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Antes – O que motivou? 
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Programas de Regularização de Ativos – 
Voluntary Disclosure 

Objetivo Internacional 
Evitar e combater a evasão fiscal 

Objetivo Nacional 
Regularização de ativos não-
declarados, remetidos para o 

exterior (ainda que  repatriados 
de forma irregular) 



5 Contexto Internacional – Normas gerais ou 
programas especiais de  voluntary disclosure 

Fonte: Offshore Voluntary Disclosure Programmes, OCDE, 2010 e  Update on Voluntary Disclosure Programmes: A Pathway to Tax 
Compliance, OCDE, 2015. 

 



6 Valores mantidos por residentes no  
Brasil no exterior – Panorama Econômico 

Fonte: Banco Central do Brasil 

 



7 Evolução das normas de combate à evasão fiscal. 

Harmful Tax 
Competition – An 

Emerging Global Issue 
(OCDE). Combate à 

evasão fiscal por meio 
de legislações 

internas. 

Comitê de Basileia. 
Customer due 

diligence for banks 
(“know your 
customer”). 

Ampliação das 
regras prudenciais 

aplicáveis a bancos. 

OCDE. Multilateral 
Agreement on Mutual 

Administrative Assistance 
in Tax Matters. Acordo 

Multilateral. Assinado pelo 
Brasil e enviado ao 

Congresso em 2014 (PDC 
nº 84, de 2015). 

OCDE. Automatic 
Exchange of Financial 
Account Information 
(AEOI). Intercâmbio 

automático de 
informações, nos moldes 

do FATCA . O Brasil irá 
realizar as primeiras trocas 

automáticas em 2018. 

Global Forum. Tax 
Information of 

Exchange Agreement 
(TIEA/OCDE). Acordos 
bilaterais de trocas de 

informações fiscais.  

Estados Unidos. Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA). Dever 

de as instituições financeiras de 
todo o mundo reportarem  

operações com residentes ao IRS. 
Acordo aprovado pelo Congresso 

Nacional em junho de 2015 e 
promulgado pelo Decreto 

Presidencial nº 8.506, de 24 de 
agosto de 2015. 

OCDE. Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS). Action 12. 

Mandatory Disclosure Rules. 
Incentivo ao fornecimento de 

informações  sobre planejamentos 
tributários agressivos pelos 

contribuintes. 



Durante – Insegurança jurídica 
supera a desconfiança 
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Dúvidas do RERCT 1 (Lei nº 13.254/16) que 
permanecem no RERCT 2 (Nº 13.428/17) 

FOTO E FILME 

Art. 4o  Para adesão ao RERCT, a pessoa física ou jurídica deverá apresentar à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e, em cópia para fins de registro, 

ao Banco Central do Brasil declaração única de regularização específica 

contendo a descrição pormenorizada dos recursos, bens e direitos de qualquer 

natureza de que seja titular em 31 de dezembro de 2014 a serem 

regularizados, com o respectivo valor em real, ou, no caso de inexistência de 

saldo ou título de propriedade em 31 de dezembro de 2014, a descrição das 

condutas praticadas pelo declarante que se enquadrem nos crimes previstos no § 

1o do art. 5o desta Lei e dos respectivos bens e recursos que possuiu.) 

Parecer PGFN/CAT/Nº 1.035/2016 
Perguntas e Respostas 45 – 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 
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Dúvidas do RERCT 1 (Lei nº 13.254/16) que 
permanecem no RERCT 2 (Nº 13.428/17) 

Base de cálculo – valor dos ativos a serem regularizados em 31.12.2014 ou, na hipótese 
de ativos não mais existentes, o valor alcançado por aqueles baseado em documento 
idôneo.  Principal questão:  e os ativos já consumidos ou que suportaram 
desvalorização?  

• CONCLUSÃO: RENDA CONSUMIDA ATÉ 2011/ SITUAÇÃO EM 31.12 PARA PERÍODOS 
ANTERIORES ATÉ 2004 – RELEVÂNCIA DA EVASÃO DE DIVISAS. 

• Para a Receita Federal, no âmbito tributário, pelo prazo decadencial do artigo 173, 
inciso I (Perguntas e Respostas 48); no entanto, para eventuais outras condutas 
anistiadas, o prazo seria o equivalente ao da prescrição penal.  

