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Cassiano Almeida é advogado e 
especialista em Direito Tributário.

Cassiano Almeida (*)

As pessoas físicas ou jurídicas, resi-
dentes, domiciliadas ou com sede no 
Brasil - e que ao final do ano-calendário 
2019 eram proprietários de ativos no 
exterior no valor igual ou superior a US$ 
100 mil dólares - devem ficar atentas 
para a obrigatoriedade da entrega da 
Declaração de Capitais Brasileiros no 
Exterior (DCBE), exigidas anualmente 
pelo Banco Central (BC).

O prazo começa neste sábado (15), 
e vai até o dia 5 de abril. Todas as 
informações devem ser mencionadas 
no portal (www.bcb.gov.br). Entre os 
ativos que precisam ser declarados 
estão os imóveis, saldos em contas 
bancárias, investimentos financeiros, 
participações em empresas off-shore 
[abertas em territórios onde há menor 
tributação em comparação ao país de 
origem dos seus proprietários e dos 
recursos investidos], empréstimos, 
entre outros.

Quem perder o prazo, omitir dados 
ou não fizer a declaração corretamente 
poderá ser punido com multa adminis-
trativa imposta BC e que pode chegar a 
R$ 250 mil. Nos casos em que os ativos 
são mantidos em conjunto, todos os 
titulares devem preencher a DCBE; 
mesmo que a quota parte de cada um te-
nha valor inferior ao mínimo legal. Vale 
lembrar que se o declarante possuir 
investimentos financeiros ou outros 
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o É importante ressaltar que a DCBE 

é um documento indispensável, soli-
citado pelos bancos e operadoras de 
câmbio do Brasil para a realização de 
operações de conversão que objetivam 
trazer ao país os recursos mantidos 
no exterior. 

Portanto, os titulares desses ativos 
devem ficar de olho nos prazos e manter 
sua condição regularizada junto ao Ban-
co Central para evitar dores de cabeça. 
Em 2018 foram declarados em torno de 
US$ 493 bilhões de capitais brasileiros 
no exterior. Desse total, 58.597 casos 
envolvem pessoas físicas e outros 4.867 
remetem às pessoas jurídicas.

Ainda, segundo os levantamentos do 
BC, grande parte desses investimentos 
são mantidos por meio de empresas 
abertas em outros países. 

Dos 43.524 investidores brasileiros 
que mantem ativos financeiros dessa 
maneira, 12.839 (29,5%) utilizam 
companhias sediadas nas Ilhas Virgens 
Britânicas e 9.737 (22,4%) utilizam so-
ciedades sediadas nos Estados Unidos. 
Em seguida vem Portugal com 7,8%, 
Bahamas com 6%, Panamá com 4,5% e 
Ilhas Cayman 3,8%. Caso haja alguma 
dúvida ou irregularidade em relação à 
entrega da DCBE, sugerimos o auxílio 
de uma assessoria jurídica.

 
(*) - É advogado e especialista em Direito 

Tributário e integra a equipe da Luvisotto & 
Franz Sociedade de Advogados, em Curitiba 

(www.lfradvocacia.com.br).

ativos mantidos por meio de empresa 
off-shore, ele tem que apresentar as 
informações contábeis da companhia 
referentes ao ano-base 2019.

Por isso, recomendamos que estas 
demonstrações contábeis [balanço 
patrimonial, balancete e demonstra-
ção do resultado do exercício], caso 
ainda não tenham sido elaboradas, 
sejam providenciadas o quanto antes 
e declaradas dentro do prazo legal. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001306-85. 2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Antonio Marcelo Cunzolo 
Rimola, na forma da Lei, etc. Isagi Transportes Ltda EPP CNPJ Nº 11.109.556/0001-37, que CGMP 
- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 46.616,37 que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2020. 

As empresas que 
praticaram operações 
imobiliárias, no ano-
calendário de 2019, 
devem providenciar a 
elaboração e entrega da 
DIMOB até o próximo 
dia 28/02/2020, sob pena 
de pagamento de multa 
de R$ 500,00 por mês 
calendário ou fração

Vejamos quais operações 
estão sujeitas à referida 
obrigação acessória.

 a) comercialização de imóveis 
que houverem construído, 
loteado ou incorporado 
para esse fim;

 b) intermediação de aquisição, 
alienação ou aluguel de 
imóveis;

 c) sublocação de imóveis;
 d) empresas constituídas para 

a construção, administra-
ção, locação ou alienação 
do patrimônio próprio, de 
seus condôminos ou sócios.

