
 

 

 

 

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

 

Alterações ao RIOF – Decreto nº 6.613, de 22 de outubro de 2008 Data 23/10/2008 

 

 
 
Com o objetivo de estimular o ingresso de capitais, direcionados ao mercado financeiro e de 
capitais, assim como promover a captação de recursos externos para empréstimos e 
financiamentos, foi editado o Decreto nº 6.613, de 22 de outubro de 2008 (DOU de 23 de 
outubro de 2008), que promoveu as seguintes alterações ao atual Regulamento do Imposto 
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 
(“RIOF”), aprovado pelo Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, com modificações 
posteriores: 
 

1) IOF/Câmbio para operações destinadas ao mercado financeiro e de capitais 

 
Foi reduzida a zero a alíquota de IOF/Câmbio para todas as operações destinadas a 
investimentos no mercado financeiro e de capitais, realizadas na forma regulamentada pelo 
Conselho Monetário Nacional (“CMN”). Anteriormente, apenas as operações de renda variável 
realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e futuros gozavam desta alíquota zero, 
aplicável, também, às operações de câmbio destinadas à aquisição de ações, por investidor 
estrangeiro, em oferta pública registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) ou para a 
subscrição de ações, desde que de companhias abertas. 
 
A partir de 23 de outubro de 2008, as demais operações (inclusive renda fixa), que 
anteriormente eram tributadas à alíquota de 1,5% no ingresso, passarão a fruir da alíquota zero, 
tanto no ingresso, quanto na remessa. 
 
Importante destacar que esta redução de alíquota também é aplicável às operações de câmbio 
simultâneo. Assim, investidor estrangeiro que tenha ingressado no mercado de renda variável e 
que pretenda migrar para renda fixa, poderá beneficiar-se desta redução de alíquota. 
 
 

2) IOF/Câmbio para remessa de juros sobre o capital próprio (“JCP”) e dividendos 

 
Foi restringida a aplicação da alíquota zero na remessa de JCP e dividendos às aplicações 
realizadas no mercado financeiro e de capitais, efetuadas na forma regulamentada pelo CMN. 
Anteriormente, a alíquota zero abrangia, também, as remessas que envolvessem qualquer 
companhia que tivesse registro em bolsa de valores. 



 

 
 

 

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. 

 

 

3) Empréstimos e financiamentos 

 
Foi reduzida a zero a alíquota do IOF/Câmbio nas operações de ingresso e saída de recursos 
destinados a empréstimos e financiamentos externos. Anteriormente, tais operações estavam 
sujeitas à alíquota de 0,38% (exceto captações destinadas a repasse no País, que já gozavam 
da alíquota zero). 
 
 

4) IOF/Títulos – Entidades de Direito Público, beneficentes, assistência social e de 
educação 

 
O Decreto nº 6.613/2008 corrigiu uma distorção do antigo RIOF, reconhecendo que não se 
aplica a incidência do IOF/Títulos nas operações financeiras realizadas por entidades de Direito 
Público, beneficentes, assistência social e de educação. 
 
Este tema foi objeto de diversas discussões judiciais, uma vez que, fundamentado na 
regulamentação anterior, o Fisco sustentava que a imunidade tributária conferida a tais 
entidades não se aplicava a seus investimentos no mercado financeiro e de capitais. 
 
Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. 
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