
NOTA TÉCNICA SUBSTITUTIVO AO PL 2617/2015 

Um dos principais motivos de controvérsia da lei, refere-se ao que deve ser 

declarado para fins do RERCT, e a data de corte que deverá ser adotada para 

apuração do montante a ser declarado e sua correspondente base de cálculo. 

 

Para melhor compreendermos essa controvérsia, é necessário analisarmos o 

texto do PL 2960/2015, enviado ao Congresso pela então Presidente Dilma 

Roussef (Mensagem Presidencial nº 334, de 9 de setembro de 2015) e a Lei nº 

13.254/2016, cujo caput do artigo 4º assim dispõe: 

 
Texto do Projeto de Lei nº 2960, de 2015: 

 

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

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB declaração de regularização específica 

contendo 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 reais.” 

 

Texto da Lei nº 13.254, de 2016: 

 

“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.” 

 

A parte final desse dispositivo foi inserida pelo relator do PL perante Comissão 

Especial instalada pela Câmara dos Deputados para tratar do tema, o também 

autor desse PL nobre Deputado Manuel Júnior, sob o seguinte fundamento: 

 

“Em relação aos bens abrangidos pelo RERCT, entendemos que a restrição 

à existência de propriedade no dia 31 de dezembro de 2014 deve ser 

afastada, de modo que aqueles contribuintes que já se haviam desfeito dos 



bens não declarados, em períodos anteriores, possam também se beneficiar 

da exclusão das sanções tributárias e penais previstas no projeto, mediante 

o recolhimento do imposto e da multa previstos. Não nos parece justo permitir 

só aos que mantiveram os bens não declarados por mais tempo o usufruto 

do programa de regularização. Desse modo, sugerimos a modificação do § 

1º do art. 1º e a inclusão do inciso V no § 1º e do inciso VI no § 8º, ambos do 

art. 4º, para que possam ser declaradas as condutas praticadas e os bens 

obtidos em períodos anteriores a 31 de dezembro de 2014, caso inexista, 

nesta data, saldo ou título de propriedade referente ao bem declarado.” 

 

Embora o objetivo das alterações propostas então tenha sido claro, ao interpretar 

a norma, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em Perguntas e Respostas 

publicado em seu sítio, deu caráter ampliativo à inclusão, formalizando 

entendimento contrário à mens legis¸ ou seja, de que aos valores existentes em 

31 de dezembro de 2014, conforme texto original da lei, que tratava 

exclusivamente dessa data base (31 de dezembro de 2014) para adesão ao 

programa, deveriam ser somados os valores anteriormente existentes, não mais 

existentes naquela data, inserindo em ato regulatório, o conceito de bens, 

direitos ou montantes “consumidos” ou “parcialmente consumidos”, que também 

deveriam compor a base de cálculo do imposto e multa a serem pagos no âmbito 

do RERCT. 

 

A disjuntiva “ou” passa a ser interpretada como “e”, o que não nos parece 

razoável, uma vez que entendemos que esse não era a intenção da inclusão 

acima, e às dela derivadas), posteriormente ratificadas pelas Casas do 

Congresso Nacional, sendo talvez o principal ponto de controvérsia e 

consequente insegurança jurídica ao Regime de Regularização. Tal controvérsia 

foi bastante debatida no mundo jurídico e, recentemente, ganhou contornos 

ainda maiores, quando renomados juristas como Ives Gandra da Silva Martins, 

Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, José Horário Halfeld Rezende Ribeiro, Renato 

de Mello Jorge Silveira, Altamiro Boscoli, Hamilton Dias de Souza, Luis Eduardo 

Schoueri, Renato Pasqualin e Rogério Vidal Gandra da Silva Martins publicaram 

parecer nesse sentido em site especializado de direito 



(http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/9/art20160915-08.pdf), o qual teve 

impactante repercussão. 

Referidos juristas afirmam em seu parecer, em ressonância a diversas outras 

manifestações também já publicadas, o seguinte: “a posição das autoridades 

fiscais não pode prevalecer, por, pelo menos, 3 (três) razões: (1) não encontrar 

suporte no texto da Lei nº 13.254/16; (2) confrontar a própria sistemática 

presuntiva que orienta o RERCT; e (3) ignorar a remissão contemplada no 

programa.” 

