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“Saldo Consumido” – Parecer PGFN/CAT nº 1.035/16 e Atualização do “Perguntas e Respostas” do RERCT

Foi publicado, em 1º de julho de 2016, o Parecer nº 1.035 da Coordenação-Geral de Assuntos Tributários 
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“Parecer PGFN/CAT nº 1.035/16”). O Parecer interpreta a Lei 
nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016 (“Lei nº 13.254/16”), que instituiu o Regime Especial de Regularização 
Cambial e Tributária (“RERCT”), no que concerne à tributação de valores consumidos anteriormente a 31 
de dezembro de 2014, data-base para cálculo do imposto e da multa devidos por ocasião da adesão ao 
programa.

O RERCT permite às pessoas elegíveis regularizar a ativos remetidos ou mantidos no exterior em desacor-
do com a legislação tributária e cambial, com anistia às infrações penais aplicáveis, mediante o pagamento 
à União de 30% de seu valor de mercado na data-base acima. Os procedimentos para a adesão à anistia 
foram regulamentados pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.627, de 11 de março de 
2016 (“IN RFB nº 1.627/16”). Para esclarecer as dúvidas dos contribuintes a respeito do preenchimento da 
Declaração de Regularização Cambial e Tributária (“DERCAT”), utilizada para adesão ao RERCT, a RFB 
criou uma página de “Perguntas e Respostas” em seu sítio eletrônico, a qual foi ao ar em 1º de abril de 
2016, e que, nos termos do Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 5, de 11 de julho de 2016, constitui a 
interpretação oficial da Receita Federal acerca da Lei nº 13.254/16 e da IN RFB nº 1.627/16. 

Ocorre que, apesar de a Lei nº 13.254/16 e a IN RFB nº 1.627/16 não disporem expressamente sobre a ne-
cessidade de os optantes pelo RERCT acrescentarem, ao cálculo do imposto devido, os valores consumi-
dos pelo declarante em períodos anteriores a 2014, a RFB, com a publicação da sua página de “Perguntas 
e Respostas”, manifestou-se no sentido de que a base de cálculo do imposto e da multa deveria abranger 
“tanto a parte do bem remanescente em 31/12/2014 como a parte consumida”.

Instada a se manifestar, a PGFN, por meio do parecer em questão, realiza uma interpretação sistemática 
da Lei nº 13.254/16, aduzindo que o fato de os ativos terem sido consumidos anteriormente a 31 de 
dezembro de 2014 não teria o condão de “anular a ocorrência dos fatos geradores”, já que isso “faria letra 
morta de uma das justificativas para a própria edição da Lei, que foi a possibilidade de recuperação de 
receitas tributárias para os cofres da União”.

O Parecer PGFN/CAT nº 1.305/16, portanto, corrobora o posicionamento da RFB, em seu “Perguntas e 
Respostas”, no sentido de que a Lei nº 13.254/16 “trouxe a previsão de que a base de cálculo da trib-
utação sobre a renda deverá abranger também os ativos total ou parcialmente consumidos” anteriormente 
a dezembro de 2014. No entanto, em momento algum é esclarecido o período a ser considerado no côm-
puto do saldo consumido.

Com o fito de esclarecer o período a ser considerado para fins de apuração dos valores consumidos, a 
RFB incluiu, recentemente, o item de nº 45, do qual se infere que, para se valer de todos os benefícios 
da anistia, os contribuintes devem declarar os bens e direitos havidos no prazo decadencial dos tributos; 
e, “para fins dos efeitos penais o declarante deve inserir os bens e direitos havidos no prazo prescricional 
das condutas que deseja anistiar”. Por fim, esclareceu a RFB, ainda, que o “saldo consumido” parcial ou 
integralmente deve ser declarado de forma autônoma para que seja alcançado pelo regime.

Por tudo isso, não obstante a interpretação atribuída à Lei nº 13.254/16 e à IN RFB nº 1.627/16 pela RFB 
e pela PGFN, reiteramos a necessidade de que os casos sejam analisados individualmente, para o que 
nos colocamos à inteira disposição.
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