A Dimob deverá ser apresenta-
da pelo estabelecimento matriz, 
em relação a todos os estabeleci-
mentos da pessoa jurídica, com as 
informações sobre: as operações 
de construção, incorporação, 
loteamento e intermediação de 
aquisições/alienações, no ano 
em que foram contratadas; os 
pagamentos efetuados no ano, 
discriminados mensalmente, 
decorrentes de locação, subloca-
ção e intermediação de locação, 
independentemente do ano em 
que essa operação foi contratada.

A Dimob será entregue, até o 
último dia útil do mês de fevereiro 
do ano subsequente ao que se 
refiram as suas informações, por 
intermédio do programa Recei-
tanet disponível na Internet, no 
endereço http://www.receita.
fazenda.gov.br.

Para a apresentação da Dimob 
referente aos fatos geradores 
ocorridos a partir do ano-calendá-
rio 2010, é obrigatória a assinatu-
ra digital da declaração mediante 
utilização de certificado digital 
válido, exceto para as pessoas 
jurídicas optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecada-
ção de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte 
(Simples Nacional). Para os anos-
calendário anteriores a 2010, a 
utilização do certificado digital 
é facultativa para a transmissão 
da Dimob.

Dúvidas frequentes
1. No que se refere a operações 

imobiliárias, em que casos a 
pessoa física está equiparada à 
pessoa jurídica?

Quando efetuar incorporação 
ou loteamento, nos termos dos 
arts. 1 e 3, inciso III do Decreto
-Lei n º 1.381, de 23 de dezembro 
de 1974 e art. 10, inciso I do 
Decreto-Lei n º 1.510, de 27 de 
dezembro de 1976.

2. O corretor de imóveis autô-
nomo está obrigado a apresentar 
a Dimob?

Sim, se estiver equiparado à 
pessoa jurídica por efetuar incor-
poração ou loteamento.

3. É obrigatória a apresentação 
da Dimob por empresas que não 
tenham realizado operações 
imobiliárias no ano-calendário 
de referência?

Não, conforme determina o § 3 º 
do art. 1 º da Instrução Normativa 
SRF n º 694, de 13 de dezembro 
de 2006.

4. Empresa incorporadora de 
imóveis residenciais que comer-
cializa seus imóveis através da 
intermediação de imobiliárias 
deve apresentar a Dimob?

Sim. A apresentação da Dimob 
pela imobiliária, que também 
é obrigatória, não dispensa a 
construtora/incorporadora do 
cumprimento da obrigação 
acessória.

5. Imobiliária que efetuou ape-
nas compra e posterior revenda 
de imóveis e que não efetuou 
nenhuma intermediação está 
obrigada a entregar a Dimob?

Não, desde que tais operações 
não tenham decorrido de incor-
poração ou loteamento.

6. Como preencher a Dimob 
quando o imóvel foi comprado 
em nome de menor?

Em nome do menor, com o CPF 
deste, ou na sua ausência, com o 
CPF do pai ou responsável.

7. Quando um menor usar o 
CPF do responsável, qual nome 
deverá constar da Dimob, do 
menor ou do responsável?

A Dimob deve ser apresentada 
em nome do menor.

8. Contratos antigos de aluguel 
com renovação automática ense-
jam a apresentação da Dimob?

Sim, conforme previsto no 

inciso II do art. 2 º da Instrução 
Normativa SRF n º 694, de 13 de 
dezembro de 2006.

9. O que se considera “Rendi-
mento Bruto” pago mensalmente 
ao proprietário pelo locatário do 
imóvel? E o valor da comissão, 
como informar?

Rendimento bruto é o valor 
total pago pelo locatário no mês, 
sem nenhuma dedução. Na ficha 
“Locação”, o valor do rendimen-
to deve ser informado no mês 
em que o locatário efetuar o 
pagamento à administradora do 
imóvel, independente de quando 
o mesmo tenha sido repassado 
ao locador, conforme determi-
na o art. 12, § 2 º da Instrução 
Normativa SRF n º 15, de 6 de 
fevereiro de 2001.

