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Fevereiro – Novas Regras para o Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais

 Com o obje�vo de buscar maior harmonização das normas que regem o Mercado de Câmbio, o Banco Central 
do Brasil promove a par�r do dia 03 de fevereiro, algumas alterações nos norma�vos que regem esse 
mercado. 

As alterações ocorrem com a entrada em vigor das Circulares nº(s) 3.690 e 3.691, ambas datadas de 16 de 
dezembro de 2013, quando fica revogado o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais 
(RMCCI) em vigor desde de março de 2005. 

A Circular nº 3.691/13 passa a regulamentar a Resolução nº 3.568, de 29 de maio de 2008, que em conjunto, 
cons�tuem as regras gerais do Mercado de Câmbio. 

Esses norma�vos não alteram os conceitos básicos aplicados às operações realizadas no Mercado de Câmbio. 
Apenas apresentam alguns ajustes com obje�vo de tornar a realização dessas operações mais eficientes. 

A principal alteração introduzida por esse norma�vo está relacionada a possibilidade de realização de 
operações de câmbio em pagamento de importações por pessoa diversa do importador em uma das seguinte 
hipóteses: 

I-  fusão, cisão ou incorporação de empresas e em outros casos de sucessão previstos em lei; 

II-  decisão judicial; 

III-  outras situações em que fique documentalmente comprovado que o pagador da importação possui 
a prerroga�va, considerando os aspectos de legalidade e fundamentação econômica, de realizar tal 
pagamento. 

Outra alteração está relacionada a possibilidade de contratação de operações para liquidação futura, 
devendo a liquidação ocorrer em até 360 dias no caso de operações de câmbio de importação e de natureza 
financeira, com ou sem registro no Banco Central do Brasil 

Já a Circular nº 3.690/13 estabelece novos códigos (naturezas cambiais) para as operações de câmbio, que 
foram reduzidos dos atuais 300 códigos para apenas 180. Apesar de parecer uma simplificação essa é a 
mudança mais significa�va. 

O principal obje�vo dessa mudança é buscar que as operações de câmbio sejam classificadas em naturezas 
que espelhem de forma clara a operação que está sendo realizada, acabando, em princípio, com a u�lização 
de contas genéricas, principalmente, com o conceito do "Reembolso de Despesas". 
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Esse obje�vo foi por demais reforçado nas reuniões promovidas pelo Banco Central junto as ins�tuições do 
mercado financeiro, portanto, doravante os contratos de câmbio devem refle�r a operação que se realiza. 

Nesse sen�do orientamos nossos clientes a buscar junto a seus parceiros no exterior que evitem as descrições 
genéricas tais como: "Expenses Fees", "Expenses Reimbursements", devendo a documentação suporte as 
operações de câmbio, doravante, trazer descrição amplamente detalhada da natureza efe�va do pagamento 
ou recebimento que se pretende realizar. 

Além dessas alterações, e devido a revogação RMCCI, o Banco Central do Brasil também promoveu ajustes na 
norma�zação dos Capitais Internacionais (Capitais Estrangeiros no País e Capitais Brasileiros no Exterior). 

Doravante essas operações passam a ser regidas pela Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013 que 
norma�za a Resolução nº 3.854, de 27 de maio de 2010. 

A nova Circular não traz alterações significa�vas na legislação vigente, apenas adequações. Parte do fato de 
que anteriormente havia uma sobreposição de vários disposi�vos constantes da Resolução que replicavam no 
RMCCI. 

Como é normal em qualquer alteração, acreditamos que nas primeiras semanas possa haver alguma 
dificuldade adicional para a realização de operações de câmbio devido, principalmente, as novas naturezas 
cambiais, mas que rapidamente essa situação venha a se normalizar. 

Desde já nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, não hesitem em nos 
contatar. 
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 Atenciosamente, 

 
Sergio Bro�o

Diretor 
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