
Lei n° 13.254/2016 - Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária

Foi publicada hoje, no Diário Oficial da União (“DOU”), a Lei n° 13.254, de 13 de janeiro de 2016, que trata 
do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (“RERCT”).

Objetivo do RERCT

O RERCT permite às pessoas elegíveis regularizar a declaração de ativos remetidos ou mantidos 
no exterior em desacordo com a legislação tributária e cambial, ainda que já repatriados, mediante o                            
pagamento à União de 30% de seu valor de mercado, sendo 15% a título de Imposto de Renda e mais 15% 
a título de multa. O valor de mercado deve ser convertido para reais ao câmbio praticado em 31.12.2014, 
a saber, de R$ 2,6562. Com o pagamento e a adoção do procedimento estabelecido pelo Regime, essas 
pessoas não mais serão punidas por crimes de desobediência da legislação tributária e cambial, a exem-
plo dos crimes de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro. As pessoas elegíveis poderão optar entre 
manter os recursos no exterior ou repatriá-los.

Pessoas Elegíveis

São elegíveis ao RERCT (a) aqueles que residiam ou estavam domiciliados no Brasil em 31.12.2014, 
conforme definido pela legislação tributária, ou (b) espólio que se encontrava aberto nessa data, desde 
que os sujeitos (c) nunca tenham sido condenados pelos crimes mencionados mais abaixo, nem (d) sejam 
detentores de cargos, empregos e funções públicas de direção ou eletivas, nem destas pessoas sejam 
cônjuge nem parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção.

Recursos Visados

O RERCT aplica-se aos recursos (a) de origem lícita, i.e., aqueles “oriundos de atividades permitidas ou 
não proibidas pela lei”, bem como o objeto, o produto ou o proveito dos ilícitos em relação aos quais o 
RERCT prevê anistia, que (b) antes de 31.12.2014, tenham sido (c) remetidos ou mantidos no exterior em 
desacordo com a legislação tributária e cambial, ou (d) repatriados do exterior em desacordo com essa 
legislação, (e) ainda que a propriedade dos ativos não mais esteja sob a titularidade jurídica da pessoa 
que infringiu essas normas.

Procedimento de Adesão

Para aderir ao RERCT, a pessoa elegível deve (a) apresentar à Secretaria da Receita Federal do              
Brasil (“RFB”) uma Declaração Única de Regularização (“DUR”) para adesão ao Regime, contendo                          
descrição dos ativos, seus valores em reais, ou, caso os ativos que não mais estejam sob a titularidade do 
declarante, a descrição dos crimes mais abaixo indicados que tenham sido praticados, (b) apresentar uma 
cópia dessa DUR ao Banco Central do Brasil (“Bacen”), (c) retificar a Declaração de Imposto de Renda 
das Pessoas Físicas (“DIPF”) para o ano-calendário de 2014, de modo a incluir os ativos não declarados 
ou declarados parcial ou equivocadamente, (d) retificar da mesma maneira a Declaração de Capitais                 
Brasileiros no Exterior (“DCBE”) junto ao Bacen referente ao ano-calendário de 2014, e (e) no caso de 
pessoas jurídicas, registrar os ativos na escrituração contábil em 2016.
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Em relação aos rendimentos auferidos em 2015 em decorrência dos ativos objeto da DUR, o declarante 
(f) deve incluí-los nas DIPFs, nas DCBEs e na escrita contábil referentes a esse período. Eles não devem 
ser incluídos na DUR, dado que ela somente compreende a posição patrimonial de ativos não declarados 
existente em 31.12.2014.

Se o declarante optar por repatriar os recursos, (g) deve fazê-lo por intermédio de instituição financeira 
autorizada a funcionar no País e a operar no mercado de câmbio, mediante apresentação do protocolo 
da entrega da DUR. Em relação aos ativos financeiros (h) se eles superarem USD 100.000,00 (cem mil 
dólares norte-americanos), “o declarante deverá solicitar e autorizar a instituição financeira no exterior 
a enviar informação sobre o saldo destes ativos em 31 de dezembro de 2014 para instituição financeira 
autorizada a funcionar no País, que prestará tal informação à RFB, não cabendo à instituição financeira           
autorizada a funcionar no País qualquer responsabilidade quanto à averiguação das informações presta-
das pela instituição financeira estrangeira”.

Após a regulamentação da matéria pela RFB, o declarante terá 210 dias para apresentar sua DUR e 
efetuar o recolhimento do imposto e da multa descritos no tópico seguinte.

