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RESUMO 
SCOPEL, Carolina Pimentel. Controle Cambial em Opera~oes de 
lmporta~ao e Exporta~ao - Evolu~ao Legislativa e seu lmpacto nas 
Empresas Nacionais. 0 domfnio dos procedimentos inerentes ao comercio 
exterior tern se mostrado como desafio para grande parte do empresariado 
brasileiro. Num pafs onde as divisas sao controladas exclusivamente pelo 
Governo e as normas sao editadas de acordo com o mercado e Indices 
econom1cos, faz-se necessano urn constante acompanhamento e 
aprimoramento daqueles que pretendem perdurar no mercado, cada vez mais 
competitivo. 0 presente trabalho analisara os 6rgaos envolvidos no controle 
cambial brasileiro, com enfoque em recente legislagao que, no espfrito de 
controlar as divisas a medida que elas ficam mais escassas, veio para 
simplificar de certa forma os registros e controles exercidos pelo Estado em 
materia cambial, com especial enfoque nas operagoes de importagao e 
exportagao. Ainda que alguns procedimentos tenham sido simplificados, sera 
possfvel verificar que ainda assim e necessaria grande controle e domfnio das 
ferramentas de gestao para que uma empresa e os empresarios possam 
manter-se no mercado, gerando divisas para o pafs e desenvolvendo suas 
atividades de forma lfcita. 

Palavras-chave: controle cambial, divisas e operagoes de importagao e 
exportagao, Lei Federal 11 .371/2006 
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1. INTRODUCAO 

0 controle das divisas estrangeiras e, no Brasil, monop61io do Estado. Cabe 

aos entes estatais regulamentar, controlar e fiscalizar as operag6es que envolvem 

moedas estrangeiras, entrada e safda de divisas do pafs. 

Referido controle pode ser mais ou menos rigoroso de acordo com a 

situagao economico-financeira do pafs e de acordo com o equilfbrio que haja em sua 

balanga comercial. Em epocas de fuga do capital nacional do pafs, e certo que um 

rigor maior sera adotado em quaisquer operag6es que envolvam exportag6es e 

retorno dos recursos ao pafs. Da mesma forma, operag6es que envolvam entrada 

de capitais estrangeiros serao, igualmente, mais controladas, fiscalizadas e ate 

mesmo dificultadas. 

A balanga comercial de um pafs e fator determinante na definigao, pelo 

Governo, da polftica de controle cambial. 0 volume de divisas que entram e saem 

do pafs influencia o modo de regulamentagao cambial. 

Nos ultimos anos, a economia nacional tern apresentado um forte 

aquecimento e as exportag6es de produtos nacionais vern crescendo de forma 

bastante significativa. Tais fatos levam a balanga comercial brasileira a apresentar, 

de modo sucessivo, superavit consideravel. Esse cenario favoravel influencia 

sobremaneira a forma de controle cambial por parte da administragao publica. 

As normas legais que outrora tratavam sabre o tema de controle cambial 

datavam das decadas de 30 e 60, em sua grande maioria. Como passar do tempo 

e a evolugao positiva da balanga comercial, ficou clara que aquela legislagao nao 

mais se mostrava adequada a realidade do pafs. Assim sendo, alterag6es 

profundas foram introduzidas na forma de tratamento do controle cambial, em 

especial no ano de 2006, atraves de lei ordinaria que representou uma grande 

novidade as empresas exportadoras e importadoras de todo pafs, que, aos poucos, 

vern se adaptando a realidade de um controle cambial diferente do que ocorrera nas 

ultimas decadas. 

Nos dias atuais, em que o mercado torna-se cada vez mais competitive, 

grande parte do empresariado brasileiro, nao importa o volume de neg6cios, desde a 

pequena empresa ate grandes conglomerados, realiza ao menos algumas 

operag6es de importagao ou exportagao. Tais operag6es demandam alguns 

procedimentos especfficos, regras pr6prias a serem observadas. 



lmportante destacar que, ao realizar operac;6es de importac;ao e exportac;ao, 

o empresario deve rigorosamente observar a legislac;ao espedfica sabre o tema, de 

forma a cumprir formalidades e prazos espedficos, sob pena de sofrer sanc;6es par 

agir em desacordo com o definido nas normas e regulamentos pertinentes. 

0 presente trabalho tern par objetivo principal apresentar urn breve relata do 

controle cambial no Brasil, a regulamentac;ao sabre o tema, sua evoluc;ao e, 

principalmente, demonstrar que, com a evoluc;ao da balanc;a comercial para uma 

situac;ao favoravel as empresas nacionais, o legislador abrandou as sanc;6es em 

materia de controle cambial. Ainda assim, toda empresa que desejar permanecer no 

mercado e, principalmente, nele evoluir, devera atentamente observar as regras a 

serem seguidas em materia de controle cambial. 

No decorrer do presente trabalho, portanto, o leitor tera uma visao geral dos 

6rgaos da administrac;ao publica responsaveis pelo controle e fiscalizac;ao cambial; 

sera apresentado as principais normas legais que regulamentam a entrada, safda e 

registro de capitais estrangeiros; tera urn retrospecto e atualizac;ao da situac;ao da 

balanc;a comercial brasileira e, de forma mais detida, podera verificar as principais 

alterac;6es trazidas par recente legislac;ao que permitiu, dentre outros, a manutenc;ao 

de recursos oriundos de exportac;ao no exterior, desde que observadas algumas 

regras. 

Espera-se, ao final deste trabalho, que de forma alguma tern a pretensao de 

esgotar o assunto, que e deveras vasto, risco, cheio de detalhes e regulamentado 

par legislac;ao muito esparsa, que o leitor possa verificar que, para operar em 

operac;6es de importac;ao e exportac;ao, basta observar com atenc;ao certas regras e 

procedimentos e, com as devidas cautelas, tirar proveito do mercado mundial, de 

tudo que ele oferece e das oportunidades de neg6cios que o mundo globalizado 

pode trazer. 
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2. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E ORGAOS DE CONTROLE E 

FISCALIZACAO 

0 Sistema Financeiro Nacional, da forma que se conhece hoje, foi criado e 

institufdo a partir da entrada em vigor da Lei Ordinaria n. 4595, de 31 de dezembro 

de 1964. 

0 Sistema Financeiro Nacional e composto por 6rgaos normativos, 

entidades supervisoras e operadores. Gada 6rgao, dentro de sua competencia, 

opera no sentido de concretizar a fungao e objetivo do Sistema Financeiro Nacional 

que e o de regulamentar, fiscalizar e controlar as operag6es de um sistema que 

abrange o Conselho Monetario Nacional, o Banco Central do Brasil, o Banco do 

Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e todas as demais 

instituig6es financeiras publicas e privadas. 

Outro 6rgao de controle no que diz respeito a materia cambial e a Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, que e um 6rgao vinculado ao Ministerio da Fazenda e 

tern como atribuig6es, dentre outros, administrar os tributos incidentes sobre o 

comercio exterior e interpretar, aplicar e elaborar propostas para o aperfeigoamento 

da legislagao aduaneira federal. 

Como se vera adiante, para que o Estado torne possfvel o controle das 

operag6es cambiais, diversos 6rgaos e mecanismos estao intimamente ligados. 

2.1 0 Conselho Monetario Nacional 

0 Conselho Monetario Nacional e o 6rgao normativo do Sistema Financeiro 

Nacional, cuja fungao prioritaria e emitir normas que visem a assegurar o born 

funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Trata-se de um 6rgao colegiado 

vinculado ao Ministerio da Fazenda. 

lntegram o Conselho Monetario Nacional o Ministro da Fazenda, o 

Presidente do Banco Central do Brasil eo Ministro do Planejamento. 

As fungoes do Conselho Monetario Nacional que mais estao ligadas ao 

controle cambial sao as de regular o valor interno e externo da moeda e o equilibria 

do balango de pagamentos, coordenando ainda as polfticas monetarias e da dfvida 

publica interna e externa. 
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Conforme estabelecido em lei, sao ainda objetivos do Conselho Monetario 

Nacional, adaptar o volume dos meios de pagamentos as necessidades da 

economia nacional; regular o valor interno e externo da moeda; orientar a aplicagao 

dos recursos das instituigoes financeiras e dos instrumentos financeiros; zelar pela 

liquidez e solvencia das instituigoes financeiras; coordenar as pollticas monetaria, 

creditfcia, orgamentaria e fiscal. 

Dentro de sua fungao, portanto, o Conselho Monetario Nacional emite 

normas que devem ser observados quando da realizagao de operagoes cambiais. 

2.2 Receita Federal do Brasil 

Tambem responsavel pelo controle cambial, a Secretaria da Receita Federal 

do Brasil e urn 6rgao especffico, singular, subordinado ao Ministerio da Fazenda, 

que exerce fungoes essenciais de modo a garantir que o Estado cumpra seus 

objetivos. 

A Receita Federal e responsavel pela administragao dos tributos de 

competencia da Uniao, inclusive os previdenciarios, bern como aqueles incidentes 

sabre o comercio exterior. Tern forte atuagao na prevengao e combate de atos 

illcitos relacionados ao comercio internacional. 

Com a entrada em vigencia da Lei 11.371 de 2006, a Receita Federal do 

Brasil passou a abarcar algumas fungoes e controles, outrora exercidos pelo Banco 

Central do Brasil, conforme sera detalhado mais adiante no presente trabalho. 

2.3 Banco Central do Brasil 

0 Banco Central do Brasil, da forma como se apresenta hoje, tambem foi 

criado e institufdo a partir da entrada em vigencia da Lei Federal n. 4595 de 1964 e 

veio para substituir a Superintendencia da Maeda e do Credito. Trata-se o Banco 

Central de uma autarquia vinculada ao Ministerio da Fazenda eo principal executor 

das orientagoes do Conselho Monetario Nacional. 

As principais fungoes do Banco Central, no que diz respeito ao controle 

cambial sao a fiscalizagao e autorizagao de funcionamento das lnstituigoes 

Financeiras (Operadores do Sistema Financeiro Nacional); o controle do fluxo de 
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capitais estrangeiros no pafs, registrando operag6es de cambia realizadas e todo 

investimento estrangeiro que entra no pafs. 

0 Banco Central do Brasil concentra o registro de todo investimento 

estrangeiro existente no pafs, promovendo periodicamente censo dos capitais 

estrangeiros, fiscalizando referidos investimentos e promovendo processos 

administrativos punitivos caso a legislagao patria deixe de ser observada. 

No controle cambial, o Banco Central do Brasil, juntamente com a 

Secretaria de Comercio Exterior - a qual sera abordada mais adiante, e a Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, sao os 6rgaos incumbidos de promover toda a 

fiscalizagao e controle das divisas estrangeiras. 

2.3.1 Sisbacen 

0 Sisbacen eo sistema de informag6es do Banco Central, que se comp6e 

de um conjunto de recursos de tecnologia da informagao, interligados em rede, 

atraves do qual o Banco Central conduz seus processos de trabalho. 

A fungao primordial do Sisbacen e realizar a coleta, armazenagem e troca 

de informag6es do Banco Central com os demais agentes do Sistema Financeiro 

Nacional. 

Todas as operag6es que envolvem entrada de capital estrangeiro no pafs 

devem ser registradas no Sisbacen. 

Os procedimentos para credenciamento e acesso ao Sisbacen sao 

diferenciados para cada tipo de usuario e sao regulamentados pelas disposig6es da 

Circular n. 3232 de 06 de abril de 2004. 

2.4 Controle e Processo Administrativo no Ambito do Banco Central 

Apesar de alterag6es consideraveis na atuagao do Banco Central, cabe-lhe 

ainda a fiscalizagao e punigao de diversos atos relacionados ao comercio exterior, 

entrada e safda de divisas do pafs. 

No ambito do Banco Central, quando identificada a possfvel infragao a 

normas legais, primeiramente procede-se a intimagao da parte interessada para que 

preste esclarecimentos a autarquia, no sentido de averiguar a legalidade do ato. 
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Necessaria lembrar que o Banco Central do Brasil possui competencia nao 

somente para fiscalizar e autuar atividades ligadas a entrada e salda de divisas, mas 

tambem competencia para fiscalizar as instituig6es financeiras e demais instituig6es 

que dependem de sua autorizagao para funcionar. No decorrer deste trabalho, 

entretanto, sera dado maior enfoque ao processo administrativo punitivo em 

atividades ligadas a divisas estrangeiras. 

Cabe ao Banco Central, ainda, acompanhar o mercado de cambia e os 

estoques de fluxos de capitais como exterior. 