Valor da comissão é o valor 
pago pelo locador à imobiliária, a 
título de comissão/taxa pela ad-
ministração do imóvel, conforme 
estabelecido em contrato. Deve 
ser informada no mês em que a 
comissão for paga.

10. Quando um imóvel possuir 
02 (dois) ou mais proprietários/
locadores, para cada locador 
deverá ser incluído um registro 
(linha) no arquivo a ser impor-
tado?

Sim. Devem ser divididos, pro-
porcionalmente, o valor recebido 
e a comissão paga, nos termos do 
contrato.

11. Como informar as opera-
ções imobiliárias quando um dos 
participantes for estrangeiro?

A pessoa física ou jurídica, resi-
dente ou domiciliada no exterior, 
que possua bens e direitos no 
Brasil, deve inscrever-se no CPF 
ou no CNPJ independentemente 
da data de aquisição do bem, 
conforme rezam as Instruções 
Normativas SRF n º 461, de 18 
de outubro de 2004 e n º 568, de 
08 de setembro de 2005.

12. O que fazer quando o locatá-
rio for diplomata ou estrangeiro e 
só tiver o número do passaporte?

Informar no campo CPF/CNPJ 
do locatário a sigla NDP (não 
domiciliado no país), desde que 
o mesmo não incida em nenhuma 
das hipóteses previstas no art. 20 
da IN SRF nº 461, de 2004.

13. A devolução de imóvel ou 
cancelamento da compra pelo 
cliente feita durante o mesmo 
exercício precisa ser informada? 
E se restarem valores a serem res-
tituídos no exercício seguinte?

A comercialização do imóvel 
somente deixará de ser informada 
na Dimob quando a devolução/
cancelamento desfizer integral-
mente os efeitos econômicos 
produzidos pelo negócio, ainda 
que restem valores a serem res-
tituídos no exercício seguinte.

14. Em caso de devolução/
cancelamento, pode haver duas 
vendas para um mesmo imóvel 
no ano, como informar?

Informar ambas quando a de-
volução/cancelamento não tiver 
desfeito integralmente os efeitos 
produzidos no negócio. Neste 
caso, informar como Valor Pago a 
parcela não restituída ao primeiro 
adquirente.

15. Em que ano deve-se de-
clarar na Dimob uma venda 
cujo contrato foi assinado no 
ano-calendário de referência, 
mediante pagamento de sinal, 
e o restante foi pago em janeiro 
do ano seguinte com recursos 
obtidos através da CEF?

Na Dimob referente ao ano-
calendário em que foi assinado 
o contrato, conforme determina 
o inciso I do art. 2 º da Instrução 
Normativa SRF n º 694 de 13 de 
dezembro de 2006. Neste caso, 
informar em ‘valor da operação’ o 
valor total do imóvel e, em ‘valor 
pago no ano’, o valor recebido no 
ano-calendário.

16. Valor da operação é o valor 
da escritura?

É o valor efetivamente contra-
tado entre as partes.

17. O que informar no campo 
“Valor da Operação”: o valor à 
vista ou o valor a prazo (valores 
conforme consta no contrato)?

Informar o valor efetivamente 
contratado, à vista ou a prazo.

18. O valor da venda a ser in-
formado é o valor líquido (valor 
de tabela - comissão paga) ou o 
valor bruto da tabela?

É o valor efetivamente contra-
tado entre as partes. No caso, o 
valor bruto.

Caso haja dúvida ou não  con-
siga preencher sozinho a DIMOB, 
aconselhamos a procura de um 
escritório de contabilidade para 
auxilio e entrega da declaração 
dentro do prazo previsto.

