
MEMORANDO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.732/17 – ALTERAÇÃO DA 
IN RFB Nº 1.455/14 – GANHO DE CAPITAL AUFERIDO POR 

PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR 

Prezado Cliente, 

Foi publicada no Diário Oficial da União do dia 29 de agosto a Instrução 
Normativa RFB nº 1.732, de 25 de agosto de 2017, que altera a IN RFB nº 
1.455/14 no que toca aos ganhos de capital percebidos no Brasil por pessoa 
jurídica domiciliada no exterior. 

Anteriormente, a IN RFB nº 1.455 estabelecia que os ganhos auferidos nessa 
situação se sujeitassem ao imposto de renda na fonte, à alíquota única de 15%. 
Com a nova redação do art. 21, esses ganhos passam a se submeter ao imposto 
segundo alíquotas progressivas: 

(i) 15% sobre a parcela dos ganhos que permaneça inferior a R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 

(ii) 17,5% sobre a parcela que supere R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 
reais) e não ultrapasse R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 

(iii) 20% sobre a parcela que esteja entre R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) e R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e 

(iv) 22,5% sobre a parcela que sobrepujar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões 
de reais). 

Ainda vale notar que na alienação em partes do mesmo bem ou direito, a 
partir da segunda operação, o ganho percebido será adicionado ao que foi 
apurado em etapas anteriores, para aplicação das alíquotas do imposto. Nessa 
hipótese, o imposto pago em operações anteriores pode ser deduzido do 
montante final apurado. 

Destaca-se no novo ato que, em operações de incorporação de ações que 
envolvam valores mobiliários cujo titular seja investidor estrangeiro, a 
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto será da 
incorporadora no Brasil, segundo o art. 26 da Lei nº 10.833/03. 

Por fim, a alíquota de 15%, que vigorava antes das alterações promovidas pela 
IN RFB nº 1.732, se aplica apenas aos fatos geradores ocorridos até 31 de 
dezembro de 2016. 



Permanecemos à disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 
Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 
T.: +55 (11) 3568-3168 
F.: +55 (11) 3568-3180 
Brasil 
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