A titulo exemplificativo, estao sujeitas as ag6es fiscalizadora e punitiva do 

Banco Central as seguintes entidades e pessoas flsicas: bancos multiplos, bancos 

comerciais e caixas economicas; bancos de investimento e desenvolvimento; 

financeiras; corretoras e distribuidoras; sociedades de arrendamento mercantil; 

sociedades de credito imobiliario; associag6es de poupanga e emprestimo; 

cooperativas de credito; administradores de instituig6es financeiras; administradoras 

de cons6rcios e seus administradores; auditores independentes; exportadores, 

importadores e agencias de turismo e pessoas flsicas ou jurldicas que atuem, sem 

autorizagao do Banco Central, em atividades por ele supervisionadas. 

A nao observancia de qualquer norma legal ou regulamentar disciplinadora 

das atividades fiscalizadas pelo Banco Central sujeita OS infratores as seguintes 

penalidades, de acordo com a gravidade do fato: advertencia; multa de ate R$ 

250.000,00; em casas de ilfcitos cambiais, multa de ate 300% do valor da operagao 

irregular; aos auditores independentes e administradoras de cons6rcio que infrinjam 

a lei, multa de ate R$ 500.000,00; em casas que se enquadrem na lei que trata do 

combate a lavagem de dinheiro, multa de ate 200% do valor da operagao ou do Iuera 

obtido com referida autuagao; suspensao do exerclcio de cargos; inabilitagao para o 

exerclcio de cargos de diregao na administragao ou gerencia em instituig6es na area 

de fiscalizagao do Banco Central; cassagao da autorizagao de funcionamento; 

proibigao temporaria de praticar atividades de auditoria em instituig6es financeiras e 

demais instituig6es autorizadas a funcionar pelo Banco Central. 

Uma vez instaurado o processo administrativo no ambito do Banco Central, 

os procedimentos sao conduzidos pelo Departamento de Controle e Analise de 

Processos Administrativos Punitivos - Decap, e compreendem as seguintes fases: 
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instauragao, defesa, exame do processo, decisao de primeira instancia, recurso e 

decisao de segunda instancia. 

lnstaurado o processo, mediante ciemcia da intimagao ou do auto de 

infragao pelo acusado, comega a fluir o prazo, nao inferior a trinta dias, para defesa, 

a ser deduzida por escrito e instrulda com os documentos em que se fundamentar. 

Ap6s a apresentagao da defesa ou do termino do prazo fixado na intimagao, 

o processo e internamente analisado e desse estudo resulta o parecer tecnico com 

proposta de solugao. Elaborado o parecer, o processo e submetido ao gerente 

tecnico ou chefe da unidade responsavel para manifestagao e: decisao, nos limites 

de sua algada, ou encaminhamento ao chefe do Decap; ou encaminhamento ao 

comite de analise de proposta de decisao de processes administrativos punitivos 

(Codep). 

Da decisao tomada nessa primeira instancia administrativa, o acusado deve 

ser intimado, podendo apresentar recurso ao 6rgao julgador de segunda instancia. 

Existem, nessa fase, dois tipos de recurso: ode oflcio eo voluntario. 0 recurso de 

oflcio e interposto pelo proprio Banco Central em face de decisao que nao aplique 

qualquer penalidade. 0 recurso voluntario permite ao acusado recorrer da decisao 

imposta pelo Banco Central aos 6rgaos de segundo grau, que pode ser o Conselho 

de Recursos do Sistema Financeiro Nacional - CRSFN ou ainda o Ministro da 

Fazenda, quando se tratar de illcitos relatives a lavagem de dinheiro. 

Mais adiante, o Conselho de Recurso do Sistema Financeiro Nacional sera 

abordado, uma vez que e ele o 6rgao em segunda instancia administrativa que 

analisa os recursos relatives a materia cambial. 

Nos casos de imposigao de multa, destaque-se que o nao recolhimento das 

multas dentro do prazo fixado implica na inscrigao do debito em Dlvida Ativa e no 

Cadastre Informative de credito nao quitados do setor publico federal - Cadin. Nao 

pago o debito, o acusado sofrera consequentemente execugao fiscal perante o Julzo 

de Direito competente. 

0 Banco Central, ainda, ao tomar conhecimento de illcitos que denotem a 

pratica de illcitos penais deve fazer a comunicagao de referida pratica ao Ministerio 

Publico e demais 6rgaos competentes. 

Todo o processo administrative no ambito do Banco Central esta sujeito aos 

prazos prescricionais previstos na Lei Federal n. 9873 de 1999, que estabelece que 
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a pretensao punitiva da autarquia federal que eo Banco Central, prescreve em cinco 

anos a contar da data de pratica do ato. 

2.4.1 CRSFN - Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 

0 Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e urn 6rgao 

colegiado, de segundo grau, que tern como atribuigao julgar em segunda e ultima 

instancia administrativa os recursos interpostos das decis6es relativas as 

penalidades administrativas aplicadas pelo Banco Central - BACEN, pela Comissao 

de Valores Mobiliarios - CVM e pela Secretaria de Comercio Exterior - SEC EX. 

0 Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional- CRSFN foi criado 

pelo Decreta n° 91.152, de 15.03.85. Transferiu-se do Conselho Monetario Nacional 

- CMN para o CRSFN a competencia para julgar, em segunda e ultima instancia 

administrativa, os recursos interpostos das decis6es relativas a aplicagao das 

penalidades administrativas referidas nos itens I a IV do art. 1° do referido Decreta. 

Permanece com o CMN a competencia residual para julgar os demais casos ali 

previstos, por forga do disposto no artigo 44, § 5°, da Lei 4.595/64. 

Como advento da Lei n° 9.069, de 29.06.95, mais especificamente em razao 

do seu artigo 81 e paragrafo unico, ampliou-se a competencia do CRSFN , que 

recebeu igualmente do CMN a responsabilidade de julgar os recursos interpostos 

contra as decis6es do Banco Central do Brasil relativas a aplicagao de penalidades 

por infragao a legislagao cambial, de capitais estrangeiros, de credito rural e 

industrial. 

0 CRSFN tern o seu Regimento lnterno aprovado pelo Decreta n° 1 .935, de 

20.06.96, com a nova redagao dada pelo Decreta n° 2.277, de 17.07.97, dispondo 

sobre as competencias, prazos e demais atos processuais vinculados as suas 

atividades. 

E formado por: urn representante do Ministerio da Fazenda; urn 

representante do BACEN; urn representante da Secretaria de Comercio Exterior; urn 

representante da Comissao de Valores Mobiliarios e quatro representantes das 

entidades de classe dos mercados afins, por estas indicados em lista trfplice. 

Como explanado anteriormente, aquele que tern contra si aplicada sangao 

em primeira instancia administrativa, pode recorrer ao Conselho de Recursos do 
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Sistema Financeiro Nacional, cuja decisao recursal e a ultima no ambito 

administrative. 

2.5 SECEX- Secretaria de Comercio Exterior 

Ao contnirio dos demais entes relacionados e envolvidos no controle 

cambial, a SECEX nao e vinculada ao Ministerio da Fazenda e sim ao Ministerio do 

Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior. 

Tern como principal fungao organizar os procedimentos de importagao e 

exportagao, bern como os procedimentos aduaneiros. Para tanto, tern competencia, 

dentre outras, para: formular propostas de polfticas e programas de comercio 

exterior e estabelecer normas necessarias a sua implementagao; propor medidas, 

no ambito das polfticas fiscal e cambial, de financiamento, de recuperagao de 

creditos a exportagao, de seguro, de transportes e fretes e de promogao comercial; 

propor diretrizes que articulem o emprego do instrumento aduaneiro com os 

objetivos gerais de polftica de comercio exterior, bern como propor alfquotas para o 

impasto de importagao, e suas alterag6es. 

A Secretaria de Comercio Exterior vern editando normas a serem 

observadas por exportadores e importadores no passo a passo das atividades de 

compra e venda alem das divisas nacionais. 

A Portaria Secex n. 25 - com todas as alterag6es que foram sendo 

incorporadas posteriormente, consolida as normas de comercio exterior. 

Para ilustragao, observa-se abaixo o organograma da Secretaria de 

Comercio Exterior. 
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2.6 SISCOMEX- Sistema lntegrado de Comercio Exterior 

0 Siscomex e a sistematica administrativa do Comercio Exterior Brasileiro 

que integra as atividades afins da Secretaria de Comercio Exterior - SECEX, da 

Receita Federal e do BACEN, para possibilitar as atividades de registro, 

acompanhamento e controle das diferentes etapas das operag6es de exportagao e 

importagao. 

Este sistema totalmente informatizado permitiu urn substancial ganho em 

velocidade, confiabilidade e possibilitou maior controle fiscalizat6rio, uma vez que 

deve ser alimentado com os dados completos de cada operagao. 
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Com o registro das operag6es no Siscomex, e possfvel aos 6rgaos 

fiscalizadores acompanhar cada operagao e tornar factfvel a defesa das divisas 

nacionais. 
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3. EVOLUCAO LEGISLATIVA E 0 CONTROLE CAMBIAL 

As normas relativas ao controle cambial evoluem conforme a evolugao da 

balanga comercial do pals, ou seja, conforme o volume de importag6es e 

exportag6es varia, altera o grau de controle do Governo sobre essas operag6es. 

E interesse da Nagao que a balanga comercial nao fique negativa e, 

portanto, o controle sobre a entrada de capital estrangeira pode tornar-se mais 

rigoroso. 

3.1 A Balanga Comercial - Principal Motivador das Alterag6es Ocorridas na 

Legislagao 

A balanga comercial espelha o volume de importag6es e exportag6es no 

pals. Quando ha um saldo positivo, ou seja, mais exportag6es do que importag6es, 

diz-se que houve superavit na balanga comercial. Se ocorrer o contrario, ou seja, 

mais importag6es do que exportag6es, denotando uma entrada de bens estrangeiros 

em maior volume do que a salda de bens nacionais, diz-se que houve deficit na 

balanga comercial. 

0 controle da balanga comercial e de vital importancia na geragao de 

riquezas de um pals, pois a industria nacional deve ser prestigiada, vendendo sua 

produgao alem mar e evitando que bens que concorram diretamente e, muitas 

vezes, de forma desleal, entrem no pals em claro prejulzo a industria nacional. 

Nos dias atuais, e sabido que a balanga comercial apresenta superavit e por 

tal razao a legislagao tern evoluldo no sentido de flexibilizar as operag6es de 

comercio exterior. 

Para se ter uma ideia, informag6es extraldas do site do Ministerio do 

Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, denota-se que na segunda semana 

de abril, com quatro dias uteis, a balanga comercial apresentou exportag6es de US$ 

2,494 bilh6es e importag6es de US$ 1 , 7 45 bilhao, resultando em superavit de US$ 

749 milh6es. Ate a 2a semana de abril, as exportag6es acumulam US$ 4,245 bilh6es 

e as importag6es, US$ 2,908 bilh6es, com superavit de US$ 1 ,337 bilhao. No ano, 

as exportag6es totalizam US$ 35,422 bilh6es e as importag6es, US$ 31 ,073 bilh6es, 

com saldo positivo de US$ 4,349 bilh6es. 

16 



Para se analisar a balanga comercial deste ana de 2009 com o ana 

passado, as informag6es oficiais constantes do site do Ministerio dao conta que, nas 

exportag6es, comparadas as medias ate a segunda semana de abril/2009 (US$ 

606,4 milh6es) com a de abril/2008 (US$ 669,4 milh6es), houve decrescimo de 

9,4%, em razao do declfnio de produtos manufaturados (-30,2%, de US$ 347,1 

milh6es para US$ 242,3 milh6es, em razao de aparelhos transmissores/receptores, 

avi6es, vefculos de carga, autom6veis, autopegas, calgados e pneumaticos) e 

semimanufaturados (-26,0%, de US$ 86,6 milh6es para US$ 64,1 milh6es, por conta 

de ferro fundido, oleo de soja em bruto, semimanufaturados de ferro/ago, couros e 

peles e alumfnio em bruto), enquanto registraram crescimento os produtos basicos 

(+31 ,7%, de US$ 219,5 milh6es para US$ 289,2 milh6es, por conta, principalmente, 

de petr61eo em bruto, minerio de ferro, farelo de soja, carne de frango e soja em 

grao). 

Relativamente a margo/2009, a media diaria das exportag6es aumentou 

13,0% (de US$ 536,8 milh6es para US$ 606,4 milh6es), devido ao crescimento de 

produtos basicos (+38,3%, de US$ 209,1 milh6es para US$ 289,2 milh6es) e 

semimanufaturados (+5,0%, de US$ 61,0 milh6es para US$ 64,1 milh6es), enquanto 

os manufaturados decresceram 4,8%, de US$ 254,5 milh6es para US$ 242,3 

milh6es). 

