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28. Câmbio
1. Escrituração
1 - Sempre que o ato ou fato administrativo envolver outra moeda além da moeda nacional, a escrituração deve ser efetuada
analiticamente por moeda estrangeira, com indicação do valor na moeda estrangeira envolvida e valor em reais, inclusive a
nível de subtítulo e titular. (Circ 2106 AN II item 1)
2 - As contas patrimoniais representativas de moedas estrangeiras devem ser reajustadas, mensalmente, com base nas taxas
fornecidas pelo Banco Central para fins de balancetes e balanços, de forma a que o saldo em moeda nacional reajustado
corresponda, em natureza (devedora e credora) e valor, ao saldo em moeda estrangeira nela registrado, convertido às taxas
mencionadas. A variação cambial apurada em cada uma das contas patrimoniais deve ser registrada, conforme o caso, em
RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS e DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS. (Circ
2106 AN II item 3)
3 - Para efeito de registro contábil de operações sujeitas à atualização com base em cotação de moeda estrangeira não
divulgada pelo Banco Central do Brasil, podem ser utilizadas as taxas de câmbio fornecidas por provedores de informações
econômico-financeiras reconhecidos internacionalmente. (Cta-Circ 3241)
4 - A instituição deve manter controles internos adequados que evidenciem os ajustes realizados nas contas patrimoniais pela
variação cambial, para apresentação ao Banco Central, quando solicitado. (Circ 2106 AN II item 4)
5 - Os recebimentos, pagamentos e transferências registrados nas contas patrimoniais representativas de moedas estrangeiras
devem ser contabilizados com base em taxa de câmbio praticada no dia da respectiva ocorrência. (Circ 2106 AN II item 5)
6 - As rendas e as despesas relativas à variação cambial incidente sobre operações ativas e passivas com cláusula de reajuste
cambial devem ser registradas nos títulos e subtítulos contábeis representativos da receita ou despesa decorrente da
aplicação ou captação efetuada. (Cta-Circ 2541 item 15)
7 - Os valores recebidos em moeda nacional por abertura de cartas de crédito de importação devem ser registradas no título
DEPÓSITOS VINCULADOS, código 4.1.1.85.00-1. (Cta-Circ 2741 item 1)

2. Disponibilidades em Moedas Estrangeiras
1 - A escrituração da conta DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS deve ser processada
centralizadamente, de forma a evidenciar, com propriedade, nos balancetes e balanços, os direitos e obrigações com
banqueiros no exterior. (Circ 2106 AN II item 6, Cta-Circ 3178 item 4)
2 - Os saldos a descoberto com banqueiros no exterior apurados na escrituração centralizada, apresentados na conta
DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS, devem ser registrados, por ocasião do levantamento de
balancetes e balanços, em OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS, subtítulo Outras Obrigações. (Circ 2106 AN II
item 7, Cta-Circ 3178 item 4)
3 - A instituição deve promover a conferência periódica do saldo da conta DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS,
pelo menos por ocasião dos balancetes e balanços, procedimento extensivo a todas as dependências que tenham sob sua
responsabilidade a guarda e controle de numerário, devendo o respectivo termo de conferência, devidamente autenticado,
ser arquivado para posteriores averiguações. (Circ 2106 AN II item 8, Cta-Circ 3178 item 4)
4 - Relativamente à contabilização das operações de câmbio, cabe ao setor centralizador da agência encarregada da
escrituração centralizada das contas DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS e BANCOS DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS promover a conciliação dos extratos de contas recebidos dos
banqueiros no exterior e bancos no País, a qual deve ser realizada até 15 (quinze) dias corridos contados da data da
recepção de cada extrato. Os acertos requeridos em virtude da conciliação devem ser necessariamente incorporados ao
movimento da agência de origem da pendência. (Circ 2106 AN II item 9, Cta-Circ 3178 item 4)
5 - As instituições credenciadas a operar, simultaneamente, no Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes e no Mercado de Ouro
devem incluir o saldo da conta APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM OURO, código 1.1.4.10.00-5, na sua posição de câmbio.
