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ASPECTOS TRIBUTÁRIOS CONCERNENTES AO REGIME ESPECIAL DE 

REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA (RERCT): A REPATRIAÇÃO DE 

ATIVOS MANTIDOS NO EXTERIOR E NÃO DECLARADOS AO FISCO 

Jorge Adriano Fernandes da Silva1 

 

RESUMO: O presente artigo científico possui o precípuo escopo de demonstrar a possibilidade 

do contribuinte em aderir ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) 

e, posteriormente, discutir inconstitucionalidades pontuais do programa de repatriação, bem 

como pleitear a restituição do Imposto de Renda (IR) considerado indevidamente recolhido ao 

erário federal. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico e documental, no qual se 

analisou o posicionamento da doutrina pátria acerca da temática proposta, assim como a 

legislação brasileira, como por exemplo, a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 e o Código Tributário Nacional. O trabalho divide-se em três seções. Na primeira seção, 

pontua-se sucintamente acerca da introdução do RERCT no ordenamento jurídico interno como 

instrumento de arrecadação tributária. Na segunda seção, expõe-se acerca da importância da 

Lei de Repatriação na construção de um regime de transição à luz do cenário internacional de 

troca automática de informações tributárias. Por fim, na terceira seção, pretende-se demonstrar 

através de raciocínio dedutivo a inconstitucionalidade do IR sobre determinadas manifestações 

econômicas objetos de repatriação, uma vez que o legislador culmina por exceder o seu alcance 

material. Ao final dessa pesquisa foi possível constatar que o legislador ordinário procede a 

uma completa subversão das características constitucionalmente delineadas do IR, permitindo 

a incidência de tal tributo sobre manifestações econômicas que não se encontram em seu âmbito 

de abrangência, sendo, portanto, inconstitucional, razão pela qual o contribuinte poderá pleitear 

a restituição do valor recolhido indevidamente por intermédio da ação de repetição de indébito 

tributário. 

 

Palavras-chave: Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária. Imposto de Renda. 

Convenção Multilateral da OCDE. 

 

SUMÁRIO: Introdução. 1. O Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária: breves 

considerações propedêuticas. 2. A importância do Regime Especial de Regularização Cambial 

e Tributária no ordenamento jurídico pátrio: o cenário internacional de troca automática de 

informações tributárias. 2.1. A Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa 

em Matéria Tributária (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters). 2.2. 

O Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). 2.3. O RERCT como instrumento de justiça 

de transição fiscal. 3. Aspectos tributários controversos do Regime Especial de Regularização 

Cambial e Tributária. 3.1. A presunção absoluta (iures et de iure) de ganho de capital auferido 

pelo contribuinte: a tributação do acervo patrimonial objeto de repatriação como se renda fosse. 

Conclusão. Referências. 

 

 

                                                           
1 Discente do 10º período do curso de Direito da UNIABEU Centro Universitário. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa científica encontra-se inserida na seara do Direito Tributário 

material, cujo tema circunscreve-se à análise dos aspectos tributários concernentes ao Regime 

Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), instituído no ordenamento jurídico 

pátrio por intermédio da Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016, destinado à repatriação de 

ativos mantidos no exterior e não declarados ao Fisco. 

A temática delimitar-se-á no exame minucioso da criação, pelo RERCT, de um novo fato 

gerador do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR), na qual fabrica 

presunção absoluta (iures et de iure) de ganho de capital auferido pelo contribuinte, sem que 

este tenha a possibilidade de valer-se de instrumentos probatórios a fim de demonstrar que tal 

fato não ocorreu, procedendo o legislador, ainda, a uma completa subversão das características 

fundamentais de tal tributo, uma vez que define como renda o que insitamente não o é, 

rompendo com sua delimitação constitucional. 

Destarte, a problematização suscitada pauta-se na possibilidade do contribuinte aderir ao 

RERCT e, posteriormente, pleitear em juízo a inconstitucionalidade, bem como a restituição do 

IR que se considere indevidamente pago, uma vez que o próprio programa dispõe que a adesão 

à repatriação, assim como o recolhimento ao erário federal do referido tributo importam 

confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de 

contribuinte ou responsável, configurando confissão extrajudicial, condicionando o sujeito 

passivo da relação jurídico-tributária à aceitação plena e irretratável de todas as condições 

estabelecidas pela Lei. 

É certo que, em uma hermenêutica sistematizada, faz-se forçoso convir que a presunção 

absoluta de ganho de capital auferido pelo contribuinte e imposta pelo RERCT, sendo este o 

elemento responsável pela criação de um novo fato gerador do Imposto de Renda, bem como a 

incidência material de tal tributo sobre os fatos não delineados pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, assim como pelo Código Tributário Nacional (CTN), culminam 

em flagrante inconstitucionalidade. 

Assim, a hipótese de solução revela-se no sentido da possibilidade do contribuinte aderir 

ao RERCT e, posteriormente, pleitear em juízo a inconstitucionalidade e a restituição do IR que 

se julgue indevidamente recolhido. 
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O objetivo geral é focado em analisar a fabricação de um novo fato gerador do IR e a sua 

dissonância com os preceitos estabelecidos na CRFB/88, assim como no CTN. 

No que concerne aos objetivos específicos, pretende-se na primeira seção pontuar breves 

considerações propedêuticas inerentes ao RERCT, buscando conceitua-lo. 

Na segunda seção, pretende-se analisar a importância da instituição do RERCT no 

ordenamento jurídico pátrio à luz do cenário internacional de troca automática de informações 

tributárias entre os Fiscos de diversas jurisdições, dando-se ênfase à Convenção Multilateral 

sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária (Convention on Mutual 

Administrative Assistance in Tax Matters), bem como ao Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA).  

Quanto à terceira seção, objetiva-se demonstrar, através de uma análise minuciosa do IR 

e, mormente, lançando-se mão de uma interpretação sistematizada entre a CRFB/88 e o CTN, 

i) a inconstitucionalidade do novo fato gerador criado pelo legislador ordinário quando da 

instituição do RERCT; ii) a consequente possibilidade do contribuinte aderir ao regime de 

repatriação e, posteriormente, pleitear pela via judicial a inconstitucionalidade e a restituição 

do Imposto de Renda que se considere indevidamente recolhido aos cofres públicos. 

A temática ora abordada possui pertinência direta com o Direito Tributário, uma vez que 

busca-se aplicar as normas tributárias vigentes no ordenamento jurídico pátrio à repatriação de 

ativos mantidos no exterior e não declarados à administração tributária. 

A relevância do tema decorre da dinâmica do RERCT, cuja implementação no direito 

interno é medida que se faz necessária a fim de atender necessidades de naturezas distintas, 

como por exemplo, econômica, haja vista o consequente robustecimento da dotação 

orçamentária dos entes federativos, e jurídica, que, consoante esboçado anteriormente, visa a 

aplicação das normas tributárias ao regime de repatriação, sem, contudo, destoar dos preceitos 

insertes na Constituição da República e no próprio CTN. 

A atualidade exsurge das práticas inovadoras do Brasil em adotar medidas inerentes ao 

sistema do Fisco Global. 

O desenvolvimento das considerações propedêuticas inerentes ao RERCT, bem como a 

sua definição, será classificado quanto à metodologia da seguinte maneira: i) quanto à natureza: 

pura; ii) quanto à abordagem: qualitativa; iii) quanto ao objeto: explicativa; e, iv) quanto à coleta 

de informações: bibliográfica e documental. 
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A análise da importância do RERCT e o contexto internacional classificar-se-á do 

seguinte modo: i) quanto à natureza: pura; ii) quanto à abordagem, será mista, contendo 

elementos qualitativos e quantitativos; iii) quanto ao objeto: explicativa; e, iv) quanto à coleta 

de informações: bibliográfica e documental. 

Acerca da aplicação das regras tributárias ao regime de repatriação, tem-se que: i) quanto 

à natureza: pura; ii) quanto à abordagem: qualitativa; iii) quanto ao objeto: explicativa; e, iv) 

quanto à coleta de informações: bibliográfica e documental. 

 

1 O REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA: 

BREVES CONSIDERAÇÕES PROPEDÊUTICAS 

 

O Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) é um programa de 

divulgação voluntária (Offshore Voluntary Disclosure Program), no qual o contribuinte 

espontaneamente revela às autoridades fiscais a existência de recursos, bens ou direitos de sua 

titularidade noutro país, geralmente em paraísos fiscais (tax havens), provenientes de origem 

lícita2 e que não tenham sido declarados às autoridades brasileiras ou os foram de maneira 

errônea, a fim de que possa repatriá-los ou regularizá-los, mediante o cumprimento de alguns 

requisitos3 reputados imprescindíveis à adesão, sem, contudo, ser objeto de persecução penal 

pelos crimes, em tese, cometidos, tais como, evasão de dividas, sonegação fiscal e lavagem de 

dinheiro.4 

Com isso, tem-se que o contribuinte aderente ao programa de repatriação usufruirá de 

benefícios tributários, fiscais, cambias e penais, sendo estes um dos principais motivos hábeis 

a impulsionar a adesão dos declarantes ao RERCT. 

É certo que a temática referente à repatriação de recursos lícitos mantidos no exterior e 

não declarados ao Fisco não é assunto inédito a ser debatido nas Casas Legislativas (Senado 

                                                           
2 Vide art. 3º, da Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016, art. 3º, da Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 11 de 

março de 2016 e art. 3º, da Instrução Normativa RFB nº 1.704, de 31 de março de 2017. 
3 A adesão ao RERCT é efetivada com a devida observância dos requisitos subjetivos, objetivos, temporais e 

penais do programa de repatriação. 
4 Art. 1º, da Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016. “É instituído o Regime Especial de Regularização Cambial e 

Tributária (RERCT), 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, 

repatriados por residentes ou domiciliados no País, conforme a legislação cambial ou tributária, nos termos e 

condições desta Lei.” 
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Federal e Câmara dos Deputados). Contudo, a inserção de tal regime no Brasil somente passou 

a ser objeto de debates frutíferos pelos parlamentares com o surgimento da necessidade de 

robustecer a dotação orçamentária com o objetivo de cobrir o déficit do Governo Federal 

durante o ano de 2015, e, também, em virtude da consequente adoção de medidas de Ajuste 

Fiscal para mitigar os efeitos econômico-financeiros que o País vinha e ainda vem enfrentando.  