Nas importag6es, a media diaria ate a segunda semana de abril/2009, de US$ 

415,4 milh6es, ficou 29,2% abaixo da media de abril/2008 (US$ 586,7 milh6es) e 

9,0% inferior a margo/2009 (US$ 456,3 milh6es). No comparativo com abril/2008, 

cafram os gastos, principalmente, com combustfveis e lubrificantes (-65,6%), adubos 

e fertilizantes (-46,0%), aeronaves e pegas (-43,7%), borracha e obras (-37,5%) e 

vefculos autom6veis e partes (-31 ,5%). Em relagao a margo/2009, houve queda nos 

seguintes produtos: aeronaves e pegas (-48,5%), combustfveis e lubrificantes (-

39,7%), cereais e produtos de moagem (-39,1%), farmaceuticos (-16,9%), 

siderurgicos (-16, 1 %) e vefculos autom6veis e partes (-9,5%). 

Para ilustrar essa evolugao da balanga comercial, os graficos abaixo sao 

reproduzidos e mostram o volume de exportag6es e importag6es ate o mes de 

margo do corrente ana: 
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US$ milhoes FOB 

-
EXPORTA<;AO IMPORTA<;AO CORR. COMERCIO SALDO 

Periodo Dias Valor 
Ute is 

MAR<;O 22 11.809 

1a. semana (01 a 08) 5 2.682 
2a. semana (09 a 15) 5 2.515 
3a. semana (16 a 22) 5 2.793 
4a. semana (23 a 29) 5 2.698 
Sa. semana (30 a 31) 2 1.121 

Acumulado no ano 61 31.177 

Janeiro 21 9.782 
Fevereiro 18 9.586 
Marc;o 22 11.809 

Marc;o/2008 20 12.613 
Fevereiro/2009 18 9.586 
Var. % Man;o-2009/Marc;o-2008 
Var. % Marc;o-2009/Fevereiro-2009 

lan-Marc;o/2009 61 31.177 
lan-Marc;o/2008 61 38.690 
Var. % Jan/Mar - 2009/ 2008 

Acumulado de doze meses 

Abrii/2008-Marc;o/2009 253 190.429 
Abrii/2007-Marc;o/2008 249 165.336 
Var. % Abrii/Marc;o - 2009/2008 

Fonte : SECEX/MDIC. 
Ma r~o/2009 : 22 dias uteis; Mar~o/ 2008 : 20 dias uteis; Fevereiro/ 2009 : 18 dias uteis . 
Dados preliminares sujeitos a retifica~ao . 

Media Valor 
p/dia util 

536,8 10.038 

536,4 2.398 
503,0 2.377 
558,6 2.174 
539,6 2.235 
560,5 854 

511,1 28.165 

465,8 10.306 
532,6 7.821 
536,8 10.038 

630,7 11.625 
532,6 7.821 
-14,9 

0,8 

511,1 28.165 
634,3 35.929 
-19,4 

752,7 165.343 
664,0 131.271 

13,4 

Exporta~o- Valores Mensa is - US$ m iln& s FOB 
Jane iro-2006 a Mar90-.200S 

Media Valor 
p/dia util 

456,3 21.847 

479,6 5.080 
475,4 4.892 
434,8 4.967 
447,0 4.933 
427,0 1.975 

461,7 59.342 

490,8 20.088 
434,5 17.407 
456,3 21.847 

581,3 24.238 
434,5 17.407 
-21,5 

5, 0 

461,7 59.342 
589,0 74.619 
-21, 6 -20,5 

653,5 355.772 
527,2 296.607 

24,0 

23.000 •••• ~~~~ ••••••• ~~~~ ••••••• ~~~~ ••••••• ~·· ••••••• ~~~~ ••••••• ~~·· ••••••• ~~~~ ••••••••••••••••• 0 

2 1.000 

19 .000 

17.00\l 

15.000 

13.000 ~--~~~~~~~~-

11 .. 000 

7.000 4-----~--~r---~-----r-----r----,-----~----r---r-.----.-----. 

jan lev m ar m ai jun jul set 

Media Valor Media 
p/dia util p/dia util 

993 1.771 80,5 

1.016 284 56,8 
978 138 27,6 
993 619 123,8 
987 463 92,6 
988 267 133,5 

973 3.012 49,4 

957 -524 -25,0 
967 1.765 98,1 
993 1.771 80,5 

1.212 988 49,4 
967 1.765 98,1 

-18,1 63 ,0 
2,7 -17,9 

972,8 3.012 49,4 
1.223,3 2.761 45,3 

-20,5 9, 1 9,1 

1.406,2 25.086 99,2 
1.191,2 34.065 136,8 

18,1 -27,5 
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1CLOOO 

13c000 

tm.port~ao- V:albre s Mensa is- US$ mHnQ.es FOB 
Jane iro-200<& a M:ar~o-2009 

~.000 +---,---,---,---,----r-----.----.--~----.-----,.-----, 

jan mai jun jul s et out nc.v 

-+-2006 

Corrente de COllliYc.io - Vaores. Mensas- US$ mil:hOe.s FOB 

.laneiro-'211iOGaMar~-2009 

-.-zoos -•-2008 

Saldo Comercial. - Vak>re s Mensais - US$ miJh3es FOB 
Janeiro-2006 a Mar!;0-2009 

6 .OOJ • • •••••• •• • ••• • •••••• • • •• •• • • •••• • • • • • • • • • ••••• •• • • • • • • •••••• •• • • •• • • •••• • • • •• •• ........ • • • •• • • ••• 

5.000 

~ .000 

a ~~-~--~--~--~--~--~--.---.---,----,---, 

• - 1 .OOJ .l. ••••••••••• •••••••••• •• •••••. •••• •• •• •••• ••••••. • • •• •• •••••• • • • • • •• •••••••• •• • • • • •••••••• •• ••••••• 

jan fev mai jun jul set out 

-.-2006 ---2007 -&-2008 -•-2009 
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3.2 RMCCI- Regulamento do Mercado de Cambio e Capitais lnternacionais 

Urn dos grandes desafios dos operadores do comercio exterior e das 

autoridades fiscalizadoras dessas operag6es e 0 fato de que a legislagao que 

regulamenta o tema e bastante rica e esparsa, composta de diversas leis, decretos, 

portarias, circulares e instrug6es normativas. 

E importante destacar que recentemente, em 5 de fevereiro de 2009, com 

publicagao em 6 de fevereiro de 2009, entrou em vigor o novo Decreto Aduaneiro, 

que regulamenta a administragao das atividades aduaneiras, a fiscalizagao, o 

controle e a tributagao das operag6es de comercio exterior. Referido decreto, ao 

Iongo de 820 artigos abrange todas as quest6es relativas a jurisdigao aduaneira, 

transporte, tributagao, regimes aduaneiros e todo tramite de fiscalizagao e sangao a 

operag6es irregulares de comercio exterior. 

Outra normativa bastante relevante para quem opera o comercio exterior e a 

Portaria Secex n. 25 de 27 de novembro de 2008, que compila normas relacionadas 

a importagao e exportagao. 

Destacada a importancia do Decreto aduaneiro atualmente vigente e a 

Portaria Secex, e importante ressaltar que o proprio Banco Central, no intuito de 

consolidar as normas relativas ao controle cambial, instituiu, atraves da Circular n. 

3436 de 2009, o Regulamento do Mercado de Cambio e Capitais lnternacionais

RMCCI. 

0 RMCCI nada mais e do que uma compilagao normativa que regula: (i) o 

mercado de cambio, com enfoque nas operag6es de compra e de venda de moeda 

estrangeira, as transferencias internacionais em reais e as operag6es envolvendo 

ouro-instrumento cambial, bern como as materias necessarias ao seu regular 

funcionamento; (ii) capitais brasileiros no exterior, que contempla os valores de 

qualquer natureza, os ativos em moeda, os bens e os direitos possufdos fora do 

territ6rio nacional por pessoas ffsicas e. jurfdicas residentes, domiciliadas ou com 

sede no Brasil; e (iii) os capitais estrangeiros no pafs, com enfoque nos 

investimentos externos ingressados no Brasil e de outros recursos captados no 

exterior na forma da legislagao e regulamentagao em vigor. 
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No RMCCI ha disposig6es comuns as operag6es de entrada e safda de 

divisas nos capftulos 01 a 10, sendo que as operag6es de exportagao sao tratadas 

especificamente no capftulo 11 e as operag6es de importagao no capftulo 12. 

3.3 A lei 11.371/2006 e Suas lnovag6es 

A lei Federal n. 11 .371 de 28 de novembro de 2006 originou-se da 

conversao da Medida Provis6ria n. 315 de 2006. Referida norma surgiu no pafs num 

momenta em que a economia encontrava-se bastante aquecida e o saldo da 

balanga comercial era bastante positivo. 

Regras novas e mais simplificadas no mercado de cambia brasileiro foram 

introduzidas quando da entrada em vigencia dessa lei. Deve-se observar que ha 

muito o mercado reclamava uma flexibilizagao do sistema cambial brasileira, que era 

regulamentado por uma legislagao do infcio do SE3culo passado, num contexto de 

escassez de divisas e adversidades na balanga comercial. 

A grande inovagao trazida por essa lei foi no sentido de flexibilizar a 

cobertura cambial, possibilitando a manutengao da receita de exportag6es - de 

mercadorias ou servigos - no exterior, desde que observados os limites legais. 

Outro aspecto importante dessa lei foi a possibilidade de registro perante o 

Banco Central, do capital estrangeiro investido em pessoas jurfdicas no pafs, ainda 

nao registrado e nao sujeito a outra forma de registro perante o Banco Central - o 

que ficou, vulgarmente conhecido como "capital contaminado". 

Esta lei inovou tambem ao alterar de forma profunda as sang6es aplicadas 

em operag6es de importagao e exportagao. 

0 detalhamento de cada uma dessas inovag6es e de suas aplicag6es e 

consequencias praticas, sera feito logo adiante, em capftulo especffico. 

E: necessaria lembrar, todavia, que as principais caracterfsticas do mercado 

cambial permanecem inalteradas, quais sejam: (i) curso forgado da moeda nacional, 

sendo que, inclusive em lojas francas, passou-se a aceitar pagamentos em moeda 

nacional; (ii) obrigatoriedade de registro do capital estrangeiro, independentemente 

do valor envolvido; (iii) cobertura cambial, pois, nao obstante as sang6es tenham 

sido alteradas, e necessaria que haja cobertura cambial para as exportag6es que 

sejam feitas do territ6rio nacional, a menos que o exportador tenha optado pela 
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hip6tese legal de manutengao dos recursos no exterior; (iv) proibigao de 

compensagao privada de creditos em materia cambial, sendo que todas as 

operag6es ainda devem ser tratadas de forma individualizada e por meio das 

instituig6es financeiras autorizadas pelo Banco Central a operar no mercado de 

cambia. 
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4. 0 CONTROLE CAMBIAL NOS DIAS ATUAIS E A LEI11.371/2006 

4.1 CONTRATOS DE CAMBIO 

Contratos de cambia sao contratos firmados entre o comprador e o 

vendedor da moeda estrangeira (banco/exportador/importador). 0 documento 

formaliza a conversao da moeda estrangeira em moeda nacional nas operagao de 

compra e venda de moeda estrangeira realizadas nas operag6es comerciais 

brasileiras com o exterior. Em referidos contratos, sao mencionadas as 

caracterfsticas e condig6es da operagao comercial e as partes devem declarar ter 

plena conhecimento da legislagao cambial vigente, conforme determina o artigo 23 

da Lei 4.131 de 1962. 

Para seguranga, todos os signatarios do contrato de cambia - em especial 

exportadores e importadores, pessoas ffsicas e jurfdicas, devem manter sob sua 

guarda uma via original do contrato de cambia e demais documentos vinculados a 
operagao pelo prazo de cinco anos contados do termino do exercfcio em que ocorra 

a liquidagao, cancelamento ou baixa do contrato de cambia. 

Ha casas em que a formalizagao do contrato de cambia fica dispensada, 

podendo ser destacados os seguintes exemplos: (i) arbitragens realizadas 

diretamente pelo Banco Central, atraves das quais o Bacen compra diretamente de 

banqueiros no exterior; (ii) compra e venda realizada pelo proprio estabelecimento 

bancario credenciado pelo Bacen a operar no mercado de cambia; (iii) compra e 

venda de moeda ate o valor de US$ 3.000,00 (tres mil d61ares norte-americanos) ou 

seu equivalente em outras moedas. 

Para o presente trabalho, os contratos de cambia mais relevantes sao os do 

tipo 01 - exportagao de mercadoria e servigos; e os do tipo 02 - importagao de 

mercadorias. 

4.2 A Lei 11.371/2006 no Tempo 

0 artigo 17 da Lei 11.371 estabelece que referida lei entra em vigor na data 

de sua publicagao, o que ocorreu em 29 de novembro de 2006. 
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Tendo em vista que esta lei flexibiliza, em grande parte, o controle cambial 

em operag6es de importagao e exportagao e, principalmente, deixa de aplicar 

sang6es a certas operag6es, como sera vista adiante, grande e a discussao acerca 

de sua retroatividade em relagao a operag6es ocorridas antes de sua entrada em 

vigencia. 

