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Cenário Internacional



FATCA – Acordos Intergovernamentais para troca de informações

Decreto nº 8.506/15:
Promulga o Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos
Estados Unidos da América para Melhoria da Observância Tributária Internacional e
Implementação do FATCA, firmado em Brasília, em 23 de setembro de 2014.
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Fonte: https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx

https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx


Fórum Global de Transparência e Troca de Informações para Fins Fiscais



AEOI - OCDE

Decreto Legislativo nº 105, 
de 14 de abril de 2016:
Aprova o texto da Convenção 
Multilateral sobre Assistência 
Administrativa Mútua em 
Assuntos Fiscais emendada 
pelo Protocolo de 1º de junho 
de 2010, assinada em Cannes, 
3 de novembro de 2011.

Decreto nº 8.842, de 29 de 
agosto de 2016:
Promulga o texto da Convenção 
Multilateral sobre Assistência 
Administrativa Mútua em 
Assuntos Fiscais emendada 
pelo Protocolo de 1º de junho 
de 2010, assinada em Cannes, 
3 de novembro de 2011.



Compliance rigoroso de bancos no exterior e no Brasil;

Mapeamento de bancos públicos de interesse fiscal para uso de autoridades de outras
jurisdições (http://www.taxjustice.net/2016/02/24/new-project-to-share-tax-info-in-
latin-america/ )

Além disso, utilização, pelas autoridades fiscais, de informações que se tornaram públicas
por meio de outros meios de comunicação:

 “The Panamá Papers”;

 “Luxembourg Leaks”;

 “Swiss Leaks”;

 Operação Lava-Jato;

 “Liechtenstein tax affair”;

 “Wiki Leaks” etc...

Cenário Internacional

http://www.taxjustice.net/2016/02/24/new-project-to-share-tax-info-in-latin-america/


Cenário Internacional



Brasil no Cenário Internacional

 Adesão ao FATCA e internalização do Acordo Intergovernamental (“IGA”)
correspondente;

 Adesão à Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em
Matéria Fiscal;

 Comprometimento com o Automatic Exchange of Finantial Information on Tax
Matters (“AEOI”) (artigo 6º da Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua
Administrativa em Matéria Fiscal);

 Brasil e Argentina: Acordo sobre Intercâmbio de Informações relativos a
períodos anteriores (troca automática – períodos a partir de 1º de janeiro de
2012) etc;

Com essas medidas, dentre outras, o Brasil encontra-se totalmente integrado às
ações mais sofisticadas do novo paradigma global de tributação, qual seja, do
“Fisco Global”, conforme citado por inúmeros doutrinadores.



“OFFSHORE VOLUNTARY DISCLOSURE PROGRAMMES” – OCDE 2015 

“The limited time left until the automatic exchange of information under the
Standard becomes a reality in a large number of countries will, in many instances,
be the last window of opportunity for non-compliant taxpayers to voluntarily
disclose assets held in and income derived from offshore accounts. This is therefore
a crucial moment for countries to consider launching, enhancing or drawing public
attention to their respective voluntary disclosure programmes. In doing so,
countries can explicitly provide their taxpayer with an opportunity to regularize
past non-compliance prior to the entry into force of the automatic exchange of
information under the Standard.”

(Fonte:https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Voluntary-Disclosure-
Programmes-2015.pdf )

Cenário Internacional

https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Voluntary-Disclosure-Programmes-2015.pdf


Programas de Regularização e de Repatriamento – aprox. 50 países 

Programas de Regularização e de Repatriamento – 48 países Repatriamento 
 Bélgica – 2004, alíquotas de 6% a 9% 
 Rússia – 2006, alíquota de 13% (de 2007 a 2008) 
 Grécia – 2004, alíquota de 3% 
 Portugal – 2005, alíquotas de 2,5% a 5% 

Regularização (voluntary disclosure) 
 Alemanha – 2004-2005, alíquotas de 25% a 35%;
 México – 2005 a 2006, alíquota de 25% (sem multas);
 Canadá – 2005, alíquotas normais, com juros e multas; 
 Estados Unidos – 2003 e 2009, tributos com juros e multas;
 Itália – 2015, alíquotas variadas, de 1% a 43%; 
 Reino Unido – 2007, alíquotas normais sobre o principal e juros (atualizados), com redução das multas a 