Nesse ínterim, o Ministro da Fazendo Joaquim Levy por meio de diversos estudos5 

chegou à conclusão de que, naquele momento, o RERCT serviria de instrumento arrecadatório, 

trazendo benefícios não tão somente à União, mas também aos Estados, ao Distrito Federal, 

assim como aos Municípios, através de seus respectivos fundos de participação6, postergando, 

assim, a provável criação de novos tributos, como por exemplo, a Contribuição Provisória sobre 

Movimentações Financeiras (CPMF), cuja implementação chegou a ser cogitada.   

Assim, levando em consideração tal panorama econômico-financeiro, o RERCT foi 

introduzido no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei Federal nº 13.254, de 13 de 

janeiro de 2016, e regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 11 de março de 

2016, cuja adesão iniciou-se em 04 de abril de 2016 e terminou em 31 de outubro do mesmo 

ano. 

Com o considerável número de adesões ao programa por parte dos contribuintes, julgou-

se conveniente a reabertura do prazo para a repatriação dos ativos mantidos no exterior, o que 

se deu com a promulgação da Lei nº 13.428, de 30 de março de 2017, regulamentada pela 

Instrução Normativa RFB nº 1.704, de 31 de março de 2017, do qual o dies a quo deflagrou-se 

em 03 de abril de 2017 com término previsto para 31 de julho do referido ano. 

                                                           
5 A exposição de motivos apresentada pelo Ministro da Fazenda Joaquim Levy indica que dados, sem mencionar 

quais, revelam que os ativos mantidos no exterior de titularidade de brasileiros e que não tenham sido declarados 

às autoridades brasileiras possam atingir o numerário de US$400 bilhões de dólares norte-americanos. Deduziu-

se, pois, que a arrecadação ao erário federal, tendo em vista o recolhimento do imposto de renda e multa, poderia 

alcançar o patamar de R$100 bilhões de reais a R$150 bilhões de reais. Disponível em: <https://goo.gl/88RD7r>. 

Acesso em: 21 mai. 2017. 
6 Art. 159, CRFB/88. A União entregará: 

   I – do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos 

industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma: 

   a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; 

   b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios; 

   [...] 

   d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de 

dezembro de cada ano; 

   e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do 

mês de julho de cada ano; (grifo nosso) 
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Conforme analisar-se-á a seguir, o RERCT não é produto derivado de inovações 

empreendidas pela legislação brasileira, já tendo sido adotado programas de repatriação 

semelhantes por inúmeras jurisdições à fora. O Brasil, assim, busca alinhar-se com a tendência 

mundial de adoção dos programas de divulgação voluntária. 

Em que pese os numerosos questionamentos advindos do programa brasileiro de 

repatriação que, conquanto os esforços da Receita Federal do Brasil (RFB)7, não foram 

esclarecidos de maneira eficiente, há diversos aspectos que indicam que a melhor decisão a ser 

tomada pelo contribuinte é, incontestavelmente, a adesão ao RERCT, tendo em vista a execução 

de sofisticadas práticas inerentes ao sistema do Fisco Global pelo Brasil. 

A instituição do RERCT na conjuntura normativa interna demanda uma análise 

sistematizada, pois, tão somente assim, vislumbrar-se-á o seu cerne que, obviamente, 

transcende as questões meramente econômicas, conforme se observará adiante. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE 

REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO: O CENÁRIO INTERNACIONAL DE TROCA AUTOMÁTICA DE 

INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

 

A riqueza offshore brasileira, isto é, o acervo patrimonial alocado em paraísos fiscais e, 

por consectário, não declarados ao Fisco, somaram até o ano corrente de 2010 US$520 bilhões 

de dólares norte-americanos, posicionando o Brasil no quarto lugar no que se refere ao ranking 

mundial de ativos evadidos e mantidos no exterior, estando tão somente precedido pela China 

(US$1.18 trilhões), Rússia (US$798 bilhões) e Coréia do Sul (US$779 bilhões), consoante 

infere-se do estudo intitulado The Price of Offshore Revisited8. 

Em 2011, o relatório do The Tax Justice Network, denominado The Cost of Tax Abuse: a 

briefing paper on the cost of tax evasion worldwide9, constatou que o Brasil posicionava-se, à 

época, como o segundo país que suportava o maior número de perdas arrecadatórias em virtude 

                                                           
7 Vide Declaração de Regularização Cambial e Tributária (Dercat) – Perguntas e Respostas. Disponível em: 

<https://goo.gl/XxBiFx>. Acesso em: 21 mai. 2017. 
8 The Tax Justice Network. The Price of Offshore Revisited. Julho, 2012. Disponível em: 

<https://goo.gl/3S588m>. Acesso em: 19 mar. 2017. 
9 The Tax Justice Network. The Cost of Tax Abuse: a briefing paper on the cost of tax evasion worldwide. 

Novembro, 2011, p. 4. Disponível em: <https://goo.gl/sn8zC2>. Acesso em: 19 mar. 2017. 

https://goo.gl/3S588m
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da evasão fiscal, com valores que alcançavam 39% (trinta e nove por cento) do Produto Interno 

Bruto (PIB), correspondendo, por conseguinte, a US$814.277 bilhões de dólares, culminando 

em uma perda de US$280.111 bilhões de dólares no que concerne à arrecadação tributária, 

sendo, destarte, só antecedido pelos Estados Unidos da América. 

Deste modo, levando-se em conta tal cenário que já era constatado há muitos anos, bem 

como as consequências nefastas oriundas das práticas elisivas dos contribuintes, que restam por 

prejudicar a dotação orçamentária dos Estados e, consequentemente, o desenvolvimento de suas 

atividades financeiras, surgiu tendência global capitaneada pela Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE)10 no sentido de obstar a consecução de planejamentos 

tributários11 mediante o uso de paraísos fiscais, conforme denota-se do relatório publicado pelo 

órgão internacional em 1998, intitulado Harmful Tax Competition: an Emerging Global Issue12, 

que em seu terceiro capítulo traz recomendações referentes à adoção de normas antielisivas no 

direito interno dos Estados-membros a fim de inviabilizar a concorrência fiscal prejudicial 

(harmful tax competition). 

É certo afirmar que os Estados detêm exclusivamente a competência tributária, isto é, a 

possibilidade de valer-se do processo legiferante para versar sobre assuntos de referida 

natureza, notadamente no que concerne à instituição de tributos na conjuntura normativa 

interna, de modo que os cidadãos contribuam para as despesas públicas dos entes políticos da 

Federação. 

Todavia, levando-se em conta certas diretrizes afetas à política fiscal-tributária, assim 

como o contexto econômico e social interno, os Estados podem resignar, a princípio, seus 

regimes de tributação a fim de viabilizar a consecução de determinados objetivos previamente 

delineados13. Trata-se de estratégia idônea vocacionada à criação de um ambiente propício à 

                                                           
10 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (Organisation for Economic Co-

operation and Development - OECD) é uma organização internacional constituída por 35 países, engajada a 

promover políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e social em todo o mundo, bem como debater soluções 

para problemas comuns e, também, depreender os fatores que conduzem as mudanças de ordem econômica, social 

e ambiental. Disponível em: <https://goo.gl/WdB1D>. Acesso em: 30 mar. 2017. 
11 O planejamento tributário consiste numa técnica contábil-financeira projetada para que as atividades econômicas 

de determinado estabelecimento empresarial possam ser desenvolvidas sem os percalços proporcionados pela 

elevada carga tributária brasileira, amenizando, pois, a exação exercida pelo Fisco, sem que, para tanto, o 

contribuinte tenha de lançar mão de práticas ilícitas, como por exemplo, sonegação e evasão fiscais, fraude, conluio 

etc. MACHADO, Hugo de Brito. Planejamento Tributário. São Paulo: Malheiros, ICET, 2016, p. 28. 
12 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Harmful Tax Competition: an Emerging 

Global Issue. Abril, 1998. Disponível em: <https://goo.gl/jR0fyx>. Acesso em: 19 mar. 2017. 
13 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de. A Troca de Informações em Matéria Tributária: Práticas e Perspectivas 

Brasileiras sobre o Assunto. Revista da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN. Vol. 2, nº 1 (jan/jul 

2012). Brasília: PGFN, 2012, p. 140. 
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investimentos acentuados, tal como a captação de receitas tributárias, alcançando benefícios de 

grande monta para o setor produtivo e, mormente, para atrair investimentos de outros países. 

Em virtude de referida dinamização da política fiscal e do regime de tributação adotados 

pelos países, o planejamento tributário internacional surge como uma opção destinada a 

propiciar ao contribuinte a escolha dos regimes de tributação ofertados que melhor lhe aprouver. 

Contudo, referida prática certamente pode desencadear a denominada concorrência fiscal 

internacional, notoriamente representada pelos paraísos fiscais, ou países com regime de 

tributação favorecida14 (preferential tax regimes).  

É indubitável que os países que têm uma carga tributária regular são os mais afetados, 

isso porque a execução do planejamento tributário internacional mediante o uso de paraísos 

fiscais ou países com regime de tributação favorecida acarreta a elisão fiscal internacional e, 

consectariamente, a erosão da base tributável dos países de residência dos recursos elididos, 

razão pela qual a OCDE converse esforços com o intuito de identificar e regulamentar a 

utilização de países com regimes fiscais favorecidos no âmbito das operações envolvendo 

planejamentos tributários internacionais. 

