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MANUAL EXPLICATIVO E REQUISITOS PARA OBTER A CONSTANCIA DO 

INVESTIDOR 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A constância do Investidor é um documento emitido pelo Sistema Unificado de Abertura e 

Fechamento de Sociedades - SUACE, com o objetivo de dar início a um processo na obtenção 

da residência permanente como investidor estrangeiro, a fim de abrir sua empresa no país. 

Para este efeito, o investidor que assina uma declaração, compromete-se em abrir a sua 

empresa pelo SUACE, caso contrário, o Ministério da Indústria e Comércio poderá notificar a 

Direção Geral de Imigração a violação da referida declaração juramentada, para que proceda 

ao cancelamento da mesma, tendo em conta o estipulado no artigo 34 da Lei 978/96 sobre as 

Migrações. 

O montante mínimo requerido para investidores estrangeiros é de 300.000.000 (trezentos 

milhões de guaranies) ou o seu equivalente a USD 70.000 (setenta mil dólares). Este montante 

deve corresponder ao indicado no formulário para o Certificado de Investidor. 

O Certificado do Investidor deve ser entregue exclusivamente ao titular solicitante ou, na falta 

deste, a uma pessoa com uma autorização assinada pelo Investidor com uma fotocópia do seu 

documento de identidade e do Investidor 

2. REQUERIMENTOS PARA OBTER A CONSTANCIA DO INVESTIDOR, (AUTENTICADOS PELO 

CARTORIO DO PARAGUAI) 

1 1 (um) original do formulário para solicitar a constância do investidor estrangeiro 
devidamente assinado e datado. 

2 1 (uma) cópia autenticada do Documento de Identidade do país de origem ou 
passaporte. 

3 1 (uma) cópia autenticada do Certificado de Antecedência Criminal do País de origem, 
Federal (não estadual), apostilado ou legalizado pelo Ministério das Relações Exteriores 
do Paraguai. 

4 1 (uma) cópia autenticada do Certificado Interpol do Paraguai. 

5 1 (uma) cópia autenticada da prova de entrada ou permanência no país. 

6 1 (um) original do Atestado de Compromisso de realizar a abertura de uma empresa 
perante o SUACE, juntamente com a folha de certificação de assinatura. O número da 
folha de segurança deve ser incluído no formulário de declaração e ambos devem ser 
autenticados pelo notário público paraguaio. 

7 1 (um) Perfil do Projeto de Investimento Original, assinado pelo investidor. 

 

3. PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

O formulário deve ser preenchido em um computador ou, na sua falta, impresso, legível e sem 

emenda. O mesmo será apresentado, juntamente com a documentação solicitada, no Balcão 

de Entrada do Sistema Único de Abertura e Fechamento de Empresas - SUACE, localizado no 

Cap. Pedro Villamayor e Teófilo Del Puerto, Assunção - Paraguai, garantindo a 

confidencialidade das informações fornecidas. 
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O preenchimento deste formulário não garante a emissão do certificado ou o início dos 

procedimentos perante o SUACE, caso o solicitante não cumpra com os requisitos. 

TABELA I. DADOS DO INVESTIDOR 

Nome e sobrenome:         
Tipo de documento:          RG N°:        Cartão de migração  N°:                Passaporte N°: 
Nacionalidade:                                                 Telefone N°:                              Celular N°: 
Endereço:                                                                                              N ° da Propriedade: 
Departamento:                  Cidade:                                 Bairro:                  Correio eletrônico: 
Valor do aporte do Investidor, no total do investimento: (Gs.) (US $) Valor: 
Nome e sobrenome do contato:                                            Cell Phone N°: 
Correio eletrônico: 

 

Tabela I, descreva o nome e sobrenome do investidor, número do documento de acordo com 

o documento de identidade apresentado, indique nacionalidade do mesmo, número de 

telefone, endereço, número da propriedade, departamento, cidade, bairro, e-mail, valor em 

guaranies do investimento a ser realizado pelo Investidor ou sua equivalência em dólares, o 

qual deve coincidir com sua declaração juramentada. 

TEBELA II. DATOS DEL GESTOR (se houver) 

Nome e sobrenome:  

Correio eletrônico:      Celular N°: 

Tabela II, escrever o nome e sobrenome da pessoa que entrega o documento se for diferente 

do investor, escrever o seu número de telefone e correio electrónico. 

TABELA III. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL OU AUTORIZADO (se houver) 

Nome e sobrenome: 
Tipo de documento:           RG  N°          Cartão de migração N°:         Passaporte N°: 
Nacionalidade:                                                      Telefone N °                            
Endereço:                                                               N ° da propriedade: 
Departamento:                          Cidade:                                                            Bairro: 
Correio eletrônico: 
Aclarações adicionais:  
Nota: A carta poder do apoderado se apresenta com o certificação da assinatura e copia 
autentificada da identidade do mesmo. 