10%;
 Espanha – 2012, com alíquotas normais e imprescritibilidade

(Fonte: https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Voluntary-Disclosure-Programmes-
2015.pdf ) 

Cenário Internacional – Outros programas de Anistia

https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Voluntary-Disclosure-Programmes-2015.pdf


Capital não declarado x repercussões



Regime Especial de Regularização Cambial
e Tributária (“RERCT”)

Instituído pela Lei nº 13.254/16, para
declaração voluntária de recursos, bens ou
direitos de origem lícita, não declarados ou
declarados com omissão ou incorreção em
relação a dados essenciais, remetidos ou
mantidos no exterior, ou repatriados por
residentes ou domiciliados no País,
conforme a legislação cambial ou
tributária.

O que é o “RERCT”



“RERCT” – Disciplina Normativa

 Leis nºs 13.254/16 e 13.428/17 (reabertura);

 Instruções Normativas RFB nºs 1.627/16 (e alterações) e 1.704/17 (reabertura);

 Ato Declaratório Interpretativo RFB nº 5/16;

 “Perguntas e Respostas” da Receita Federal do Brasil – Orientações e
esclarecimentos sobre o Regime (link);

 Parecer PGFN 1.035/16 (“filme”);

 Circular BACEN 3787/16 (CBE);

 Circular BACEN 3805/16 (repatriação para pagamento do imposto e multa);

 Circular BACEN 29.789/16;

 Atos relativos à e-Financeira: Instrução Normativa RFB nº 1.699/17 e Ato
Declaratório COFIS nº 18/17.



Quem pode aderir:

Residentes e domiciliados no Brasil em 30 de junho de 2016, titulares de bens e
direitos de origem lícita, anteriormente a esta data, não declarados ou declarados
com omissão ou incorreção em relação a dados essenciais.

Quem não pode aderir:

 Não residentes ou domiciliados no Brasil em 30 de junho de 2016;

 Condenado em ação penal cujo objeto seja um dos crimes anistiados;

 Detentores de cargos, empregos e funções públicas de direção ou eletivas, o
respectivo cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau,
por adoção, na data da publicação da lei 13.254/16 (14.01.2016) (Isonomia?).

A quem se destina o “RERCT”



Ativos passíveis de regularização:

 Bens e direitos de origem lícita, existentes em data anterior a 30 de junho de
2016, entendidos como aqueles adquiridos com recursos oriundos de atividades
permitidas ou não proibidas pela lei, bem como o objeto, o produto, ou o
proveito dos crimes anistiados pela lei, não declarados ou declarados com
omissão ou incorreção em relação a dados essenciais, remetidos ou mantidos no
exterior, ou repatriados por residentes ou domiciliados no Brasil.

 Depósitos bancários, aplicações financeiras, empréstimos, participações
societárias, imóveis, veículos, aeronaves, embarcações, bens intangíveis (marcas,
copyright, software, know-how, patentes e todo e qualquer direito submetido ao
regime de royalties).

Exceções:

 Joias, pedras e metais preciosos, obras de arte, antiguidades de valor histórico
ou arqueológico, animais de estimação ou esportivos e material genético de
reprodução animal.

Bens e Direitos



1. Anistia Penal

Se cumpridas as condições do RERCT – Extinção da punibilidade dos crimes
previstos no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254/16.

Principais benefícios

Declaração Voluntária 

no RERCT

Lançamento de Ofício 

(autuação fiscal)

Declaração Voluntária 

(fora RERCT)

Anistia Penal? Sim Não Não



2. Carga Tributária na Regularização via RERCT

Muito embora a carga tributária pareça, à primeira vista, elevada, o RERCT ainda assim apresenta-se
como um regime favorável ao contribuinte quando comparado às seguintes situações:

Principais benefícios

Juros N.A. Taxa SELIC acumulada Taxa SELIC acumulada

 150% (em casos de dolo, 

fraude, sonegação)

Declaração Voluntária 

no RERCT

Lançamento de Ofício 

(autuação fiscal)