A principal discussao relativamente a retroatividade da lei 11 .371 diz 

respeito a nao necessidade de vinculagao de contratos de cambia e registros de 

exportagao, bern como em relagao as multas, nao mais aplicadas em importag6es, 

com base na Lei n. 10.755 de 03 de novembro de 2003. 

Se a Lei 11.371 e mais branda nas sang6es, poder-se-ia afirmar que seus 

efeitos deveriam retroagir a operag6es e/ou a sang6es ja aplicadas, relativamente a 

fatos que nao mais sao punidos com base nessa nova lei? 

A discussao existe porque, em se tratando de processo administrativo, as 

regras do processo penal sao aplicadas de forma subsidiaria. Em processo penal, a 

retroatividade da lei mais benigna e um princfpio assegurado aos apenados. Ou 

seja, em havendo lei mais benigna, ainda que posterior a sangao ja aplicada ao 

infrator, entende-se que os efeitos da lei mais benefica devem ser aplicados, 

fazendo-a retroagir. 

Ocorre que, em materia cambial, a discussao e bastante acirrada. Par um 

lado, os agentes que atuam em comercio exterior - em especial importadores e 

exportadores, bern como instituig6es financeiras, defendem que, ainda que se trate 

de materia cambial, a retroatividade da lei deve ser observada. Todavia, esse nao e 

o entendimento da administragao publica e dos 6rgaos governamentais envolvidos 

no controle cambial. 

0 entendimento da administragao publica e o de que, em materia cambial, 

as normas sao editadas visando a protegao nacional, a balanga comercial, as divisas 

do pafs. Par tais motivos, nao se cogitaria na retroatividade da lei, ainda que mais 

benigna, em materia cambial. 

Nesse sentido, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional ja 

se manifestou par diversas vezes, marcando entendimento de que, efetivamente, em 

materia cambial, nao ha que se falar em retroatividade da lei, ainda que mais 

benigna. Nesse sentido, e salutar transcrever decisao tomada pelo CRSFN em abril 

de 2007, na qual houve analise e debate acerca da nao retroatividade da lei: 
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"EMENTA: RECURSOS VOLUNTARIO E DE OFICIO - Cambia -
lmportagao- Falta de pagamento pela compra de bens- lnteligencia do 
§ 1° do art. 1° da lei 1 0. 755, de 03.11.03, na redagao dada pelo art. 126 
da Lei 11.196, de 21.11.05- lrregularidade caracterizada- lncidencia de 
pena de multa pecuniaria (incise VII do art. 2° do primeiro diploma legal 
citado) - Planilha informativa do Banco Central do Brasil com sistematica 
de calculo efetuada de acordo com a regulamentagao baixada pela 
Circular 3.308, de 04.01.06 - Apuragao do valor em montante superior a 
R$ 1.000,00 (urn mil reais) - Apelo voluntario a que se da provimento 
parcial - Recurso de offcio improvido. 
PENALIDADE: Multa Pecuniaria. BASE LEGAL: lei n° 10.755/03, art. 1°. 
ACORDAO/CRSFN 8005/07: R E LA T 6 R I 0 
1. 0 presente processo trata do nao pagamento de 
importag6es relativas as Declarag6es de lmportagao (Dis) mencionadas 
as fls. 02 a 05, em infragao ao art. 1° da lei n° 9.817, de 23 de agosto de 
1999, ulteriormente revogado pela lei n° 1 0. 755, de 03 de novembro de 
2003, que recepcionou as infrag6es, multas e sistematica de incidencia do 
dispositive revogado. 
2. Apurados os fates e apreciadas as raz6es suscitadas pela 
defesa (fls. 07 a 32}, o Banco Central do Brasil decidiu (fls. 619 a 623}: 
a) aplicar a Recorrente a pena de multa pecuniaria no valor de 
R$142.064,26 (cento e quarenta e dois mil, sessenta e quatro reais e 
vinte e seis centavos), em virtude do nao pagamento das importag6es 
relativas as Dis objeto da memoria de calculo de fls. 610 a 613; e 
b) arquivar o processo com relagao a todas as demais Dis, por entender 
que restava afastada a ocorrencia de irregularidades, recorrendo de offcio 
ao CRSFN. 
3. Regularmente intimada em 14/1 0/2005 (fls. 624, 625 e 629) 
acerca do teor da decisao acima referida, a Recorrente interpos Recurso 
em 28/10/2005 a este CRSFN (fls. 631 e seguintes), reiterando diversos 
fates e fundamentos merit6rios arguidos em sua pega de defesa, 
propugnando pelo arquivamento do processo e pelo cancelamento da 
multa de carater confiscat6rio. Por fim, pleiteou a aplicagao do principia da 
retroatividade benigna, observando-se a nova formula de calculo prevista 
na Circular n° 3.280, de 2005, do Banco Central do Brasil, excluindo-se, 
contudo, a aplicagao da taxa SELIC para calculo de juros morat6rios, que 
excederiam 1% ao mes, nao se permitindo, outrossim, que a multa, 
atualizada da forma estabelecida pela aludida Circular BACEN, exceda o 
limite de 1 00% do valor em reais da importagao. 
4. Conforme manifestagao do BACEN de 24/04/2006, em 
atendimento ao Of. CRSFN-2006/1146, de 06/04/2006, o novo valor da 
multa, calculado na forma da Circular n° 3.308, do Banco Central do 
Brasil, de 4 de janeiro de 2006, e por forga do disposto no art. 126 da lei 
n° 11.196, de 2005, passa a ser de R$9. 713,03 (nove mil, setecentos e 
treze reais e tres centavos). 
5. Recebidos os autos na Secretaria-Executiva do CRSFN, 
na forma da regulamentagao vigente, eles foram encaminhados ao 
Procurador da Fazenda Nacional, Dr. Sergio Augusto G. Pereira de 
Souza, que prolatou o Parecer PGFN/CAF/CRSFN/SAGPS/N° 0732/2006, 
sustentando, em sfntese, que: 
a) o processo administrative sancionador nao e o instrumento apto, nem 
o foro adequado, a questionamentos de natureza constitucional, sendo 
entendimento pacffico a impossibilidade jurfdica dos 6rgaos da 
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propria Administragao declararem a inconstitucionalidade de leis ou atos 
normativos aos quais estejam sujeitos; 
b) nao houve violagao do contradit6rio ou da ampla defesa, uma vez 
que, devidamente intimada inicialmente, a Recorrente apresentou a sua 
defesa e teve expressamente a possibilidade de juntar qualquer prova 
que julgasse cabfvel; 
c) a edigao da lei n° 11.196, de 2005, que, por forga do seu art. 133, 
revogou explicitamente o art. 4° da lei n° 10.755, de 2003 (que estabelecia 
o criteria de quantificagao da multa aplicada a Recorrente e trazia as 
eventuais violag6es por ela arguidas), por si s6, afasta por completo a 
alegagao quanta a violagao de diversos princlpios constitucionais; 
d) a preliminar de aus€mcia de correta capitulagao legal na intimagao 
inicial nao procede, eis que os fatos foram corretamente descritos na 
intimagao, na qual constou, ainda, o tipo infracional no qual se enquadra 
os fatos e as penalidades aplicaveis; 
e) no que tange a materialidade, a Recorrente nao apontou nenhuma 
novidade ou comprovagao documental em seu auxilio. 
6. Finalmente, o D. Procurador opinou pelo improvimento do 
recurso de offcio, bern como pelo provimento parcial do recurso 
voluntario, a fim de que fosse mantida a decisao recorrida no tocante a 
imputagao da pena a Recorrente, determinando-se, todavia, a Autarquia 
Recorrida, a adequagao da pena aos novas limites impastos pelo § 2° do 
art. 1° da lei n° 1 0. 755, de 2003, e pela Circular n° 3.308, do Banco 
Central do Brasil, de 04 de janeiro de 2006. 
7. Em 22/12/2006, a Recorrente protocolizou petigao 
propugnando pela aplicagao do principia da retroatividade da norma mais 
benigna, a vista da superveniente edigao da lei n° 11.371' de 28 de 
novembro de 2006, originaria da Medida Provis6ria n° 315, de 3 de agosto 
de 2006, estabelecedora de que a penalidade da especie destes autos 
nao se aplica as importag6es cujos vencimentos ocorram a partir de 4 de 
agosto de 2006 ou cujo termo final para a liquidagao de cambia nao tenha 
transcorrido ate a aludida data. Sustentou, assim, que tal situagao mais 
benefica deve ser aplicada independentemente da data, por se tratar de 
norma mais benigna. 
8. Por fim, a Recorrente reiterou seu pedido de arquivamento 
do processo pelas razoes suscitadas em sua defesa e tambem em fase 
recursal, sem prejufzo da aplicagao do principia da retroatividade da 
norma mais benigna, como exposto acima. 
E o Relat6rio. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2007. Rita Maria 
Scarponi - Conselheira-Relatora. 
Despacho do Revisor: 
Nada a acrescentar a este Relat6rio. Brasilia, 9 de margo de 2007 - Fabio 
Martins Faria - Conselheiro-Revisor. 

VOTO 
1. lnicialmente, registro a tempestividade do Recurso 
Voluntario, cuja interposigao se deu em 27/05/2005, decimo-quarto dia 
corrido contado a partir do dia util imediatamente seguinte aquele em que 
se deu a valida intimagao da Recorrente {13/05/2005}. 
2. No tocante as preliminares arguidas no ambito do Recurso 
Voluntario interposto, acolho, integralmente, o entendimento bem 
sustentado pelo D. Representante da PGFN, adotando o disposto nas 
letras "a" a "d" do item 5 do Relat6rio antecedents. 
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3. No que tange ao pleito aduzido pela Recorrente, calcado 
na pretensa observancia do principia da retroatividade da norma mais 
benigna, em face da edic_;:ao da lei n° 11.371, de 28 de novembro de 2006, 
originaria da Medida Provisoria n° 315, de 3 de agosto de 2006, 
conhecida como "Medida Proviso ria do Bern", e na esteira de decisao ja 
adotada por unanimidade par este Egn3gio Conselho Uulgamento do 
Recurso n° 8878, na 270a Sessao), entendo que descabe tal pretensao, 
adotando, para tanto, a manifestac;:ao esposada naquela ocasiao pelo Dr. 
Sergio Augusto G. Pereira de Souza, representante da Procuradoria da 
Fazenda Nacional neste Conselho, inclusive relembrando manifestac;:ao 
havida na sessao anterior (269a Sessao), no sentido da inaplicabilidade 
de qualquer abolitio criminis em processes dessa natureza. 
4. Segundo o D. Procuradar, a possibilidade de aplicac;:ao da 
abolitio criminis caberia somente se se considerasse a aplicabilidade 
integral dos principios do direito penal ao direito administrative 
sancionador e, consequentemente, do principia constitucional da 
retroatividade benigna. Assim sendo, seria determinado como 
inconstitucional qualquer dispositive que trouxesse a impossibilidade de 
penalizac;:ao com termo temporal, pais a retroatividade deveria ser 
integral. 
5. Contudo, existem grandes diferenc;:as entre os principios do 
direito penal e aqueles do direito administrative sancionador, inexistindo a 
possibilidade de aplicac;:ao direta e automatica. Em verdade, o proprio ius 
puniendi do direito penal e diverso daquele do direito administrative. 
Mesmo no direito penal, nao ha obrigatoriedade de retroatividade 
benefica, pais 0 principia reinante e 0 da irretroatividade de agravamento, 
ou seja, da impossibilidade de retroatividade maligna. 
6. Nao se pode olvidar que certas normas, em face da 
circunstancia polftica e social nas quais faram inseridas, continuam 
vigorando mesmo com o advento de eventual norma mais benefica; ou 
seja, fica determinada sua ultratividade. No caso especifico, o objetivo de 
tal construgao e garantir que seja possfvel, par exemplo, que polfticas 
cambiais sejam efetivamente aplicadas. 
7. Por fim, possfveis inconsistencias do ponto de vista do 
direito concorrencial podem decorrer de uma situagao da especie 
pleiteada pela Recorrente, pais as empresas que cumpriram as normas 
cambiais corretamente se veriam em pior situagao que aquelas que 
descumpriram a normativa cambial e foram beneficiadas pela 
retroatividade benigna. 
8. Quanta ao merito, todos os argumentos trazidos pela 
Recorrente nao afastam a materialidade e a autoria no que tange as 
impartag6es relativas as Dis objeto da memoria de calculo a fl. 276. 
Entretanto, conforme nova regulamentac;:ao sabre a materia, ha que ser 
observado o disposto na Circular n° 3.308, do Banco Central do Brasil, de 
4 de janeiro de 2006, que fixou as penalidades para os casas como o 
destes autos em 0,5% (meio por cento) do valor equivalente em reais da 
respectiva importagao. 
9. Em face do exposto, voto pelo provimento parcial do 
Recurso Voluntario, mantendo-se a decisao recorrida quanta a aplicagao 
de pena a Recorrente, observados, no entanto, os novas ditames 
regulamentares, na forma Circular BACEN 3.308. 
10. Par fim, no que se refere ao reexame necessaria, a vista 
da inexistencia de irregularidades quanta as operag6es objeto das demais 
Dis, voto pelo nao provimento do Recurso de Offcio. 

