
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 
 
I – Contratação Simultânea de Câmbio 
II – Registro de Bens Intangíveis Data 04/12/2008 
 

Servimo-nos do presente para, em atenção aos assuntos em referência, tecer algumas 

considerações sobre as Resoluções do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 3.641 e nº 

3.642, ambas de 26.11.2008. 

 

 

I - CONTRATAÇÃO SIMULTÂNEA DE CÂMBIO 
 

Por intermédio da Resolução 3.641/08, o Conselho Monetário Nacional revogou a Resolução 

3.547, que obrigava a contratação de operações simultâneas de câmbio nas migrações internas 

de aplicações de não residentes, realizadas originalmente em renda variável, para aplicação em 

renda fixa ou em derivativos, com rendimentos predeterminados. 

 

Esta revogação teve como objetivo adequar as normas emanadas pelo CMN à legislação 

tributária, uma vez que o Decreto nº 6.613, de 22 de outubro de 2008, reduziu a zero a alíquota 

do Imposto sobre Operações Financeiras incidente nesta modalidade. 

 

Interessante notar que esta revogação reconhece o artificialismo que envolvia a incidência de 

IOF (e também da CPMF, quando esta contribuição encontrava-se vigente), nas operações de 

câmbio simultâneo, uma vez que se tratava de incidência de tributo sobre um evento fictício. De 

fato, assim se manifestou o Banco Central do Brasil ao proferir o voto em reunião realizada em 

26 de novembro de 2008: 

 

“A exigência de operações simultâneas de câmbio não mais se justifica em função do Decreto 

n° 6.613, de 22/10/08, que reduziu a zero a alíquota do IOF nas liquidações de operações de 

câmbio relativas às transferências do/e para o exterior para aplicações no mercado financeiro e 

de capitais, independentemente do tipo de aplicação.” 

 

Desta forma, entendemos que se reforçam os argumentos para o questionamento judicial da 

CPMF e IOF nas operações de câmbio simultâneo. 

 

 

 



 

 
 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais mudanças e 
notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para esclarecimentos 
adicionais. 

 

II - REGISTRO DE BENS INTANGÍVEIS 
 

A Resolução CMN nº 3.642/08 determinou que os direitos adquiridos que tenham como objeto 

bens incorpóreos, destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, são 

considerados como ativos intangíveis. 

 

Neste conceito, pela citada Resolução, enquadram-se os direitos adquiridos correspondentes à 

prestação de serviços de pagamentos de salários, proventos, soldos vencimentos, 

aposentadorias, pensões e similares (“aquisição de folha de pagamento”). 

 

A mesma Resolução excluiu do limite de aplicação de recursos no Ativo Permanente os valores 

pagos a este título até 30 de junho de 2009. 

 

 
Nosso escritório fica à disposição para esclarecimentos sobre a questão. 
 
  
Responsável: 
 
Pedro Miguel Ferreira Custódio (pedro@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7574 

 
 

 


