
Introdução

•   O Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) permite
que valores obtidos de forma lícita e mantidos no exterior por indivíduos
residentes ou domiciliados no Brasil    em    31/12/2014   possam    ser
regularizados com condições diferenciadas para as pessoas que decidam por
aderir ao RERCT.

•   Trata-se de um regime de regularização e não de repatriação, pois não é
exigido que o dinheiro seja trazido de volta
à RFB.

ao país, apenas que seja declarado

•   As legislações pertinentes ao RERCT são:
•    Lei nº 13.254/2016;

•    Instrução Normativa nº 1.627/2016;

•    Ato Declaratório Interpretativo nº 5/16;

•    Circular nº 3.787/2016 do BCB.



FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act

firmar  acordos  bilaterais  para

compartilhamento    sem   haver

•   O FATCA impõem a transmissão automática de informações financeiras, isto é: saldo da
conta ou ativo bancário ao final do ano, bem como todas as transações efetivadas ao
longo do ano.

•   Através das informações obtidas pelo FATCA os países poderão requerer pelo TIEA
todos os dados que as receitas nacionais tem sobre determinados indivíduos.

•   Desta forma, ainda que o FATCA não compartilhe informações sobre bens móveis ou
imóveis, por exemplo, isto poderá ser descoberto pelo compartilhamento nos termos do
TIEA.

Com isso os EUA começaram a 

que os países autorizassem esse

infração das instituições 
bancárias.   O   acordo   bilateral 
com  o  Brasil  foi  ratificado  em
2015.

A legislação de diversos países 
impedia que as instituições 
financeiras compartilhassem 
essas  informações pela 
obrigação de sigilo bancário.

Março  de  2010:  Lei  federal 
dos Estados Unidos que exige de 
instituições financeiras 
internacionais (Foreign 
Financial Institutions – FFI) a 
transmissão  dos dados 
bancários de cidadãos ou 
residentes americanos.



Adesão ao RERCT

•   A adesão ao RERCT:
•

•

•

•

É condicionada à licitude na origem dos valores e bens mantidos no exterior;

Exige que o aderente fosse residente ou domiciliado no país em 31/12/2014; 

É proibida para detentor de cargo público ou parente de quem o seja;

Será   efetuada   através   do   preenchimento   da   DERCAT   –   
Declaração   de

Regularização Cambial e Tributária;

No caso de ativos financeiros em valor superior a US$100.000,00, as informações 

financeiras deverão ser enviadas, pela instituição no exterior, através de SWIFT; 

Deve estar acompanhada do pagamento do Imposto de Renda (IR) e da respectiva 

Multa;

Poderá ser realizada até 31/10/2016;

Exigem a necessidade de retificação das Declarações das Pessoas Físicas e Jurídicas

para contemplarem os bens declarados.

•

•

•

•



Valores a serem Recolhidos

•   Sobre os valores ou bens mantidos no exterior:
•   Serão  declarados os  saldos em  contas correntes, valor  de  imóveis ou  valor  do

Patrimônio Líquido, no caso de participação societárias;

•   Haverá  conversão  pelo  dólar  PTAX  do  fechamento  em  31/12/2014,  qual  seja,

R$2,6562;

•   Haverá cobrança do Imposto de Renda à alíquota de 15%;

• Será cobrada multa no valor de 100% do Imposto de Renda (pagamento total, 

portanto, de 30% do valor do bem)

•   Há isenção do pagamento da multa, caso os valores ou bens sejam inferiores a

U$10.000,00.

Caso o bem ou valor já tenha sido repatriado, deverá ser considerado seu valor em R$ na 
data de 31/12/2014



Restrições a adesão

• Bens e direitos de origem ilícita;

• Indivíduo que não seja residente ou domiciliado no Brasil em 31/12/2014;

• Bens e direitos que não estejam listados no art. 3º da Lei 13.254, como
joias e pedras preciosas, animais de estimação, etc;

• Sujeitos que forem detentores de cargos, empregos e funções públicas de
direção ou eletivas, ou seus respectivos cônjuges e parentes consanguíneos
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, em 14/01/2016.

• Valores auferidos em 2015 e 2016, ainda que fruto dos já existentes em
31/12/2014, não podem ser incluídos no âmbito do RERCT.

• Sujeitos que tiverem sido condenados em ação penal nos crimes descritos 
no §1º do art. 5º da Lei. nº 13.254.