27 



Rio de Janeiro, 25 de abril de 2007. Rita Maria Scarponi - Conselheira
Relatora. 
Vistas, relatados e discutidos os presentes autos, decidem os membros 
do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, por 
unanimidade e nos termos do voto do Conselheiro-Relator, a) dar 
provimento parcial ao recurso voluntario interposto, mantida a decisao do 
6rgao de primeiro grau no sentido de aplicar a THE SWATCH GROUP 
DO AMAZONAS pena de multa pecuniaria, reduzindo-se o valor (R$ 
142.064,26 - cento e quarenta e dois mil, sessenta e quatro reais e vinte 
e seis centavos) arbitrado na origem para R$ 9.713.03 (nove mil, 
setecentos e treze reais e tres centavos), que corresponds ao montante 
indicado na planilha informativa enviada pelo Banco Central do Brasil em 
atendimento a pedido de diligencia formulado por este CRSFN, e b) 
improver o recurso de offcio, confirmando-se o arquivamento do 
processo em relagao a recorrida, THE SWATCH GROUP DO 
AMAZONAS. 
Participaram do julgamento os seguintes Conselheiros: Drs. Edmundo de 
Paulo, Fabio Martins Faria, Flavia Maia Fernandes dos Santos, Leonardo 
Brunet Mendes de Moraes, Marco Antonio Martins de Araujo Filho, 
Marcos Galileu Lorena Dutra, Pedro Wilson Carrano Albuquerque e Rita 
Maria Scarponi. Presentes o Dr. Sergio Augusto Guedes Pereira de 
Souza, Procurador da Fazenda Nacional, e Marcos Martins de Souza, 
Secretario-Executivo do CRSFN. 
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2007. 
Ata publicada no DOU de 07/08/2007- Segao 1 - pag. 36 a 40" 

Conforme se extrai da eloquencia do julgado acima transcrito, quer parecer 

que, no ambito da administrac;ao publica, e pacffico 0 entendimento de que a lei 

11 .371 nao pode retroagir em materia cambial, devendo seus efeitos ser aplicados 

tao somente conforme os limites temporais estabelecidos na propria lei. 

A controversia devera ser decidida, de forma definitiva, perante o Poder 

Judiciario, no momenta em que a administrac;ao publica passar a cobrar, de forma 

coercitiva, as multas aplicadas outrora e que, par forc;a dos dispositivos da lei 11 .371 

nao mais seriam devidas, 

4.3 Sang6es em Operag6es de lmportac;ao e Exportac;ao 

4.3.1 Operag6es de Exportac;ao 

A ausencia de cobertura cambial, ou seja, o nao recebimento, pelo 

exportador, da divisa correspondents a mercadoria que saiu do territ6rio nacional, 

caracterizava uma operac;ao ilegftima e passfvel de sanc;ao. 
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Ainda que a ausencia de cobertura cambial fosse decorrente de 

inadimplencia daquele que adquiriu a mercadoria exportada, o exportador ainda 

ficaria sujeito a multa pela nao cobertura cambial. 

Era obrigat6rio ainda, a vinculagao dos contratos de cambia aos registros 

existentes no Siscomex, ou seja, o exportador deveria conciliar as informag6es 

existentes no Siscomex com as informag6es do contrato de cambia, cientificando as 

autoridades de que certo registro de exportagao era vinculado a certo contrato de 

cambia, que deveria espelhar o recebimento da divisa respectiva. 

Com a entrada em vigencia da lei 11 .371 , nao e mais exigfvel a vinculagao 

dos contratos de cambia no Siscomex, tampouco ha punigao, no ambito do Banco 

Central, pela ausencia de cobertura cambial. 

0 artigo 1° da lei 11.371 estabelece que os recursos em moeda estrangeira 

relatives aos recebimentos de exportag6es brasileiras de mercadorias e de servigos 

para o exterior, realizadas por pessoas ffsicas ou jurldicas, poderao ser mantidos em 

instituigao financeira no exterior, observados os limites fixados pelo Conselho 

Monetario Nacional. 

0 disposto no artigo 1° da lei, conforme acima descrito e que adiante sera 

esmiugado, representa um grande avango na legislagao cambial brasileira, que nao 

admitia, ate entao, que os recursos de exportag6es brasileiras nao ingressassem em 

territ6rio nacional, o que caracterizava a ausencia de cobertura cambial. 

Observa-se, ainda, da leitura do artigo 3° de referida lei que, ao Banco 

Central, cabera somente manter registros dos contratos de cambia relative a 

exportag6es, nao sendo mais exigfvel, portanto, a vinculagao de tais contratos no 

Siscomex. 

Ja no que diz respeito as sang6es ate entao aplicadas pela nao cobertura 

cambial, e importante observar o que disp6e o artigo 11 da lei 11 .371/2006. Este 

artigo altera o artigo 3° do Decreta n. 23.258 de 19 de outubro de 1933. 

Referido artigo 3° dispunha que: " sao passiveis de penalidade as 

sonegag6es de cobertura nos valores de exportagao, bern como o aumento de prego 

de mercadorias importadas para obtengao de coberturas cambiais." Com a 

alteragao trazida pelo artigo 11 da lei 11 .371 , este artigo 3° passou a ter a seguinte 

redagao: "e passive! de penalidade o aumento de prego de mercadorias importadas 
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para obtengao de coberturas indevidas." Ou seja, nao esta mais tipificada em lei a 

infragao de sonegagao de cobertura de valores na exportagao. 

No que diz respeito ao limite temporal, deve ser observado o que disp6e o 

paragrafo segundo do artigo 11 da lei 11 .371 , no sentido de que as sonegag6es de 

cobertura nos valores de exportagao que tenham ocorrido ate 3 de agosto de 2006 

ainda sao punfveis na forma do Decreta que regulamentava tais sang6es, qual seja, 

o Decreta n. 23.258 de 19 de outubro de 1933. 

As alterag6es acima mencionadas representam, sem sabra de duvida, 

inegavel avango no tratamento cambial, mas nao significam, como sera adiante 

abordado, que nao deva mais existir, por parte dos exportadores, qualquer tipo de 

controle ou ainda, que a sonegagao cambial seja atitude aceitavel. Pelo contrario, 

ainda que de forma simplificada, o controle deve existir. 

4.3.2 Operag6es de lmportagao 

No que tange as alterag6es trazidas nas sang6es ate entao aplicadas em 

operag6es de importagao, e necessaria observar 0 que disp6e 0 artigo 6° da lei 

11 .371/2006. 

Este artigo 6° altera a Lei n. 10.755 de 03 de novembro de 2003, que 

estabelece multas em operag6es de importagao. Disp6e o artigo 6°: 

"Art. 6 -A multa de que trata a Lei n. 1 0. 755, de 3 de novembro de 2003, 
nao se aplica as importac_;:6es: 
1- cujo vencimento ocorra a partir de 4 de agosto de 2006; ou 
II- cujo termo final para a liquidac_;:ao do contrato de cambia de 

importac_;:ao, na forma do inciso II do art. 1° da Lei n. 1 0. 755, de 
2003, nao tenha transcorrido ate 4 de agosto de 2006 . 

Diante dessas alterag6es legislativas, observa-se que, da mesma forma 

como acontece agora em operag6es de exportagao, nas operag6es de importagao 

tampouco e exigfvel a vinculagao dos contratos de cambia de importagao. 

E importante destacar, todavia, que as operag6es - tanto de importagao 

quanta de exportagao - que implicarem em financiamento e, portanto, sujeitas ao 

registro chamado ROF - registro de operagao financeira, continuam passfveis de 

vinculagao de seus contratos de cambia e nao estao abrangidas pela dispensa 

trazida pela lei 11.371. 
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Em suma, pode-se afirmar que a lei 11.371 eliminou as multas incidentes 

sabre operag6es de importagao no que diz respeito a vinculagao de contratos de 

cambia com vencimento a partir de 04 de agosto de 2006 e liquidag6es de contratos 

que nao tenham transcorrido ate esta data. 

Contudo, ainda ha previsao de multa, em regra, para os casas de nao 

pagamento, atraso e pagamento fora do prazo em alguns casas, a exemplo: (i) 

declarag6es de importagao registradas ate 29 de outubro de 1999 e com 

pagamentos fora dos prazos; (ii) pagamento em Reais de declarag6es de 

importagao licenciadas ate 1 0 de dezembro de 2004 em outra moeda; (iii) 

pagamento em atraso de importagao licenciada para pagamento em Reais. 

4.4 Possibilidade de Manutengao de Recursos Oriundos de Exportagao no Exterior 

Uma das principais inovag6es trazidas pela lei 11.371/2006 diz respeito a 
possibilidade de se manter no exterior os recursos oriundos de exportag6es. 

Ate entao, todos os recursos oriundos de exportag6es brasileiras deveriam, 

necessariamente entrar em territ6rio brasileiro, sob pena de restar caracterizado o 

ilfcito de aus€mcia de cobertura cambial. 

Por tal motivo, ou seja, devido a possibilidade de se manter os recursos de 

exportagao no exterior, nao se exige mais, no ambito do Banco Central e junto ao 

Siscomex, a vinculagao dos contratos de cambia com os registros de exportagao. 

Simplificou-se, sem sombra de duvida, o procedimento e o tramite dos registros de 

exportagao e entrada de divisas. 

0 fato de ser permitido que os recursos oriundos de exportag6es fiquem no 

exterior nao significa, por 6bvio, que nao possa ou nao deva 0 exportador manter 

restrito controle das divisas devidas. lsso porque, ha restritas hip6teses para se 

manter tais recursos no exterior, conforme adiante sera verificado. 

lmportante destacar ainda que, num primeiro momenta, o Conselho 

Monetario Nacional havia permitido que tao somente 30% dos recursos oriundos de 

exportag6es fossem mantidos no exterior. Posteriormente, todavia, atraves da 

Resolugao do Conselho Monetario Nacional n. 3.548/2008 e da Circular Bacen 

3.379/2008, passou a ser possfvel manter a integralidade dos recursos de 

exportagao no exterior. 
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4.4.1 Hip6teses para Manutengao dos Recursos de Exportagao no Exterior 

0 artigo 1° e seus paragrafos, da lei 11 .371/2006 estabelecem a 

possibilidade de manutengao dos recebimentos oriundos de exportag6es no exterior, 

vedado qualquer tratamento diferenciado por setor ou atividade econ6mica. 

No paragrafo segundo do artigo 1° de referida lei, encontram-se descritas as 

hip6teses em que os recursos de exportag6es brasileiras podem ser mantidos no 

exterior. Sao as hip6teses: (i) realizagao de investimento; (ii) aplicagao financeira; 

(iii) pagamento de obrigagao pr6prios do exportador. 

Ressalte-se ainda que esse mesmo paragrafo veda a realizagao de 

emprestimo ou mutuo de qualquer natureza com essas verbas oriundas de 

exportagao. 

Em se analisando as hip6teses de possibilidade de manutengao dos 

recursos no exterior, observa-se que elas devem ser rigorosamente observadas, nao 

cabendo qualquer interpretagao extensiva sobre o que seriam investimentos, 

aplicag6es e/ou obrigag6es do exportador. 

No que diz respeito as vedag6es, e salutar ressaltar que, efetivamente, 

mutuos e emprestimos de qualquer natureza envolvendo divisas, devem ser 

registrados de forma individual, mediante formalidades pr6prias. 

Portal motivo, alem das vedag6es trazidas nessa lei, e importante destacar 

que a compensagao privada de creditos, em materia cambial, continua sendo pratica 

vedada pela legislagao. 

A compensagao privada de creditos, a rigor, pode acontecer normalmente. 

Ou seja, se duas pessoas- ffsicas ou jurfdicas- sao, ao mesmo tempo, credoras e 

devedoras uma da outra, seus creditos, desde que tenham a mesma natureza, 

podem ser compensados. A legislagao patria - C6digo Civil Brasileira - preve tal 

possibilidade, que e urn dos meios de extingao das obrigag6es. 