Eduardo Moisés

DIMOB - Declaração 
de Informações sobre 
Atividades Imobiliárias 

à Receita Federal

CANOPUS TIME SÃO PAULO LTDA
CNPJ/MF N.° 09.499.555/0001-02 - NIRE 35.224.146.270

Ata de Reunião de Sócios, Realizada em 04 de outubro de 2019 - 1. Data, Hora e Local: Realizada aos 04
(quatro) dias do mês de outubro de 2019, às 10:00 (dez horas), na sede social da CANOPUS TIME SÃO
PAULO LTDA., localizada na Rua Fidêncio Ramos, n.º 302, Conjunto 64, Bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP,
CEP 04551-010. 2. Presença e Convocação: Presentes todos os sócios, representando a totalidade do capital
social da CANOPUS TIME SÃO PAULO LTDA., ficando, portanto, dispensadas as formalidades de
convocação e estando regularmente instalada a reunião, nos termos do art. 1.072, § 2º, da Lei 10.406. 3. Mesa:
Presidente: Túlio Botelho Mattos - Secretário: Lucas Botelho Mattos - 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
redução do capital social da Sociedade, no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), nos termos do art.
1.082, inciso II, do Código Civil, mediante a extinção de 6.000.000 (seis milhões) de quotas no valor nominal
de R$ 1,00 (hum real) cada. 5. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os
sócios por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (a) aprovar a redução do capital
social da Sociedade no valor de no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), nos termos do art. 1.082,
inciso II, do Código Civil, mediante a extinção de 6.000.000 (seis milhões) de quotas no valor nominal de R$
1,00 (hum real) cada, passando o capital social da Sociedade de  R$ 12.634.185,00 (doze milhões, seiscentos e
trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais) totalmente integralizado, para o montante de R$ 6.634.185,00
(seis milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais); (a.1) uma vez eficaz a redução de
capital social ora deliberada, aprovar o pagamento às sócias da sociedade, em virtude da extinção das quotas da
acima deliberadas, nos seguintes termos: (i) à sócia Construtora Canopus São Paulo o pagamento de R$5
999.999,00 ( cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais), referentes à
extinção de 5.999.999 (cinco milhões, novecentas e noventa e nove mil, novecentas e noventa e nove)  quotas
de sua titularidade; (ii) à sócia Canopus Desenvolvimento Imobiliário Ltda. o pagamento de R$1,00 (hum real),
referente à extinção de 1 (uma) quota de sua titularidade. (b) consignar que as deliberações aprovadas no item
“a” acima somente tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para a oposição dos
credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do art. 1.084, §§ 1º e 2º,
do Código Civil, desde que (1) não haja oposição de qualquer credor; ou (2) caso haja oposição de credores, a
Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e (c) autorizar os
administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e
aprovadas pelos sócios da Sociedade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo
qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 04 de outubro de 2019. Presidente da Mesa -
Túlio Botelho Mattos - Secretário da Mesa - Lucas Botelho Mattos - Canopus Desenvolvimento Imobiliário
Ltda - Lucas Botelho Mattos - Construtora Canopus São Paulo Ltda - Lucas Botelho Mattos - Canopus
Desenvolvimento Imobiliário Ltda - Túlio Botelho Mattos - Construtora Canopus São Paulo Ltda - Túlio
Botelho Mattos.

A FecomercioSP recebeu 
o Secretário Nacional do 
Consumidor, Luciano Be-
netti Timm, do Ministério 
da Justiça, e o Subsecre-
tário de Desenvolvimento 
de Comércio, Fábio Pina, 
do Ministério da Econo-
mia, para discutirem com 
empresários a versão pre-
liminar de um guia de boas 
práticas e orientações para 
a implementação de medi-
das de combate à pirataria 
nas plataformas de comér-
cio online. O guia, que está 
sob consulta pública, traz 
normas e termos legais 
para o desenvolvimento dos 
marketplaces (plataformas 
que aglutinam diversos 
vendedores online).

A reunião foi proposta 
por iniciativa do Conselho 
de Comércio Eletrônico 
(CCE) da FecomercioSP, 
presidida por Renato Opice 
Blum, e que reúne cerca de 
80% das empresas brasi-
leiras do trade. Durante o 
evento, Luciano Timm fez 
uma apresentação sobre 
as principais propostas 
da Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon), 
para introdução do guia 
de boas práticas e para 
debater a formatação de 
uma legislação moderna.

