
 

 

 

Câmara dos Deputados aprova a declaração voluntária para a 

regularização de recursos não declarados mantidos no exterior - 

Projeto de Lei nº 2.960/2015 

 

          Foi aprovado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 2.960/2015 (“PL 

2.960”), que trata do Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária 

(“RERCT”), para a declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de origem 

lícita, não declarados ou declarados com omissões ou incorreções, remetidos ou 

mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no Brasil. 

          Segundo o documento aprovado o RERCT permitirá a regularização de (i) 

bens não declarados que tenham sido enviados ao exterior; (ii) bens não 

declarados que tenham se originado no exterior e lá mantidos; e (iii) bens não 

declarados que tenham sido enviados ao exterior ou lá originados, e posteriormente 

repatriados ao Brasil. 

           A adesão ao RERCT implicará a extinção da punibilidade de crimes que 

estejam relacionados aos bens regularizados, tais como lavagem de dinheiro, 

descaminho, falsidade ideológica, crimes contra a ordem tributária, sonegação de 

contribuição previdenciária, realização de operação de câmbio não autorizada, 

entre outros. 

          O montante dos ativos objeto de regularização será considerado acréscimo 

patrimonial e sujeitará a pessoa física ou jurídica ao pagamento de Imposto de 

Renda à alíquota de 15%. Sobre o valor do imposto, incidirá multa no valor de 

100%. Assim, sobre o valor dos ativos regularizados, incidirá uma alíquota total 

nominal de 30%. 



          Para o cálculo do valor dos bens a serem declarados será adotada a cotação 

do dólar fixada para venda pelo Banco Central do Brasil no último dia útil do mês de 

dezembro de 2014 (R$2,66 por US$1,00). 

          O PL 2.960 segue agora para análise do Senado Federal e, posteriormente, 

para sanção presidencial.  

          Depois disso, a Secretaria da Receita Federal do Brasil terá o prazo de 30 

dias para editar as normas regulamentando o procedimento de adesão ao RERCT. 

 

Este Boletim foi elaborado com a colaboração da Advogada Luciana Figueiredo 

Rocha. 

 

 

Nota: Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato  através do e-mail: 
sicap@andap.org.br, ou preenchendo o formulário de consulta em nossos sites: 

www.andap.org.br ou www.sicap-sp.org.br 
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