(Cta Circ 2394 art 5º)
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3. Aplicações em Moedas Estrangeiras
1 - No subtítulo Banco Central - Excesso de Posição da conta APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS, registra-se o valor
dos depósitos efetuados no Banco Central do Brasil, e respectivas rendas, em decorrência de excessos de posição de
câmbio na forma da regulamentação em vigor, independentemente da modalidade da aplicação. (Circ 2106 AN II item 11,
Cta-Circ 3178 item 4)

4. Ordens de Pagamento em Moedas Estrangeiras
1 - As ordens recebidas do exterior para pagamento no País, cujo cumprimento não se efetive até 7 dias corridos contados da
data do seu recebimento, bem como as ordens não cumpridas no exterior, cuja operação de câmbio para formalização do
retorno da moeda estrangeira não se efetive até 7 dias corridos contados do recebimento do aviso de crédito, devem ser
registradas na conta ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS, subtítulos de uso interno Ordens do
Exterior a Cumprir ou Ordens não Cumpridas no Exterior a Cancelar, em contrapartida com DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM
MOEDAS ESTRANGEIRAS. Opcionalmente, a instituição pode realizar o registro na data do recebimento da ordem ou do
aviso de crédito. (Circ 2106 AN II item 12, Cta-Circ 3178 item 4)
2 - O recebimento de ordens de pagamento do exterior sob Convênios e Ajustes é registrado com uso das rubricas OUTRAS
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS e OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS. (Circ 2106 AN II item 13)

5. Financiamentos em Moedas Estrangeiras
1 - Os financiamentos a importações conduzidas ao amparo de cartas de crédito a prazo ou de outras coobrigações são
registrados: (Circ 2106 AN II item 14, Cta-Circ 3178 item 4)
a) no caso de a respectiva operação de câmbio não ter sido celebrada:
I - na conta FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS, subtítulos Importação - Cartas de Crédito a Prazo
Utilizadas ou Importação - Não Amparada em Cartas de Crédito, em contrapartida com a conta OBRIGAÇÕES EM
MOEDAS ESTRANGEIRAS, subtítulo adequado, baixando-se os correspondentes registros em contas de
compensação pela abertura da carta de crédito ou concessão da garantia bancária;
II - quando da celebração da operação de câmbio para liquidação futura, o valor registrado na conta FINANCIAMENTOS
EM MOEDAS ESTRANGEIRAS deve ser transferido para a conta IMPORTAÇÃO FINANCIADA - CÂMBIO
CONTRATADO, retificando o valor então registrado em CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR. As rendas até então
apropriadas sobre a operação devem ser transferidas para RENDAS A RECEBER DE IMPORTAÇÕES
FINANCIADAS;
b) no caso de a respectiva operação de câmbio já ter sido celebrada, o financiamento deve ser registrado diretamente a
débito da conta IMPORTAÇÃO FINANCIADA - CÂMBIO CONTRATADO, em contrapartida com OBRIGAÇÕES EM
MOEDAS ESTRANGEIRAS, subtítulo adequado, baixando-se os correspondentes registros em contas de compensação
pela abertura da carta de crédito ou concessão da garantia bancária.

6. Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio e Operações de Compra e Venda em
Moedas Estrangeiras
1 - As compras e vendas de moedas estrangeiras são registradas: (Circ 2106 AN II item 15, Cta-Circ 3178 item 4)
a) Compras: a débito de CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR, em contrapartida com OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE
CÂMBIO;
b) Vendas: a crédito de CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR, em contrapartida com DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO.
2 - A liquidação de operação de câmbio de compra é registrada a débito da conta representativa do ingresso do valor em moeda
estrangeira, em contrapartida com a conta CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR, promovendo-se, na mesma data, o registro a
crédito da adequada conta em moeda nacional, em contrapartida com OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO. (Circ
2106 AN II item 16, Cta-Circ 3178 item 4)
3 - A liquidação de operação de câmbio de venda é registrada a crédito da conta representativa do egresso do valor em moeda
estrangeira, em contrapartida com a conta CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR, promovendo-se, na mesma data, o registro a
débito da adequada conta em moeda nacional, em contrapartida com DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO. (Circ 2106
AN II item 17, Cta-Circ 3178 item 4)
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4 - Nas operações cuja liquidação se efetive no próprio dia em que sejam celebradas, é admitida a contabilização direta na conta
representativa do ingresso ou egresso do valor em moeda estrangeira em contrapartida com a adequada conta em moeda
nacional. (Circ 2106 AN II item 18)
5 - O cancelamento e a baixa de operação de câmbio acarreta, pelos valores cancelados ou baixados, lançamentos
inversos aos efetuados pela celebração da operação. A variação cambial ocorrida sobre contratos de câmbio de exportação,
registrada em CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR deve ser transferida para OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO, por
ocasião da baixa do respectivo contrato de câmbio. (Circ 2106 AN II item 19, Cta-Circ 3178 item 4)
6 - Os valores registrados no subtítulo Letras a Entregar das contas CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR e ADIANTAMENTOS
SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO devem ser transferidos para o subtítulo Letras Entregues, das mesmas contas, por
ocasião do recebimento dos documentos de exportação, desde que com a entrega dos documentos não ocorra a liquidação
da operação. (Circ 2106 AN II item 20, Cta-Circ 3178 item 4)
7 - As contas de registro dos adiantamentos em moeda nacional e em moedas estrangeiras se posicionam, nos balancetes e
balanços, como contas retificadoras, da seguinte forma: (Circ 2106 AN II item 21, Cta-Circ 3178 item 4)
a) as de adiantamentos em moeda nacional concedidos retificam OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO;
b) as de adiantamentos em moedas estrangeiras concedidos retificam CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR;
c) as de adiantamentos em moeda nacional recebidos retificam DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO;
d) as de adiantamentos em moedas estrangeiras recebidos retificam CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR.
