
 

 

 

 

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

IOF/TVM – Recibos de ação no exterior - Decreto nº 7.011/09 Data 19/11/2009 

 

 

Como é de conhecimento, no final do mês de outubro passado, foi editado o Decreto nº 
6.983/09, alterando o atual Regulamento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 
Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (“RIOF” - aprovado pelo Decreto nº 
6.306/07, com modificações posteriores), determinando a majoração a 2% (dois por cento) do 
Imposto na modalidade que onera as operações de câmbio (“IOF/Câmbio”) sobre os ingressos 
de recursos no Brasil para investimento no mercado financeiro e de capitais.  
 
Em linha com esta última alteração legislativa e de modo a proteger o mercado nacional e evitar 
que os lançamentos de futuras ações, por meio de recibos, ocorra no exterior em detrimento do 
Brasil, hoje foi publicado novo Decreto, de nº 7.011/09. Referido Decreto estabeleceu a 
incidência do Imposto na modalidade que onera as operações com títulos e valores mobiliários 
(“IOF/TVM”), à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre a cessão de 
ações a agentes financerios custodiantes no Brasil com o fim específico de lastrear a emissão 
de recibos negociados no exterior, os chamados “depositary receipts”.  
 
Com a medida, pretende-se evitar que, para burlar a incidência do IOF/Câmbio a 2% (dois por 
cento), ações brasileiras “migrem” para o mercado internacional, por meio de emissão de 
recibos no exterior, satisfazendo a demanda estrangeira, sem que esses investidores tivessem 
que investir diretamente no Brasil.  
 
Note-se que o Imposto ora instituído, à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), 
tem natureza diversa daquele (IOF/Câmbio) que se pretende equalizar: trata-se de IOF/TVM, 
vez que incidirá sobre a cessão das ações brasileiras ao custodiante no Brasil, não havendo 
operação de câmbio passível de tributação. Este agente, aliás, será o contribuinte do tributo, 
embora, sabe-se, esse custo seja economicamente repassado ao investidor estrangeiro. 
 
Assim, apesar do intuito econômico e estratégico claramente assumido pelo Governo, não se 
trata de operação de câmbio (sequer simbólico), nem incidência do IOF/Câmbio, mas de 
incidência tributária diversa, de IOF/TVM, sobre a cessão da ação a lastrear a emissão do 
recibo no exterior.  



 
 

 

 
Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. 
 
Responsáveis: 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7552 

 

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

Tel.: 55 11 3201-7559 