Apuração dos Valores a Pagar

O contribuinte que aderir ao RERCT deve (a) pagar Imposto de Renda à alíquota de 15% e (b) multa de 
mais 15%, o que resulta num percentual combinado de 30%. Estão isentos da multa os valores disponíveis 
em contas no exterior de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) por pessoa, convertidos ao dólar americano à 
cotação de R$ 2,6562, ou seja, de até USD 3.764,77.

Esses percentuais (c) devem ser aplicados sobre o valor de mercado dos ativos, determinado com 
base nos documentos indicados na Lei. O valor de mercado (d) deve ser convertido (d.1) do dólar                                              
norte-americano para reais ao câmbio de R$ 2,6562, ou, (d.2) no caso de os ativos estarem denominados 
em outra moeda estrangeira, devem ser, primeiro, convertidos da outra moeda estrangeira para o dólar 
norte-americano segundo a cotação de venda desta última moeda pelo Bacen em 31.12.2014, e, em               
segundo lugar, convertido do dólar norte-americano para reais ao câmbio de R$ 2,6562. No caso de o 
ativo já ter sido repatriado, (d.3) o valor de mercado deverá ser aquele expresso em reais em 31.12.2014.

Do valor assim apurado, (e) não será admitida a dedução de quaisquer custos ou despesas atreladas ao 
ativo ou descontos de custos de aquisição.

Independentemente de quando tenha ocorrido o acréscimo patrimonial não declarado, (f) o imposto deve 
ser pago sem acréscimos moratórios, ou seja, sem juros nem a multa de mora de até 20%.

Como explicado, os rendimentos auferidos em 2015 em decorrência dos ativos objeto da DUR, não de-
vem ser incluídos nessa declaração, mas apenas incluídos nas DIPFs, nas DCBEs e na escrita contábil 
referentes a esse período. Esses rendimentos (h) devem ser tributados segundo o regime tributário que 
normalmente lhes seria aplicável.

14.01.2016

02



Benefícios

Aqueles que aderirem ao RERCT obterão anistia de crimes praticados para ocultar os recursos, a saber:

 •  Alguns Crimes Tributários previstos na Lei nº 8.137/1990, na Lei nº 4.729/1965 e no Código Pe 
    nal;
 •  Alguns Crimes de Falsidade Documental, previstos no Código Penal, quando absorvidos pelos  
    referidos Crimes Tributários;
 •  Crime de Evasão de Divisas, previsto no art. 22 Lei n° 7.492/1986;
 •  Crime de Lavagem de Capitais, previsto na Lei nº 9.613/1998, se relacionado dos demais  
    crimes aqui referidos;
 •  Crime de Contrabando, previsto no Código Penal, se relacionado com os demais crimes aqui  
     referidos.

A declaração de ativos feita no âmbito do RERCT “não poderá ser, por qualquer modo, utilizada como 
único indício ou elemento para efeitos de expediente investigatório ou procedimento criminal, bem como 
ser utilizada para fundamentar, direta ou indiretamente, qualquer procedimento administrativo de natureza 
tributária ou cambial em relação aos recursos dela constantes”. De maneira semelhante, na hipótese de 
a pessoa ser excluída do RERCT por inconformidade com suas regras, “a instauração ou a continuidade 
de procedimentos investigatórios quanto à origem dos ativos objetos de regularização somente poderá            
ocorrer se houver evidências documentais não relacionadas à declaração do contribuinte”.

A anistia dos referidos crimes implica “a extinção de todas as obrigações de natureza cambial ou                           
financeira, principais ou acessórias, inclusive as meramente formais, que pudessem ser exigíveis em 
relação aos bens e direitos declarados”.

Com a adesão ao RERCT, a pessoa:

 • Não mais poderá ser punida pela falta de entrega da DCBE e de outras declarações à Comis 
   são de Valores Mobiliários (“CVM”) ou outras entidades regulatórias federais, especialmente  
   quanto às penalidades previstas na Lei nº 4.131/1962, na Lei nº 9.069/1995 e na Medida  
   Provisória nº 2.224/2001;
 • Recebe remissão de tributos federais e multas por infração à legislação tributária federal que  
   pudessem ser cobrados em relação aos ativos regularizados.

Note-se, contudo, que esse benefício não se aplica em relação a tributos retidos de terceiros, mas não 
recolhidos aos cofres públicos no prazo.
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Henrique Philip Schneider (philip.schneider@souzaschneider.com.br)
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