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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 04/2020
ASSUNTO: Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior - CBE
Banco Central do Brasil
Informamos aos nossos clientes e colaboradores que as pessoas físicas ou jurídicas
domiciliadas no Brasil que detiverem bens ou direitos no exterior acima de US$ 100 mil
em 31/12 são obrigadas a apresentar ao Banco Central a declaração CBE.
Valores mínimos que configuram a obrigatoriedade de declaração:
a. US$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da América), na data-base
de 31 de dezembro de cada ano-base, deverão preencher a declaração CBE
Anual.
b. US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
nas datas-base de 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de cada ano-base,
deverão preencher a declaração CBE Trimestral.

Prazos de entrega da declaração por data-base:
A Circular n° 3.624, de 6 de fevereiro de 2013, define os seguintes períodos de
declaração:
a. a declaração anual referente à data-base de 31 de dezembro, no período
compreendido entre 15 de fevereiro e as 18 horas de 5 de abril do ano
subsequente à data-base;
b. 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 subsequente à database;
c. a declaração trimestral referente à data-base de 30 de junho, no período
compreendido entre 31 de julho e as 18 horas de 5 de setembro subsequente à
data-base;
d. 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 subsequente à
data-base.

Penalidades:
O não fornecimento ou a prestação de informações falsas, incompletas, incorretas
ou fora dos prazos estabelecidos sujeitam os infratores à multa de até R$ 250.000,00
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(duzentos e cinquenta mil reais), conforme estabelece a Medida Provisória n° 2.224, de 4
de setembro de 2001. O artigo 8° da Resolução CMN n° 3.854, de 27 de maio de 2010,
define os critérios para a aplicação da multa, da seguinte forma:
"Art. 8° O descumprimento das normas referentes à declaração de que trata esta
Resolução sujeita os responsáveis a multas, aplicadas pelo Banco Central do Brasil, de
acordo com os percentuais abaixo fixados, em razão das seguintes ocorrências:
I - prestação de declaração fora do prazo: 10% (dez por cento) do valor previsto no art.
1° da Medida Provisória n° 2.224, de 2001, 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. 1° da Medida Provisória n° 2.224, de 2001, 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 Banco Central do Brasil das informações fornecidas: 50% (cinquenta por cento) do
valor previsto no art. 1° da Medida Provisória n° 2.224, de 2001, 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. 1° da Medida Provisória n°
2.224, de 2001, ou 10% (dez por cento) do valor sujeito a declaração, o que for menor.
§ 1° A multa a que se refere o inciso I deste artigo será reduzida nas seguintes situações:
I - atraso de 1 a 30 dias na prestação da declaração, hipótese em que corresponderá a
10% (dez por cento) do valor previsto;
II - atraso de 31 a 60 dias na prestação da declaração, hipótese em que corresponderá a
50% (cinquenta por cento) do valor previsto;
§ 2° A redução prevista no § 1° deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos punitivos pendentes de decisão na data de publicação desta Resolução."

Fonte: Site do Banco Central – Link:
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww4.bcb.gov.br%2F
rex%2FCBE%2FAjuda%2Fajuda.asp#apresentacao

Porto Alegre, 18 de março de 2020.
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