 

Necessário, portanto, esclarecer esse aspecto, o que fazemos com as seguintes 

alterações que propomos: 

 

 Inciso V do § 1º do art. 4º: define o que deve constar na declaração 

(DERCAT) exclusivamente no caso de inexistência de qualquer 

saldo de recursos ou qualquer titularidade de propriedade de bens e 

direitos em 31 de dezembro de 2014: ressalte-se que, ao final desse 

dispositivo, retiramos o termo “e” para que fique claro que não se 

tratam de informações de cunho cumulativo; a menção ao inciso IV 

do § 8º do art. 4º tem por fim ressaltar que não haverá dupla 

tributação sobre os mesmos ativos, quando houver transferência 

(desde que ambos, quem os possuía antes de 31/12/14 e aquele que 

os recebeu sejam aderentes ao programa, cabendo àquele que 

mantém tais ativos em 31/12/14 o pagamento do imposto e da multa 

previstos na lei); 

 Inserção do termo “exclusivamente” nos incisos I a IV do § 1º do 

art. 4º: repetimos o texto já vigente, apenas esclarecendo que eles 

se aplicam apenas na forma de apuração dos bens existentes em 

31/12/14; ao final do inciso IV, inserimos a disjuntiva “ou”, conforme 

entendimento já exposto acima. Em vista desta inserção, faz-se 

remissão dessa forma de apuração no inciso IV do § 2º do art. 5º; 

 Inserção do inciso VI no § 8º do art. 4º e suas alíneas: observada 

a disjuntiva “ou” inserida no final do inciso IV acima, esse dispositivo 

dispõe sobre a forma de apuração dos ativos no caso de inexistência 

dos mesmos em 31 de dezembro de 2014. Para tal, eles deverão ser 

http://www.migalhas.com.br/arquivos/2016/9/art20160915-08.pdf


sempre considerados em relação ao último ano de sua existência, 

adotando como data base o último dia útil de ano calendário 

imediatamente anterior ao ano de 2014. Ou seja, se não houver 

ativos em 31 de dezembro de 2014, o contribuinte deverá declarar 

os ativos considerados existentes, por presunção, em 31 de 

dezembro de 2013; se não houver ativos nessa data, deverá declarar 

aqueles presumidamente existentes em 31 de dezembro de 2012 e 

assim até o ano de 2011. A limitação de retroatividade até o ano de 

2011 se dá em vista da decadência, segundo a qual não haverá 

tributo (e correspondente multa) a ser pago relativo a bens existentes 

em data anterior a 1º de janeiro de 2011. As alíneas desse inciso 

praticamente repetem a forma de apuração dos incisos I a IV desse 

parágrafo, com adaptações na alínea “c”, que trata da situação 

específica em relação à forma de apuração do patrimônio líquido de 

pessoas jurídicas não mais existentes. Em vista desta inserção, faz-

se remissão dessa forma de apuração no inciso IV do § 2º do art. 5º; 

 Inserção do inciso VII no § 8º do art. 4º: trata da hipótese em que 

houve transferência de ativos para aderente ao RERCT. No caso de 

uma doação, por exemplo: tanto doador como donatário deverão 

aderir ao programa. O donatário que mantém ativos em 31 de 

dezembro de 2014, deverá pagar o imposto e a multa previstos no 

RERCT e indicar o doador, que também deverá aderir, indicando a 

conduta que praticou, cuja punibilidade pretende ver extinta. Assim 

não haverá uma dupla tributação sobre os mesmos ativos, hipótese 

que também se aplica a outras formas de transferência de ativos. 

Em vista dessa inclusão, faz-se remissão a esse dispositivo nos 

seguintes: inciso V do § 1º do art. 4º; inciso VI do § 8º do art. 4º, e; § 

10 do art. 6º. 

 Observada a inserção acima, altera-se o caput do art. 5º, para inserir 

os termos “quando for o caso”, relativamente ao pagamento do 

imposto e a multa. No exemplo acima citado, o doador deverá 

entregar a declaração dos recursos, bens e direitos (DERCAT), mas 

sobre tais bens não incidirão o imposto e a multa. No mesmo sentido, 



são inseridos os mesmos termos (“quando for o caso”), no inciso IV 

do § 2º do art. 5º; no § 8º do art. 6º, e; no caput do art. 7º. 

 Definida a forma de apuração nos termos acima explicados, 

necessário fazer referência às alterações no art. 6º, pois essenciais 

para, novamente, deixar claro o corte existente entre a hipótese de 

existência de ativos em 31 de dezembro de 2014 e aquelas de 

inexistência de ativos nessa data. 

 Caput do art. 6º: a alteração deixa clara base de cálculo referente 

ao montante dos ativos objeto de regularização, exclusivamente 

caso existentes em 31 de dezembro de 2014. Foi suprimido desse 

dispositivo os termos “ainda que nessa data não exista saldo ou 

título de propriedade,” que permitia uma interpretação que não 

condiz com o espírito inicial da lei. Fica claro portanto que incidirá 

o imposto de 15% sobre “o montante dos ativos objeto de 

regularização, existentes em 31 de dezembro de 2014, (que) será 

considerado acréscimo patrimonial adquirido nessa data”; 

