
MEMORANDO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.627/16 – REGIME ESPECIAL DE 

REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA – LEI Nº 13.254/16 

Prezado Cliente, 

Comunicamos a publicação, no Diário Oficial da União do dia 15 de março de 

2016, da Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 11 de março de 2016, 

regulamentando o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária 

(RERCT), em consonância com o que previu o artigo 10 da Lei nº 13.254/16. 

Como disposto em lei, incluem-se no regime os depósitos bancários, cotas de 

fundo de investimento, apólices de seguro, depósitos em cartão de crédito, 

fundos de aposentadoria, operações de empréstimo, recursos decorrentes de 

operações de câmbio, recursos integralizados como forma de participação em 

empresa estrangeira, ativos intangíveis de qualquer natureza, bens imóveis ou 

representativos de direitos sobre eles, veículos, aeronaves e embarcações, 

ainda que em alienação fiduciária, existentes antes de 31 de dezembro de 2014, 

remetidos ou mantidos no exterior, ou transferidos para o Brasil sem a devida 

declaração. Contudo, caso não mais exista saldo ou propriedade nessa data, a 

regularização de bens ou recursos de que o sujeito passivo tenha sido 

proprietário 

Pode optar pelo RERCT a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 

Brasil em 31 de dezembro de 2014, ainda que atualmente não mantenha esta 

condição. O regime se aplica também ao espólio. Não pode optar pelo regime, 

no entanto, quem tiver sido condenado em ação penal cujo objeto seja crime 

listado no § 1º do artigo 5º da Lei nº 13.254/16. 

A adesão ao RERCT exige o atendimento das seguintes condições, que 

implicam confissão, inclusive extrajudicial, de débitos, e remissão de demais 

créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias, 

bem como redução de 100% das demais multas e encargos relacionados aos 

bens declarados: 

(i) Apresentação de Declaração de Regularização Cambial e Tributária 
(Dercat), em formato eletrônico; 

(ii) Pagamento integral do imposto sobre a renda à alíquota de 15% 
incidente sobre o valor total em reais dos recursos a regularizar; e 

(iii) Pagamento integral da multa de regularização em percentual de 100% 
do imposto sobre a renda pago sobre os recursos. 



A Dercat será elaborada por meio de acesso ao serviço correspondente no 

ambiente do e-CAC, a partir de 4 de abril de 2016, e poderá ser retificada até 

31 de outubro de 2016, devendo nela constar: 

(i) Identificação do declarante; 
(ii) Identificação dos recursos, bens ou direitos a serem regularizados; 
(iii) Valor, em moeda estrangeira e Real, dos recursos, bens ou direitos; 
(iv) Declaração de origem lícita e veracidade das informações sobre os bens 

ou direitos; 
(v) Declaração de que não houve condenação penal relativa aos crimes 

listados no § 1º do artigo 5º da Lei nº 13.254/16; 
(vi) Declaração de residência ou domicílio no Brasil em 31 de dezembro de 

2014, segundo a legislação tributária; 
(vii) Declaração de que, em 14 de janeiro de 2016, não era detentor de 

cargos, empregos ou funções públicas de direção ou eletivas, e de que 
não possuía cônjuge ou parente até o 2º grau ou por adoção nessas 
condições; e 

(viii) Na hipótese de inexistência de saldo em 31 de dezembro de 2014, a 
descrição de condutas praticadas pelo declarante que se enquadrem 
nos crimes previstos no art. 5º, § 1º da Lei, bem como a descrição dos 
recursos, bens e direitos de titularidade do declarante. Isto se aplica 
ainda que os bens tenham sido posteriormente repassados à 
titularidade ou responsabilidade, direta ou indireta, de trusts de 
qualquer espécie, fundações, sociedades despersonalizadas, 
fideicomissos, ou entregues a pessoa física ou jurídica, para guarda, 
depósito, investimento, posse ou propriedade de que sejam 
beneficiários efetivos o interessado, seu representante ou pessoa 
designada. 

A Dercat não poderá ser indício único para expediente investigatório ou 

procedimento criminal, ou para fundamentar qualquer procedimento 

administrativo de natureza tributária ou cambial em relação aos recursos 

declarados. 

O aderente ao RERCT deve manter em boa guarda, por cinco anos contados 

do encerramento do prazo final para entrega da Dercat, os documentos que 

suportem a apuração dos valores, em reais, dos recursos declarados, bem 

como aqueles que amparam a declaração de adesão ao RERCT. Incluem-se 

nesta prescrição documentos específicos de trusts, off shore companies e 

fundações privadas, também declarantes. 

No caso de regularização de ativos financeiros não repatriados de valor 

superior a US$ 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da América), 

são necessárias informações solicitadas pelo declarante a instituições 

financeiras estrangeiras, que as prestarão a instituição autorizada a funcionar 

no País, por meio da e-Financeira, instituída pela Instrução Normativa RFB nº 

1.571/15. 



Ressaltamos que os recursos constantes da declaração única devem constar 

também na declaração retificadora de ajuste anual do imposto de renda 

relativa ao ano-calendário de 2014, na declaração retificadora da declaração de 

bens e capitais no exterior relativa ao ano-calendário de 2014, e na escrituração 

contábil societária relativa ao ano-calendário da adesão e posteriores. 

Sendo o que nos cumpria informar, colocamo-nos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

RIVITTI E DIAS ADVOGADOS 

Rua Padre João Manuel, 755 – 14º Andar, 01411-001, São Paulo, SP 

T.: +55 (11) 3568-3168 

F.: +55 (11) 3568-3180 

Brasil 
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