A esse respeito, empenhando-se em desarticular práticas de erosão da base tributária e 

transferência de lucros, a OCDE concebeu o projeto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)15, 

consistente na sistematização de quinze planos de ação16 minuciosamente estruturados, com o 

concreto objetivo de impedir que empresas multinacionais, bancos de investimentos etc., se 

utilizem de planejamentos tributários internacionais agressivos (aggressive international tax 

planning) para mitigarem de maneira considerável e arbitrária suas obrigações tributárias 

derivadas das operações econômicas praticadas em nível global. 

                                                           
14 A OCDE consignou no relatório intitulado Harmful Tax Competition: an Emerging Global Issue a existência de 

três espécies de regimes de tributação favorecida: a) Low tax system: vislumbra-se quando as alíquotas efetivas 

são inferiores a de outros Estados, sem que isso implique prejuízos a estes, que adotam uma carga tributária regular; 

b) harmful preferential tax system: é caracterizado pela adoção de alíquotas nulas ou consideravelmente reduzidas; 

e, c) tax havens: é, por excelência, regime com tributação favorecida propriamente dita, com alíquotas nulas ou 

exageradamente reduzidas. Segundo a OCDE, tão somente as duas últimas espécies de regime de tributação 

favorecida resultam em concorrência fiscal prejudicial (harmful tax competition). A nocividade é deflagrada, pois, 

quando os países se utilizam de tais regimes de tributação favorecida, excedendo os limites da concorrência 

tolerável. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Harmful Tax Competition: an 

Emerging Global Issue. Abril, 1998. Disponível em: <https://goo.gl/jR0fyx>. Acesso em: 19 mar. 2017. 
15 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Action Plan on Base Erosion and 

Profit Shifting. Disponível em: <https://goo.gl/ueZoJY>. Acesso em: 19 mar. 2017. 
16 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Base Erosion and Profit Shifting – BEPS 

Actions. Disponível em: <https://goo.gl/7hmVkf>. Acesso em: 19 mar. 2017. 
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O BEPS, pois, surge com o escopo de remodelar as práticas tributárias internacionais, 

propondo a adoção de uma normatização harmônica tributária interna e externa, criando uma 

transição de paradigmas, vale dizer, a superação da concorrência fiscal internacional, em seu 

sentido prejudicial, caracterizada pelas ofertas desenfreadas de regimes tributários favorecidos, 

que será sucedido pelo arquétipo da cooperação envolvendo práticas inerentes às relações 

tributárias internacionais.17 

Assim, a referida problemática de ordem social, jurídica e, mormente, econômica, deu 

azo à criação, no cenário internacional, dos sistemas de vigilância fiscal que, em breve síntese, 

circunscrevem-se à troca automática de informações tributárias entre os Fiscos de diversas 

jurisdições, conforme analisar-se-á a seguir. 

 

2.1 A Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria 

Tributária (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) 

 

Nesse cenário nem um pouco salutar às finanças dos Estados, surgiu a exitosa Convenção 

Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária (Convention on 

Mutual Administrative Assistance in Tax Matters), desenvolvida conjuntamente pela OCDE e 

pelo Conselho da Europa, em 1988, quando foi aberta à adesão dos Estados-membros de ambas 

as organizações, em 25 de janeiro daquele ano. 

O G20 (Group of Twenty), que é o fórum central para cooperação internacional em 

questões econômicas, formado pelas dezenove maiores economias do mundo, mais a União 

Europeia18, empreendeu esforços para modificar o texto original da referida Convenção 

Multilateral, o que ocorreu no ano de 2010. 

A mencionada organização internacional demandava por um modelo global de 

intercâmbio automático de informações tributárias ao qual os países, inclusive os que não 

                                                           
17 FERREIRA NETO, Arthur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: Regularização Cambial e 

Tributária de Ativos Mantidos no Exterior e não Declarados às Autoridades Brasileiras. São Paulo: Quartier Latin, 

2016, p. 16. 
18 G20 – The Group of Twenty. Who belongs to the G20? Disponível em: <https://goo.gl/gDa82O>. Acesso em: 

31 mar. 2017. 

https://goo.gl/gDa82O
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compunham o G20, bem como o Conselho da Europa e, em especial, os países em 

desenvolvimento, pudessem aderir livremente, sendo despiciendo qualquer pré-requisito.19 

Desta maneira, a logística da Convenção Multilateral foi reestruturada com a 

implementação de um novo modelo de troca automática e transparente de informações 

tributárias (Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information on Tax 

Matters). 

É mister, nessa altura, fazer alusão ao conceito elaborado pela OCDE acerca da troca 

automática de informações, a saber: 

The automatic exchange of information is understood to involve the 

systematic and periodic transmission of ‘bulk’ taxpayer information by the 

source country to the residence country concerning various categories of 

income (e.g. dividends, interest, royalties, salaries, pensions etc.).  

The information which is exchanged automatically is normally collected in 

the source country on a routine bases, generally through reporting of the 

payments by the payer (financial institution, employer etc.). Automatic 

exchange can also be used to transmit other types of useful information such as 

changes of residence, the purchase or disposition of immovable property, value 

added tax refunds, etc. As a result, the tax authority of a taxpayer’s country of 

residence can check its tax records to verify that taxpayers have accurately 

reported their foreign source income. In addition, information concerning the 

acquisition of significant assets may be used to evaluate the net worth of an 

individual, to see if the reported income reasonably supports the transaction.20 

(grifo nosso)  

 

                                                           
19 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Standard for Automatic Exchange of 

Financial Account Information in Tax Matters. Paris: OECD Publishing, 2014, p. 13. Disponível em: 

<https://goo.gl/U8dGL3>. Acesso em: 31 mar. 2017. 
20 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Automatic Exchange of Information: 

What it is, how it works, benefits, what remains to be done. 2012, p. 7. Disponível em: <https://goo.gl/lyozGx>. 

Acesso em: 21 mar. 2017. “A troca automática de informações é depreendida como a transmissão sistemática e 

periódica de informações em massa referentes aos contribuintes, transmitidas pelo país de origem para o país de 

residência daquele, em relação à diversos rendimentos auferidos, como por exemplo, dividendos, juros, royalties, 

salários, pensões etc. As informações que são intercambiadas de forma automática são normalmente coletadas no 

país de origem, geralmente por meio de relatórios de pagamentos por parte do pagador, isto é, instituição 

financeira, empregador etc. A troca automática também pode ser utilizada para transmitir outros tipos de 

informações úteis, como as mudanças de residência, compra ou alienação de propriedades imóveis, restituição de 

impostos etc. Como resultado, a autoridade fiscal do país de residência do contribuinte pode checar os seus 

registros fiscais a fim de examinar se o mesmo tem relatado com precisão os seus rendimentos de origem 

estrangeira. Ademais, as informações concernentes à aquisição de ativos robustos podem ser utilizados para avaliar 

o acervo patrimonial do indivíduo, para aferir se sua renda é razoavelmente compatível com a transação.” 

(Tradução livre) 

https://goo.gl/lyozGx
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Na Cúpula de Cannes do G20, realizado na França, em 2011, o Brasil firmou a Convenção 

sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária, já repaginada pela 

implementação do novo modelo de intercâmbio de informações.  

Após a formalização de tal interesse, o texto da aludida Convenção Multilateral foi 

remetido ao Congresso Nacional que, por meio da edição do Decreto Legislativo nº 105, de 14 

de abril de 2016, restou por aprová-la, manifestando, contudo, reserva ao artigo 30, parágrafos 

1º.b, 1º.d e 1º.e. Por conseguinte, o Chefe do Poder Executivo em âmbito Federal ratificou a 

Convenção Multilateral por meio do Decreto nº 8.842, de 29 de agosto de 2016, 

implementando-a em nosso sistema jurídico interno.  

Com isso, a Convenção da OCDE começou a surtir efeitos para ambas as partes 

celebrantes a partir de 1º de janeiro de 201721, o que denota o comprometimento do Brasil em 

adotar instrumentos aptos a fortalecer o seu sistema de vigilância fiscal, rechaçando, desta 

forma, prejuízos ao erário público, o que normalmente é causado em decorrência da evasão 

fiscal. 

 

2.2 O Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

 

Os Estados Unidos, por sua vez, desenvolveram o Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA)22, que é reputado como um aprimorado sistema de controle fiscal cujo objetivo 

fundamental é embaraçar qualquer prática elisiva, assim como qualquer descumprimento de 

obrigações tributárias que culminem em prejuízos ao erário estadunidense e, por corolário 

lógico, inviabilize o desenvolvimento das atividades financeiras do Estado. 

O referido sistema de controle fiscal possui aplicabilidade direcionada às instituições 

financeiras23 estrangeiras (foreign financial institutions – FFIs), para os devidos fins de trocas 

espontâneas, automáticas ou a pedido, para que estas reportem às autoridades fiscais dos EUA 

acerca de informações atinentes à existência de contas bancárias situadas no exterior e que não 

                                                           
21 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Jurisdictions participating in the 

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters – status (29 june 2017). Disponível em: 

<https://goo.gl/QmyaVy>. Acesso em: 31 mar. 2017. 
22 O aludido sistema foi implementado no ordenamento jurídico norte-americano por intermédio da Lei Federal 

denominada “Lei de Conformidade Tributária de Contas Estrangeiras”, editada em 2010. 
23 Consoante o disposto no art. 1º, g, do Decreto nº 8.506, de 24 de agosto de 2015, a nomenclatura instituição 

financeira abrange instituição de custódia (art. 1º, h), instituição de depósitos (art. 1º, i), entidades de investimento 

(art. 1º, j) ou companhia de seguro específica (art. 1º, k).   
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tenham sido regularmente declaradas ao Internal Revenue Service (IRS), ou seja, o Serviço da 

Receita Federal dos Estados Unidos da América, e cuja propriedade sejam de contribuintes 

norte-americanos (pessoas física ou jurídica) ou de estrangeiros residentes do outro País 

signatário. 