Segundo Timm, existe a 
necessidade de uma edu-
cação digital, tanto para o 
consumidor quanto para 
o empresário do comércio 
eletrônico. Assim, o guia 

Guia, que está sob consulta pública, traz normas e termos 
legais para o desenvolvimento dos marketplaces.

Empresas familiares 
na Europa investem 
cada vez mais 
em inovação

Enquanto se adaptam a um 
mundo em constante trans-
formação e se preparam para 
passar o controle para a próxi-
ma geração de parentes, exe-
cutivos de empresas familiares 
na Europa investem cada vez 
mais em inovação, capacitação, 
educação e diversificação. É o 
que revela a 8ª edição do rela-
tório produzido pela KPMG e 
pela European Family Business 
chamado “Um panorama das 
empresas familiares da Europa” 
(em tradução livre, do original 
em inglês, European Family 
Business Barometer). 

A partir de uma pesquisa 
com 1.613 executivos de em-
presas familiares, em 27 países 
da Europa, o estudo aponta 
que mesmo em uma época de 
crescentes incertezas econômi-
cas e geopolíticas, a classe de 
empresas avaliadas permanece 
esperançosa e confiante em 
relação ao futuro. Segundo o 
relatório, de acordo com a pes-
quisa, 62% dos executivos estão 
confiantes, ou muito confiantes, 
em relação às perspectivas de 
negócios para os próximos 12 
meses: o otimismo é alto princi-
palmente nas empresas familia-
res da Irlanda (91%), Portugal 
(78%) e Holanda (67%). 

Outras conclusões: 
• 59% dos respondentes rela-

tam um faturamento crescente 
nos últimos 12 meses, enquanto 
28% relatou estabilidade nas 
finanças. 

• 62% disseram que inovação 
é a principal prioridade pelos 
próximos dois anos, seguida 
de educação e capacitação da 
força de trabalho. 

• 63% dos respondentes 
sentem que a guerra por novos 
talentos é a maior preocupação 
empresarial, dado crescente em 
relação aos 53% apontados no 
relatório do ano passado. 

• Além disso, 62% também 
estão preocupados em relação à 
rentabilidade declinante, e 60% 
atentam-se com as mudanças 
regulatórias. 

• 37% dos líderes partici-
pantes relataram uma maior 
atividade internacional nos 
últimos 12 meses.

Fonte e mais informações: 
(www.kpmg.com.br) 

Marketplaces: autorregulação das plataformas 
que aglutinam vendedores online
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propõe uma autorregula-
ção para o setor, na qual 
as empresas possam aderir 
espontaneamente, obede-
cendo critérios para ade-
quação e seguindo regras 
preestabelecidas. “A ideia 
não é judicializar, pelo con-
trário, é aumentar autono-
mia da iniciativa privada”, 
completa o secretário. As 
empresas que aderirem 
às boas práticas previstas 
no guia, poderão receber 
um selo de adequação, 
uma forma de certificado 
digital, garantindo idonei-
dade fiscal e reputação no 
mercado.

A intenção seria restrin-
gir ao máximo a partici-
pação de negócios ilegais 
incluindo a pirataria e a 
venda de produtos rouba-
dos. Também, minimizar 
a informalidade, incluindo 
vendedores online que se 
apresentam como pessoas 
físicas mas, no fundo, ge-
ram renda regular, even-
tualmente elevada, sem 

recolhimento de tributos, 
sendo passíveis de fisca-
lização.

No debate, também foi 
exposta a preocupação das 
empresas sobre a responsa-
bilidade solidária do ICMS 
nos marketplaces. Uma 
possível alteração na legis-
lação as obrigaria a pagar 
o ICMS do intermediador 
nas operações realizadas 
nas suas plataformas, des-
de que o contribuinte do 
imposto não tenha emitido 
nota fiscal. Tema delicado 
para o comércio eletrônico, 
será foco dos debates do 
Conselho. Para o presi-
dente do Conselho, Renato 
Opice Blum, a reunião foi 
essencial para abrir as por-
tas às interações entre os 
empresários do setor e o 
governo. Ele defende a ne-
cessidade da legislação ser 
baseada em negociações, 
garantindo um ambiente 
de negócios tanto atrativo 
quanto justo e isonômico 
(AI/FecomercioSP).

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

3106-4171
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