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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 09/02/2011 

 

 

Em 14 de janeiro de 2011, foi publicada, pelo Banco Central do Brasil (“BCB”), a Circular n.º 
3.523, estabelecendo o período de entrega da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior 
(“CBE”) referente à data base de 31 de dezembro de 2010.  

 

Nos termos da circular, a Declaração deve ser apresentada no período compreendido entre 9 
horas do dia 17 de janeiro de 2011 e 20 horas de 28 de fevereiro de 2011, por meio do 
preenchimento eletrônico do formulário da CBE disponível no site na internet do BCB, no 
endereço http://www.bcb.gov.br/?CBE. 

 

A Declaração deve seguir o disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) 
n.° 3.854, de 28 de maio de 2010, que estabelece a forma, os limites e condições que devem 
ser observados pelas pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, 
ao apresentarem ao BCB, a Declaração de bens e valores que possuírem fora do território 
nacional. 

 

De acordo com referida Resolução, a Declaração deve ser apresentada anualmente, inclusive 

suas retificações, por meio eletrônico, desde que a soma dos bens e valores no exterior do 

declarante, na data base de 31 de dezembro de cada ano, resulte em montante igual ou 

superior a US$ 100.000,00 (cem mil Dólares dos Estados Unidos da América). A Declaração de 

bens e valores compreenderá informações relacionadas a depósito, empréstimo em moeda, 

financiamento, arrendamento mercantil financeiro, investimento direto, investimento em 

portfólio, aplicação em instrumentos financeiros derivativos e outros investimentos, incluído 

imóveis e outros bens. 

 

Importante ressaltar que as aplicações em Brazilian Depositary Receipts (“BDR”) devem ser 

declaradas pelas instituições depositárias, de forma totalizada por programa, e os fundos de 
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investimentos devem ser declarados por seus administradores informando o total de suas 

aplicações, bem como discriminando tipo e características.  

 

Ainda, a partir de 31 de março de 2011, as pessoas físicas ou jurídicas que possuírem, no 

exterior, quantia igual ou superior a US$ 100.000.000,00 (cem milhões de Dólares dos Estados 

Unidos da América), ficam, sem prejuízo da Declaração que deve ser prestada no período 

compreendido acima, obrigadas a prestar a Declaração nas datas base de 31 de março, 30 de 

junho e 30 de setembro.  

 

Os responsáveis pela prestação de informações devem manter, pelo prazo de 5 (cinco) anos 

contados da data base da Declaração, a documentação comprobatória das informações 

prestadas. 

 

Por fim, o descumprimento das normas relativas à Declaração, disposta na mencionada 

resolução, sujeita os responsáveis a multas, a serem aplicadas pelo BCB, de acordo com a 

infração realizada, como segue: 

 

I) Prestação de Declaração fora do prazo: 10% (dez por cento) do valor previsto no art. 1º da 

Medida Provisória n.º 2.224/2001 (R$ 250.000,00 - duzentos e cinqüenta mil Reais), totalizando 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil Reais), ou 1% (um por cento) do valor sujeito a Declaração, o 

que for menor. 

 

II) Prestação de Declaração contendo informação incorreta ou incompleta: 20% (vinte por cento) 

do valor previsto no art. 1º da Medida Provisória n.º 2.224/2001, totalizando R$ 50.000,00 

(cinquenta mil Reais), ou 2% (dois por cento) do valor sujeito a Declaração, o que for menor; 

 

III) Não prestação da Declaração ou não apresentação da documentação comprobatória ao 

BCB das informações fornecidas: 50% (cinquenta por cento) do valor previsto no art. 1º da 

Medida Provisória n.º 2.224/2001, totalizando R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil Reais), 

ou 5% (cinco por cento) do valor sujeito a Declaração, o que for menor; 

 

IV) Prestação de Declaração falsa ou de informação falsa sobre os valores sujeitos à 

Declaração: 100% (cem por cento) do valor previsto no art. 1º da Medida Provisória n.º 

2.224/2001, que é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil Reais), ou 10% (dez por cento) 

do valor sujeito a Declaração, o que for menor. 
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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 

 

Luísa Machado Leite Soares (luisa@ssplaw.com.br) 

Tel.: 55 11 3201-7559 


