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M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 
 
 

DECLARAÇÃO DE CAPITAIS BRASILEIROS NO EXTERIOR Data 07/02/2013 

 

Foi publicada, em 06 de fevereiro de 2013, a Circular do Banco Central do Brasil nº 3.624, que 
estabelece o período de entrega da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (“DCBE”) 
referente às datas base de 31 de dezembro, 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 
cada ano. 
 
Diferentemente dos anos anteriores, essa Circular estabeleceu um cronograma fixo de entrega 
das Declarações, que deverá ser mantido pelos próximos anos: 
 

i. a declaração anual referente à data base de 31 de dezembro deve ser apresentada no 
período compreendido entre 15 de fevereiro e as 18 horas de 05 de abril do ano 
subsequente; 

 
ii. a declaração trimestral referente à data-base de 31 de março, no período compreendido 

entre 30 de abril e as 18 horas de 5 de junho de cada ano; 
 

iii. a declaração trimestral referente à data-base de 30 de junho, no período compreendido 
entre 31 de julho de 2012 e as 18 horas de 5 de setembro de cada ano; e 

 
iv. a declaração trimestral referente à data-base de 30 de setembro, no período 

compreendido entre 31 de outubro e as 18 horas de 5 de dezembro de cada ano. 
 
No caso da data de início ou final do período coincidir com um dia em que não houver 
expediente no Banco Central do Brasil, haverá postergação automática da data para o primeiro 
dia útil subsequente. 
 
Estão obrigados a apresentar a Declaração anual os residentes no país que detinham, no 
exterior, ativos de valor igual ou superior a US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos) em 
31 de dezembro do ano anterior. Enquanto que as Declarações trimestrais são de entrega 
obrigatória para os residentes no País que detenham no exterior ativos a partir de US$ 
100,000,000.00 (cem milhões de dólares) nas referidas datas. 
 



 

 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 

 

 

SSP - 254395v1  

2 

Salientamos que as pessoas físicas e jurídicas ficam, sem prejuízo das Declarações trimestrais 
que devem ser apresentadas nos períodos compreendidos acima, obrigadas a apresentar a 
Declaração anual. 
 
As declarações deverão ser apresentadas por meio do preenchimento eletrônico do formulário 
da DCBE disponível no site na internet do Banco Central do Brasil, no endereço 
http://www.bcb.gov.br/?CBE. 
 
Sendo o que nos cumpre para o momento, nos colocamos, desde já, à disposição dos nossos 
clientes para atendê-los no que for necessário. 
 

Responsáveis: 

 

H. Philip Schneider  (philip@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7551 

 

Diogo de Andrade Figueiredo  (diogo@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7572 

 

Laura Benini Candido (laura@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7562 

 