8 - As rendas de adiantamentos concedidos devem ser registradas na conta RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS
CONCEDIDOS e os encargos sobre adiantamentos recebidos na conta ENCARGOS A PAGAR SOBRE ADIANTAMENTOS
RECEBIDOS. (Circ 2106 AN II item 22)
9 - As aplicações em ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO, subtítulos Letras a Entregar, devem ser
segregadas segundo a atividade predominante do beneficiário do adiantamento, mediante a utilização de subtítulos de uso
interno ou de sistema computadorizado paralelo, de forma que permita o preenchimento dos documentos da Estatística
Econômico-Financeira. (Circ 2106 AN II item 23, Cta-Circ 3178 item 4)
10 - Os valores referentes a cambiais e documentos amparados em cartas de crédito negociadas e inscritos na conta CAMBIAIS
E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS devem ser transferidos para DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM
MOEDAS ESTRANGEIRAS, quando do efetivo recebimento do correspondente valor em moeda estrangeira. (Circ 2106 AN
II item 24)
11 - Na liquidação dos contratos de compras e vendas por arbitragens devem ser utilizadas as contas DEVEDORES DIVERSOS
- PAÍS ou DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR, conforme o parceiro na operação esteja localizado no País ou no exterior.
(Circ 2106 AN II item 25)
12 - Os valores referentes a fretes e prêmios de seguro sobre exportação, quando pagos antecipadamente ao ingresso das
divisas, devem ser registrados em VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER. (Circ 2106 AN II item 26)

7. Recursos de Empréstimos e Repasses em Moedas Estrangeiras
1 - As obrigações em moedas estrangeiras, contraídas no exterior para o financiamento a exportação e importação brasileira,
são registradas a crédito de OBRIGAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS, subtítulo adequado. O lançamento relativo a
esse registro é efetuado à taxa praticada no dia para a moeda, devendo constar de seu histórico o prazo da operação, os
encargos incidentes e, sempre que seja o caso, as condições pactuadas para a liquidação antecipada da operação. (Circ
2106 AN II item 27)
2 - O desconto ou a venda no exterior, sem direito de regresso, de cambial de exportação, não configura a assunção pelo banco
de obrigação em moeda estrangeira. (Circ 2106 AN II item 28)
3 - A utilização de linhas de crédito especiais para o financiamento a exportação é registrada a crédito da conta BANCO
CENTRAL - LINHAS DE CRÉDITO ESPECIAIS NO PAÍS, subtítulo adequado, em contrapartida com a conta RESERVAS
COMPULSÓRIAS EM ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL. (Circ 2106 AN II item 29)
4 - O valor a ser inscrito diariamente no campo adequado do mapa que constitui o anexo II da Circular nº 2.263 é o do subtítulo
Exportação, código 4.6.3.20.10-8. (Cta-Circ 2394 art 6º)
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8. Depósitos em Moedas Estrangeiras
1 - A conta DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS, subtítulo De Movimentação Livre, destina-se ao registro, nos
bancos autorizados a operar em câmbio no País, do acolhimento de depósitos em moedas estrangeiras de livre
movimentação efetuados por pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior e outras admitidas pela
legislação e regulamentação em vigor. (Circ 2106 AN II item 30, Cta-Circ 3178 item 4)
2 - Os valores em moedas estrangeiras referentes a comissão de agentes, frete ou prêmio de seguro sobre exportação, cuja
transferência ao beneficiário no exterior deva ocorrer posteriormente ao recebimento do valor em moeda estrangeira da
exportação, são registrados a crédito de VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A PAGAR, subtítulo adequado, em
lançamento conjunto ao do registro do recebimento do valor em moeda estrangeira da exportação a que se vinculem
referidos valores. No histórico dos lançamentos devem ser indicados o número, a data da celebração e a data da liquidação
da operação de câmbio de exportação correspondente. (Circ 2106 AN II item 33)

9. Registros em Contas de Compensação
1 - As cartas de crédito abertas no exterior a favor de exportadores no País, recebidas e simplesmente avisadas aos
beneficiários, não são objeto de registro contábil. Ocorrendo a confirmação, pelo banco, de carta de crédito da espécie,
deve ser promovido o registro pela taxa praticada no dia para a moeda, na conta CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO
CONFIRMADOS em contrapartida com RESPONSABILIDADES POR CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO CONFIRMADOS, cujo
