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24. Investidas no Exterior
1. Procedimentos Contábeis
1 - Os procedimentos contábeis estabelecidos nesta seção servem ao reconhecimento pelas instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que detenham investimentos no exterior: (Res 4524 art 1º
caput)
a) dos efeitos das variações cambiais resultantes da conversão das transações realizadas em moeda estrangeira por
investidas no exterior para as respectivas moedas funcionais;
b) dos efeitos das variações cambiais resultantes da conversão dos saldos das demonstrações financeiras de investidas no
exterior das respectivas moedas funcionais para a moeda nacional; e
c) das operações de hedge de variação cambial de investimentos no exterior;2 - As diretrizes consubstanciadas nesta seção
não pressupõem permissão para prática de operações ou serviços vedados tanto no Brasil como nos respectivos países onde
estejam estabelecidas respectivas investidas. (Circ 1273)
3 - Para fins do disposto nesta seção, consideram-se: (Res 4524 art 1º parágrafo único)
a) investidas no exterior: as dependências e as entidades coligadas ou controladas no exterior; e
b) investimentos no exterior: os investimentos em dependências e em participações societárias em entidades coligadas ou
controladas no exterior;
4 - As instituições mencionadas no item 1 devem designar a moeda funcional de cada investida no exterior. (Res 4524 art 2º)
5 - Considera-se moeda funcional a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera, observados,
cumulativamente, os seguintes fatores: (Res 4524 art 2º §1º)
a) ambiente econômico em que a entidade gera e despende caixa;
b) a moeda que mais influencia os preços de venda dos produtos e serviços, custos de mão de obra e outros custos para o
fornecimento de produtos e serviços;
c) a moeda do país cujos aspectos competitivos e regulatórios mais influenciam na determinação dos preços de venda para
seus produtos e serviços;
d) a moeda por meio da qual são originados os recursos das atividades de financiamento da entidade; e
e) a moeda por meio da qual os recursos gerados pelas atividades operacionais da entidade são usualmente acumulados;
6 – Os seguintes fatores adicionais podem ser considerados para definir se a moeda funcional da investida no exterior é a mesma
da instituição investidora, caso os fatores estabelecidos no item 5 sejam insuficientes para essa definição: (Res 4524 art 2º
§2º)
a) as atividades da investida no exterior são executadas como extensão da instituição investidora, de modo que não é conferido
grau significativo de autonomia à entidade no exterior;
b) as transações com a instituição investidora representam uma proporção relevante das atividades da investida no exterior;
e
c) os fluxos de caixa advindos das atividades da investida no exterior:
I – afetam diretamente os fluxos de caixa da instituição investidora e estão prontamente disponíveis para remessa para
essa instituição; e
II – são suficientes para pagamento de juros e demais compromissos existentes e esperados em título de dívida,
independentemente de aportes da instituição investidora;
7 - A alteração da moeda funcional da investidora no exterior é permitida somente se houver mudança significativa no ambiente
econômico principal no qual a entidade opera, considerados os fatores definidos nos itens 5 e 6; (Res 4524 art 2º §3º)
8 - No caso da alteração da moeda funcional da investida no exterior, na forma do disposto no item 7, os procedimentos de
conversão para a nova moeda funcional devem ser aplicados prospectivamente a partir da data da alteração. (Res 4524 art 2º
§4º)
9 - O Banco Central do Brasil poderá determinar a alteração da moeda funcional de investidas no exterior, caso constatada
definição inadequada dessa moeda. (Res 4524 art 3º)
10 - A moeda funcional das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que
atuam no País deve ser a moeda nacional. (Res 4524 art 4º)
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11 - Caso as investidas no exterior realizem transações em moeda diferente de suas respectivas moedas funcionais, as instituições
mencionadas no item 1 devem converter essas transações para as moedas funcionais das investidas no exterior pela taxa de
câmbio: (Res 4524 art 5º caput)
a) da data do respectivo balancete ou balanço da investidora, nas conversões de:
I – itens monetários;
II – ativos e passivos avaliados a valor justo ou a valor de mercado; e
