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BOLETIM INFORMATIVO 

 

Declarações Periódicas – Banco Central do Brasil 

 

Com o início do ano de 2019, importante que as pessoas físicas e/ou jurídicas se atentem para o prazo das 

declarações e obrigações periódicas do Banco Central do Brasil (“BCB”), quais sejam: (i) Declaração Anual 

de Capitais Brasileiros no Exterior; (ii) Declarações Trimestrais de Capitais Brasileiros no Exterior; (iii) 

Atualização das Informações do Registro Eletrônico de Investimento Externo Direto (“RDE-IED”); e (iv) 

Declarações Econômico-Financeiras.  

 

(i) Declaração Anual de Capitais Brasileiros no Exterior 

 

Nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 3.854/10 e da Circular BCB nº 

3.624/13, alterada pela Circular BCB nº 3.830/17, a declaração anual de Capitais Brasileiros no Exterior 

(“CBE”) é obrigatória para pessoas físicas e jurídicas residentes no País detentoras de ativos (bens e direitos) 

no exterior (incluindo imóveis, depósitos, disponibilidades em moedas estrangeiras, dentre outros ativos) 

que totalizem montante igual ou superior ao equivalente a US$100.000,00 (cem mil dólares dos Estados 

Unidos) em 31 de dezembro de cada ano. 

 

O prazo de entrega da Declaração Anual CBE 2019 (data-base 31/12/2018) terminará às 18:00 horas 

de 05 de abril de 2019.  

 

Ressalta-se a obrigatoriedade da entrega da declaração anual CBE por pessoas naturais e jurídicas que 

aderiram ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (“RERCT”), nos termos da Lei nº 

13.254/16, caso preenchidos os requisitos acima expostos. 

 

(ii) Declarações Trimestrais de Capitais Brasileiros no Exterior  

 

Adicionalmente à Declaração Anual, as pessoas físicas e jurídicas residentes no País detentoras de ativos 

(bens e direitos) no exterior (incluindo imóveis, depósitos, disponibilidades em moedas estrangeiras, dentre 

outros ativos) que totalizem montante igual ou superior ao equivalente a US$100.000.000,00 (cem milhões 

de dólares dos Estados Unidos) em data-base de 31 de março, 30 de junho ou 30 de setembro de cada 

ano, são obrigadas a realizar a declaração trimestral da CBE.  

 

Os prazos de entrega das Declarações Trimestrais CBE 2019 são:  

 

• 1º trimestre (data-base 31/03/2018): de 30 de abril até às 18:00 horas de 05 de junho 

de 2019; 

• 2º trimestre (data-base 30/06/2018): de 31 de julho até às 18:00 horas de 05 de 

setembro de 2019; e 

• 3º trimestre (data-base 30/09/2018): de 31 de outubro até às 18:00 horas de 05 de 

dezembro de 2019. 
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Igualmente haverá a obrigatoriedade da entrega das declarações trimestrais CBE por pessoas naturais e 

jurídicas que aderiram ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (“RERCT”), nos termos 

da Lei nº 13.254/16, caso preenchidos os requisitos acima expostos. 

 

 

(iii) Atualização das Informações do RDE-IED 

 

Conforme o disposto no art. 34-A, §2º, inciso II da Circular BCB nº 3.689/13, todas as empresas brasileiras 

que sejam receptoras de investimento estrangeiro direto devem efetuar a atualização das informações 

constantes no RDE-IED (atualização do Quadro Societário), referentes aos valores do patrimônio líquido e 

do capital social integralizado da empresa receptora, bem como do capital integralizado por cada investidor 

estrangeiro, até 31 de março de 2019, referente à data-base de 31 de dezembro de 2018.  

 

(iv) Declarações Econômico-Financeiras  

 

Nos termos do art. 34-B da Circular BCB nº 3.689/13, as empresas brasileiras receptoras de investimento 

estrangeiro direto com ativos ou patrimônio líquido igual ou superior a R$ 250.000.000,00 (duzentos e 

cinquenta milhões de reais) devem prestar 4 (quatro) Declarações Econômico-Financeiras ao ano através 

do RDE-IED, de acordo com os prazos constantes abaixo:  

 

• Até 31 de março de 2019, referente à data-base de 31 de dezembro de 2018; 

• Até 30 de junho de 2019, referente à data-base de 31 de março de 2018;  

• Até 30 de setembro de 2019, referente à data-base de 30 de junho de 2018; e 

• Até 31 de dezembro de 2019, referente à data-base de 30 de setembro de 2018. 

 

(v) Penalidades 

 

Por fim vale dizer que o Banco Central pode impor penalidades aos responsáveis pelo não fornecimento 

das informações regulamentares exigidas ou pela prestação de informações falsas, incompletas, incorretas 

ou fora dos prazos e das condições previstas na regulamentação em vigor relativas a capitais estrangeiros 

no País e a capitais brasileiros no exterior, nos termos da regulamentação vigente. 

 

Estamos à disposição para auxiliá-los no que for necessário, bem como para quaisquer esclarecimentos 

adicionais sobre este tema. 

 

Fonte: https://www.bcb.gov.br/ 
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