
 

 

 

 

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

 

Novo Regulamento do Imposto sobre Operações de Crédito, 

Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários 

(IOF) – Decreto nº 6.306, de 14.12.2007/Alterações Relevantes Data 28/12/2007 

 
 

Em 17 de dezembro pp., foi publicado o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, 
aprovando o novo regulamento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou 
relativas a Títulos e Valores Mobiliários (“Novo RIOF”). 
 
1) Alteração Específica – Operações de Crédito contratadas por prazo indeterminado 
 
Dentre as alterações promovidas, destaca-se a regra específica (artigo 7º, parágrafo 14) 
aplicável às operações de crédito firmadas em contratos por prazo indeterminado e valor 
determinado, que estabelece ser aplicável, nestes casos, a alíquota diária prevista para a 
operação (0,0041%) sobre base de cálculo equivalente ao valor do principal multiplicado por 
365. 

Sob a égide da legislação anterior1, tais operações sujeitavam-se à tributação pelo IO/Crédito 
tendo como base de cálculo o valor principal entregue ou colocado à disposição e, como 
alíquota, 0,0041% ao dia, limitado a 365 dias. Ou seja, parece-nos que o Novo RIOF pretendeu 
equiparar o contrato por prazo indeterminado ao contrato com prazo determinado de 1 ano, 
prejudicando os contratos com prazo indeterminado que tenham vida efetiva inferior a isso.  

Apresentamos um exemplo prático para melhor visualização, considerando um contrato por 
prazo indeterminado, com valor determinado de R$ 100.000,00 e duração efetiva do contrato de 
100 dias: 
 

Item de Cálculo Antigo RIOF Novo RIOF 

Base de Cálculo R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 x 365 = R$ 36.500.000,00 
Alíquota 0,0041% x 100 (obedecido 

limite de 365 dias) = 0,41% 
0,0041% 

IO/Crédito  R$ 410,00 R$ 1.496,50 

 

                                         
1
 Artigo 7º, I, b, combinado com o parágrafo 1º, do Decreto nº 4.494, de 03 de dezembro de 2002. 



 

 
 

 

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. 

 

Assim, tal alteração é passível de questionamento judicial, seja porque o Decreto não é 
instrumento adequado para alterar a base de cálculo de um imposto, seja porque a alteração da 
base ofende princípios como o da isonomia e da capacidade contributiva. 
 
2) Alterações Gerais 
 
No que diz respeito às alterações mais gerais da norma, podemos destacar aquela referente ao 
prazo para recolhimento do IOF. Além de adequar a lei às demais normas vigentes no 
ordenamento jurídico, o decreto introduziu um novo parâmetro para o contribuinte na contagem 
do prazo para o recolhimento do imposto, qual seja, a data do registro contábil do imposto. 
Assim, o recolhimento do IOF se dará até o 3º dia subseqüente ao decêndio da cobrança, ou da 
data do registro contábil do imposto incidente sobre as operações de crédito, câmbio, seguro e 
relativas a títulos ou valores mobiliários. 
 
Especificamente com relação ao imposto incidente nas operações de câmbio, foram excluídas 
da norma algumas regras aplicáveis às bases de cálculo, tais como a inclusão na base dos 
valores pactuados a título de bonificações e dos valores das comissões de agentes no 
pagamento de importações. Outra novidade consiste na introdução de um inciso que reduziu à 
zero à alíquota incidente nas operações de câmbio que não possuam nenhum tratamento 
específico (artigo 15, parágrafo 1º, inciso IV).  
 
Sobre as operações relativas a títulos ou valores mobiliários, o legislador substituiu o emprego 
do termo “instituições financeiras” por menções mais genéricas, como “instituições autorizadas 
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários”, ou “instituição que intermediar 
recursos”. Além disso, a norma favoreceu as operações com Certificado de Direitos Creditórios 
de Agronegócio (CDCA), com Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) e com Certificado de 
Recebíveis do Agronegócio (CRA), reduzindo a zero a alíquota do IOF.  
 
Outra alteração importante, aplicável apenas ao imposto incidente nas operações de crédito e 
câmbio, foi o afastamento da prerrogativa do Ministério da Fazenda de estabelecer alíquotas 
diferenciadas para o IOF incidente nessas modalidades. 
 
Finalmente, no que concerne às disposições gerais da norma, a alteração mais relevante 
compreende a incorporação das regras já esboçadas por outros normativos relativas aos 
procedimentos para restituição dos créditos de IOF e compensação com outros débitos de 
tributos federais. 
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