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NOVA LEI CAMBIAL – LEI N° 14.286, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021 
 

A nova lei, publicada no Diário Oficial da União (DOU) na edição de 30/12/2021, veio com o objetivo de 
modernizar, simplificar e consolidar a legislação existente sobre a matéria cambial. 

 
A referida lei dispõe sobre o mercado de câmbio brasileiro, altera os regimes de capital brasileiro no 

exterior, o capital estrangeiro no País e a prestação de informações ao Banco Central do Brasil para fins de 
compilação de estatíticas macroenômicas oficiais.  

 
Essa nova lei todavia entrará em vigor somente em 29 de dezembro de 2022, estabelecendo um novo 

marco legal para o mercado de câmbio, e abrindo espaço para que bancos e instituições financeiras invistam 
no exterior com recursos captados no país ou no exterior, livre movimentação de capitais e reduzir barreiras 
que dificultam exportações e importações de bens e serviços. 

 
 O texto aprovado traz avanços no âmbito das regras de transações para os viajantes, por exemplo: o 
aumento do limite de dinheiro em espécie que cada passageiro pode portar ao sair ou ingressar no Brasil. Em 
vez dos atuais R$ 10 mil reais, serão USD 10 mil ou o equivalente em outra moeda.  
 
 Além disso, possibilita que as pessoas físicas e jurídicas detenham contas em moeda estrangeiras, bem 
como amplia a lista de casos em que será permitido o pagamento em moeda estrangeira de obrigações devidas 
em terrítório nacional.  
 
 Ainda, visa simplificar as remessas ao exterior, em casos como: empresas que remetem dinheiro ao 
exterior a título de lucros, dividendos, juros, pagamentos de royalties e outras finalidades regulamentadas, 
poderão fazê-lo sem a necessidade de registro perante o Banco Central, como ocorre atualmente, por exemplo, 
e sem prejudicar, nem modificar a legislação tributária. 
 
 Tal norma ainda, atribui competência ao Banco Central para regulamentar as contas em moeda 
estrangeira no País, inclusive quanto aos requisitos e aos procedimentos para sua abertura e movimentação.  
 
 Com a nova Lei, o Banco Central, pode, gradualmente e com segurança, expandir a possibilidade de 
abertura de contas em moeda estrangeira no Brasil, sob o sistema de bancos comerciais, etc..., a exemplo do 
que já é permitido nos países da OECD e nas principais economias emergentes.  
 
 Enfatizamos novamente que o detalhamento da vigência dessa lei ainda depende de regulação 
minunciosa, por parte do Banco Central, o que deverá ocorrer partir de 29 de dezembro 2022, data de início da 
entrada em vigor dessa nova lei.    
 

Permanecemos à disposição de V.Sa. para prestar quaisquer orientações. 
 

Janeiro de 2022. 
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