encerramento se dará, pelo importe correspondente e mediante inversão, no caso de negociação da carta de crédito
confirmada, por alteração para menor do seu valor, ou por sua não utilização dentro do seu prazo de validade. (Circ 2106 AN
II item 34)
2 - A abertura de cartas de crédito de importação é registrada na conta CRÉDITOS ABERTOS PARA IMPORTAÇÃO, em
contrapartida com RESPONSABILIDADES POR CRÉDITOS PARA IMPORTAÇÃO, atribuindo-se ao lançamento valor em
moeda nacional com base na taxa praticada no dia para a moeda. Referido lançamento é encerrado, mediante inversão,
quando do recebimento em ordem dos documentos relativos à utilização da carta de crédito ou, pelo importe
correspondente, no caso de utilização parcial da carta de crédito ou de alteração, para menor, do seu valor, bem como na
hipótese de não ser utilizada dentro do seu prazo de validade. (Circ 2106 AN II item 35, Cta-Circ 3178 item 4)
3 - As garantias prestadas no exterior, por conta de terceiros, ou confirmadas no País, por conta de clientes do exterior, são
registradas na conta BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS em contrapartida com RESPONSABILIDADES POR
GARANTIAS PRESTADAS, atribuindo-se ao lançamento valor em moeda nacional com base em taxa praticada no dia para
a moeda. Referido lançamento é encerrado, pelo importe correspondente e mediante inversão, pela utilização ou liberação
da garantia prestada. (Circ 2106 AN II item 36)
4 - As garantias recebidas de clientes, constituídas pela entrega de títulos em cobrança, são registradas a débito da adequada
conta de registro da cobrança e crédito a COBRANÇA VINCULADA A OPERAÇÕES. As garantias constituídas por
hipoteca, penhor, fiança, caução de valores em geral, assim como as outorgadas por banqueiros no exterior e as recebidas
sob condição resolutiva, são registradas nas adequadas contas do sistema de compensação. (Circ 2106 AN II item 37)
5 - Os "traveller's checks" recebidos de banqueiros no exterior para venda a clientes são registrados a débito de VALORES EM
CUSTÓDIA, subtítulo de uso interno "Câmbio - Traveller's Checks em Consignação" e crédito de DEPOSITANTES DE
VALORES EM CUSTÓDIA, subtítulo de uso interno "Câmbio - Consignação de Traveller's Checks". A critério dos bancos,
parte ou todo o estoque de "traveller's checks" pode ser transferido para outras agências, mediante lançamentos às contas
DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA e VALORES CUSTODIADOS. Referidos lançamentos se encerram, pelo
importe correspondente e mediante inversão, quando da venda ou devolução dos "traveller's checks". (Circ 2106 AN II item
38)
6 - Não se conceitua como "em cobrança" a remessa ao exterior de títulos e documentos decorrentes da negociação de cartas
de crédito de exportação. Assim, não deve ser efetuado o registro, em contas de compensação representativas de
cobrança, relativo à remessa ao exterior de títulos e documentos referentes à negociação de tais cartas de crédito. A
exclusivo critério dos estabelecimentos, e para fins de controle, pode ser efetuado o registro da remessa de tais títulos e
documentos com utilização das contas OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS e OUTRAS CONTAS DE
COMPENSAÇÃO PASSIVAS. (Circ 2106 AN II item 39)
7 - Os registros nas contas TÍTULOS EM COBRANÇA NO EXTERIOR, TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA e POSIÇÃO
ESPECIAL DE CONTRATOS DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO quando representativos de moeda estrangeira, devem ser
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atualizados pela variação cambial, mensalmente, com as contas passivas que lhes fazem contrapartida. (Circ 2106 AN II
item 40, Cta-Circ 3178 item 4)
8 - Nas baixas de operações de câmbio, deve ser efetuado registro de controle a débito de DEVEDORES POR CONTRATOS
DE CÂMBIO BAIXADOS e a crédito de CONTRATOS DE CÂMBIO BAIXADOS, que é encerrado, mediante inversão, em
virtude da solução da pendência que originou a baixa ou de ser considerada inviável a solução da pendência, neste caso
desde que decorridos, no mínimo, 5 (cinco) anos da baixa. (Circ 2106 AN II item 41)
9 - Os valores de contratos de câmbio de exportação inscritos em posição especial de câmbio são registrados nas contas de
compensação POSIÇÃO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO e CONTRATOS DE CÂMBIO DE
EXPORTAÇÃO EM POSIÇÃO ESPECIAL. Referido registro é encerrado, mediante inversão, quando do cancelamento,
baixa ou liquidação da correspondente operação de câmbio de exportação, ou por determinação do Banco Central. (Circ
2106 AN II item 42)

