
 

 

 

 
 

Censo ANUAL de Capitais Estrangeiros no País  
– 2020 - Ano-base: 2019 

 
 
Alertamos que o prazo para entrega do Censo Anual de Capitais Estrangeiros no Brasil relativo ao ano-
base de 2019, exigido anualmente pelo Banco Central do Brasil, encerra no dia 17 de agosto de 2020, 
às 18 horas. 
 
De acordo com as normas do Banco Central do Brasil, são obrigadas à entrega do Censo: 
  
(I) todas as pessoas jurídicas sediadas no Brasil que detenham participação direta de não residentes 

em seu capital social, em qualquer montante, e com patrimônio líquido igual ou superior ao 
equivalente a US$100 milhões (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América), em 
31/12/2019; 

 
(II) os fundos de investimento com cotistas não residentes e patrimônio líquido igual ou superior ao 

equivalente a US$100 milhões (cem milhões de dólares dos Estados Unidos da América), em 
31/12/2019, por meio de seus administradores; e  

(III) as pessoas jurídicas sediadas no País, com saldo devedor total de créditos comerciais de curto 
prazo (exigíveis em até 360 dias) concedidos por não residentes igual ou superior ao equivalente a 
US$10 milhões (dez milhões de dólares dos Estados Unidos da América), em 31/12/2019. 

O Censo é realizado com dois níveis de abrangência: anual (amostral) e quinquenal (populacional), 
sendo que este último, refere-se às data-base de anos terminados em 0 (zero) ou 5 (cinco). 

A não prestação das informações ou sua prestação com omissão ou incorreção são passíveis de 
aplicação de multa pelo Banco Central do Brasil, de 1% a 10% do valor sujeito a registro, limitado a R$ 
250.000,00, sem prejuízo da apuração de outras responsabilidades, inclusive pelos demais órgãos e 
entidades da Administração Públicas, nos termos da legislação em vigor. 
 
Permanecemos à disposição de V.Sa. para prestar quaisquer orientações. 
 
 
 

    Maria Neli Teixeira                                     Fernanda Souza                           Evelise Silva Costa  
                    Consultoria Tributária                             Consultoria Tributária                      Jurídico Societário 
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