É, em seu âmago, mecanismo de cooperação administrativa internacional em matéria 

fiscal, compreendendo reciprocidade de benefícios entre o País aderente do FATCA e o próprio 

Estado norte-americano, como por exemplo, o intercâmbio de informações fiscais e tributárias 

inerentes aos contribuintes das respectivas jurisdições parceiras, evitando, pois, qualquer 

utilização por eles de subterfúgios para afastar a tributação de seu acervo patrimonial. 

Desta maneira, corroborando as assertivas referentes aos objetivos do sistema de 

vigilância fiscal ora em apreço, afirma-se que: 

O FATCA foi concebida para fortalecer a legislação dos EUA em 

procedimentos de retenção de impostos e troca de informações entre os países. 

Ela se resume a uma estratégia de duas frentes: em primeiro lugar, as obrigações 

de informações de divulgação de dados dos contribuintes norte-americanos com 

contas no estrangeiro e, segundo, algumas obrigações um tanto mais 

controversas para ‘instituições financeiras estrangeiras’ nos EUA (FFIs).24 

 

O FATCA, em tese, é um sistema cuja adesão fica ao alvedrio das instituições financeiras 

estrangeiras. Entretanto, as FFIs que não colaborarem com o Fisco estadunidense no repasse de 

informações sobre os contribuintes norte-americanos que possuam contas bancárias no exterior, 

isto é, no país de origem da instituição financeira estrangeira, suportarão a retenção na fonte de 

30% (trinta por cento) sobre o ativo integral de quaisquer operações financeiras25 realizadas nos 

EUA. Assim, resta evidente que as sanções impostas às FFIs por não cooperarem com a 

administração tributante federal norte-americana é instrumento coercitivo apto a incentivar a 

adesão de tais instituições ao FATCA. 

Nesse sentido, levando-se em conta tais considerações, o Congresso Nacional aprovou 

por intermédio do Decreto Legislativo nº 146, de 25 de junho de 2015, e o Chefe do Poder 

                                                           
24 STAHL, Sidney; TREGIER, Daniel. O Fim dos Esconderijos Fiscais, a Queda do Sigilo e o Vazamento de 

Informações como Incentivos à Regularização. PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; 

ESTELLITA, Heloisa (coords). Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT): Aspectos 

Práticos. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 491. 
25 Entende-se como operações financeiras, no referido contexto, os rendimentos oriundos de fontes americanas, 

como por exemplo, juros, dividendos etc., bem como a circulação em território americano de qualquer riqueza ou 

a remessa transnacional de valores pelas instituições financeiras que possuam correspondência nos EUA (pass-

through payment).  
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Executivo Federal ratificou por meio da edição do Decreto nº 8.506, de 24 de agosto de 2015, 

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. 

Em breve síntese, trata-se do Intergovernmental agreement26 (IGA), que consiste num 

modelo padrão de acordo desenvolvido pelo Fisco norte-americano, cujo objetivo primordial é 

conferir efetividade ao FATCA.  

O Brasil optou por assinar o modelo IGA 127, que é caracterizado por sua flexibilidade 

no intercâmbio de dados fiscais, tributários e bancários referentes aos contribuintes norte-

americanos, uma vez que a remessa das informações é realizada de forma automática, isto é, 

sem prévia solicitação do País interessado, e de forma recíproca. 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) expediu a Instrução Normativa nº 

1.571, de 02 de julho de 2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação de informações 

relativas às operações financeiras de interesse do referido órgão, com o objetivo de 

regulamentar o FATCA no ordenamento jurídico interno.28  

Após a regular introdução do FATCA no arcabouço jurídico pátrio, assim como a sua 

devida regulamentação, foi consubstanciada a primeira troca de informações fiscais e tributárias 

entre o Brasil e os Estados Unidos, o que ocorreu no ano de 2015, fortalecendo, assim, o já 

aguçado sistema de controle fiscal americano, e bem como reforçando os mecanismos 

antielisivos do Sistema Tributário Nacional. 

 

 

 

 

                                                           
26 Em tradução livre, significa acordo intergovernamental. 
27 U.S. Department of the Treasury. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Disponível em: 

<https://goo.gl/Hwi0fl>. Acesso em: 26 mar. 2017. 
28 Consoante o disposto no art. 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1.571, de 02 de julho de 2015, as instituições 

financeiras brasileiras que ali encontram-se designadas estão obrigadas a fornecer à Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (SRFB) informações de cidadãos e empresas norte-americanos que possuam contas bancárias no Brasil. 

As referidas informações serão fornecidas por intermédio da e-Financeira, que consiste num acervo documental 

referente à cadastro, abertura, fechamento e auxiliares, e pelo módulo de operações financeiras. Por conseguinte, 

após o colhimento de tais informações, a SRFB remeterá tais dados ao Internal Revenue Service (IRS), que 

procederá da mesma forma em relação à cidadãos e empresas brasileiros que possuam contas bancárias nos EUA.  

https://goo.gl/Hwi0fl
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2.3 O RERCT como instrumento de justiça de transição fiscal 

 

Com efeito, a troca automática de informações tributárias é uma realidade já consolidada 

em diversas jurisdições29, inclusive no Brasil, onde a Convenção Multilateral da OCDE, assim 

como o FATCA, estão vigentes, conforme já esboçado. 

É forçoso convir, portanto, que subsiste tendência mundial em se estabelecer um regime 

de Fisco Global que, nas palavras de Heleno Taveira Torres: 

[...] consiste no rompimento com a dogmática tradicional da soberania 

delimitadora dos poderes de acesso do Fisco a informações dos 

contribuintes ou realização de atos de controle no exterior. Como exemplo, 

autorizar a realização de fiscalizações, notificações ou cobrança do crédito 

tributário em Estados estrangeiros, sempre por força de convenções 

multilaterais ou bilaterais, inclusive com acesso às contas bancárias dos 

nacionais ou residentes, mediante trocas automáticas de informações e mútua 

assistência.30 (grifo nosso) 

 

A importância da inserção do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária no 

atual panorama jurídico-normativo revela-se imprescindível (conditio sine qua non) a viabilizar 

a transição de um regime em que reinava a soberania do sigilo fiscal para a Era do Fisco Global, 

isso porque, não obstante a vigência dos sistemas de vigilância fiscal da qual o Brasil é 

signatário, tal programa confere ao contribuinte aderente ao RERCT a oportunidade de proceder 

voluntariamente ao cumprimento de suas inobservâncias tributárias, sem que isso implique 

responsabilidades de ordem tributária, cambial e, principalmente, que dê ensejo à persecução 

                                                           
29 África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Cingapura, Chile, China, Coréia do 

Sul, Costa Rica, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, 

Holanda, Hungria, Islândia, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Jersey, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, 

Luxemburgo, Malásia, Malta, México, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, República Checa, Reino 

Unido, Rússia, Suécia, Suíça e Turquia. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 

Update on Voluntary Disclosure Programmes: A pathway to tax compliance. Agosto, 2015. Disponível em: 

<https://goo.gl/RxDR3z>. Acesso em: 08 mai. 2017. 
30 TORRES, Heleno Taveira. Programa de Regularização de Ativos Lícitos no Exterior e Direitos à Proteção da 

Propriedade Privada. PAULA JUNIOR, Aldo de; SALUSSE, Eduardo Perez; ESTELLITA, Heloisa (coords). 

Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT): Aspectos Práticos. 1. ed. São Paulo: 

Noeses, 2016, p. XIII – XIV. 

https://goo.gl/RxDR3z
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penal. É, por isso, um regime de transição, de oportunidade, de perdão e, também, de risco, por 

conter algumas inseguranças jurídicas31 de natureza preponderantemente tributária.32  

A tendência é de construção de um novo cenário de integridade tributária (tax 

compliance), o que denota que a instituição de tal programa de repatriação transcende questões 

meramente econômicas, o que é vislumbrado com a correta análise sistematizada de tal instituto 

com os postulados insertes no Sistema Tributário Nacional. 

Todavia, malgrado a necessidade inadiável de adoção dos mecanismos essenciais à 

colaboração para o acesso às informações pelos Fiscos de diversas jurisdições, o que já implica 

em uma realidade inarredável, os programas de repatriação, notadamente o brasileiro, 

componente elementar idôneo à construção do já mencionado regime de transição, não podem 

ser utilizados como instrumentos para perpetrar arbitrariedades por parte da administração 

tributária. Urge-se que a exação do acervo patrimonial objeto de repatriação seja executada em 

congruência com o devido processo legal (due process of law) e com as normas constitucionais 

tributárias, não olvidando-se os direitos fundamentais dos contribuintes que decidiram aderir 

ao RERCT. 

 

3 ASPECTOS TRIBUTÁRIOS CONTROVERSOS DO REGIME ESPECIAL DE 

REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA 

 

O regime brasileiro de repatriação mostra-se eivado de diversos aspectos tributários 

questionáveis, isso porque ostenta uma estrutura normativa composta de dispositivos que estão 

em flagrante dissonância com a Constituição da República, bem como com o Código Tributário 

Nacional (CTN), como por exemplo, i) a tributação de patrimônio como se renda fosse; ii) 

incidência sobre fatos não alcançáveis pelo Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza (IR); iii) constituição de créditos tributários sem observância dos prazos estipulados 

no CTN; iv) violação à irretroatividade tributária; e, v) violação à isonomia tributária em relação 

a agentes políticos.33 

                                                           
31 As inseguranças jurídicas do programa serão evidenciadas na seção 3, denominada “Aspectos Tributários 

Controversos do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária”. 
32 FERREIRA NETO, Arthur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: Regularização Cambial e 

Tributária de Ativos Mantidos no Exterior e não Declarados às Autoridades Brasileiras. São Paulo: Quartier Latin, 

2016, p. 14 
33 FERREIRA NETO, Arthur M.; PAULSEN, Leandro. Op. cit., p. 114 – 135. 
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Nessa oportunidade, tão somente a polêmica quanto à tributação de patrimônio como se 

renda fosse será analisada, pontuando-se, também, considerações sucintas referentes à 

incidência do Imposto de Renda sobre fatos não alcançáveis por tal tributo, bem como a 

constituição de créditos tributários sem a observância decadencial previsto no CTN, eis que tais 

conteúdos compõe o cerne da problemática suscitada. 

