
MEMORANDO 

 

IRPJ/CSLL/PIS/COFINS – REGIME DE RECONHECIMENTO DA VARIAÇÃO 

CAMBIAL (COMPETÊNCIA OU CAIXA) – ALTERAÇÃO NO CURSO DO ANO-
CALENDÁRIO 

 

Prezado Cliente, 

Comunicamos a publicação, nem 02 de agosto de 2016, da Instrução 

Normativa RFB nº 1.656, que altera a Instrução Normativa RFB nº 1.079/10, e 

estabelece como será a alteração, no curso do ano-calendário, do regime de 

reconhecimento das variações monetárias dos direitos de crédito e das 

obrigações do contribuinte em função de elevada oscilação da taxa de câmbio, 

adequando-a ao regulamento do Decreto nº 8.451/15. 

Referido decreto estabeleceu que, para fins do § 5º do artigo 30 da Medida 

Provisória nº 2.158-35/01, ocorreria elevada oscilação da taxa de câmbio 

quando, em um mês-calendário, o valor do dólar dos Estados Unidos da 

América para venda apurado pelo Bacen sofrer variação, positiva ou negativa, 

superior a dez por cento. 

O Decreto estabelecia que seria possível a alteração do regime no mês-

calendário seguinte àquele em que ocorrida a elevada oscilação da taxa de 

câmbio, não trazendo, entretanto, a forma que deveria se dar tal opção. Nesse 

sentido, a presente Instrução Normativa disciplina o procedimento para tal 

alteração, a ser efetivamente mediante opção na DCTF relativa ao mês 

subsequente ao qual se verificar a elevada oscilação. 

Observe-se que o novo regime adotado se aplicará a todo ano calendário e, 

por assim o ser, a Instrução Normativa RFB nº 1.656/16 dispõe que deverão 

ser retificadas as DCTF, Escrituração Fiscal Digital das Contribuições 

incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) e demais obrigações cujas 

informações sejam afetadas pela mudança de regime, relativas aos meses 

anteriores do próprio ano-calendário. 

Note-se que essas orientações serão aplicadas, também, à alteração de regime 

entre janeiro e maio de 2015, alteração que foi somente possível de ser 

realizada na DCTF do mês de junho de 2015. 

Por fim, cabe ainda informá-los que se verificou elevada oscilação da taxa de 

câmbio em junho deste ano (cerca de 11%), o que permitirá a alteração de 

regime (para todo o ano-calendário de 2016) na DCTF de julho, cuja entrega 

deve ocorrer até 21/09/2016 (15º dia útil do segundo mês subsequente aos 



fatos geradores da DCTF, nos termos do artigo 5º da Instrução Normativa RFB 

nº 1.599/15). 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos. 
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