
MEMORANDO 

CIRCULAR BACEN Nº 3.795/16 – CENSOS ANUAL E QUINQUENAL DE 

CAPITAIS ESTRANGEIROS NO PAÍS – DECLARAÇÃO 

Prezado Cliente, 

Foi publicada a Circular do Banco Central do Brasil nº 3.795, de 16 de junho de 

2016, que regulamentou os Censos Anual e Quinquenal de Capitais 

Estrangeiros no Brasil, com base nos artigos 55 a 57 da Lei nº 4.131/62. 

O Censo Quinquenal é aquele que deve ser realizado com relação às datas-

base de anos terminados em zero ou cinco – assim, por exemplo, os Censos 

realizados nos anos de 2011 e 2016, que têm por datas-base os anos de 2010 e 

2015, respectivamente –, enquanto o Anual deve ser realizado todos os anos. 

Assim, em 2016, prestarão a declaração, com relação à data-base 31/12/2015, 

tanto as pessoas jurídicas ou fundos de investimentos obrigados a prestá-la 

quinquenalmente, quanto anualmente. A declaração deve ser entregue por 

meio de formulário disponível na página do Banco Central do Brasil na 

internet entre 01/07/2016 e 15/08/2017 (às 18h). 

Estão obrigados a prestar as informações quinquenalmente: 

(i) as pessoas jurídicas sediadas no País, com participação direta de não 
residentes em seu capital social, em qualquer montante, na respectiva 
data-base; 

(ii) os fundos de investimento com cotistas não residentes na respectiva 
data-base, por meio de seus administradores; 

(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$ 1 milhão, na respectiva data-base. 

De outro lado, deverão prestar anualmente as informações: 

(a) as pessoas jurídicas referidas no item (i) e os fundos de investimento 
mencionados no item (ii), acima, cujo patrimônio líquido seja igual ou 
superior a US$ 100 milhões na respectiva data-base; e 

(b) as pessoas jurídicas tratadas no item (iii), acima, cujo saldo devedor 
exceda, na respectiva data-base, o montante de US$ 10 milhões. 

Ressaltamos que as informações compreenderão o necessário à formulação de 

dados estatísticos do setor externo que se refiram a: 



 a estrutura societária de pessoa jurídica ou fundo de investimento 
sediado no Brasil e especificação quanto aos sócios ou investidores não 
residentes; 

 as informações econômicas e contábeis da pessoa jurídica ou do fundo 
de investimento sediado no Brasil; e 

 as informações de passivos com credores não residentes no Brasil. 

Ademais, os responsáveis pela declaração devem manter a documentação 

comprobatória das informações pelo prazo de cinco anos, podendo o Banco 

Central solicitar informações complementares, estando obrigado a guardar 

sigilo de situações individuais. 

Finalmente, estão dispensadas de prestar a declaração referente a ambos os 

Censos: 

 as pessoas físicas; 

 os órgãos da administração pública direta; 

 as pessoas jurídicas devedoras de repasses de créditos externos 
concedidos por instituições financeiras sediadas no Brasil; e 

 as entidades sem fins lucrativos mantidas por contribuição de não 
residentes. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 
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