 

3.1 A presunção absoluta (iures et de iure) de ganho de capital auferido pelo contribuinte: 

a tributação do acervo patrimonial objeto de repatriação como se renda fosse 

 

A Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016, estipula como umas das condições sine qua 

non à adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária o recolhimento ao 

erário federal do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza fixado à alíquota de 

15% (quinze por cento) a título de ganho de capital, bem como o pagamento de multa calculada 

no montante de 100% (cem por cento) do tributo devido, que irá incidir no montante objeto de 

regularização.34 Com as modificações implementadas pela Lei nº 13.428, de 30 de março de 

2017, diploma legal este que reabre o prazo de adesão35 ao RERCT, a referida penalidade 

pecuniária passou a ser de 135% (cento e trinta e cinco por cento)36. 

Assim, o contribuinte que aderiu ao programa de repatriação em sua etapa inicial suportou 

o decréscimo de 30% (trinta por cento) de seu acervo patrimonial mantido no exterior e não 

declarado à administração tributária brasileira. Por outro lado, o sujeito passivo que aderiu à 

repatriação em sua segunda etapa suportou o ônus de 35,25% (trinta e cinco inteiros e vinte e 

cinco décimos por cento). 

A insegurança jurídica decorre da conduta do legislador em proceder na construção de 

um novo fato gerador37 para a concretização da incidência, no plano fático, do Imposto de 

Renda sobre os bens e direitos objetos de repatriação, fabricando, assim, presunção absoluta 

(iure et de iure) de ganho de capital auferido pelo contribuinte no ano-calendário de 2014, 

                                                           
34 Vide arts. 6º, caput, e 8º, caput, da Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016. 
35 Art. 2º, caput, da Lei nº 13.428, de 30 de março de 2017: “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.” 
36 Vide art. 2ª, §6º, da Lei nº 13.428, de 30 de março de 2017. 
37 Art. 114, CTN. “Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à 

sua ocorrência”. 
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precisamente em 31 de dezembro do referido ano (primeira etapa do RERCT), ou em 30 de 

junho de 2016 (segunda etapa do RERCT)38, sem que o sujeito passivo tenha a possibilidade 

de valer-se de instrumentos probatórios com o intuito de demonstrar que tal fato gerador não 

ocorreu. 

É o que depreende-se do dispositivo abaixo transcrito: 

Art. 6º. Para fins do disposto neste Lei, o montante dos ativos objeto de 

regularização será considerado acréscimo patrimonial adquirido em 31 de 

dezembro de 201439, ainda que nessa data não exista saldo ou título de 

propriedade, na forma do inciso II do caput e do §1º do art. 43 da Lei nº 5.172, 

de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), sujeitando-se a 

pessoa, física ou jurídica, ao pagamento do imposto de renda sobre ele, a 

título de ganho de capital, à alíquota de 15% (quinze por cento), vigente em 

31 de dezembro de 201440. (grifo nosso) 

 

É evidente, pois, que tal ficção jurídica (presunção absoluta de ganho de capital) fabricada 

pelo legislador destoa dos preceitos consagrados na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, bem como daqueles insertes no Código Tributário Nacional, isto porque ao 

construir a mencionada presunção absoluta de ganho de capital auferido pelo contribuinte, 

sendo nesse contexto compreendida como acréscimo patrimonial, ou seja, a ocorrência do fato 

gerador do Imposto de Renda, a incidência de tal tributo sobre o acervo patrimonial sujeito à 

repatriação culmina por exceder a sua delimitação constitucional, permitindo a tributação do 

patrimônio como se renda fosse, abrangendo, ainda, fatos não alcançáveis pelo referido 

imposto, como por exemplo, indenizações41, herança, doações etc. 

                                                           
38 Em virtude da reabertura do prazo de adesão ao RERCT, nessa segunda etapa o contribuinte é obrigado a 

reconhecer a ocorrência do ganho de capital em 30 de junho de 2016. Vide art. 2º, §1º, I, da Lei nº 13.428, de 30 

de março de 2017. 
39 Com a reabertura do prazo de adesão ao RERCT, o acréscimo patrimonial é, nessa segunda etapa, 

presumidamente ocorrido em 30 de junho de 2016 (art. 2º, §1º, I, da Lei nº 13.428, de 30 de março de 2017).  
40 Para as adesões efetuadas após as mudanças implementadas pela Lei nº 13.428, de 30 de março de 2017, que 

reabre o prazo de adesão ao RERCT, a alíquota de 15% (quinze por cento) referente ao IR deverá observar a sua 

vigência em 30 de junho de 2016 (art. 2º, §1º, I, da Lei nº 13.428, de 30 de março de 2017). 
41  É pacífica a jurisprudência no sentido de que as indenizações não ensejam a incidência do Imposto sobre a 

Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR), sendo certo que não implicam acréscimo patrimonial, assim 

manifestando-se o Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 188.684, Rel. Min. Moreira Alves, 1º T., DJe 

16/04/2002.  

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula 498, na qual corrobora que “não incide imposto 

de renda sobre a indenização por danos morais”. Ato contínuo, a Corte Superior possui entendimento no sentido 

de que não há que se falar em incidência do Imposto de Renda sobre a conversão em pecúnia dos seguintes direitos, 

quais sejam: i) férias vencidas e não gozadas, o que, ademais, está assentado na súmula 136, com os seguintes 

dizeres: “O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto 

de Renda.”; ii) sobre o pagamento de férias proporcionais não gozadas e sobre o respectivo acréscimo de 1/3 (um 

terço), consoante depreende-se do julgamento do AgRg no REsp 1057542/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 1º T., 

DJe 01/09/2008; iii) bem como sobre as licenças-prêmios não usufruídas, posicionamento consagrado na súmula 



23 
 

Ademais, ao proceder dessa maneira, o Fisco estar-se-ia desprezando a real possibilidade 

do acervo patrimonial alocado no exterior de forma irregular ter sido construído paulatinamente 

a partir de rendimentos de pequena monta, os quais, se porventura tivessem sido submetidos ao 

regime normal de tributação em cada período de apuração, potencialmente seriam 

compreendidos como isentos do recolhimento do Imposto de Renda, não obstante o critério da 

universalidade42, cuja observância faz-se obrigatória para a instituição do referido tributo.43   

Outrossim, ao fabricar uma presunção absoluta referente à ocorrência do fato gerador, 

isto é, o acréscimo patrimonial auferido pelo contribuinte no ano-calendário de 2014 (31 de 

dezembro de 2014, primeira etapa do RERCT) ou em 2016 (30 de junho de 2016, segunda etapa 

do RERCT), a administração tributária não estaria respeitando as regras atinentes à constituição 

do crédito tributário positivadas no CTN, mormente no que concerne ao seu respectivo prazo 

decadencial44, uma vez que o próprio legislador ordinário constrói marcos temporais de 

consumação do fato gerador, a fim de viabilizar a constituição de tais créditos em favor do 

sujeito ativo da relação jurídico-tributária. Tal estratagema fora adotado porque se o 

contribuinte lançar mão de instrumentos probatórios objetivando comprovar a época da 

aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda e/ou proventos, isto é, o acréscimo 

patrimonial, que potencialmente teriam sido adquiridos em épocas bem anteriores a 2014, tal 

pretensão do Fisco em constituir o crédito tributário restaria frustrada. 

Nesse momento, faz-se imperioso proceder à análise minuciosa do Imposto de Renda, o 

que é imprescindível para chegar-se à constatação de que o art. 6º, caput, da Lei nº 13.254, de 

                                                           
136, na qual afirma que o “pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito 

ao imposto de renda”. 
42 O critério da universalidade é representado pela incidência objetiva da espécie tributária sobre todos os fatos 

circunscritos na hipótese de incidência. Tratando-se do Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 

(IR), significa demandar a sua incidência de forma indistinta sobre diversas espécies de rendimentos e proventos 

de qualquer natureza (DIFINI, Luiz Felipe Silveira. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 

77). Contudo, é importante notar que não subsiste qualquer óbice à concessão de isenções em virtude de ausência 

de capacidade contributiva, como ocorre com o IR, mormente porque trata-se de tributo no qual é possível 

identificar a pessoa do contribuinte. 
43 FERREIRA NETO, Arthur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: Regularização Cambial e 

Tributária de Ativos Mantidos no Exterior e não Declarados às Autoridades Brasileiras. São Paulo: Quartier Latin, 

2016, p. 115. 
44 O Código Tributário Nacional (CTN) é bem claro ao prescrever as regras atinentes ao prazo decadencial da 

constituição do crédito tributário. O art. 150, §4º, do CTN, estabelece prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a 

modalidade de lançamento por homologação (art. 150, do CTN). Por sua vez, o art. 173, I, do CTN, estabelece 

regra geral de decadência quinquenal para as demais modalidades de lançamento do crédito tributário, quais sejam, 

lançamento de ofício (art. 149, do CTN) e lançamento por declaração (art. 147, do CTN). Nessa oportunidade, 

ressalta-se que, a Suprema Corte editou a súmula vinculante nº 8, estabelecendo a inconstitucionalidade do art. 45, 

da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que estabelecia prazo decadencial de 10 (dez) anos para a constituição do 

crédito tributário referente às contribuições da Seguridade Social. 
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13 de janeiro de 2016 fabrica um novo fato gerador que, evidentemente, destoa dos preceitos 

constitucionais, bem como daqueles constantes do CTN. 