 Inserção do § 9º no art. 6º: embora a boa técnica legislativa 

demandasse que esse dispositivo viesse inserido logo após o 

caput, pois trata de base de cálculo para a hipótese de não 

existência de ativos em 31 de dezembro de 2014, caso isso fosse 

feito, seria necessário renumerar todos os demais parágrafos 

desse artigo. Assim optamos por inserir esse dispositivo após o 

§ 8º, o qual define que, observada a forma de apuração do inciso 

VI do § 8º no art. 4º da Lei (específicas para a inexistência de 

ativos em 31 de dezembro de 2014), o valor apurado será 

considerado acréscimo patrimonial em 31 de dezembro de 2014, 

mantendo-se a estrutura ficto-presuntiva desta lei, incidindo 

sobre tais valores, como se ganho de capital fosse, o imposto de 

renda à alíquota de 15% (mais a multa de 100% sobre tal valor); 

 Inserção do § 10 ao art. 6º: trata-se da situação em que houve 

transferência de ativos, o que já explicamos quando tratamos 

acima da inserção do inciso VII no § 8º do art. 4º. 

 Alteração no art. 8º - trata da multa a ser aplicada: novamente, 

para reforçar o entendimento da distinção entre situações em que 



há existência de ativos em 31 de dezembro de 2014 e daquelas 

em que não há e que ambas não são cumulativas, são inseridos 

os termos: “Art. 8º Sobre o valor do imposto apurado na forma do 

caput ou do § 9º, ambos do art. 6º desta lei, incidirá multa de 100% 

(cem por cento).” 

 § 1º do art. 5º: prevê a extinção da punibilidade dos crimes 

especificamente previstos no RERCT e desde que relacionadas aos 

recursos, bens e direitos objeto de regularização, em relação às 

condutas praticadas até a data da adesão e em relação aos anos 

anteriores. Mais uma vez se trata de um esclarecimento que se faz 

necessário em virtude das interpretações da lei. Por exemplo, veja-

se a conduta prevista no art. 299, do Código Penal: falsidade 

ideológica (omitir, em documento público ou particular, declaração 

que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 

falsa ou diversa da que deveria estar escrita...). Como é 

conhecimento de todos, a declaração de capitais brasileiros no 

exterior (CBE), a ser prestada perante o Banco Central, deve ser 

entregue, no caso de detentores de ativos no exterior superiores a 

US$ 100.000,00, até o dia 5 de abril do ano seguinte ao do ano em 

que existiram tais ativos, considerando a data-base 31 de dezembro 

do ano anterior ao da entrega. Embora o § 4º do art. 6º da Lei nº 

13.254/16 preveja, como efeito da regularização a exclusão da multa 

pena não entrega tempestiva da CBE e o BACEN, por meio do 

Comunicado nº 29.789, de 5 de agosto de 2016 tenha 

regulamentado a prestação da CBEs retificadoras para os anos 2014 

e seguintes, de acordo com o disposto no inciso II do § 2º do art. 4º 

da Lei do RERCT, e dispensado a entrega a entrega das declarações 

retificadoras das datas-base anteriores a 2014, há interpretação, em 

especial por parte dos especialistas em direito criminal, que tal 

regulamentação não descaracteriza a prática do crime previsto no 

art. 299, tanto em relação às CBEs declaradas após 2014, como 

aquelas declaradas em períodos anteriores, quando foram 

declaradas sem as informações que, a partir da adesão ao RERCT 

serão inseridas nas CBEs de 2014 e seguintes. Importante ressaltar 



que somente é permitido ao aderente do RERCT prestar a DCBE 

após a entrega da DERCAT, uma vez que o protocolo de adesão é 

requerido para o preenchimento das retificadoras da DCDE. 

Esta alteração está vinculada à alteração trazida no inciso III do § 2º 

do art. 5º, no qual inserimos os termos “ou regulatórias”, o que se 

aplica também às normativas expedidas pela CVM. 

 Inciso IV do art. 5º: trata da extensão da extinção da punibilidade aos 

crimes praticados em anos pretéritos a 2014, inclusive anteriores a 

2011, sendo um dos objetivos do RERCT, a anistia sob as condições 

que determina a Lei nº 13.254, das condutas especificamente prevista 

no § 1º do seu art. 5º. Importante ressaltar – e não deixar qualquer 

dúvida - de que essa lei, em nenhum momento, prevê a anistia de 

recursos, bens e direitos de origem ilícita ou a extinção de 

punibilidade de condutas nela não previstas. 

 Inclusão dos §§ 3º e 4º do art. 9º: tratam das hipóteses de 

declaração com incorreção em relação aos recursos, bens e direitos 

objeto da regularização. Nessa hipótese, o declarante de boa fá não 

será excluído do RERCT, observado o direito da Fazenda de exigir 

o pagamento dos tributos e multas devidos, nos termos da Lei nº 

13.254/16, e os acréscimos legais previstos na legislação do imposto 

de renda (SELIC). 


















