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Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT): a 

última chance de regularização de patrimônio mantido no exterior? 

Filipe Portela Oliveira 

A divulgação do escândalo conhecido como Panama Papers, envolvendo os 

serviços de um escritório de advocacia panamenho e o uso de empresas offshore por políticos, 

celebridades e organizações criminosas, colocou em evidência a discussão sobre os impactos 

fiscais gerados pela ocultação de patrimônio no exterior. A mídia passou a denunciar 

desdobramentos do caso cotidianamente e, como mágica, o grande público se viu debatendo o 

tema, muitas vezes demonizando as táticas de planejamento tributário e cobrando das 

autoridades competentes medidas mais enérgicas no sentido de coibi-las. 

No Brasil, a participação em empresas offshore ou a manutenção de quaisquer 

ativos financeiros no exterior, a rigor, não é crime, mas desde que as operações sejam 

devidamente declaradas aos órgãos competentes. Realizar depósitos no exterior, por exemplo, 

se não declarados ao Banco Central na forma, limites e condições estabelecidos na Resolução 

nº 3.854, caracteriza crime de evasão de divisas, nos termos da Lei nº 7.492/86. Deixar de 

declarar os rendimentos auferidos no exterior à Receita Federal do Brasil, por sua vez, 

caracteriza crime de sonegação fiscal, tipificado na Lei nº 8.137/90. A depender do caso, ainda 

há o risco de imputação do crime de lavagem de dinheiro, previsto na Lei 9.613/98. 

As consequências, portanto, são graves e o Fisco dispõe de cada vez mais 

mecanismos de controle e repressão. Em 23 de setembro de 2014, Brasil e Estados Unidos 

firmaram um acordo visando à adequação ao Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), 

um regime de cooperação mútua instituído pelo Governo americano para troca de 

informações financeiras e tributárias com países parceiros. Em curto prazo, porém, a 

expectativa é de que essa troca de informações se dê de em tempo real e a nível global, como 

consequência da implementação do Common Reporting Standard (CRS) por um número cada 

vez maior de países. 

O CRS é uma iniciativa da Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD), com o suporte político do G20 e de outros protagonistas 



 
 

2 

 

internacionais, para reprimir a fraude e a evasão fiscal transfronteiriça. O modelo implica em 

obrigar as instituições financeiras a identificar e reportar às autoridades tributárias 

informações de natureza fiscal sobre os seus clientes, desde que classificados como 

residentes, para efeitos fiscais, em qualquer dos restantes países subscritores. 

Como resultado dos ínumeros acordos de cooperação que vem sendo celebrados 

nos últimos anos e do esforço conjunto em otimizar as políticas fiscais a nível internacional, 

vários países, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Portugal e outros, 

implementaram regimes mais brandos para contribuintes que, antecipando o aumento no rigor 

da fiscalização, optassem por regularizar voluntariamente a situação tributária de patrimônio 

não declarado mantido no exterior. No âmbito da própria OECD, a exemplo da publicação do 

"Update on Voluntary Disclosure Programmes: A pathway to tax compliance", de agosto de 

2015, já se reconheceu a eficácia desses regimes, sugerindo-se aos países que ainda não 

concederam uma última oportunidade que o fizessem. 

No Brasil não foi diferente. Em 13 de janeiro de 2016, foi promulgada a Lei nº 

13.254, que instituiu o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT). Em 

síntese, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil em 31 de dezembro de 

2014 que, até esta data, era titular de bens e direitos de origem lícita não declarados ou 

declarados com omissão ou erro, poderá declará-los e, após efetuar o recolhimento de Imposto 

de Renda na alíquota de 15% sobre o valor total em Real dos recursos e de multa no mesmo 

valor do imposto, regularizar a sua situação perante as autoridades brasileiras. Dentre os 

benefícios da adesão ao RERCT, destaca-se a remissão dos demais créditos tributários e a 

redução de 100% das multas e encargos relacionados a esses recursos, referentes a fatos 

geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014, bem como, mais importante, a extinção da 

punibilidade de crimes de natureza tributária e previdenciária e de crimes de evasão de divisas 

e de lavagem de dinheiro, quando este último estiver vinculado aos demais crimes anistiados. 

Diante do cenário apresentado, que caminha para a implantação de instrumentos 

de fiscalização cada vez mais globalizados, com troca de informações entre instituições 

financeiras e entidades governamentais de diferentes países se dando em tempo real, a 

iniciativa do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) é vista com 

bons olhos, mas requer muita atenção, sobretudo quanto aos requisitos de adesão e às 

consequências da declaração para com futuras fiscalizações. Aqueles que estiverem 

interessados poderão aderir ao RERCT até 31 de outubro de 2016, nos termos do art. 33 da 
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Instrução Normativa RFB nº 1.627/2016, que regulamentou a Lei nº 13.254/2016, razão pela 

qual devem estudar a viabilidade da sua declaração o mais brevemente possível. 

 

 