III – itens não classificados como monetários, nas situações em que a moeda funcional da investida no exterior seja igual
à moeda nacional; e
b) da data da transação, nos demais casos;
12 – Para fins do disposto nesta subseção, consideram-se itens monetários unidades de moeda mantidas em caixa e ativos e
passivos a serem recebidos ou pagos em um número fixo ou determinado de unidades de moeda. (Res 4524 art 5º §1º)
13 – Nas conversões de que trata o item 11 que envolvam a moeda nacional, deve ser utilizada a taxa de câmbio de venda
informada pelo Banco Central do Brasil para efeito de balancete ou balanço patrimonial. (Res 4524 art 5º §2º)
14 – Os ajustes decorrentes da conversão de que trata o item 11 devem ser registrados em contrapartida ao resultado do período
da investida no exterior. (Res 4524 art 5º §3º)
15 – Os ajustes decorrentes da conversão de ganhos ou perdas reconhecidos diretamente no patrimônio líquido da investida no
exterior devem ser registrados nas demonstrações financeiras dessas entidades também como componente destacado do
patrimônio líquido. (Res 4524 art 5º §4º)
16 – As instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar no Banco Central do Brasil que detenham investimentos no
exterior devem manter pelo prazo de cinco anos, ou por prazo superior em decorrência de determinação expressa do Banco
Central do Brasil, os papéis de trabalho, memórias de cálculo, taxas de câmbio utilizadas, as fontes dessas taxas e os
documentos relativos às conversões de que tratam os itens 12 a 16. (Res 4524 art 10 inc I)

2. Balanceamento e Compensação de Saldos
1 - Por ocasião da elaboração dos balancetes e balanços, tanto a nível de agências quanto a nível global da instituição no exterior,
é obrigatória a compensação ou balanceamento dos saldos das contas que indiquem relação entre seus vários departamentos
de forma que os mesmos não apresentem valores duplicados. (Circ 1273)
2 - Entende-se por balanceamento ou compensação o procedimento extracontábil realizado pela simples subtração do total de
saldos devedores do total de saldos credores em uma mesma conta, lançando-se a diferença no balancete ou balanço, tanto
a nível de cada agência quanto a nível da instituição como um todo no exterior, na consolidação do balancete ou balanço geral.
(Circ 1273)

3. Demonstrações Financeiras
1 - São obrigatórios, para as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
que tenham dependência ou participação societária, no exterior, a elaboração e o envio, àquela Autarquia, juntamente com os
seus documentos contábeis, de demonstrações financeiras: (Res 2723 art 10)
a) das dependências localizadas no exterior, individualmente e em conjunto com as operações da instituição no Brasil;
b) das instituições financeiras ou assemelhadas localizadas no exterior das quais participe, direta ou indiretamente, com 20%
(vinte por cento) ou mais do capital votante ou total.
2 - A partir do exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2000, as instituições referidas no item 1 anterior devem fazer constar,
dos contratos celebrados com o auditor independente responsável pela auditoria das demonstrações financeiras da instituição
no País, a obrigatoriedade de assinatura de convênio entre esse e o auditor independente responsável pela auditoria das
operações praticadas pelas dependências e empresas referidas nos incisos I e II, por meio do qual o auditor independente no
Brasil assuma responsabilidade relativamente ao resultado dos trabalhos realizados no exterior, para fins do disposto na
Resolução nº 2.267, de 1996, e regulamentação complementar. (Res 2723 art 10 § 2º)
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3 - As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que tenham dependência
ou participação societária no exterior, nos termos do art. 10 da Resolução nº 2.723, de 31 de maio de 2000, devem elaborar,
para as datas-base de março, junho, setembro e dezembro, as seguintes demonstrações: (Circ 3585 art 1º)
a) Balancete Patrimonial Analítico – Posição Individual de Dependência no Exterior, documento nº 1 do Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), código 4303;
b) Balancete Patrimonial Analítico – Posição Individual de Participação Societária no Exterior, documento nº 1 do Cosif, código
4313; e
c) Balancete Patrimonial Analítico – Posição Consolidada de Dependências e Participações Societárias no Exterior, documento
nº 4 do Cosif, código 4343.