Imposto PF e PJ: 15%

Multa 20% ou artigo 138 CTN

Declaração Voluntária 

PF: 27,5%

PJ: IRPJ e CSLL: 34% 

PF: 27,5%

PJ: IRPJ e CSLL: 34% 

20,25%

Ano-Calendário 2016: 

tributo SEM multa



3. Possibilidade de implementação de novos Investimentos

Uma vez regularizados os bens e direitos passíveis de inclusão no RERCT, descortinam-se
diversas novas hipóteses de investimentos, no Brasil e/ou exterior, para os aderentes,
visto que instituições bancárias e corretoras sediadas nas mais diversas jurisdições
mundo afora, por questões de compliance com políticas regulatórias e fiscais cada vez
mais rigorosas, passaram a exigir a comprovação da origem dos recursos para acesso do
investidor ao seu portfolio de investimentos.

4. Possibilidade de implementação de planejamento sucessório e fiscal não
abusivo

Ainda, regularizados os aludidos ativos no âmbito do RERCT, o contribuinte poderá
planejar eventual sucessão de seu patrimônio ou mesmo reestruturá-lo de modo a obter
maior eficiência fiscal, evitando, deste modo, eventuais incrementos futuros nas
alíquotas do IR sobre ganho de capital (aumentado a partir de 01/2017) e do Imposto
sobre Transmissão “Causa Mortis” ou doação (“ITCMD”), além de eventual instituição do
“Imposto sobre Grandes Fortunas”.

Principais benefícios



Passo a passo:

1. Transmissão da Declaração de Regularização Cambial e Tributária (“DERCAT”)
por meio do e-CAC;

Procedimentos Gerais para Adesão

 Descrição pormenorizada 
dos recursos, bens ou 
direitos;

 Valor de Mercado;

 Guarda de documentos: 5 
(cinco) anos;

 Ônus da prova: Receita 
Federal do Brasil.



2. Pagamento de Imposto (15%) e multa (20,25%);

 Valor de mercado dos bens e direitos declarados na data base 30/06/2016;
 Moeda Brasileira (R$), convertida na data base 30/06/2016 (taxa de 3,2098);
 Data máxima para pagamento: 31/07/2017;
 Desnecessidade de pagamento concomitante à transmissão da DERCAT;
 Possibilidade de repatriação de valores necessários ao pagamento do DARF

(imposto + multa);

3. Transmissão de Declarações Retificadoras

 DIRPF (Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda – Pessoa Física);
 CBE (Declaração de Bens e Capitais no Exterior – Pessoa Física ou Jurídica,

acaso obrigadas);
 Escrituração contábil societária relativa ao ano-calendário de adesão e

posteriores, no caso de pessoa jurídica;

Procedimentos Gerais para Adesão – Cont.



4. Pagamento do imposto de renda e juros incidentes sobre rendimentos
auferidos após 30/06/2016 (denúncia espontânea – exclusão da multa
moratória);

5. Solicitação de Informações via Swift (aplicável para o caso de ativos não
repatriados superiores a US$ 100,000.00 (cem mil dólares americanos);

Procedimentos Gerais para Adesão – Cont.



Modelo de Autorização para Swift Message



 Confissão irrevogável e irretratável dos débitos tributários e tipificação criminal
em nome do declarante;

 Remissão dos créditos tributários e anistia de multas e encargos legais;

 Exclusão da multa administrativa do BACEN;

 Extinção da Punibilidade de diversos crimes, notadamente aqueles de natureza
tributária ou previdenciária, bem como evasão de divisas e de lavagem de
dinheiro (quando a lavagem estiver relacionada aos demais crimes anistiados).

