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COMUNICADO -  NEWSLETTER – February 2020 

 

  

Prezados Senhores, 

 

Nos termos da Circular nº 3.624 de 06 de 

fevereiro de 2013, expedida pelo Banco Central 

do Brasil (BACEN), informamos que as pessoas 

físicas ou jurídicas brasileiras com US$ 100 mil 

(cem mil dólares americanos) ou mais em 

ativos no exterior na data-base de 31 de 

dezembro de 2019, são obrigadas a declarar 

seus bens e valores perante o Banco Central do 

Brasil através do formulário de declaração de 

Capitais Brasileiros no Exterior (CBE).  

 

O prazo de entrega da Declaração Anual de 

Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) se iniciará 

no dia 15 de fevereiro de 2020 e se encerrará 

às 18h do dia 05 de abril de 2020. 

 

 

A falta de cumprimento do disposto na 

legislação supra referida, inclusive declarações 

falsas, incompletas, incorretas e em atraso, 

Dear Sirs, 

 

Pursuant to Circular 3.624 of 6 February 

2013, issued by the Central Bank of Brazil 

(BACEN), we inform that Brazilian 

individuals or legal entities with US$ 

100.000,00 (one hundred thousand U.S. 

dollars) or more in assets held abroad on 

the base date of 31 December, 2019, 

must file a declaration of their assets and 

values with the Central Bank of Brazil. 

 

 

The period for submission of the Annual 

Declaration of Brazilian Capital Abroad 

(CBE) is from 15 February 2020 to 6 pm 

on 5 April 2020. 

 

 

Non-compliance with the provisions of 

the above mentioned regulations, 

including false, incomplete, inaccurate 
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poderão ensejar a aplicação de multa pelo 

Banco Central do Brasil nos termos da 

legislação em vigor. 

 

 

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer 

dúvidas e prestar-lhe assistência para efetuar 

as declarações devidas perante o Banco Central 

do Brasil. 

 

Atenciosamente, 

 

NORONHA ADVOGADOS 

and delayed information may result in 

the application of penalty by the Central 

Bank of Brazil 

 

 

We remain available to clarify any 

doubts on this matter and assist you in 

filing the required information before 

the Central Bank of Brazil. 

 

Yours faithfully, 

 

NORONHA ADVOGADOS 
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