4 - As demonstrações de que trata o item anterior devem ser elaboradas em moeda nacional com utilização do elenco de contas
padronizado do Cosif. (Circ 3585 art 1º § 1º)
5 - As demonstrações contábeis mencionadas no item 3 devem ser encaminhadas ao Banco Central do Brasil até o último dia útil
do mês seguinte ao da respectiva data-base. (Circ 3585 art 1º § 2º)
6 - As demonstrações mencionadas nas alíneas a e b do item 3 devem ser elaboradas com base nos valores constantes dos livros
contábeis da unidade no exterior, com observância dos critérios contábeis previstos no Cosif. (Circ 3585 art 1º § 3º)
7 - A demonstração consolidada mencionada na alínea c do item 3 deve ser elaborada com a utilização dos valores constantes
das demonstrações mencionadas nas alíneas a e b do item 3, observando os mesmos critérios contábeis aplicáveis na
elaboração das demonstrações do conglomerado operacional. (Circ 3585 art 1º § 4º)
8 - Ficam dispensadas da elaboração e remessa da demonstração mencionada na alínea c do item 3 as instituições que tenham
apenas uma dependência ou participação societária em apenas uma entidade situada no exterior. (Circ 3585 art 1º § 5º)
9 - Os eventos contábeis relacionados aos escritórios de representação devem ser incorporados à contabilidade da sede ou da
dependência à qual se reportar. (Circ 3585 art 1º § 6º)
10 - Ficam eliminadas do Cosif as seguintes demonstrações: (Circ 3585 art 2º)
a) Balancete Patrimonial Analítico - Posição Individualizada de Dependências no Exterior, documento nº 18, código 4180;
b) Balancete Patrimonial Analítico - Posição Individualizada de Participações Societárias no Exterior, documento nº 18, código
4183;
c) Balancete Patrimonial Analítico Consolidado - Posição Consolidada de Dependências no Exterior, documento nº 18, código
4780;
d) Balanço Patrimonial Analítico - Posição Individualizada de Dependências no Exterior, documento nº 19, código 4196;
e) Balanço Patrimonial Analítico - Posição Individualizada de Participações Societárias no Exterior, documento nº 19, código
4186;
f) Balanço Patrimonial Analítico Consolidado - Posição Consolidada de Dependências no Exterior, documento nº 19, código
4796;
g) Demonstração do Resultado do Semestre - Agências no Exterior, documento nº 20; e
h) Demonstração do Resultado do Semestre - Agências no Exterior - Consolidado, documento nº 20.
11 - As instituições referidas no item 3 devem manter: (Circ 3585 art 3º)
a) registro atualizado de todas as suas unidades no exterior no Sistema de Informações sobre Entidades de Interesse do
Banco Central (Unicad); e
b) a guarda dos papéis de trabalho, memórias de cálculo e controles analíticos utilizados na elaboração das demonstrações
contábeis previstas nesta Circular, em boa ordem, pelo prazo mínimo de cinco anos, ou por prazo superior no caso de
determinação expressa.
12 - As instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que tenham dependência no exterior devem elaborar as
seguintes demonstrações contábeis consolidadas, de acordo com as normas previstas neste Plano: (Circ 2397 art 5º, com
redação dada pelo art 4º da Circular 3585)
a) mensalmente, o Balancete Patrimonial Analítico Consolidado - Consolidação Operacional de Conglomerado Financeiro,
incluindo Dependências e Participações Societárias no Exterior (documento nº 4);
b) em 30 de junho, além do documento previsto na alínea anterior:
I - Balanço Patrimonial Analítico Consolidado - Consolidação Operacional de Conglomerado Financeiro, incluindo
Dependências e Participações Societárias no Exterior (documento nº 4);
II - Demonstração do Resultado do Semestre Consolidada (documento nº 8);
III - Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Líquido do Semestre (documento nº 11);
IV- Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa do Semestre.
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c) em 31 de dezembro, além dos documentos previstos nas alíneas "a" e "b" anteriores:
I - Demonstração do Resultado do Exercício Consolidada (documento nº 8);
II - Demonstração Consolidada das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício (documento nº 11);
III- Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa do Exercício.
13 - Sempre que não houver perfeita correspondência de critérios e princípios contábeis, face não só à legislação específica de
cada país, mas também a aspectos próprios da característica operacional de cada instituição, os estabelecimentos bancários
brasileiros com agências no exterior devem procurar os procedimentos que melhor se ajustem à prática e princípios vigentes
no Brasil. (Circ 1273)
14 - O regime de competência previsto para as dependências dos bancos brasileiros no exterior é o mensal, com apuração
semestral do resultado. Assim sendo, mesmo que determinada agência, por força da legislação local ou de quaisquer outros
motivos, não encerre as contas de resultado em junho e dezembro de cada ano, o estabelecimento deve considerar tal fato
nas demonstrações que devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil, em junho e dezembro, de forma que o Patrimônio
Líquido da agência, na data-base de 30.06, incorpore o resultado do primeiro semestre e, na data-base de 31.12, o do segundo
semestre. (Circ 1273)
15 - Caso a moeda funcional da investida no exterior seja diferente da moeda nacional, as instituições mencionadas no item 1
devem converter os saldos das demonstrações financeiras dessas entidades, da moeda funcional para a moeda nacional,
utilizando a taxa de câmbio de venda informada pelo Banco Central do Brasil para efeito de balancete ou balanço patrimonial,
