
 

 

 

 

 

 

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

 
DECRETO Nº 7.632 DE 01.12.2011 – ALTERAÇÃO DE 
ALÍQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, 
CÂMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES 
MOBILIÁRIOS (“IO/CÂMBIO”). Data 01/12/2011 
 
Em 01/12/11, foi publicado o Decreto nº 7.632, o qual, por meio de seu artigo 1º, 
alterou os artigos. 7º e 15-A do Decreto nº 6.306, de 14.12.2007, que regulamenta o 
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou 
Valores Mobiliários (“RIOF”). 
 
Dentre as alterações procedidas, foram alteradas as alíquotas incidentes sobre as 
operações de empréstimo, desconto, adiantamento a depositante e financiamento para 
aquisição de imóveis não residenciais, em que o mutuário seja pessoa física, para 
0,0068% ao dia. 
 
Também foram alteradas as alíquotas incidentes sobre as operações previstas nos 
incisos XII a VVIII e XXIII do artigo 15-A do RIOF, as quais podem ser assim 
resumidas: 
 
(i) liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro para 
ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, para 
aplicação no mercado financeiro e de capitais, exceto as operações descritas nos itens 
(ii), (iii), (iv), (vi) e (viii) abaixo – 6% (seis por cento);  
 
(ii) liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro relativas 
a transferências do exterior de recursos para aplicação no País em renda variável 
realizada em bolsa de valores ou em bolsa de mercadorias e futuros, na forma 
regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN’) – 0% (zero por cento); 
 
(iii) liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro para 
aquisição de ações em oferta pública registrada ou dispensada de registro na 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) ou para a subscrição de ações – 0% (zero 
por cento); 
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(iv) liquidações de operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro 
inclusive por meio de operações simultâneas para aquisição de cotas de fundos de 
investimento em empresas emergentes e de fundos de investimento em cotas dos 
referidos fundos – 0% (zero por cento); 
 
(v) liquidações de operações de câmbio para fins de retorno de recursos aplicados por 
investidor estrangeiro nos mercados financeiro e de capitais – 0% (zero por cento); 
 
(vi) liquidações de operações simultâneas de câmbio para ingresso no País de 
recursos através de cancelamento de depositary receipts, para investimento em ações 
negociáveis em bolsa de valores – 0% (zero por cento); 
 
(vii) liquidações de operações simultâneas de câmbio para ingresso no País de 
recursos originários da mudança de regime de investidos estrangeiro, de investimento 
direto de que trata a Lei nº 4.131/1962, para investimento em  ações negociáveis em 
bolsa de valores, na forma regulamentada pelo CMN – 0% (zero por cento); e 
 
(viii) operações de câmbio contratadas por investidor estrangeiro, para ingresso de 
recursos no País, para aquisição de títulos ou valores mobiliários emitidos na forma dos 
arts. 1º e 3º da Lei nº 12.431/2011 – 0% (zero por cento). 
 
 
Sendo o que nos cumpre para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos adicionais sobre o assunto. 
 
Responsáveis: 
 
Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7553  
 
Bruno Baruel Rocha (bruno@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7588 
 
Vitor Martins Flores (vitor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7555 