Todavia, em materia cambial, a compensagao privada de creditos e pratica 

proibida. Portanto, nao pode urn exportador brasileiro, que tern creditos perante 

uma pessoa estrangeira, enviar mercadorias a tftulo de exportagao e nao receber a 

respectiva divisa, sob o argumento de que se estabeleceria a compensagao entre 

seu debito e credito. 
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Nesse sentido, o artigo 2°, caput e paragrafo (mica, da Lei 11.637/2006, 

assim disp6e: 

"Art.2°. 0 Conselho Monetario Nacional paden~ estabelecer formas 
simplificadas de contratac;ao de operac;oes simultaneas de compra e de 
venda de moeda estrangeira, relacionadas a recursos provenientes de 
exportac;oes, sem prejufzo do disposto no art. 23 da Lei n. 4.131, de 3 de 
setembro de 1962. 
Paragrafo (mico. Na hip6tese do caput deste artigo, os recursos da compra 
e da venda da moeda estrangeira deverao transitar, por seus valores 
integrais, a cn3dito e a debito de conta corrente bancaria no Pals, de 
titularidade do contratante da operagao". 

0 artigo 23 da lei 4.131 de 1962, acima mencionado, estabelece que as 

operag6es cambiais no mercado de taxa livre serao efetuadas atraves de 

estabelecimentos autorizados a operar em cambia, com a intervengao de corretor 

oficial quando previsto em lei ou regulamento, respondendo ambos pela identidade 

do cliente, assim como pela correta classificagao das informag6es par este 

prestadas. Ou seja, ainda que se possam fazer operag6es simultaneas, elas devem 

ser concretizadas de forma individual, atraves de estabelecimentos autorizados. 

A compensagao privada de creditos, portanto, nos termos do artigo 1 0 da Lei 

9.025 de 27 de fevereiro de 1946, continua sendo vedada, sujeitando os infratores 

as sang6es previstas em lei. 

4.4.2 Declaragao sabre a Utilizagao dos Recursos em Maeda Estrangeira 

Decorrentes do Recebimento de Exportag6es (Derex) 

Apesar da possibilidade se manter os recursos oriundos de exportagao no 

exterior e da nao obrigatoriedade de se proceder a vinculagao dos contratos de 

cambia com os registros de exportagao, essa inovagao da lei 11 .371 nao significa, 

de forma alguma, que o exportador possa, a seu bel prazer, deixar os recursos no 

exterior sem declara-los as autoridades competentes. 

Dentro desse contexto, o artigo 8° da Lei 11.3711 disp6e que o exportador

pessoa ffsica ou jurfdica - que mantenha no exterior os recursos relativos ao 

recebimento de exportag6es, na forma prescrita e definida nessa lei, devera declarar 

a Secretaria da Receita Federal a utilizagao desses recursos. 
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E nao se resume a tao somente essa declarac;ao. Uma vez exercida a 

faculdade de manter recursos no exterior, automaticamente o exportador autoriza o 

fornecimento a Receita Federal, pelas instituic;6es financeiras nacionais ou 

estrangeiras, das informac;6es sobre a utilizac;ao desses recursos oriundos de 

exportac;6es. 

lndependentemente de manutenc;ao dos recursos no exterior, deve-se 

observar ainda que, o exportador deve manter escriturac;ao contabil compatfvel, 

discriminando tais recursos e alocando-os nas contas contabeis devidas. De igual 

forma, as normas tributarias aplicaveis a atividade do exportador nao se alteram, sob 

nenhum aspecto, pelo fato de recursos serem mantidos no exterior. 

Para regulamentar todos esses pormenores relativos a manutenc;ao de 

recursos de exportac;ao no exterior, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou, 

em 28 de fevereiro de 2007 (com publicac;ao no Diario Oficial em 02 de margo de 

2007), a lnstruc;ao Normativa SRF n. 726, que disp6e sobre os recursos mantidos no 

exterior e institui a "Declarac;ao sobre a Utilizac;ao dos Recursos em Moeda 

Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportac;oes (Derex)". 

Ao Iongo dos 13 artigos constantes da lnstruc;ao Normativa 726, os 

aspectos e tramites para a apresentac;ao da Derex sao abordados. 

Segundo o artigo oitavo da lnstruc;ao Normativa, a Derex devera ser 

apresentada ate 0 ultimo dia util do mes de junho, em relac;ao ao ano-calendario 

imediatamente anterior, em meio digital, mediante a utilizac;ao de aplicativo 

disponibilizado pela propria Secretaria da Receita Federal, em seu sftio na Internet. 

A nao apresentac;ao da Derex na forma indicada na lnstruc;ao Normativa 

sujeita o infrator as sanc;6es previstas na referida instruc;ao, que variam de 0,5% a 

15% sobre os recursos mantidos ou utilizados no exterior. 

Ainda, estabelece a instruc;ao normativa que a utilizac;ao ou manutenc;ao 

dos recursos oriundos de exportac;ao em desacordo com o disposto em lei, 

acarretara multa de 10% sobre o valor desses recursos, sem prejufzo da cobranc;a 

dos tributos devidos. 

Conforme ressaltado anteriormente e pelo que disp6e a lei 11 .371 , ao 

Banco Central cabe tao somente manter o registro dos contratos de cambio das 

operac;6es que envolvem divisas, em especial de importac;ao e exportac;ao. 
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0 exportador, todavia, conforme estabelece o artigo 11 da lnstrugao 

Normativa 726, devera conservar todos os documentos comprobat6rios das 

operag6es realizadas no exterior, relativas a origem e a utilizagao dos recursos 

decorrentes do recebimento das exportag6es, documentagao esta que devera ser 

apresentada a Receita Federal, sempre que assim solicitada. 

4.5 Registro do Capital Estrangeiro "Contaminado" 

E sabido que, todo capital estrangeiro que ingresse no pafs deve ser 

registrado. 

Para fins legais, nos termos da Lei n. 4.131 de 3 de setembro de 1962, 

consideram-se capitais estrangeiros, os bens, maquinas e equipamentos, entrados 

no Brasil sem dispendio inicial de divisas, destinados a produgao de bens ou 

servigos, bern como os recursos financeiros ou monetarios introduzidos no pafs, 

para aplicagao em atividades economicas desde que, em ambas as hip6teses, 

pertengam a pessoas ffsicas ou jurldicas, domiciliadas ou com sede no exterior. 

A esse capital estrangeiro deve ser dispensado o mesmo tratamento jurldico 

concedido ao capital nacional, em igualdade de condig6es, vedadas quaisquer 

discriminag6es. 

Desde a entrada em vigencia dessa lei n. 4.131, toda capital estrangeiro 

deve ser registrado, uma vez que entre no pals. lsso possibilita e permite, inclusive, 

a remessa futura de dividendos e lucros oriundos desse capital. 

A ausencia de registro desse capital estrangeiro impossibilitava qualquer 

remessa de lucros ou dividendos ao exterior, ainda que oriundo deste capital. 

A lei 11.371 de 2006, em seu artigo quinto, trouxe a possibilidade de 

registrar esse capital estrangeiro que, embora ja tivesse entrado no pals, ainda nao 

se encontrava registrado, independentemente do motivo. 

Destaque-se que, via de regra, todos os registros de capital estrangeiro 

deveriam ser feitos dentro de 30 dias a contar de seu ingresso em territ6rio nacional. 

Nesse esplrito, o artigo quinto da lei 11 .371 estabelece que "fica sujeito a 

registro em moeda nacional, no Banco Central do Brasil, o capital estrangeiro 

investido em pessoas jurldicas no Pals, ainda nao registrado e nao sujeito a outra 

forma de registro no Banco Central do Brasil." 
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As regras para efetivagao desse registro retardatario sao a de que o valor 

do capital estrangeiro em moeda nacional a ser registrado deve constar dos 

registros contabeis da pessoa jurfdica brasileira receptora do capital estrangeiro, na 

forma da legislagao contabil em vigor. 

Desta forma, muitas empresas que, embora tenham recebido capital 

estrangeiro, devidamente contabilizado, mas nao registrado perante o Banco, 

poderao, com base nesse dispositivo legal, regularizar, perante o Banco Central, a 

situagao do capital estrangeiro recepcionado em suas empresas, possibilitando 

assim, futuramente, o envio de eventuais Iueras que esse capital venha a gerar. 

Ressalte-se que, quando da entrada em vigencia da lei 11 .371 , foi 

estabelecido o prazo ate 30 de junho de 2007 para que referido registro do capital 

estrangeiro fosse feito. 

Aquelas empresas receptoras de capital estrangeiro que efetivamente 

tinham registrado em suas contabilidades o investimento estrangeiro, uma vez 

realizado o registro do capital estrangeiro, sem qualquer onus, diga-se de 

passagem, tiveram a oportunidade de regularizar sua situagao, possibilitando a 

condugao de seus neg6cios conforme prescrigao legal. 
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5. CONCLUSAO 

Nos dias atuais, para que o empresario torne-se competitivo e possa atuar 

num mercado cada vez mais globalizado, e imperativo que ele se atualize e conduza 

seu neg6cio com retidao e dentro da legalidade. 

Num mundo sem fronteiras, vender e comprar para todos e de todos e 

essencial para a sobrevivencia da grande maioria das empresas. Ha muito nao se 

pode mais confiar o sucesso de urn empreendimento tao somente ao mercado 

interno. 

Nesse cenario, e absolutamente necessaria que o empresario domine OS 

mecanismos e procedimentos relacionados ao comercio exterior. Dessa forma, 

podera ele, de forma segura e legal, comprar materia prima das mais diversas partes 

do mundo e, principalmente, vender seus produtos para urn mercado consumidor 

que somente cresce, considerando-se os dados demograficos, principalmente, das 

nag6es em desenvolvimento. 

Para que nao haja quaisquer problemas com as autoridades que atuam no 

mercado cambial e de comercio exterior, e de extrema importancia que o empresario 

conhega os mecanismos existentes para o controle cambial, em especial os 

registros necessarios e obrigat6rios e a inevitavel burocracia que os cercam. 

Ao final desse trabalho pode-se observar que nao e simples a tarefa 

daquele que atua no mercado cambial. Sao inumeras normativas, regras esparsas, 

instrug6es que sao publicadas a todo momenta. Ainda mais em se tratando de 

materia cambial, e Hcito as autoridades, a qualquer momenta, modificar as regras 

em beneffcio de urn bern comum maior. 

Por tal motivo, se aquele que atua no mercado cambial nao tiver exfmio 

domfnio dos procedimentos que o cercam, ficara sujeito a sang6es que podem levar 

nao somente a conseqOencias financeiras, mas igualmente conseqOencias que 

podem atingir como urn todo a vida profissional e economica da empresa e do 

empresario. 

E inegavel, ainda, que em se tratando de materia cambial, eventuais 

decis6es das autoridades tendem, sempre, a proteger o bern publico em detrimento 

do particular, buscando assim garantir o equilibria das contas do Pals, da balanga 

comercial e das reservas existentes. 
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Controle cambial, portanto, nao e somente importante como absolutamente 

necessaria ao desenvolvimento e crescimento racional de urn pafs. 
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7. GLOSSARIO 

BACEN - Banco Central do Brasil 

CMN - Conselho Monetario Nacional 

CRSFN - Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional 

CVM - Camara de Valores Mobiliarios 

DEREX- Declaragao de Recebimento de Exportag6es 

FOB - Free on Board. lncoterm utilizada para definir responsabilidade por custos de 
transporte e seguro de mercadorias comercializadas 

RMCCI - Regulamento do Mercado de Cambia e Capitais Estrangeiros 

SISBACEN- Sistema de lnformag6es do Banco Central 

SECEX - Secretaria de Comercio Exterior 

SISCOMEX- Sistema lntegrado de Comercio Exterior 

SRFB - Secretaria da Receita Federal do Brasil 
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8. ANEXOS 

Lei 11 .371/2006 

Decreta-lei 9.025/1946 

Decreta 23.258/1933 
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• 
Presidencia da Republica 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N° 11.371, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2006. 

Disp6e sobre operag6es de cambia, sobre registro de capitais ' 
estrangeiros, sobre o pagamento em lojas francas localizadas 
em zona primaria de porto ou aeroporto, sobre a tributagao do ' 
arrendamento mercantil de aeronaves, sobre a novagao des 
contratos celebrados nos termos do § 1 Q do art. 26 da Lei nQ 
9.491, de 9 de setembro de 1997, altera o Decreta nQ 23.258, 
de 19 de outubro de 1933, a Lei nQ 4.131, de 3 de setembro de 
1962, o Decreta-Lei nQ i .455, de 7 de abril de 1976, e revoga 
dispositive da Medida Provis6ria nQ 303, de 29 de junho de 
2006. 

• Fago saber que o PRESIDENTE DA REPUBLICA adotou a Medida Provis6ria n° 315, de 2006, que o Congresso Nacional · 
aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da 
Constituigao Federal, com a redagao dada pela Emenda Constitucional n° 32, combinado com o art. 12 da Resolugao n° 1, de i 
2002-CN, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1 Q Os recursos em moeda estrangeira relatives aos recebimentos de exportag6es brasileiras de mercadorias e de' 
servigos para o exterior, realizadas por pessoas flsicas ou jurldicas, poderao ser mantidos em instituigao financeira no exterior, 
observados os limites fixados pelo Conselho Monetario Nacional. 

