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

ALTERAÇÕES  NA LEGISLAÇÃO  DO IMPOSTO SOBRE 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU 
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (“IOF”).  Data 25/05/2012 
 
 
Notadamente, um dos tributos mais utilizados pelo Governo Federal para fins de 
controle de mercado nos últimos tempos é o IOF, o qual, por seu caráter parafiscal, 
provou ser ferramenta de enorme utilidade para regulação de aspectos 
macroeconômicos. 
 
Nesse sentido, recentemente foram promovidas alterações na legislação do IOF, 
conforme destacamos a seguir: 
 
Em 22.05.2012, foi publicado o Decreto nº 7.726, o qual, por meio de seu artigo 1º, 
alterou os artigos. 7º e 8º 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, no intuito de incentivar o consumo diante da crise que 
assola os mercados internacionais, foram alteradas as alíquotas incidentes sobre as 
operações de empréstimo, desconto, adiantamento a depositante, excessos de limite e 
financiamento para aquisição de imóveis não residenciais, em que o mutuário seja 
pessoa física para 0,0041% ao dia. 
 
O Decreto também alterou para zero a alíquota incidente na operação de crédito 
realizada por instituição financeira pública federal em que sejam tomadores de recursos 
pessoas físicas com renda mensal de até dez salários mínimos, desde que os valores 
das operações sejam direcionados exclusivamente para adquirir bens e serviços de 
tecnologia assistiva destinados a pessoas com deficiência, nos termos do parágrafo 
único do art. 1º da Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003. 
 
Além do supracitado Decreto, em 23.05.2012 foi publicada a Instrução Normativa da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (“IN RFB”) nº 1.271, a qual altera a IN RFB nº 
1.207, de 3 de novembro de 2011, que dispõe sobre a incidência do IOF nas operações 
com derivativos. 
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Tal IN RFB esclarece que a transferência de posição em derivativos financeiros entre 
fundos de investimento, decorrente de operações de incorporação, fusão e cisão, não 
produz efeitos para fins de incidência do imposto. 
 
Além disso, na esteira do Decreto nº 7.699, de 16 de março de 2012, a mencionada IN 
SRF trata da regulamentação da alíquota zero de IOF no caso de contratos de 
derivativos para cobertura de riscos, inerentes à oscilação de preço da moeda 
estrangeira, decorrentes de contratos de exportação firmados por pessoa física ou 
jurídica residente ou domiciliada no País. 
 
Com efeito, para fazer jus à alíquota zero acima mencionada, o valor total da exposição 
cambial vendida diária referente às operações com contratos de derivativos não poderá 
ser superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes o valor total das operações de 
exportação realizadas no ano anterior pela pessoa física ou jurídica titular dos contratos 
de derivativos. 
 
Ainda, o limite acima estará sujeito à comprovação de operações de exportação cujos 
valores justifiquem a respectiva exposição cambial vendida, realizadas no período de 
até 12 (doze) meses subsequentes ao da data de ocorrência do fato gerador do IOF, 
sendo que, quando houver falta de comprovação ou descumprimento da condição 
mencionadas anteriormente, o IOF será devido a partir da data de ocorrência do fato 
gerador e calculado à alíquota de 1% (um por cento), acrescido de juros e multa de 
mora. 
 
Por fim, tal IN RFB deixa claro que a pessoa jurídica exportadora, relativamente às 
operações de hedge, poderá descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, 
devido em cada período, o IOF apurado e recolhido em decorrência das operações 
com os derivativos cambiais, sem prejuízo das situações em que a alíquota do imposto 
será reduzida a zero. 
 
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  
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H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7551 
 
Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7572 
 
Wilson Rodrigo Vieira da Silva (wilson@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7596  
 