Como é cediço, a instituição do tributo ora sob exame é de competência da União, 

conforme o art. 153, III, da Constituição da República45, possuindo duas vertentes: i) aquela 

incidente sobre as pessoas físicas (income tax); e, ii) aquela incidente sobre as pessoas jurídicas 

(corporate tax). 

Por sua vez, o CTN dispõe o seguinte:  

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de 

qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 

econômica ou jurídica: 

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos; 

II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os 

acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 

§1º. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do 

rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da 

origem e da forma de percepção. 

§2º. Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei 

estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para 

fins de incidência do imposto referido neste artigo. (grifo nosso) 

 

A disponibilidade econômica é compreendida como a incorporação do capital ao 

patrimônio do qual o contribuinte é titular, resultando, portanto, em acréscimo patrimonial. A 

disponibilidade jurídica, por sua vez, denota o crédito de valores dos quais o contribuinte possa 

usufruir por intermédio de um título de crédito, como por exemplo, cheque etc., sem que, 

contudo, tais valores tenham sido incorporados ao patrimônio do contribuinte.46 

Há três teorias que objetivam explicar o conceito de renda: i) a teoria da fonte; ii) a teoria 

legalista do conceito de renda; e, iii) a teoria do acréscimo patrimonial.47 

                                                           
45 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

    [...] 

    III – renda e proventos de qualquer natureza. 
46 CARNEIRO, Cláudio. Impostos federais, estaduais e municipais. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 508. 
47 TORRES, Heleno Taveira. Conceito Constitucional de Renda e o Papel do CTN na sua Definição. 

VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROSAS, Roberto; AMARAL, Antonio Carlos Rodrigues (coords.). Princípios 

Constitucionais Fundamentais: estudos em homenagem ao professor Ives Gandra da Silva Martins. São Paulo: 

Lex, 2005, p. 592. 
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À luz da teoria da fonte, reputa-se renda o produto derivado de uma fonte produtiva 

estável, capaz, por si só, de preservar a sua produtividade de forma periódica. 

A teoria legalista do conceito de renda impõe que renda é tão somente aquilo delineado 

pelo legislador, sendo um conceito eminentemente normativo. Enfim, é aquilo positivado no 

ordenamento jurídico. 

E, por fim, quanto à teoria do acréscimo patrimonial, renda é entendida como qualquer 

ingresso líquido na esfera de disponibilidade econômica ou jurídica do contribuinte, de forma 

a resultar num acréscimo líquido do patrimônio, em determinado lapso temporal. Esta teria sido 

a teoria incorporado no art. 43, do CTN.48 

Portanto, adotando-se esta última posição doutrinária, a renda é depreendida como o 

acréscimo patrimonial49, podendo ser produto do capital, como por exemplo, os ganhos 

auferidos em virtude de aplicação financeira no Mercado de Capitais, aquisição de títulos 

públicos do Tesouro Direto, debêntures etc., e/ou produto do trabalho, assim entendido os 

salários percebidos pelo empregado quando da consecução de sua atividade laborativa, isto é, 

o desempenho de atividades física ou intelectual.  

Os proventos de qualquer natureza também envolvem acréscimo patrimonial, in casu, 

oriundos de uma atividade que já cessou, mas que ainda é remunerada, ou são os demais 

acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.50 

Em suma, corroborando tais assertivas, é imperioso afirmar que: 

renda é disponibilidade de riqueza nova, havida em dois momentos 

distintos. [...] é o acréscimo patrimonial experimentado pelo contribuinte, 

ao longo de um determinado período de tempo. Ou, ainda, é o resultado positivo 

de uma subtração que tem, por minuendo, os rendimentos brutos auferidos pelo 

contribuinte, entre dois marcos temporais, e, por subtraendo, o total das 

deduções e abatimentos, que a Constituição e as leis que com ela se afinam 

permitem fazer. [...] tanto a renda quanto os proventos de qualquer natureza 

pressupõem ações que revelem mais-valias, isto é, incrementos na 

capacidade contributiva. Só diante de realidades econômicas novas, que se 

                                                           
48 Após a promulgação da Emenda Constitucional nº 18/65, passou a prevalecer no ordenamento jurídico a tese do 

acréscimo patrimonial. (CARNEIRO, Cláudio. Impostos federais, estaduais e municipais. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 508. 
49 A nomenclatura acréscimo patrimonial deve ser entendida como o que foi auferido pelo contribuinte, deduzidas 

as parcelas “que a lei, expressa ou implicitamente, e sem violência à natureza das coisas, admite sejam diminuídas 

na determinação desse acréscimo”. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 37. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2016, p. 321. 
50 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 329. 
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incorporam ao patrimônio da pessoa [...] é que podemos juridicamente 

falar em renda ou proventos de qualquer natureza.51 (grifo nosso) 

 

Portanto, feitos os devidos esclarecimentos, é inequívoco que o acréscimo patrimonial é 

o elemento comum e nuclear52 dos conceitos de renda e proventos de qualquer natureza, não 

havendo qualquer dissenso acerca de tal ponto. 

Nessa mesma linha de raciocínio, são os esclarecimentos de Ricardo Maris de Oliveira: 

[...] o acréscimo patrimonial é o próprio objeto da incidência do imposto 

de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato gerador, de 

modo que o patrimônio se apresenta como parte integrante e essencial desta 

hipótese de incidência, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência 

ou não do acréscimo visado pela tributação.53 (grifo nosso) 

 

Nessa linha de raciocínio, resta evidente o nefasto propósito do legislador ordinário em 

promover, a qualquer custo, a extensão do alcance material do Imposto de Renda, que o faz 

procedendo a uma desfiguração dos conceitos de renda, assim como de proventos sobre 

qualquer natureza, o que, diga-se de passagem, estão circunscritos pela Constituição da 

República e pelo CTN. 

O art. 110, do CTN, constitui-se em evidente óbice ao raciocínio adotado pelo legislador, 

ao prescrever que, in verbis: 

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o 

alcance de institutos, conceitos e forma de direito privado, utilizados, 

expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 

Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para 

definir ou limitar competências tributárias. (grifo nosso) 

 

Nesse ponto, o raciocínio adotado pelo legislador é desprovido de silogismo e, 

indubitavelmente, está eivado de inconstitucionalidade, porquanto a Lei ordinária que instituiu 

o RERCT no ordenamento jurídico pátrio não pode definir como renda e proventos de qualquer 

natureza o que insitamente não o seja, de modo a tratar, por ficção jurídica, como acréscimo 

                                                           
51 CARRAZZA, Roque Antonio. A natureza meramente interpretativa do art. 129 da Lei 11.196/05, o imposto de 

renda, a contribuição previdenciária e as sociedades de serviços profissionais. Revista Dialética de Direito 

Tributário - RDDT, 154, jul. 2008, p. 109. 
52 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 329. 
53 OLIVEIRA, Ricardo Maris de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 41. 
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patrimonial um universo de bens, direitos etc., já incorporados à esfera jurídica e econômica do 

contribuinte.54 

O insigne professor Hugo de Brito Machado assevera o seguinte: 

Em face das controvérsias a respeito do conceito de renda, há quem sustente 

que o legislador pode livremente fixar o que como tal se deva entender. Assim, 

porém, não nos parece que seja. Entender que o legislador é inteiramente 

livre para fixar o conceito de renda e de proventos importa deixar sem 

qualquer significação o preceito constitucional respectivo. A Constituição, 

ao atribuir a competência tributária à União, alude a renda e a proventos. 

Assim, entender-se que o legislador ordinário pode conceituar, livremente, 

essas categorias implica admitir que esse legislador ordinário pode ampliar, 

ilimitadamente, essa atribuição de competências, e tal não se pode conceber em 

um sistema tributário como o brasileiro.55 (grifo nosso) 

 

A mesma tese é compartilhada por Paulo de Barros Carvalho ao afirmar de maneira ímpar 

noutras palavras que: 

O tema das competências legislativas, entre elas o da competência tributária, 

é, iminentemente constitucional. Uma vez cristalizada a limitação do poder 

legiferante, pelo seu legítimo agente (o constituinte), a matéria se dá por pronta 

e acabada, carecendo de sentido sua reabertura em nível 

infraconstitucional.56 (grifo nosso) 

 

Em plano jurisprudencial, basta uma breve incursão no inteiro teor do Recurso 

Extraordinário (RE) nº 201.465-6/MG para chegar-se a referida conclusão. O relator do RE, 

Ministro Marco Aurélio, externou sua tese no sentido de que o conceito constitucional de renda 

possui vínculo intrínseco com o acréscimo patrimonial. Assim, por puro silogismo, não há 

renda, nem provento, sem que haja acréscimo patrimonial. E, continuando, fez alusão à 

limitação imposta pelo art. 110, do CTN, já analisado acima.57 

Alinhando-se ao referido posicionamento, o Ministro Sepúlveda Pertence, recordando-se 

do ensinamentos constantes do voto do Ministro Luiz Galloti, enfatizou que: 

                                                           
54 FERREIRA NETO, Arthur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: Regularização Cambial e 

Tributária de Ativos Mantidos no Exterior e não Declarados às Autoridades Brasileiras. São Paulo: Quartier Latin, 

2016, p. 116. 
55 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 321. 
56 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 229. 
57 BRASIL. Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal. RE nº 201.465-6/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, e Rel. 

p/ acórdão Min. Nelson Jobim. Tribunal Pleno. Julgamento em 02.05.2002. Brasília, p. 436-437. Disponível em: 

<https://goo.gl/niWtVr>. Acesso em: 16.05.2017. 