§ 1Q 0 Conselho Monetario Nacional dispora sobre a forma e as condig6es para a aplicagao do disposto no caput, deste 
artigo, vedado o tratamento diferenciado per setor ou atividade economica. 

§ 2Q Os recursos mantidos no exterior na forma deste artigo somente poderao ser utilizados para a realizagao de 
fjnvestimento, aplicagao financeira ou pagamento de obrigagao pr6prios do exportador, vedada a realizagao de empn3stimo ou 

mutuo de qualquer natureza. 

Art. 2Q 0 Conselho Monetario Nacional podera estabelecer formas simplificadas de contratagao de operag6es simultaneas 
de compra e de venda de moeda estrangeira, relacionadas a recursos provenientes de exportag6es, sem prejulzo do disposto 
no art. 23 da Lei nQ 4.131. de 3 de setembro de 1962. 

Paragrafo unico. Na hip6tese do caput deste artigo, os recursos da compra e da venda da moeda estrangeira deverao 
transitar, por seus valores integrais, a credito e a debito de conta corrente bancaria no Pals, de titularidade do contratante da 
operagao. 

' 

Art. 3Q Relativamente aos recursos em moeda estrangeira ingressados no Pals referentes aos recebimentos dei 
exportag6es de mercadorias e de servigos, compete ao Banco Central do Brasil somente manter registro dos contratos de! 
iJmbio. 

Paragrafo unico. 0 Banco Central do Brasil fornecera a Secretaria da Receita Federal os dados do registro de que trata o' 
caput deste artigo, na forma por eles estabelecida em ato conjunto. · 

• 

Art. 4Q 0 art. 23 da Lei nQ 4.131, de 1962, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7Q: 

"Art. 23 ....................................................................... .. 

"§ 7g_ A utilizagao do formulario a que se refere o § 2Q deste artigo nao e obrigat6ria nas operag6es 

de compra e de venda de moeda estrangeira de ate US$ 3,000.00 (tres mil d61ares dos Estados 

Unidos da America), pu do seu equivalente em outras moedas." (NR) 

Art. 5Q Fica sujeito a registro em moeda nacional, no Banco Central do Brasil, o capital estrangeiro investido em pessoas1 
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jurfdicas no Pafs, ainda nao registrado e nao sujeito a outra forma de registro no Banco Central do Brasil. 

§ 1Q Para fins do disposto no caput deste artigo, o valor do capital estrangeiro em moeda nacional a ser registrado deve 
constar dos registros contabeis da pessoa jurfdica brasileira receptora do capital estrangeiro, na forma da legislagao em vigor. • 

§ 2Q 0 capital estrangeiro em moeda nacional existente em 31 de dezembro de 2005, a que se refere o caput deste artigo, 
devera ser regularizado ate 30 de junho de 2007, observado o disposto no§ 1Q deste artigo. 

§ 3Q A hip6tese de que trata o caput deste artigo, contabilizada a partir do ano de 2006, inclusive, deve ter o registro 
efetuado ate o ultimo dia util do ano-calendario subsequente ao do balango anual no qual a pessoa jurfdica estiver obrigada a 
registrar o capital. 

§ 4Q 0 Banco Central do Brasil divulgara dados constantes do registro de que trata este artigo. 

§ 5Q 0 Conselho Monetario Nacional disciplinara o disposto neste artigo. 

Art. 6Q A multa de que trata a Lei nQ 10.755, de 3 de novembro de 2003, nao se aplica as importag6es: 

I - cujo vencimento ocorra a partir de 4 de agosto de 2006; ou 

II- cujo termo final para a liquidagao do contrato de cambia de importagao, na forma do inciso II do art. 1Q da Lei nQ 10.755, 
de 2003, nao tenha transcorrido ate 4 de agosto de 2006. 

Art. 7Q As infrag6es as normas que regulam os registros, no Banco Central do Brasil, de capital estrangeiro em moeda 
nacional sujeitam os responsaveis a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

Paragrafo unico. 0 Conselho Monetario Nacional estabelecera a gradagao da multa a que se refere o caput deste artigo e, 
as hip6teses em que podera ser dispensada. · 

Art. 8Q A pessoa ffsica ou jurfdica residente ou domiciliada no Pafs que mantiver no exterior recursos em moedai 
estrangeira relativos ao recebimento de exportagao, de que trata o art. 1Q desta Lei, devera declarar a Secretaria da Receitai 

tfederal a utilizagao dos recursos. ! 

§ 1Q 0 exercfcio da faculdade prevista no caput do art. 1Q desta Lei implica a autorizagao do fornecimento a Secretaria dai 
Receita Federal, pela instituigao financeira ou qualquer outro interveniente, residentes, domiciliados ou com sede no exterior,l 
das informag6es sabre a utilizagao dos recursos. ' 

§ 2Q A pessoa jurfdica que mantiver recursos no exterior na forma do art. 1Q desta Lei fica obrigada a manter escrituragaoi 
contabil nos termos da legislagao comercial. · 

§ 3Q A Secretaria da Receita Federal disciplinara o disposto neste artigo. 

Art. gQ A inobservancia do disposto nos arts. 1Q e 8Q desta Lei acarretara a aplicagao das seguintes multas de naturezai 
fiscal: 

• I - 10% (dez por cento) incidentes sabre o valor dos recursos mantidos ou utilizados no exterior em desacordo com oi 
disposto no art. 1Q desta Lei, sem prejufzo da cobranga dos tributos devidos; 

II- 0,5% (cinco decimos por cento) ao mes-calendario ou fragao incidente sabre o valor correspondents aos recursos' 
mantidos ou utilizados no exterior e nao informados a Secretaria da Receita Federal, no prazo por ela estabelecido, limitada al 
15% (quinze por cento). 

1 

§ 1Q As multas de que trata o caput deste artigo serao: 

I - aplicadas autonomamente a cada uma das infrag6es, ainda que caracterizada a ocorrencia de eventual concurso; 

II- na hip6tese de que trata o inciso II do caput deste artigo: 

a) reduzidas a metade, quando a informagao for prestada ap6s o prazo, mas antes de qualquer procedimento de offcio; 

• b) duplicada, inclusive quanta ao seu limite, em caso de fraude. 
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§ 2Q Compete a Secretaria da Receita Federal promover a exigencia das multas de que trata este artigo, observado o rita I 

previsto no Decreta nQ 70.235. de 6 de margo de 1972. 

Art. 10. Na hip6tese de a pessoa jurldica manter os recursos no exterior na forma prevista no art. 1 Q desta Lei, independe 
~ efetivo ingresso de divisas a aplicagao das normas de que tratam o uo e o inciso Ill do caput do art. 14 da Medida 
Provis6ria nQ 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o inciso II do caput do art. 5Q da Lei nQ 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e i 
o inciso II do caput do art. 6Q da Lei nQ 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

Art. 11. 0 c:1rLaQ do Decreta n°23.2_58, de t9.Jteoutu.bro de_1999, passa a vigorar com a seguinte reda~ao: 

"Art. 3Q E passivel de penalidade o aumento de pre~o de mercadorias importadas para obten~ao de 
coberturas indevidas." (NR) 

Art. 12. As infra~oes aos arts. 1 Q, gQ e aQ do Decreta nQ 23.258, de 1933, ocorridas a partir de 4 de agosto de 2006, serao • 
punidas com multas entre 5% (cinco par cento) e 100% (cem par cento) do valor da opera~ao. 

§ 1Q 0 Conselho Monetario Nacional disciplinara o disposto nos arts. iQ, gQ e aQ do Decreta nQ 23.258, de 1933, podendo i 
estabelecer grada~ao das multas a que se refere o caput deste artigo. I 

§ 2Q Sujeitam-se as penalidades do art. 6Q do Decreta nQ 23.258, de 1933, as sonega~6es de cobertura nos valores de 
exporta~ao ocorridas ate 3 de agosto de 2006. 

Art. 13. 0 caput do art. 15 do Decreta-Lei n° 1.455. de 7 de abril de 1976, passa a vigorar com a seguinte reda~ao: 

"Art. 15. Na zona primaria de porto ou aeroporto podera ser autorizado, nos termos e condi~oes 
fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda, o funcionamento de lojas francas para venda de 
mercadoria nacional ou estrangeira a passageiros de viagens internacionais, na chegada ou saida 
do Pais, ou em transito, contra pagamento em moeda nacional ou estrangeira . 

............................................................................... " (NR) 

· Art. 14. Fica o Banco Central do Brasil dispensado de inscrever em divida ativa e de promover a execu~ao fiscal dos. 
~ebitos provenientes de multas administrativas de sua competencia, considerados de pequeno valor ou de comprovada: 

inexeqOibilidade, nos termos de norma par ele estabelecida. 

Paragrafo unico. Para os efeitos do disposto no caput deste artigo, o Banco Central do Brasil podera, mediante ato~ 
fundamentado, efetuar o cancelamento de debitos inscritos e requerer a desistencia de execu~oes ja propostas. 

Art. 15. Fica a Uniao autorizada a pactuar, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social- BNDES, a' 
nova~ao dos contratos celebrados ao amparo do §_J0 do art. 26 dalein°_9.491, g~ __ 9d.e._s.e.tembro_deJ991. visando dar-lhes, 
forma de instrumento hibrido de capital e divida, conforms definido pelo Conselho Monetario Nacional, mantida, no minima, a\ 
equivalencia economica das condi~6es alteradas. · 

Art. 1 G. Fiee reeluziele e 0 (zere~. efl'l rele~B:e ees fetes §ereeleres ejue eeerrerefl'l ate 31 Ele Elezefl'lbre Ele 2013, e eliejuete, 
qo iR'lposto Ele reREie FIB foRte iReieleRte Res opme~aes Ele eJUe trete o iFleiso V Elo art 1e Ele Lei Fle 9.481, Ele 13 Ele B§Osto Elei 
•97, Re flipetese Ele pe§effieRte, ereelite, eRtre§e, eR'lpFe§e eu refl'lesse, per feRte situeele Re Pais, e pessee jurieliee! 
Elefl'lieilieele Re e~terier, a titule Ele eeRtrepreste~B:e Ele eeRtrete Ele erreREieR'leRte fl'lereeRtil Ele eereReve eu Eles fl'leteres e ele( 
ElestiReEies, eelebreele per efl'lprese Ele treRsperte eeree publiee re§uler, Ele pesse§eires eu Ele eer§es, ate 31 Ele Elezefl'lbre Elei 
2008:- : 

Art. 16. Fica reduzida a zero, em rela~ao aos fatos geradores que ocorrerem ate 31 de dezembro de 2013, a aliquota do 
impasto de renda na fonts incidents nas opera~6es de que trata o inciso V do art. 1 Q da Lei nQ 9.481, de 13 de agosto de 1997,! 
na hip6tese de pagamento, credito, entrega, emprego ou remessa, par fonts situada no Pais, a pessoa juridica domiciliada no 
exterior, a titulo de contrapresta~ao de contrato de arrendamento mercantil de aeronave ou dos motores a ela destinados, 
celebrado par empresa de transports aereo publico regular, de passageiros ou de cargas, ate 31 de dezembro de 2011 · 
(Redagao dada pela Medida Provis6ria n° 451, de 2008). 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data da sua publica~ao. 

Art. 18. Fica revogado o inciso IV do art. 7Q da Medida Provis6ria nQ 303, de 29 de junho de 2006 . 

• Congresso Nacional, em 28 de novembro de 2006; 185Q da lndependencia e 118Q da Republica 
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DECRETO-LEI N° 9.025, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1946. 

Pagina 1 de 2 

Disp6e sabre as operag6es de cambia, regulamenta o retorno 
de capitais estrangeiros e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA , usando da atribuigao que lhe confere o artigo 180 da Constituigao, decreta: 

Art 1° E assegurada a liberdade de compra e vend a de cambiais e moedas estrangeiras, observadas as determinag6es 
deste Decreta-lei e as instrug6es que forem baixadas pela Carteira de Cambia do Banco do Brasil S.A., sob a orientagao da 
Superintendencia da Maeda e do Credito. 

Art 2° A seu exclusivo criteria, fica a Superintendencia da Maeda e do Credito autorizada a reduzir a percentagem de 30% 
fixada pelo art. 3° do Decreta-lei n° 1.201, de 8 de Abril de 1939, podendo mesmo suprimi-la totalmente . • Art 3° Fica abolido o mercado de cambia a que se refere o art. 7° do Decreta-lei n° 1.201, de 8 de Abril de 1939. 

Art 4° Poderao ser vendidas, para satisfazer pagamentos de qualquer natureza, no exterior, as disponibilidades resultantes 
das compras feitas, na forma do artigo 1° deste Decreta-lei pelos Bancos e Casas Bancarias autorizados a operar em cambia. 