 

Tabela III, preencher apenas caso o Titular tenha um Representante Legal ou uma pessoa 

encarregada. O mesmo deve apresentar uma Cópia Original ou Autenticada da Procuração 

com certificado de assinatura, concedido pelo Notário Público e o documento de identidade, 

também autenticado. 

Você deve descrever o nome e sobrenome do representante legal ou pessoa encarregada de 

acordo com o seu documento de identidade, indicar nacionalidade, telefone, celular, 

endereço, número da propriedade, departamento, cidade, bairro, a fim de identificar 

corretamente o endereço e seu e-mail eletrônico 
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TABELA IV ATIVIDADES ECONÔMICAS (Principal e Secundária) 

Principal:  

Secundario:  

 

Tabela IV, indique claramente o tipo de atividade a qual a empresa será dedicada, indique a 

atividade principal e a atividade secundária, se houver uma. 

TABELA V.  DADOS DO PROJETO (estimativa aproximada) 

Investimento total: (Gs.)                                                  Ou (US $) Valor: 
Total de Mão de Obra:                               Profissionais:                   Técnicos:                
Trabalhadores: 
Tempo estimado para iniciar atividades:                  Mês                        Ano: 
Tempo estimado para concluir o investimento:      Mês                        Ano: 
Localização Cidade: Departamento: 
Observações: 

 

Tabela V, O investimento total refere-se ao valor total do projeto, indicar se será em guaranies 

ou em dólares, quantidade de mão-de-obra, detalhando entre profissionais, técnicos e 

trabalhadores a contratar. 

Mencione o tempo esperado de início do investimento e o tempo estimado para concluir o 

investimento total. Indique a cidade e o departamento onde o investimento será desenvolvido. 

Nas observações, adicione algumas descrições importantes do projeto. 

TABELA VI. INCENTIVOS AO INVESTOR QUE DESEJE RECEBER 

Maquila  Ley 60/90 Zona Franca Regímen normal  Matéria prima 

Tabela VI, marcar um X o tipo de incentivo que deseja receber oferecido pelo governo. O 

titular deverá assinar o Formulário como uma declaração juramentada. 

4. AFILIAÇÃO DE COMPROMISSO DE ABERTURA DA EMPRESA AO TERRITÓRIO E RADICACAO 

DO INVESTIMENTO NO PARAGUAI 

Esta declaração juramentada deve estar acompanhada da folha de certificação de assinatura. 

O número da folha de segurança deve aparecer na primeira página da Declaração e ambos 

devem ser autentificadas pelo notário público paraguaio. 

O montante mínimo requerido para investidores estrangeiros é de 300.000.000 (trezentos 

milhões de guaranies) ou o equivalente a USD 70.000 (setenta mil dólares). Este montante 

deve corresponder ao indicado no formulário de candidatura ao Certificado do Investidor. 

Para empresas que já estão em operação, e se algum de seus parceiros deseja alterar seu 

status de imigração, eles devem apresentar uma cópia autenticada do Estatuto ou Ato de 

Assembleia e constituição da Empresa. 
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5. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE EMPRESAS NO PARAGUAI PELO SUACE 

A apresentação da Declaração é a natureza obrigatória, esclarecendo nome e número de 

identificação do signatário. 

Na cidade de ________________________________ República do Paraguai, sendo os 

_____horas, o _____ dia do ano ___________del________se apresenta Sr. 

.________________________________________________________ passaporte nacional 

_________________com, identidade ou carteira de identidade nº. _________________de sido 

civil_____________com endereço  em _____________________________________ 

___________________________ Barrio _____________ telefone não .___________________ 

e endereço email ______________________________________________ para expressar sua 

própria vontade que promete fazer os procedimentos legais necessários para a abertura do 

__________________________________Unipersonal Company, ou SRL ou SA, para dedicar-se 

ao título ___________________________________________________________, com uma 

base de investimento no país a través da GS . / USD _______________________ sob o regime 

de________________________________________ (Maquila, 60/90, Zona Franca, Regime 

Automotivo, Regime Commodities nacionais, Dieta Normal), através da abertura Sistema 

Unificado e fechar negócios - SUACE. 

 

Assinatura do interessado 

Clarificação de Assinatura 

Identidade N ° 
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6. MODELO DE PERFIL DO PROJETO 

 

A Empresa será dedicada a .................................................................................. sendo o capital 

social inicial de (Gs.) (U$D) ..........................................................  

A força de trabalho aproximada a ser empregada é: ... ... Profissionais técnicos, ....... 

Administrativos e ...... trabalhadores. 

O início das atividades está previsto, uma concluída a abertura da empresa ao 

desenvolvimento do projeto, aproximadamente ....... meses 

Os responsáveis pela empresa são .............................. ..................., De nacionalidade .......... 

..............., com Documento de Identidade N ° ............... ............... 

 

Assunção, ... ..de  2018. 

___________________________ 

Nome e assinatura do investidor 