28 
 

[...] o dia em que for dado chamar de renda o que renda não é, de 

propriedade imóvel o que não o é, e assim por diante, estará dinamitada 

toda a rígida discriminação de competências tributárias, que é o próprio 

âmago do federalismo tributário brasileiro, o qual, nesse campo, é de 

discriminação exaustiva de competências exclusivas e, portanto, 

necessariamente postula um conceito determinado dos campos de incidência 

possível da lei instituidora de cada tributo nele previsto. Não se pode, é claro, 

reclamar da Constituição uma exaustão da regulação da incidência de cada 

tributo, mas há um mínimo inafastável, sob pena –repito- de dinamitação de 

todo o sistema constitucional de discriminação de competências tributárias.58 

(grifo nosso)      

 

O relator para o acórdão, Ministro Nelson Jobim, enfatizou em seu voto vista que, não 

obstante a Constituição da República valer-se da expressão renda, a legislação 

infraconstitucional ordinária adotou como uma das bases de cálculo do Imposto sobre a Renda 

das Pessoas Jurídicas (IRPJ) a expressão lucro real59. Com isso, quis-se afirmar que inexiste um 

vínculo entre o lucro real e o conceito de renda, posicionamento que resultou por prevalecer na 

Suprema Corte.60 

Conquanto a evidente dissensão jurisprudencial, urge insistir que o vocábulo renda possui 

conceito de natureza constitucional, e não meramente infraconstitucional, como aduzem alguns 

tributaristas. É de notório conhecimento, também, que a Constituição da República não traz em 

seu bojo termos desprovidos de significação, até porque não há razão para fazê-lo. 

Consequentemente, valendo de tal premissa e, lançando-se mão de simples raciocínio dedutivo, 

o fato da nomenclatura renda está consignada no corpo da Constituição (art. 153, III, CRFB/88), 

Lei basilar do ordenamento jurídico, é motivo suficiente para corroborar a sua natureza 

constitucional. Por isso, as disposições da Lei instituidora do RERCT, que possui natureza 

ordinária, devem com ela coadunar-se, sendo que ao proceder de maneira diversa estar-se-á 

afrontando-a, resultando em evidente inconstitucionalidade. 

Logo, embora o art. 146, inciso III, a, da Constituição da República, enunciar que 

incumbe à Lei Complementar, no caso, ao Código Tributário Nacional, estabelecer normas 

gerais em matéria de legislação tributária referentes aos fatos geradores, bases de cálculo e 

contribuintes, o legislador não pode olvidar o contorno constitucional delineado pelo legislador 

                                                           
58 Voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence nos autos do RE nº 201.465-6/MG, p.433-434. Disponível em: 

<https://goo.gl/niWtVr>. Acesso em: 16.05.2017. 
59 A definição da nomenclatura lucro real encontra-se no art. 6º, do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 

1977. Disponível em: <https://goo.gl/XC9JbU>. Acesso em: 16.05.2017. 
60 Vide voto vista proferido pelo Ministro Nelson Jobim nos autos do RE nº 201.465-6/MG, p. 393-398. Nesse 

mesmo sentido ver voto do Ministro Moreira Alves, p. 443-444. Disponível em: <https://goo.gl/niWtVr>. Acesso 

em: 16.05.2017. 

https://goo.gl/niWtVr
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constituinte. O mesmo ocorre quando da elaboração da legislação ordinária destinada a instituir 

as hipóteses de incidência (art. 150, I, CRFB/88). Em ambos os casos, deve-se respeitar com o 

máximo rigor o conceito constitucional de renda.   

O posicionamento é reforçado pelas lições de Vittorio Cassone, ao adotar a seguinte 

dicção: 

O fato de se recorrer à legislação infraconstitucional, seja norma 

tributária (LC do art. 146, item III, letra “a” e LO daí derivada), ou de 

natureza civil/comercial (arts. 109 e 110 CTN, este com natureza 

pedagógica), não é fundamento para dizer que o conceito de renda é 

infraconstitucional.61 (grifo nosso) 

 

Assim, tem-se superada a questão referente ao conceito constitucional de renda após a 

análise minuciosa de referido tributo. 

Não obstante a referida inconstitucionalidade perpetrada pelo legislador em exceder o 

campo de abrangência material do Imposto de Renda, o art. 6º, §8º, da Lei nº 13.254/2016, 

impõe ao contribuinte interessado em aderir ao programa de repatriação o seguinte: 

§8º A opção pelo RERCT e o pagamento do imposto na forma do caput 

importam confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do 

sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável, configuram 

confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei nº 5.869, de 

11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), e condicionam o sujeito 

passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas 

nesta Lei.62 (grifo nosso) 

 

Conforme fora exposto, a fabricação de uma presunção absoluta (iures et de iure) de 

ganho de capital auferido pelo contribuinte não encontra alento no CTN, tampouco na 

Constituição da República. Tal raciocínio é conclusivo, posto que, conforme esboçado 

anteriormente, ao proceder dessa maneira o legislador ordinário formula arbitrariamente um 

conceito de renda e/ou de proventos sobre qualquer natureza que destoa daquele preceituado 

nos arts. 153, III, da CRFB/88 e 43, I e II, do CTN, permitindo a tributação do patrimônio como 

se renda fosse, além de estender o alcance material do Imposto de Renda. 

                                                           
61 CASSONE, Vittorio. Direito Tributário. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 237. 
62 Com o advento da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil), os arts. 348, 353 e 

354 do Código de Processo Civil de 1973, ora revogados, correspondem, agora, aos arts. 389, 394 e 395 do Código 

de Processo Civil de 2015. 
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Em uma hermenêutica sistematizada, chega-se à conclusão de que o contribuinte poderá, 

após a regular adesão ao RERCT, discutir em juízo a inconstitucionalidade, bem como a 

restituição do IR que se considere indevidamente recolhido, sendo esta última pretensão 

pleiteada por intermédio do ajuizamento de ação de repetição de indébito tributário63, não 

obstante a programação dos efeitos derivados da adesão ao regime de repatriação brasileiro, 

quais sejam, a aceitação plena e a irretratabilidade das condições impostas pela Lei que, diga-

se de passagem, também estão maculados de inconstitucionalidade. 

Nesse sentido, recorrendo-se aos ensinamentos de Arthur M. Ferreira Neto e Leandro 

Paulsen, conclui-se que: 

Com efeito, a Lei nº 13.254/2016 deverá ser interpretada e aplicada de acordo 

com a integralidade dos dispositivos constantes da Constituição e do Código 

Tributário. Isso significa dizer que o contribuinte interessado em aderir ao 

RERCT deverá estar autorizado a se valer dos benefícios oferecidos pelo novo 

diploma legal, especialmente das anistias, remissões e extinções de punibilidade 

garantidas, sem qualquer prejuízo de postular posteriormente o 

reconhecimento judicial da invalidade daqueles aspectos incompatíveis 

com as normas constitucionais e com as normas gerais de direito tributário. 

Com isso, deve-se permitir ao particular ‘recortar’ a Lei de Repatriação nos 

seus aspectos inconstitucionais, afastando-se judicialmente a aplicação 

daqueles artigos inválidos contidos na nova Lei, pleiteando, assim, a 

reversão posterior dos efeitos jurídicos por ela provocados que estejam em 

contradição com o restante do sistema tributário.64 (grifo nosso) 

 

Em sentido substancialmente diverso, Aldo de Paula Junior entende que, em virtude do 

programa de repatriação ser de adesão voluntária, o contribuinte é obrigado, por imposição 

legal, a aceitar o pacote de benefícios em toda a sua extensão, não sendo possível, dessa forma, 

proceder a manutenção dos pontos que julga ser beneficente e rechaçar as demais questões 

desfavoráveis. 

Assim, assevera o autor: 

A definitividade da presunção do RERCT é constitucional porque inserida 

no âmbito de um programa de adesão voluntária, atrelado a um benefício fiscal, 

cambial e criminal, em substituição ao regime normal de apuração. [...] o 

                                                           
63 A ação de repetição de indébito tributário é o instrumento processual do qual o contribuinte objetiva a 

condenação do sujeito ativo da relação jurídico-tributária a repetir, isto é, restituir o tributo que fora indevidamente 

recolhido ao erário, seja por ser inconstitucional, ilegal ou excessivo. Vide arts. 165 a 169, CTN. 
64 FERREIRA NETO, Arthur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: Regularização Cambial e 

Tributária de Ativos Mantidos no Exterior e não Declarados às Autoridades Brasileiras. São Paulo: Quartier Latin, 

2016, p. 114. 
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imposto de renda pago não seria restituível, porque apoiado em uma 

presunção absoluta de renda.65 (grifo nosso) 

 

Por todo o exposto, a tese de que o legislador é livre para fabricar uma ficção jurídica 

compreendida na presunção absoluta de ganho de capital auferido pelo contribuinte, 

submetendo as manifestações econômicas objetos de repatriação à regime de tributação 

incompatível daquele previsto na Constituição da República e no CTN, pelo simples fato do 

declarante ter aderido ao RERCT de maneira voluntária é, incontestavelmente, um argumento 

raso e desprovido de substrato jurídico-constitucional.  

De fato, o legislador goza de uma liberdade relativa, o que significa que jamais, em 

hipótese alguma, poderá desrespeitar as delimitações impostas pela Constituição da República, 

sob pena, é claro, de inconstitucionalidade. É livre, entretanto, que, ao formular o conceito de 

renda, objetive alcançar a capacidade contributiva do contribuinte, sem, contudo, promover 

uma completa subversão de seu conceito constitucionalmente delineado.66   

Conclui-se, pois, que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não pode 

ser preterida, vale dizer, colocada em segundo plano, a fim de viabilizar a qualquer custo e sem 

embaraços, a adesão pelos interessados ao RERCT. Diante desses contornos normativos, 

caminhar em sentido oposto ao raciocínio ora exarado significa ofender frontalmente os direitos 

e garantias fundamentais do contribuinte, sendo estes entendidos como um sistema delimitador 

ao exercício do poder de tributar do Fisco.  