(Decreto-L
Arts. 297 a

Restrições a adesão

•   Crimes listados na Lei nº 13.254:

•    Contra a ordem tributária;

•    Sonegação fiscal;

•    Sonegação previdenciária;

•    Falsificação e/ou uso de documentos falsos;

•    Crimes contra o sistema financeiro, e;

•    Lavagem de dinheiro.

Lei 9.613
Art. 1º

Lei 7.492
Art. 22, § único.

          Código Penal
(lei 2.848)

299 e 304.

Código Penal 
(Decreto-Lei 2.848) 

Art. 337-A

Lei 4.729/65

Lei 8.137/90
Arts. 1 e 2º, I, 

II e V.



Exemplo 1 – Valor recebido no Brasil e
enviado para o exterior

Contribuinte no Brasil Deverá preencher e enviar a DERCAT

Conversão em Reais (US$1,00 =
R$2,6562)

Realizou operações comerciais no
país, que não foram declaradas ao

Fisco

Imposto de Renda de 15%

Não declarou e enviou o produto
destas operações ao exterior

Multa de 100% do valor do IR

Em 31/12/2014, mantinha no
exterior saldo em Conta 

Corrente
no valor de US$50.000,00

Total a pagar

Deverá recolher R$19.921,50 como IR e
R$ 19.921,50 de multa
(30% de R$132.810,00)Através do RERCT

R$39.843,00

R$19.921,50

R$19.921,50

R$132.810,00

US50.000,00



Exemplo 2 – Herança
exterior

recebida no

Contribuinte no Brasil Deverá preencher e enviar a DERCAT

Conversão em Reais (US$1,00 =
R$2,6562)

Recebeu imóvel localizado no
exterior em herança

Imposto de Renda de 15%

Não declarou o imóvel e ainda
mantinha propriedade em

31/12/2014
Multa de 100% do valor do IR

Imóvel tem o valor de mercado
determinado por avaliador em

US$100.000,00.

Total a pagar

Deverá recolher R$39.843,00 como IR e
R$ 39.843,00 de multa
(30% de R$265.620,00)Através do RERCT

R$79.686,00

R$39.843,00

R$39.843,00

R$265.620,00

US100.000,00



Exclusão

• Conforme o art. 9º da Lei 13.254, serão excluídos do RERCT os indivíduos que
apresentarem declaração ou documentos falsos com relação à titularidade de 
condição jurídica dos recursos, bens ou direitos declarados.

O §12º do art. 4º da referida Lei já previa que a DERCAT não poderia ser
utilizada como único indício ou elemento para dar início a expediente 
investigatório ou procedimento criminal contra o declarante e o art. 9º reforça 
esta  disposição  em  seu  §2º  ao  determinar  que  ainda  que  o  sujeito  seja
excluído do RERCT pelos motivos descritos acima, a declaração não poderá 
ser utilizada como único indício de transgressão. Entretanto, caso haja outro 
indício, ela poderá ser utilizada.

•

De acordo com o §1º do art. 9º, caso o sujeito seja excluído do RERCT, serão
cobrados os valores equivalentes aos tributos, multas e juros incidentes, sem
prejuízo de penalidades cíveis, penais ou administrativas cabíveis.

•
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Aspectos Polêmicos

•   Após a promulgação da Lei 13.254 e a edição da Instrução Normativa 1.627,
ainda restam várias dúvidas sobre a adesão ao RERCT. A RFB tem, inclusive, 
atualizado sempre sua página de Perguntas e Respostas sobre o tema, já 
contabilizando 46 perguntas.

•   Alguns pontos ainda polêmicos:

•
•
•

Os dados declarados na DERCAT serão passados para os outros entes da federação?
Como ficará a prescrição na esfera criminal?
A  DERCAT  poderá  ser  utilizada  para  fiscalizar  terceiro  que  esteja  envolvido  em  operação
declarada pelo aderente mas que não tenha ele próprio aderido ao RERCT?
O que seria considerado informação falsa que culmine na exclusão do programa? 
Divergência de valores na avaliação de imóveis?
A condenação nos crimes do art. 5º, §1º seria em primeiro grau ou transito em julgado?
Há possibilidade de discussão judicial da proibição do art. 11 da Lei? 
Como ficará a questão de ICMS e ITCMD devidos?
Quem mantém o ativo ou bem no exterior há mais de 5 anos e, portanto, já foi atingido pela
decadência tributária, poderia discutir o pagamento do IR e da multa? 
Como seria feita a avaliação de BVIs?

•

•
•
•
•

•
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