidos no artigo 15, do Novo RIOF, a 

transferência dos recursos de renda variável para renda fixa, por exemplo, estaria sujeita à 

alíquota zero tanto no “retorno” de recursos ao exterior (resgate dos investimentos em renda 

variável, pelo inciso IX), quanto no seu “ingresso”, por câmbio simultâneo, no Brasil (aplicação 

em renda fixa, pelo inciso XVII).  

 

Diante dessa realidade, foi publicado o ora comentado Decreto nº 6.453/08, que, no que tange 

às operações simultâneas de câmbio, promoveu ajustes no texto legal original de modo a 

garantir a incidência à alíquota de 1,5% tal como, aparentemente, pretendido desde o início.  

 

Desta forma, pela interpretação combinada da nova redação dada aos incisos X e XVII, tem-se 

que a transferência de aplicações realizadas por investidor estrangeiro se sujeitaria às 

seguintes regras: 

 



 

 
 

 

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. 

 

(i) o resgate dos investimentos de renda variável sujeita-se à alíquota zero do IOF/Câmbio, 

pela aplicação do inciso IX (“...relativas a transferências do e para o exterior...”); e 

(ii) o investimento em renda fixa também sujeita-se à alíquota de 1,5% do IOF/Câmbio, pela 

aplicação do inciso X (“nas liquidações de operações de câmbio para ingresso de recursos 

no País, inclusive por meio de operações simultâneas,...”).  

 

Lembre-se que a transferência está obrigada ao câmbio simultâneo pela Resolução CMN 

(Bacen) nº 3.457/08 e, com a nova redação dada ao inciso X, a aplicação da alíquota de 1,5% 

representaria regra especial frente à “regra geral” (beneficiada pela alíquota zero) de câmbio 

simultâneo disposta no inciso XVII, inclusive por exceção expressa descrita neste inciso. 

 

No que tange às transferências abarcadas pelo novo dispositivo, somos da opinião de que 

somente estarão sujeitos à alíquota de 1,5% as transferências realizadas após a publicação do 

Decreto nº 6.453/08, ou seja: após 13 de maio de 2008. Qualquer pretensão dessa natureza em 

relação a transferências ocorridas antes dessa data não tem, em nosso entender, respaldo legal 

para se concretizar. 

 

Responsáveis: 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

Henrique Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7551 

 

Monique Haddad Knöchelmann (monique@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7559 

 

 

 