É pertinente as lições de Pedro Augustin Adamy, ao lecionar e corroborar que:   

Caso se aceite a renúncia e a ‘confissão irretratável e irrevogável’ em caso de 

tributo inconstitucional, indiretamente estar-se-ia aceitando a não observância 

da supremacia da Constituição e a possibilidade de manutenção de diplomas 

legislativos (rectius: de seus efeitos) inconstitucionais por via de lei ordinária e, 

o que é pior, por simples assentimento do contribuinte.67 

 

Ante à imposição legiferante de se estabelecer como renda uma ficção jurídica, cuja 

criação deu-se pelo legislador no âmbito das imposições tributárias, revelando-se flagrante 

inconstitucionalidade, a solução ideal para tal entrave jurídico é, de fato, que o art. 6º, da Lei 

                                                           
65 JUNIOR, Aldo de Paula. A Natureza Jurídica do RERCT. JUNIOR, Aldo de Paula; SALUSSE, Eduardo Perez; 

ESTELLITA, Heloisa (coords.). Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT): Aspectos 

Práticos. 1. ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 19-20. 
66 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 321. 
67 ADAMY, Pedro Augustin. Renúncia a Direito Fundamental. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 195. 
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instituidora do RERCT, seja interpretada em consonância com os postulados constitucionais, a 

fim de preservar o conceito constitucional de renda, evitando-se, desta forma, que a atividade 

tributária seja submetida à babel, dando origens à inúmeras inseguranças jurídicas. 

A conclusão adotada por Arthur M. Ferreira Neto e Leandro Paulsen é a mesma, ou seja, 

pela utilização da hermenêutica conforme à Constituição: 

Com efeito, o artigo 6º da Lei nº 13.254/16 deverá receber do aplicador do 

direito interpretação conforme a Constituição, de modo a delimitar o 

significado da expressão “o montante dos ativos objeto de regularização (...) 

considerado acréscimo patrimonial adquirido em 31 de dezembro de 2014”, 

como se essa apenas estivesse autorizando a tributação pontual dos fatos 

econômicos compatíveis com a norma de competência e demais regras de 

tributação – gerais e específicas- do imposto de renda.68 (grifo nosso) 

 

O contribuinte, portanto, poderá, por intermédio dos documentos obtidos juntos à 

instituição financeira custodiante dos recursos objeto de repatriação, provar: i) que 

determinadas manifestações econômicas não estão no âmbito de abrangência do IR, em virtude 

de sua natureza ser dessemelhante do conceito de renda e proventos de qualquer natureza; e, ii) 

que já houve o decurso do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário em favor 

da administração tributária, o que também será comprovado com a apresentação dos 

documentos obtidos juntos à instituição financeira custodiante dos ativos. 

O §8º do art. 6º, do RERCT, também merece ser interpretado conforme os postulados 

republicanos, sendo certo que o contribuinte enquanto cidadão não pode afastar a incidência de 

normas constitucionais, renunciando à direitos e garantias fundamentais e utilizando-os como 

moeda de troca para usufruir de benefícios tributários, cambiais e penais, por simples 

aquiescência. 

A “confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na 

condição de contribuinte ou responsável” não opera efeitos práticos pelo simples motivo de 

cercear o acesso do contribuinte à justiça, violando, assim, o princípio da inafastabilidade da 

prestação jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, segundo qual 

“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

 

                                                           
68 FERREIRA NETO, Arthur M.; PAULSEN, Leandro. A Lei de Repatriação: Regularização Cambial e 

Tributária de Ativos Mantidos no Exterior e não Declarados às Autoridades Brasileiras. São Paulo: Quartier Latin, 

2016, p. 120. 
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CONCLUSÃO 

 

A implementação do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária na 

conjuntura normativa interna é, numa análise à luz do Direito Financeiro, medida de suma 

importância. 

É cediço que o Estado, ficção jurídica, é reputado como instituição indispensável à 

existência do homem em sociedade, tal qual verifica-se do estudo da Teoria Contratualista, 

assim manifestando-se os filósofos Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, este 

último sendo autor da célebre obra Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique69, 

possuindo, assim, a finalidade de atender as demandas que eclodem no âmago da coletividade, 

sejam de natureza política, social ou econômica, consubstanciando no plano material aquilo que 

denominou-se Welfare State70. 

Contudo, para que tal entidade possa proceder na consecução de seus objetivos, faz-se 

imprescindível que tal instituição lance mão da chamada atividade financeira, vale dizer, o 

aglomerado de práticas econômico-financeiras que o Estado emprega na captação, 

gerenciamento e utilização dos recursos financeiros com o escopo de atingir seus fins sociais, 

econômicos e jurídicos. Trata-se, em síntese, do plano logístico pautado na administração dos 

recursos angariados mediante a técnica da exação, instrumento do qual o Estado se tem valido 

para a manutenção de sua própria subsistência, uma vez que não é autossuficiente. 

Todavia, ante a atual situação econômico-financeira que assola o País, a arrecadação, 

mesmo que em níveis exorbitantes, posto que crescente e desprovida de qualquer compensação, 

não está sendo capaz, por ora, de cobrir o déficit orçamentário das contas públicas dos entes da 

federação, sobretudo no que concerne à dotação orçamentária da União. 

Com isso, o RERCT exsurge como um excelente instrumento arrecadatório que 

contribuirá para a recuperação da economia do País, pelo motivo de inserção de riquezas e 

consequente tributação, culminando por revigorar não só a receita da União, mas também dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio de seus respectivos fundos de 

participação, consistente na transferência constitucional dos recursos captados. 

                                                           
69 Na língua portuguesa, Do Contrato Social ou Princípios do Direito Político. 
70 Em Português, Estado de bem-estar social. É o Estado assistencialista, responsável pela promoção de políticas 

públicas na qual objetiva-se garantir o mínimo existencial (direitos sociais, por exemplo) para que a pessoa possa 

viver com dignidade (princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1º, inciso III, da CRFB/88). 
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O atual panorama de cooperação administrativa internacional em matéria fiscal tem 

cultivado um campo fértil para a adoção de programas de divulgação voluntária (Offshore 

Voluntary Disclosure Program). A tendência internacional é de consolidar um sistema de Fisco 

Global, rompendo com a outrora existente limitação dos poderes de acesso do Fisco a 

informações dos contribuintes, especialmente quando trata-se de atos de controle no exterior, 

como por exemplo, o exercício de fiscalização, notificação ou cobrança de crédito tributário em 

Estados estrangeiros. 

O RERCT, assim, constrói uma ponte de transição entre o regime tradicional 

caracterizado pelo acentuado grau de sigilo fiscal para a atual realidade da Era do Fisco Global. 

Tal elemento de transição é considerado a essência, isto é, o fundamento mais importante do 

instituto jurídico ora sob apreço, o que corrobora a linha de raciocínio de que o regime de 

repatriação brasileiro transcende questões meramente econômicas. 

O Brasil, pois, vem alinhando-se com os postulados de referida tendência internacional 

por dois motivos: i) pela criação de um regime de transição, o que deu-se pela implementação 

do RERCT no direito interno; e, ii) pelo engajamento na construção de um novo cenário 

internacional de integridade tributária, o que é vislumbrado pela celebração de diplomas legais 

bilaterais, como por exemplo, o Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), e 

multilaterais, a exemplo da Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria 

Tributária (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters). 

É cediço que a edição de meros diplomas legais não possuem o condão, por si só, de 

combater os denominados crimes do colarinho branco (white-collar crime), o que vem sendo 

demonstrado empiricamente. Contudo, a cooperação internacional em matéria tributária revela-

se como importante instrumento apto a rechaçar crimes dessa natureza, como por exemplo, 

sonegação e evasão fiscais, fraude, conluio etc., desestruturando, assim, o estratagema do 

planejamento tributário mediante o uso de paraísos fiscais, evitando, por corolário lógico, a 

concorrência fiscal prejudicial (harmful tax competition). 

Em consequência, tais medidas restarão por construir um ambiente saudável para as 

finanças do Estados cooperantes, isto é, aqueles que são signatários da Convenção da OCDE e 

do FATCA. Com efeito, a arrecadação tributária crescerá exponencialmente, bastando aos 

Estados que exerçam a sua atividade financeira tendo por norte o binômio arrecadação-

compensação. 
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Não obstante os pontos positivos mencionados acima, o regime de repatriação ostenta 

severas incompatibilidades com a Constituição da República e com o Código Tributário 

Nacional, trazendo insegurança jurídica aos contribuintes interessados em aderir ao programa.  

Conforme a linha de raciocínio adotada para a solução da problemática suscitada, o 

RERCT revela-se inconstitucional pelos seguintes motivos: i) o legislador ordinário fabrica 

presunção absoluta (iures et de iure) de ganho de capital auferido pelo contribuinte, sem que 

este tenha a possibilidade de valer-se de instrumentos probatórios a fim de demonstrar a 

ausência da ocorrência do fato gerador em respeito à determinadas manifestações financeiras, 

cerceando, assim, o acesso à justiça, postulado inserte no art. 5º, inciso XXXV, da CRFB/88; 

ii) o legislador ordinário procede a uma completa subversão do conceito constitucional de renda 

(art. 153, inciso III, da CRFB/88 c/c art. 43, incisos I e II, do CTN) ao permitir a incidência do 

IR sobre manifestações patrimoniais incompatíveis com tal espécie tributária; e, por fim, iii) o 

RERCT é ilegal porque permite ao Fisco a constituição do crédito tributário em desacordo com 

o prazo decadencial estampado no art. 173, do CTN, pois, como visto, o legislador ordinário 

constrói marcos temporais de consumação do fato gerador. 

Embora tais imposições legais, o contribuinte poderá aderir ao RERCT e, posteriormente, 

discutir inconstitucionalidades pontais do programa, pleiteando, ademais, a restituição do 

Imposto de Renda considerado indevidamente recolhido, ajuizando, para tanto, ação de 

repetição de indébito tributário. 

Insta-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, mediante controle de 

constitucionalidade, isole os vícios constantes de tal programa de repatriação, fixando tese 

jurídica apta a salvaguardar os direitos fundamentais dos contribuintes. 
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