A Receita Federal vem se posicionando no sentido de ser necessária a declaração da 
“RENDA CONSUMIDA”, isto é, do montante objeto de dispêndio/retirada pelo titular.  
Dúvida:  quantos anos se deve retroagir para considerar a “RENDA CONSUMIDA” ?  
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Dúvidas do RERCT 1 (Lei nº 13.254/16) que 
permanecem no RERCT 2 (Nº 13.428/17) 

MARCAÇÃO A CUSTO E A MERCADO 

LEI 13.254/16  
Art. 4º (...) 
§ 8º  Para fins da declaração prevista no caput, o valor dos ativos a serem 
declarados deve corresponder aos valores de mercado, presumindo-se como tal: 

MANUAL DO DECLARANTE DO BANCO CENTRAL ANO BASE 2011 EXERCÍCIO 2012: 
 
4.6 – (...) Se a empresa não possuir ações cotadas em bolsa, devem ser informados 
o Valor de aquisição, que vem a ser o somatório dos valores investidos acrescidos 
dos aportes realizados desde então, e a Data de aquisição da primeira participação. 
Valor de Custo 

 
 
 
 
 
 
MANUAL DO DECLARANTE DO BANCO CENTRAL ANO BASE 2012 EXERCÍCIO 2013: 
 
2.4.2.6.2 (...) Informar, na moeda original da operação,selecionada no campo 
“Moeda do investimento”, o valor de mercado da empresa investida na data-base 
da declaração”. (...) O conceito de patrimônio líquido segue os International 
Financial Reporting Standards (IFRS). Valor de Mercado 
 
  
 
 
 
 



Depois – Consequências do 
programa. 



1) Macroeconômicas e Penais 
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. 

Fonte: PLS 298/15 e Offshore Voluntary Disclosure: Comparative Analysis, 
Guidance and Policy Advice, OCDE, 2010. 

 

Contexto Internacional 

Turquia  

€ 47,3 bilhões 

Portugal 
€ 9,8 milhões 

Itália  

€ 100 bilhões 

Alemanha  

€ 4 bilhões 

Argentina  

US$ 4,7 bilhões 



15 

. 

Fonte: PLS 298/15 e Offshore Voluntary Disclosure: Comparative Analysis, 
Guidance and Policy Advice, OCDE, 2010 e Receita Federal do Brasil. 

 

Contexto Internacional 

Turquia  

€ 47,3 bilhões 

Portugal 
€ 9,8 milhões 

Itália  

€ 100 bilhões 

Alemanha  

€ 4 bilhões 

Argentina  

US$ 4,7 bilhões 

Brasil  
R$ 45 bilhões  
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Impacto no Resultado Fiscal da União, Estados e 
Munícípios  

Resultado primário do setor público  

Fonte: STN 
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Impacto no Resultado Fiscal da União, Estados e 
Munícípios  

Resultado primário do setor público  

BA  |  359.576.682,06 

4.026.839.704,51 

Fonte: STN 
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Penais: “Perseguição dos Contribuintes” x “Ajuda a 
Criminosos” 

“Operador relata repatriação 
de propina paga por Eike a 

Cabral 
 

O operador do mercado financeiro 
Renato Hasson Chebar afirmou à 

força-tarefa da Operação Lava Jato 
no Rio que repatriou a propina paga 
pelo empresário Eike Baptista ao ex-

governador Sérgio Cabral (PMDB-
RJ) por meio do recente programa 

de regularização de ativos no 
exterior. O programa vetava 

repatriaçao de dinheiro sujo”. 

“Dinheiro recuperado de 
esquema de Cabral pagará 13º 
de 142 mil aposentados no Rio 

 
Quitação será feita com R$ 250 
milhões desviados por organização, 
que, segundo MPF, era liderada 
pelo ex-governador” 

Fonte: Folha de São Paulo 01/02/2017 Fonte: O Estado de São Paulo 12/03/17 
 



2) O que fazer com os recursos já 
regularizados? 
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Dúvidas do RERCT 1 (Lei nº 13.254/16) que 
permanecem no RERCT 2 (Nº 13.428/17) 

1) GANHO DE CAPITAL NA VARIAÇÃO CAMBIAL 

Ganho de capital = Valor da alienação - Custo de aquisição 
 
• Art. 4º da IN SRF nº 118/2000 e Questão 602 do Perguntão IRPF/2017  

Exigência de tributação do Patrimônio líquido Integral em 31.12.14 ou 31.07.17 
 

• Distribuição de lucros posteriores podem ser compensadas até o limite do valor 
integral do tributo recolhido 

• Qual o tratamento que será dispensado à offshore – pessoa jurídica (?) 

2) CONTABILIDADE DA OFFSHORE 

3) MULTA DE MORA DE 20% DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA 

 
Não é cabível a imposição da multa de mora na denúncia espontânea 

 
• PARECER PGFN/CRJ/Nº 2113 /2011  
 



Fabricio Dantas 
fdantas@vradv.com.br 