observado que: (Res. 4524 art 6º)
a) ativos e passivos devem ser convertidos pela taxa de câmbio da data do respectivo balancete ou balanço da investidora; e
b) receitas e despesas devem ser convertidas pelas taxas de câmbio da data da ocorrência das transações;
16 - (Revogado) (Circ 3816)
17 - Admite-se a utilização da taxa de câmbio média do período para todas as transações, em cada moeda estrangeira, caso a
instituição investidora não tenha acesso aos dados necessários para realizar a conversão de receitas e despesas pelas taxas
de câmbio das datas de ocorrência das transações. (Res 4524 art 6º §1º)
18 - As instituições devem manter em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco) anos, e por quaisquer meios, a guarda dos papéis de
trabalho e memórias de cálculo relativos à elaboração de suas demonstrações contábeis consolidadas na forma prevista nesta
seção. (Circ 2397 art 13)
19 - A classificação das operações realizadas por dependências no exterior, para fins de elaboração do Balancete/Balanço
Patrimonial Analítico Consolidado - Posição Consolidada da Sede e Dependências no Exterior, deve ser efetuada com a
utilização dos títulos contábeis que mais se ajustem à natureza, característica e modalidade das operações. (Cta-Circ 2541
item 17)
20 - Os ajustes de variação cambial decorrentes do processo de conversão de que trata o item 15 devem ser registrados nas
demonstrações financeiras convertidas da investida no exterior como componente destacado do patrimônio líquido. (Res. 4524
art 6º §2º)
21 - As instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar no Banco Central do Brasil que detenham investimentos no
exterior devem utilizar, para fins de consolidação de demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras da investida
no exterior, em moeda nacional, relativas à mesma data-base das demonstrações da investidora. (Circ 3816 art 1º caput)
22 - Caso as demonstrações financeiras da investida no exterior sejam elaboradas em data diferente daquela em que são
elaboradas as demonstrações da investidora, é facultada a utilização de demonstrações da investida com diferença de data
de até dois meses, desde que sejam realizados ajustes necessários para o reconhecimento dos efeitos de quaisquer
transações significativas ou de outros eventos ocorridos entre as diferentes datas. (Circ 3816 art 1º §1º)
23 - Na situação prevista no item 22 deve-se observar o seguinte: (Circ 3816 art 1º §2º)
a) se a moeda funcional da investida no exterior for a moeda nacional, as transações em moeda estrangeira realizadas pela
investida devem ser convertidas para a moeda nacional, observada a regulamentação em vigor, na data do balancete ou
balanço da instituição investidora;
b) se a moeda funcional da investida no exterior for diferente da moeda nacional, as demonstrações da devem ser convertidas
para a moeda nacional, observada a regulamentação em vigor, na data do balancete ou balanço da instituição investidora.
24 - O disposto no item 22 não se aplica à elaboração das demonstrações financeiras consolidadas do conglomerado prudencial.
(Circ 3816 art 1º §3º)
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25 - Quando os lucros gerados por investimentos no exterior forem internados no País, a diferença entre o valor apurado por
ocasião do efetivo ingresso das divisas e o valor desse lucro, convertido na data do último balancete ou balanço, observada a
regulação em vigor, deve ser registrada nas adequadas rubricas de receitas ou despesas, conforme o caso. (Circ 3816 art 2º)
26 - As instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar no Banco Central do Brasil que detenham investimentos no
exterior devem manter pelo prazo de cinco anos, ou por prazo superior em decorrência de determinação expressa do Banco
Central do Brasil, os papéis de trabalho, memórias de cálculo, taxas de câmbio utilizadas, as fontes dessas taxas e os
documentos relativos às conversões de que tratam os itens 21 a 23. (Res 4524 art 10 inc I)

4. Remessa
1 - As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que detenham
dependência no exterior, devem remeter a este Órgão demonstrações financeiras relativas a cada dependência e ao
consolidado das dependências, conforme as tabelas apresentadas nos itens 1.23.5.1 e 1.23.5.2. (Circ 3764 art 1º)
2 - As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que detenham
participações societárias no exterior, devem remeter a este Órgão demonstrações financeiras, conforme as tabelas
apresentadas nos itens 1.23.5.1 e 1.23.5.2. (Circ 3764 art 1º)
3 - As datas-limite para a entrega das demonstrações contábeis são as previstas na tabela do item 1.23.5.1. (Circ 3764 Anexo 2)

5. Publicação
1 - A instituição que tenha dependências no exterior deve divulgar as demonstrações financeiras de que trata o item 1.22.2.1 com
a posição consolidada das operações realizadas no País e no exterior. (Res CMN 4818 art. 3º)
2 - As publicações de demonstrações financeiras de que trata o item anterior devem prestar amplos esclarecimentos, através de
adequadas notas explicativas, contemplando especialmente: (Circ 1273)
a) evidenciação dos principais itens patrimoniais e de resultados;
b) forma de reconhecimento dos resultados apurados;
c) eventuais contingenciamentos dos diversos elementos do patrimônio, em face das respectivas disposições legais e
regulamentares de cada país;
d) ingressos de lucros apurados no exterior e eventuais remessas para cobertura de prejuízos;
e) remessas de recursos ocorridas no período, para capital de dependências no exterior.

