
OS REPASSES AO ACRE DOS RECURSOS DA REGULARIZAÇÃO DE ATIVOS 

Em 08 de dezembro de 2015, escrevemos sobre o "Projeto de Lei n. 2.960-D de 2015 (PL n. 2.960/2015)", 

que posteriormente foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela antiga presidente Dilma 

Rousseff em 13 de janeiro de 2016, virando a Lei n. 13.254, que tratou do "Regime Especial de Regularização 

Cambial e Tributária (RERCT)", ficando conhecido como projeto de repatriação de capitais enviados ao 

exterior por brasileiros sem declaração ao fisco nacional. 

Naquela época falamos que "Regularizar é diferente de repatriar. No presente caso, sucintamente, o primeiro 

serve para declarar recursos, bens e direitos sem precisar transferir o domicílio dos mesmos para o país. O 

segundo, deve, obrigatoriamente, transferir o domicílio para outro lugar, no caso, trazê-los para o Brasil. O PL 

n. 2.960/2015 fala em regularizar, deixando em segundo plano o desejo de repatriar. A regularização serve 

para adequar os sistemas econômico e tributário dos recursos, bens e direitos mantidos no exterior, ao novo 

ordenamento jurídico vigente no Brasil com o advento dos tratados internacionais firmados perante a OCDE, 

G20 e EUA - abordados no artigo RECEITA FEDERAL, AGORA É GLOBAL -, bem como evitar que seus 

detentores possam ser acusados pelo crime de sonegação fiscal." 

A janela aberta para regularizar recursos, bens e direitos mantidos no exterior encerrou em 31 de outubro de 

2016 e arrecadou a título de Imposto de Renda R$ 25.491.116.691,78 e de multa R$ 25.490.261.870,57, 

perfazendo um valor total de R$ 50.981.378.562,35, mas somente foram pagos R$ 23.414.577.469,97 de IR e 

R$ 23.413.745.969,33 de multa, num total de R$ 46.828.323.439,30. A Receita Federal afirmou que a 

diferença entre o declarado e o pago se refere "a 161 contribuintes pessoas físicas e a 7 pessoas jurídicas, 

sendo que, destes, 7 contribuintes explicam 98,7% da diferença identificada." 

O Tesouro Nacional esclareceu que do montante arrecadado de Imposto de Renda (valor acima informado), 

foi compartilhado "21,5% desse montante destinado ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) e 22,5% ao 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os municípios recebem adicionalmente mais 2% dos valores 

arrecadados, via FPM, distribuídos nos primeiros decêndios de julho e dezembro (art. 159 da Constituição 

Federal)." 

Diz ainda o Tesouro Nacional que "Desde o início do programa, em abril de 2016, até o final de outubro, 

foram arrecadados pouco mais R$ 23,4 bilhões de Imposto de Renda.  Os valores recebidos foram 

transferidos decendialmente a Estados e municípios, sendo a primeira parcela repassada em 20 de abril. A 

parcela referente aos valores arrecadados entre os dias 20 e 31 de outubro será repassada na quinta-feira, 

10/11." 

Visualizando os valores divulgados pelo Tesouro Nacional e que foram repassados aos estados e municípios, 

podemos encontrar os montantes recebidos pelo Estado do Acre e seus municípios: Acre - 



R$147.162.021,93; Acrelândia - R$402.347,17; Assis Brasil - R$241.408,31; Brasiléia - R$563.286,01; Bujari - 

R$241.408,31; Capixaba - R$321.877,75; Cruzeiro do Sul - R$1.126.572,02; Epitaciolândia - R$402.347,17; 

Feijó - R$643.755,43; Jordão - R$241.408,31; Mâncio Lima - R$482.816,61; Manoel Urbano - R$241.408,31; 

Marechal Thaumaturgo - R$402.347,17; Plácido de Castro - R$482.816,61; Porto Acre - R$402.347,17; Porto 

Walter - R$321.877,75; Rio Branco - R$12.856.681,44; Rodrigues Alves - R$402.347,17; Santa Rosa do 

Purus - R$241.408,33; Sena Madureira - R$724.224,87; Senador Guiomard - R$482.816,61; Tarauacá - 

R$724.224,87 e Xapuri - R$482.816,61. Os valores dos municípios não englobam o adicional de 1% do artigo 

159 da Constituição Federal, pois ainda são uma expectativa de direito ao recebimento em dezembro 

próximo.  

Os recursos recebidos pelos entes públicos acreanos até o dia 10 de novembro passado, devem ser 

suficientes para garantir o pagamento do 13º salário do funcionalismo público. Todavia, o Estado do Acre 

ainda busca com outros estados da federação, receber parte dos valores arrecadados com a multa, 

melhorando, com isso, o caixa estadual. Para tanto, o Acre move a Ação Cível Ordinária n. 2936 contra a 

União no Supremo Tribunal Federal, sendo as demais ações dos outros entes federados - ACO 2931, ACO 

2935, ACO 2934 e ACO 2941. 

A solução para recomposição do caixa estadual não passa pelo recebimento de parte do que foi arrecadado 

pela União com a multa cobrada para regularização dos recursos, bens e direitos dos brasileiros no exterior. 

O que acontece com a receita extraordinária da multa, é que ela empurra a insolvência do Estado do Acre 

para frente, já que permanecem os mesmos fundamentos da crise de caixa (insuficiência da arrecadação 

estadual, redução dos repasses federais, despesas com pessoal, juros das dívidas (interna e externa), 

administrativas e com fornecedores, acreprevidência e etc...).  

Assim, a melhora só virá quando o governo estadual praticar uma política fiscal adequada a sua capacidade 

de arrecadação, revendo, principalmente, seu gasto com pessoal. Obs.: Quem tiver o interesse de ver a 

tabela completa dos repasses feitos pelo Tesouro Nacional, inclusive com a projeção do adicional de 1% do 

artigo 159 da CF, acesse o endereço eletrônico abaixo para baixar a tabela: 

<http://www.arquivos.mouraooliveira.com/Distribui%c3%a7%c3%a3o%20FPM%20FPE%20regulariza%c3%a

7%c3%a3o%20de%20ativos%20completo.xlsx> 
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