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            MINISTÉRIO DA FAZENDA 

23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL 

6ª REGIÃO FISCAL 

PROCESSO Nº 
      

SOLUÇÃO DE CONSULTA        Nº 
22, de 15 de março de 2007 

INTERESSADO 
      

CNPJ/CPF 
      

DOMICÍLIO FISCAL 
      

 

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários - IOF 

Ementa: BASE DE CÁLCULO 
Na prorrogação, renovação, novação, composição, 
consolidação, confissão de dívida e negócios 
assemelhados, de operação de crédito em que não haja 
substituição de devedor, a base de cálculo do IOF será 
o valor não liquidado da operação anteriormente 
tributada, sendo essa tributação considerada 
complementar à anteriormente feita, aplicando-se a 
alíquota em vigor à época da operação inicial. 

Dispositivos Legais: Lei nº 9.779, de 1999, art. 13; 
Decreto nº 4.494, de 2002 (Regulamento do IOF), 
artigos 2º, I, c, 3º, § 1º, VI, § 4º, 7º, § 7º. 

 
DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. 
REGISTRE-SE QUE A PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE ATO NORMATIVO 
SUPERVENIENTE MODIFICA AS CONCLUSÕES EM CONTRÁRIO C ONSTANTES EM 
SOLUÇÕES DE CONSULTA OU EM SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIA,  
INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE (art s. 99 e 100 do Decreto 
nº 7.574, de 29 de setembro de 2011). 

RELATÓRIO 
 

 
A pessoa jurídica acima identificada, entidade fechada de previdência 

complementar, formula consulta sobre a legislação tributária  federal relativa ao Imposto sobre 
Operações  de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativa a Títulos e Valores Mobiliários  (IOF), na 
qual informa o que se segue. 
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2.  Diz que tem por permissão legal para aplicar parcela de seus recursos na 
concessão de empréstimos aos seus participantes, conforme Resolução CMN nº 3.121,de 
25.09.2003. 
 
3.  Em suas operações de empréstimos, a consulente faz a retenção do IOF e o seu 
recolhimento aos cofres públicos, nos termos do art. 2º do Decreto nº 4.494, de 2002 
(Regulamento do IOF). 
 
4.  No momento, atendendo a pleito de seus participantes, a entidade consulente 
avalia a prorrogação de prazo de concessão de empréstimos. 
 
5.  Isso posto, consulta: 
 

a) A repactuação do empréstimo, exclusivamente em relação ao prazo, sem liberação ou 
liquidação de valores, é considerada para fins de IOF uma nova operação? 

 
b) Em caso afirmativo, o IOF incidiria sobre qual valor: o original, já tributado por ocasião 

de sua liberação integral, ou o saldo remanescente na data de repactuação do prazo? 
 

FUNDAMENTOS LEGAIS 
 

 
6.  O Decreto nº 4.494, de 2002 (Regulamento do IOF) 

 
Art. 2º  O IOF incide sobre: 
 
I - operações de crédito realizadas: 
 
(...) 
 
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei nº 9.779, 
de 19 de janeiro de 1999, art. 13). 
 
(...) 
 
Art. 3º  O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que 
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado 
(Lei nº 5.172, de 1966, art. 63, inciso I). 
 
(...) 
 
§ 1º Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de 
crédito:  
 
(...) 
 
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos 
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7º e 10 do art. 7º; 
 
(...) 
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§ 4º A expressão "operações de crédito" compreende as operações de: 
        
 I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e 
desconto de títulos (Decreto-Lei nº 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1º, inciso 
I); 
 
(...) 
 
Art. 7º  A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei nº 
8.894, de 1994, art. 1º, parágrafo único, e Lei nº 5.172, de 1966, art. 64, inciso 
I): 
 
(...) 
 
§ 7º  Na prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, 
confissão de dívida e negócios assemelhados, de operação de crédito em que 
não haja substituição de devedor, a base de cálculo do IOF será o valor não 
liquidado da operação anteriormente tributada, sendo essa tributação 
considerada complementar à anteriormente feita, aplicando-se a alíquota em 
vigor à época da operação inicial. 

 
7.  O fato gerador do Imposto sobre  Operações de Crédito, Câmbio e Seguros, ou  
relativas a Títulos ou Valores  Mobiliários (IOF) é, à luz do delineamento constitucional (CF, 
art. 153, V) e  da definição estabelecida pelo Código Tributário Nacional (CTN, art. 63, I),  a 
realização da operação de empréstimo, e se reputa acontecido a partir do  momento em que o 
mutuante coloca os recursos à disposição do mutuário. Este é o momento de verificação da 
incidência do imposto. Nesse acontecimento, surge a obrigação de pagar o tributo. 

 

CONCLUSÃO 
 

 
8.  Em face do exposto, respondo à consulente que: 
 

a) O fato gerador do IOF é a realização da operação de empréstimo, e se reputa acontecido 
a partir do momento em que o mutuante coloca os recursos à disposição do mutuário. 
Assim, a repactuação do empréstimo, ainda que exclusivamente em relação ao prazo, 
sem liberação ou liquidação de valores, é considerada para fins de IOF uma nova 
operação.  

 
b) Na prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão de dívida e 

negócios assemelhados, de operação de crédito em que não haja substituição de 
devedor, a base de cálculo do IOF será o valor não liquidado da operação anteriormente 
tributada, sendo essa tributação considerada complementar à anteriormente feita, 
aplicando-se a alíquota em vigor à época da operação inicial. 

 

ORDEM DE INTIMAÇÃO 
 

 
9.  Dê-se ciência desta solução. 
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10.  [...]. 
 
11.  Na forma do disposto no art. 48 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, os 
processos administrativos de Consulta serão solucionados em instância única, não 
comportando assim a presente solução de consulta recurso de ofício ou voluntário. 
Excepcionalmente, se o interessado tomar conhecimento de outra solução divergente desta, 
aplicada à mesma matéria e fundada em idêntica norma jurídica, poderá interpor recurso  
especial, sem efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência desta solução, para a 
Coordenação-Geral de Tributação - Cosit, em Brasília - DF, na forma da Instrução Normativa 
SRF  nº 573/2005, art. 16. 

Belo Horizonte, 5 de março de 2007. 

 
 

FRANCISCO PAWLOW 
Chefe/DISIT/6ª R.F. 

Competência delegada pela Portaria SRRF n.º 112/1999 (DOU de 26/05/1999)  

 

 

 

 