Efeitos da Adesão



 Informações prestadas não poderão ser utilizadas para fundamentar, direta ou
indiretamente, qualquer procedimento administrativo de natureza tributária ou
cambial em relação aos recursos declarados;

 Informações prestadas não poderão ser utilizadas como único indício para
efeitos criminais;

 Vedado o compartilhamento de informações com Estados, Distrito Federal e
Municípios;

 Ônus da Prova quanto à origem dos Recursos recai sobre as autoridades fiscais;

 Garantia do Sigilo das informações;

Proteção do Declarante



 Nulidade X Exclusão;

 Declarações ou documentos falsos relativos à titularidade e à condição jurídica
dos recursos, bens ou direitos, ou ainda relativamente aos documentos que
comprovem o valor de mercado dos ativos;

 Cobrança dos tributos, multas e juros incidentes, deduzindo-se o que houver
sido pago no RERCT, sem prejuízo da aplicação das penalidades cíveis, penais e
administrativas cabíveis;

 Instauração ou a continuidade de procedimentos investigatórios quanto à origem
dos ativos objeto de regularização: necessidade de evidências documentais não
relacionadas à DERCAT;

 Direito do contribuinte à ampla defesa.

Exclusão e Nulidade da Adesão



 O escopo do regime foi estendido para recursos existentes ou já consumidos até a data de
30/06/2016, que servirá como novo referencial para a taxa de câmbio da conversão dos
valores dos ativos para Reais (R$ 3,2098);

 A multa de 100% (cem por cento) sobre o imposto apurado – que permanece calculado à
alíquota de 15% do valor dos ativos declarados – foi elevada para 135% (cento e trinta e
cinco por cento), totalizando uma tributação efetiva de 35,25 % (trinta e cinco vírgula
vinte e cinco por cento);

 Os contribuintes que aderiram ao RERCT até 31/10/2016 podem complementar suas
declarações e pagar o imposto e multa adicional conforme as novas regras;

 Alterações no preenchimento do DARF;

 Os rendimentos, frutos e acessórios posteriores a 1º/07/2016 ficam sujeitos à tributação
regular com dispensa de multas moratórias, se devidamente declarados até o final do prazo
de adesão ao RERCT (31/07/2017) ou até o último dia do prazo regular para apresentação
da respectiva declaração anual, o que for posterior;

Inovações trazidas pela Reabertura do RERCT



 Fica permitida a aplicação do RERCT ao espólio cuja sucessão tenha sido aberta até a data
de adesão, cujo prazo se encerrará em 31/07/2017;

 Na eventualidade de incorreção quanto ao valor dos ativos declarados, as diferenças
apuradas serão lançadas pela autoridade fiscal por meio de auto de infração, sendo
concedido o prazo de 30 (trinta) dias ao contribuinte, a partir da ciência de sua lavratura,
para efetuar o pagamento integral dos valores lançados mantendo a extinção da
punibilidade dos crimes previstos no §1º do artigo 5º da Lei nº 13.254/2016, relativamente
aos ativos cujo valor foi declarado incorretamente (ou seja, sem exclusão automática do
RERCT);

 Previsão expressa de que o cumprimento das condições para adesão ao RERCT antes de
decisão criminal extinguirá, em relação a recursos, bens e direitos a serem regularizados, a
punibilidade dos crimes previstos na lei praticados até a data da adesão ao regime;

 Foi estipulado que 46% (quarenta e seis por cento) da arrecadação da multa administrativa
aplicada será partilhada pela União Federal com os Estados e Municípios.

Inovações trazidas pela Reabertura do RERCT – Cont.



Quadro Comparativo

RERCT Lei nº 13254/16 RERCT Lei nº 13.428/17

Período abrangido Até 31/12/2014 Até 30/06/2016

Taxa de Câmbio R$ 2,6562 R$ 3,2098

"Imposto" 15% 15%

Multa 15% 20,25%

Tributação Nominal Total 30% 35,25%

DARF Dados do Contribuinte Dados do MF

Espólio Sucessão aberta até 31/12/2014
Sucessão tenha sido aberta até a 

data de adesão ao RERCT

Partilha da Multa Administrativa Não 46% com Estados e Municípios 

Procedimento Expresso quanto à 

Revisão dos Valores Declarados
Não Sim



Controvérsias Criminais



Foto ou Filme?

