
 

 

 

 

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

IOF/Câmbio para Investidor Estrangeiro - Decreto nº 6.983/08 Data 27/10/2009 

 
Com o objetivo de proteger os exportadores brasileiros, evitando uma sensível valorização do 
Real frente ao Dólar Americano, foi editado o Decreto nº 6.983, publicado em 20 de outubro de 
2009, que promoveu 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, especificamente no que 
tange ao Imposto na modalidade que onera as operações de câmbio (“IOF/Câmbio”). 
 
O texto do novo inciso XXI, do parágrafo 1º, do artigo 15, do RIOF, traz a majoração a 2% (dois 
por cento) nas "liquidações de operações de câmbio para ingresso de recursos no País, 
realizadas por investidor estrangeiro, para aplicação no mercado financeiro e de capitais". O 
retorno dos recursos investidos no Brasil ao exterior se mantém à alíquota zero, nos termos do 
inciso XXII também inserido pelo Decreto em referência.  
 
É de se notar que a majoração em comento se refere somente aos investimentos via Resolução  
CMN nº 2.689/00, o que inclui investimentos em Fundos de Investimento em Participações 
(“FIP”), não abrangendo os investimentos diretos em pessoas jurídicas no Brasil, nos termos da 
Lei nº 4.131/62 (embora a ausência da expressão “na forma regulamentada pelo Conselho 
Monetário Nacional – CMN” no inciso inserido, tal como observado em alterações anteriores, 
tenha causado alguma dúvida entre os investidores).  
 
Por fim, em resposta a qualquer expectativa de nossos clientes de que haja previsão quanto a 
prazo para o retorno à alíquota zero, cumpre-nos observar que nada há de expresso nesse 
sentido. Porém, vale lembrar que, pelas características do tributo, a alíquota do IOF pode ser 
alterada a qualquer momento (tal como visto nesta oportunidade) por meio de Decreto 
presidencial.  
 
Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. 
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Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7553 
 

Monique Haddad Knöchelmann (monique@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7559 


