
REGULARIZAÇÃO DE RECURSOS MANTIDOS NO EXTERIOR – O QUE VIRÁ 
DEPOIS? 

 
 

  O prazo estabelecido pela Lei nº 13.254/16 para a regularização de recurso e 

ativos não declarados ao Fisco expira em 31 de outubro de 2016 e muito tem sido 

divulgado a respeito. A grande questão que se coloca é; como ficará depois? O presente 

artigo tem a finalidade de fazer um rápido apanhado sobre a evolução na troca de 

informações fiscais entre os países e tentar traçar um cenário para o futuro próximo. 

 

 O volume de ativos financeiros nunca esteve tão globalizado como atualmente. 

Thomas Piketty1, no minucioso estudo “O Capital no Século XXI” estima que no ano de 

2010 o total de ativos e passivos financeiros internacionais era de três a quatro vezes o 

volume dos anos 70, em valores atualizados. Este volume crescente de recursos 

logicamente chama a atenção dos diferentes Estados, em especial do ainda líder político 

mundial, Estados Unidos da América.  

 

  Com a crise bancaria de 2008 houve uma forte crítica ao sistema financeiro 

internacional, acusado de atuação supranacional e muitas vezes fora do alcance das 

legislações nacionais. Na esteira deste movimento foi editada nos EUA a lei Sarbanes-

Oxley, apelidada de Sarbox, que  exigiu maior transparência contábil nas empresas de 

capital aberto e acabou por afetar diretamente várias empresas brasileiras com ADRS na 

bolsa de valores de Nova Iorque.  

 

 Em sequência os EUA editaram o Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA), lei federal que prevê a obrigatoriedade de instituições bancárias 

estrangeiras fornecerem dados de seus correntistas às autoridades americanas, desde 

que esses correntistas sejam também cidadãos norte-americanos. As instituições 

financeiras ficam sujeitas à lei americana do FATCA, sob pena de serem tarifadas nas 

operações efetuadas com instituições em solo americano. Mais recentemente, o Brasil 

promulgou por meio do Decreto nº 8.506, de 24.07.2015, o Acordo para a Melhoria da 

Observância Tributária Internacional e a Implementação do Foreign Account Tax 

Compliance Act, – FATCA (“Acordo FATCA”), celebrado com os EUA. O que faz com 
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que informações financeiras dos correntistas brasileiros em bancos norte-americanos ou 

com sede nos EUA mesmo que filiais, pela regra de reciprocidade, também estejam 

disponíveis para o Fisco Brasileiro. 

 

 O FATCA chegou então ao Brasil, após ser referendado pelas mais importantes 

nações mundiais, como China, Japão, Inglaterra, Alemanha, França e Suiça. 

 

 Outro aspecto relevante no contexto é a assinatura pelo Brasil do convenção 

Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária, extenso 

tratado arquitetado pela OCDE e que conta com a adesão de mais de 90 países, muitos 

dos quais considerados “paraísos fiscais”. Um dos pontos interessantes deste acordo é a 

possibilidade de um Estado mover execução fiscal no Poder Judiciário de outro Estado. 

 

 Todos estes movimentos diplomáticos/tributários levam a uma conclusão lógica: 

será cada vez mais difícil esconder-se atrás de offshores, trusts, pessoas jurídicas e 

outros mecanismos que tem como objetivo esquivar-se de obrigações tributárias no 

domicílio fiscal do titular último do ativo financeiro em questão. 

 

 A internacionalização de ativos é uma tendência internacional irreversível e 

benéfica para a economia mundial. Os países, empresas e pessoas físicas são credores e 

devedores uns dos outros em uma crescente interdependência. Cada vez mais empresas 

brasileiras aventuram-se mundo afora acreditando no potencial de seus produtos, 

competitividade e escala. Pessoas físicas procuram diversificar seus ativos em busca de 

maior estabilidade e segurança. Na maior parte das vezes de forma lícita e declarada. 

 

 Agora, manter ativos financeiros no exterior sem que estejam declarados via Banco 

Central do Brasil parece claro que será uma atitude de altíssimo risco. 

 

 Aqueles que ainda acreditam que atividades ilícitas no Brasil “não dá em nada” 

podem se ver surpreendidos, como o ex-senador Delcídio do Amaral, que reclamou na 

Comissão de Ética do Senado nunca ter assistido um processo tão rápido como o dele. 

Quarenta e oito horas depois estava cassado por 74 votos e uma abstenção, em total de 

75 senadores presentes. Sinal dos tempos. 
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