Literalidade do artigo 4º da Lei 13.254/16;

Critério da Retroatividade: Decadência Tributária X Prescrição Penal
Ausência de indicação expressa em Lei e IN Regulamentadora - Análise das
particularidades de cada caso;

Controvérsias Fiscais

Lei 13.254/16 Lei 13.428/17

“Art. 7o  A adesão ao RERCT poderá ser feita no prazo de 210 (duzentos e

dez) dias, contado a partir da data de entrada em vigor do ato da RFB de

que trata o art. 10, com declaração da situação patrimonial em 31 de

dezembro de 2014 e o consequente pagamento do tributo e da multa.

“Art. 2º: O prazo para adesão ao RERCT de que trata a Lei nº 13.254, de 13 de

janeiro de 2016, será reaberto por 120 (cento e vinte dias), contados da data da

regulamentação para a declaração voluntária da situação patrimonial em 30 de

junho de 2016 de ativos, bens e direitos existentes em períodos anteriores a essa

data, mediante pagamento de imposto e multa.



45) O que devo declarar para os efeitos da Lei nº 13.254, de 2016, retroagirem a todas as condutas?

Declarar todos os bens relacionados às condutas.

Em relação aos efeitos tributários devem ser declarados os bens e direitos havidos no prazo decadencial
dos tributos.

Para fins dos efeitos penais o declarante deve inserir os bens e os direitos havidos no prazo prescricional
das condutas que deseja anistiar.

46) Até quando os efeitos da Lei nº 13.254, de 2016, retroagem?

A Lei em comento não especifica o tempo de retroação dos benefícios.

No caso de bens e direitos diretamente relacionados a outros recursos (recursos substitutos tratados na
Pergunta de nº 38) os efeitos da Lei atingem todos os bens e todos os direitos que o declarante conseguir
comprovar a relação direta.

Para os bens e direitos parcialmente consumidos até 31 de dezembro de 2014 - tratados na Pergunta de nº
39 e que não se confunde com perda de valor do ativo por desvalorização de mercado, os efeitos da Lei
atingem a parcela diretamente relacionada aos bens declarados nessa data, devendo a parcela já
consumida ser declarada de forma autônoma para que sobre ela incidam os efeitos do regime.

Para os bens e os direitos inteiramente consumidos, ou que o declarante não consiga comprovar a relação
direta a outro recurso declarado, os efeitos da Lei somente alcançarão as condutas a eles relacionadas se
eles forem declarados de forma autônoma.

Perguntas e Respostas RFB



Controvérsias Fiscais

Trust – Caso prático 01



Trust – Caso prático 02

Controvérsias Fiscais



Offshore – Caso prático 01

Controvérsias Fiscais



Controvérsias Fiscais

Offshore – Caso prático 02



 Parte Consumida:

(Consumo X Substituição X Perda por Desvalorização de Mercado);

 Contas-conjuntas (Solução de Consulta nº 162 – Cosit) e ativos em condomínio;

 Denúncia Espontânea e Nota de Esclarecimentos da Receita Federal do Brasil;

 ADI 5496/DF e constitucionalidade do imposto no âmbito RERCT;

 Restituições já recebidas;

 Swift (autorização ou efetivo recebimento?);

Outras Controvérsias Fiscais



Outras Controvérsias Fiscais



Prazo Exíguo da “última janela de oportunidade”



Preparar e 
transmitir 

declarações 
retificadoras

10

Pagamento dos DARF 
da denúncia 

espontânea (ganho 
de capital e carnê 

leão)

9

Providências até 31/07/2017, impreterivelmente

Escolha do banco 
para Swift e operação 

de câmbio 
(repatriação de 

valores para 
pagamento do DARF -

imposto + multa)

54

Preparar e 
transmitir 
DERCAT

Preparar denúncia 
espontânea dos 

rendimentos 
auferidos após 

30/06/2016

8

Apuração do valor de 
mercado dos ativos, 

obtenção de documentação 
comprobatória junto a 
instituições financeiras, 
confecção de laudo de 

avaliação

3

Enviar solicitação 
de Swift para 

instituição 
financeira no 

exterior

7

Identificação 
dos bens e 

direitos 
passíveis de 
declaração

2

Preenchimento de 
formulários 
cadastrais e 

declarações junto 
ao banco de 

escolha

6

1

Certificação 
digital do 

Declarante



Espaço para Esclarecimento de Perguntas 
e Outros Casos Práticos
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