Art 5° A fiscalizagao das operag6es de cambia continuara confiada a Carteira de Cambio do Banco do Brasil S.A. que 
expedira os necessarios regulamentos, obrigados os Bancos e Casas Bancarias a manter um registro especial de operag6es de 
cambia nao originarias de importag6es ou exportag6es, de cujo movimento total aquela Carteira devera ter todas as 
informag6es. 

Aft 6° t asss~uraele e elirsite els rsterRe ae S8:f'ital sstraR~sire f'reviaffieRts rs~istraele 1'18: Gar=tsira els Gaffieie ele BaRse ele 
Brasil S.A., elssels €jUS a f'Brssla aRual els traRsfsreRsia Rae s~ssela els 20% ele S8:j9ital rs~istraele. (Vide Del, 9.602, de 1946) 

tiRevogado pela Lei n° 1.807, de 1953) 

Pare~rafe URiee. A196s eleis (2) 8:1'leJS els f3SFffi8:ReRsia l'leJ Pais, e S8:j9ital sstraR~sire 8:j9lisaele Sffi titules ela Dioiela IRtsrRa\ 
Brasilsira eu els eutra rsRela fi~a tsr6 ~araRtiela sua traRsfsreRsia iffiseliata s iRte~ral. (Revogado pel a Lei n° 1 .807, de 1953) 

-Art 7° A19liear se ae as elis19esi~ess elests Desrete lei, eeservaeles es 1918:zes s seReli~ess Rels estaeelssieles, ae eaf'ital 
sstraR~sire j6 eeleeaele Re Pais, ffi8:S elesele a elate ele rss19seti~·e rs~istre. (Revogado pel a Lei n° 1.807. de 1953) 

Art 8° A rsffisssa els jures, lueres s elhtielsReles Rae ultraj9assar6 ele 8% (eite j9e>r ssRte) ele valer ele ea19ital re~istraele,, 
eeRsielsraRele se traRsfereRsia els S8:j9ital e €IUS s~sselsr esse f'SrseRta~effi e ~·i~eraRele f38:FB: esse fiffi es !'}razes f'F5'o'istes Restei 
Deerste lei. fYieleOe~ !).602._~J3 J 046} (Revogado pela Lei n° 1.807, de 1953) 

Art 9° Sao permitidas as operag6es entre bancos, os quais poderao manter posig6es compradas, dentro das condig6es que
1 

.rem fixadas pela Carteira de Cambio do Banco do Brasil S.A . . 

Paragrafo Unico. Tais operag6es serao feitas por simples troca de correspondencia, independem de interferencia dei 
corretor e sao isentas, bem como os seus respectivos documentos de quaisquer taxas e impostos, inclusive de selo. ' 

Art 10. E: vedada a realizagao de compensagao privada de creditos ou valores de qualquer natureza, sujeitos os! 
I 

responsaveis as penalidades previstas no Decreto n° 23.258, de 19 de Janeiro de 1933. 1 

Art 11. As operag6es resultantes de intercambio e moeda compensada continuarao sujeitas ao regime a que as subordinart 
a Carteira de Cambio do Banco do Brasil S.A. ' 

Art 12. E: assegurado o livre uso no Pais de fundos em moeda nacional pertencentes a residentes no estrangeiro. 

Paragrafo unico. Nao se incluem os fundos a que se refere o Decreto-lei n° 4.166, de 11 de Margo 1942. 

e Art 13. Somente os Bancos autorizados a operar em cambia poderao manter contas em moeda nacional ou estrangeira emi 
II nome de residentes no exterior. · 
' 
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Paragrafo (mica. Excetuam-se da exclusividade mencionada neste artigo as contas de registro transit6rio de valores a . 
transferir, que o titular tenha confiado a residentes no Pais. · 

Art 1 <4. FieBfl • e~ bBRee~ ebri@Bele~ B reeelfler Be BBRee ele BrB~il S.A., B ereelite ele eeRtB viReuiBelB Be eli~l='e~te Re Brt.16 
•~te Deereto lei, B~ iffljjeJrtfifleiB:~ eorre~f'eJFleleflte~ B tJFI'IB: eotB: ele 3% ~e~re o 'o'Bior elB:~ ·o·eflelB:~ ele efiffl~io f:!tJe efettJB:Feffl, 
iflelu~i'lfe B~ flUe ~e ele~tiflBFeffl B Btefleler B~ fleee~~ielBele~ ele 6eveffl6. (Revogado pelo Del n° 9.522, de 1946) 

Art 15 Fica abolido o impasto de 5% criado pelo Decreta-lei n° 97, de 23 de Dezembro de 1937, posteriormente modificado 
pelos Decretos-leis numeros 485, 1.170 e 1.349, respectivamente de 9 de Julho de 1938, 23 de Margo de 1939 e 29 de Junho 
de 1939. 

Art 16. As importancias provenientes da cota referida no art. 14, bem como as decorrentes de operagoes feitas com base no 
disposto nos artigos 1° e 2° deste Decreta-lei, serao destinadas, a criteria da Superintendencia da Maeda e do Credito, parte ao 
resgate da Divida Flutuante e parte a constituigao de reservas para o pagamento de juros e amortizagoes de titulos de prazos 
media e Iongo, cuja emissao se destinara a compra de letras de exportagao, ao financiamento do Plano de Obras e 
Equipamentos e ao de outros empreendimentos de interesse economico relevante. 

AFt 17. A Sul='eFiflteReleReiB elB 1\AeeelB e ele Greelite ter8 B iBeulelBele ele eliiBtBr e~ I='FBze~ ele reterRe ele eBI='itBI e~trBR@eire, 
~effli='Fe flUe e exi@iFeffl B~ eeReli~ee~ ele Fl'lereBele eBFl'lBiBI, ele Fl'leele B eeReeeler l='fierielBele Be I='B@Bffleflte elB~ iffll='eftB~ee~. 8 
refl'le~~B ele reReliffleflte~ flUe RerfflBIFl'leflte rel='re~eflte BBixB reffluRerB~ae ele eBI='itBI, a.~ reffle~~B~ ele iffli@fBRte~ e a.~ ele 

.UB~i~tefleiB. (Revogado pela Lei n° 1.807, de 1953) 

Art 18. Geffll='ete 8 GBFteirB ele GB:fflbie ele Beu'lee ele BrB~il S. A. exl='eelir e~ re@UIBFl'leflte~ e ifl~tru~ee~ flUe iereffl 
Reee~~arie~ 8 beB exeeu~ae ele~te Deerete lei, e~l='eeiBIFl'leflte effl reiB~ae Be~ Bfti@e~ en e 7°, eeffl e iiffl ele evitBr flUe B~ 
trBR~iereReiB~ Rele~ ButerizBelB~. 1='6f ~eu vulte eu frefl8eFleiB, I='B~~Bffl re~ultBr effl reterfle ele eBI='itBI effl ele~Beerele eeffl B~ ~uB~ 
eli~l='e~i~ee~. (Revogado pela Lei n° 1.807, de 1953) 

Art 19. 0 presente Decreta-lei entrara em vigor na data de sua publicagao. 

Art 20. Revogam-se as disposigoes em contrario, especialmente os Decretos-leis ns. 97, 170, 485, 1.170, 1.301 e 1.394, 
respectivamente, de 23 de Dezembro de 1937, de 5 de Janeiro de 1938, 9 de Junho de 1938, 23 de Margo de 1939, 8 de Abril 
de 1939 e 29 de Junho de 1939. 

I ff!io de Janeiro, 27 de Fevereiro de 1946, 125° da lndependencia e 58° da Republica. 

EURICO G. DUTRA 
Gastao Vidigal 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 28.2.1946 . 

• 

• 
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DECRETO N° 23.258 DE 19 DE OUTUBRO DE 1933. 
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Disp6e sabre as operag6es de cambia, e da outras providencias 

0 Chefe do Governo Provis6rio da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando das atrib0ig6es contidas no art. 1° do 
decreta n. 19.398, de 11 de novembro de 1930, e 

Atendendo a que a fiscalizagao bancaria foi instituida no interesse do bem publico, para, entre outros fins; prevenir e coibir i 
o jogo sabre o cambia, assegurando somente as operag6es legitimas; · 

Atendendo a que sao consideradas operag6es legitimas as realizadas de acardo com as normas tragadas pela lei n. 4.182, 
de 1920, decreta n. 14.728, de 1921, e circulares da extinta lnspetoria Geral dos Bancos, do Gabinete do Consultor da Fazenda · 
e do Banco do Brasil (Secgao de Fiscalizagao Bancaria); 

• Atendendo a que a lei n°_li82,_de 1920, art. 5~. da competencia ao Governo para estabelecer condig6es e cautelas que. 
forem necessarias para regularizar as operag6es cambiais e reprimir o jogo sabre o cambia; · 

Atendendo ainda a que tem sido objetivo do Governo centralizar no Banco do Brasil tudo quanta se refere ao mercado 
cambial, conforms faz certo o decreta n. 20.451, de 28 de setembro de 1931, que conferiu a esse estabelecimento de credito o 
monop61io da compra de letras de exportagao e valores transferidos ao estrangeiro, para o fim de tornar possivel a distribuigao 
de cambia com eqOidade, no intuito de satisfazer os compromissos publicos externos, importagao de mercadorias e outras 
necessidades; 

Atendendo, finalmente, a que as prescrig6es legais vem sendo burladas com a pratica de operag6es lesivas aos interesses 
nacionais, par entidades domiciliadas no pais. 

• DECRETA: 

Art. 1° Sao consideradas operag6es de cambia ilegitimas as realizadas entre bancos, pessoas naturais ou juridicas, [ 
domiciliadas ou estabelecidas no pais, com quaisquer entidades do exterior, quando tais operag6es nao transitem pelos bancosi 
habilitados a operar em cambia, mediante previa autorizagao da fiscalizagao bancaria a cargo do Banco do Brasil. 

Art. 2° Sao tambem consideradas operag6es de cambia ilegitimas as realizadas em moeda brasileira par entidades. 
domiciliadas no pais, par conta e ordem de entidade brasileiras ou estrangeiras domiciliadas ou residentes no exterior; · 

Art 3° See f'BSSi'o'eis ele f'6flBiieleeles BS S6fl6~B~ees ele eeeertures fl6S 'o'Bieres ele 6>Ef'6Ftfl:c;)B6, B6Ffl 66Ffl6 e BUFfl6flte ele 
~re~e ele Fflereeeleries iFI'If'erteeles f'BI'B eetefl~ee ele eeeertures iRelevieles. (Viele Meeliele Pre·viserie fl0 315, ele 2006} 

Art. 3Q E passive! de penalidade o aumento de prego de mercadorias importadas para obtengao de coberturas indevidas. 
iedagao dada pela Lei n° 11.371, de 2006) 

i 

Art. 4° Afim de verificar as operag6es e faltas apontadas no presente decreta e no de n. 14.728. de 16 de margo de 1921, Oi 
Consultor Geral da Fazenda, mediante requisigao, devidamente justificada, podera autorizar exame em livros ou documentos de[ 
firmas individuais ou coletivas, sociedades ananimas, companhias, bancos, casas bancarias e escrit6rios comerciais. • 

Art. 5° Fica revigorado o art. 56 da lei n. 4.440, de 31 de dezembro de 1921, que proibiu a exportagao do ouro, prata e! 
outros metais preciosos amoedados, em barras ou em artefatos. ' 

§ 1° lgual providencia fica estendida aos metais preciosos em bruto ou nativos. 

§ 2° Essa exportagao ficara dependendo de previa autorizagao do Governo. 

Art. 6° As infrag6es dos arts. 1°, 2° e 3° serao punidas com multas correspondentes ao dobra do valor da operagao, no 
maximo, e no minima de cinco cantos de reis (5:000$000), nos termos do art. 5°, § 1°, letra b. da lei n°. 4.182, citada. 

• Paragrafo (mica. Aqueles que se opuzerem aos exames de que trata o art. 4°, serao aplicadas as penas estatuidas no art. 
70, letra a, alinea 3a, do decreta n. 14.728, de 1921. 
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, Art. 7° As infrac;oes do art. 5° serao punidas com multa de dez (1 O) vezes o valor dos metais exportados, · 
i clandestinamente, ah§m da perda dos que forem apreendidos no ato da exportagao ou safda do pafs, sem prejuizo da 
\ penalidade criminal de que trata o art. 265 do C6digo Penal. 
l 

Art. 8° Este decreta entrara em vigor na data de sua publicac;ao. 

Art. go Revogam-se as disposic;oes em contrario. 

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1933, 112° da lndependencia e 45° da Republica. 

GETULIO VARGAS 
Jswaldo Aranha 

texto nao substitui o publicado nA CLBR de 3 i. i 2. i 933. 
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