
 

 

 

 

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

 

Registro Declaratório Eletrônico de Investimentos Externos 

Diretos no País (“RDE-IED”) Data 23/03/2010 

 

Com efeito, em 15 de agosto de 2000, sobreveio a Circular do Banco Central do Brasil 

(“BACEN”) n° 2.997, a qual instituiu e regulamentou o RDE-IED, por meio do Módulo RDE-IED, 

que se destina ao registro e à coleta de informações relativas a investimentos externos diretos 

no Brasil, dentre eles: 

 

i. investimentos em moedas; 

 

ii. investimentos em bens, assim denominados aqueles constituídos por conferência de 

bens tangíveis ou intangíveis, importados sem cobertura cambial; 

 

iii. conversão, em investimento direto, de direitos e/ou créditos remissíveis ao exterior; 

 

iv. reinvestimentos por capitalizações de lucros, juros sobre capital próprio e reservas de 

lucros; 

 

v. capitalizações de reservas de capital e de reavaliação; 

 

vi. reaplicações de capitais e rendimentos de investimentos externos diretos já existentes 

no País; 

 

vii. reorganizações societárias decorrentes de incorporação, fusão e cisão; 

 

viii. permutas e conferências de ações ou quotas; 

 

ix. destinação e remessa ao exterior de recursos classificáveis como retorno de capital ou 

valorização, na forma definida em regulamento anexo à Circular BACEN n° 2.997/00, 

decorrentes de alienação de participação societária a residentes no País, de redução de 

capital para restituição a sócio ou de liquidação de empresa, ou classificáveis como 

dividendos, lucros ou juros sobre capital próprio; 



 
 

 

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. 
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x. alterações que impliquem mudanças nas características do investimento externo direto 

e/ou patrimônio líquido da empresa receptora do investimento; e 

 

xi. informações econômico-financeiras. 

 

Ainda, referida Circular define como investimento externo direto, as participações no capital 

social de empresas no País, pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas residentes, 

domiciliadas ou com sede no exterior, integralizadas ou adquiridas, bem como o capital 

destacado de empresas estrangeiras autorizadas a operar no país. 

 

Assim, informamos que, de acordo com o artigo 25 da Circular em epígrafe, as informações ou 

atualizações de dados econômico-financeiros da empresa receptora de investimento externo, 

referente ao ano-base de 2009, deverão ser registradas no Módulo RDE-IED até dia 30 de abril 

de 2010. 

 

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: 

 

Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7553 

 

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 

 

 

 


