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Receita vai cruzar mais dados neste ano
Aperfeiçoamento dos sistemas aperta o cerco contra contribuinte; especialistas dão dicas para não cair na malha fina

FINANÇAS PESSOAIS

● Segunda-feira,21
EUA: Índice de Atividade In-
dustrial-Fed Chicago (feverei-
ro).

● Terça-feira,22
Arrecadação Federal (fev).
Japão: Índice de Atividade
(jan).

● Quarta-feira,23
Inflação: IPCA-15 e IPC-S
(prévias/março).
Tesouro: Dívida Pública Fe-
deral (fev).
Balanços: Eletropaulo.
China: Índice de Atividade
Industrial (mar).
Japão: Balança Comercial
(fev).
Zona do Euro: Confiança do
Consumidor (mar).

● Quinta-feira,24
IBGE: Taxa de Desemprego
(fev).
Balanços: Embraer, Brades-
par e Comgás.
Zona do Euro e Alema-
nha: Índice de Atividade dos
Gerentes de Compras (mar).

● Sexta-feira,25
Inflação: IPC-Fipe (prévia/
março).
BC: Transações Correntes
(fev).
BC: Investimento Estrangei-
ro Direto (fev).
Balanços: Sabesp, Light e
OHL.
EUA: Revisão do PIB (4º
Tri/2010).
EUA: Sentimento do Consu-
midor (mar).
Alemanha: Índice de Expec-
tativas de Negócios (mar).

} Mais informações. Blog ‘No Azul’
sobre finanças pessoais

blogs.estadão.com.br/no-azul

A semana

Rosangela Dolis
ESPECIAL PARA O ESTADO

A Declaração de Serviços Mé-
dicos (Dmed) com que a Re-
ceita Federal passa a contar
este ano para conferir as des-
pesas médicas do contribuin-
te é apenas mais uma das mui-
tas listas de informações so-
bre a pessoa física de que o
Fisco dispõe para checar da-
dos da declaração do Impos-
to de Renda.

“Há várias declarações de
pessoas jurídicas, chamadas
obrigações acessórias, que a
Receita usa para cruzamento
de informações ou para com-
pilação de dados úteis à análi-
se”, diz Antonio Carlos Bor-
din, sócio-diretor da Asses-
sor-Bordin Consultores.

Para a tributarista Elisa-
beth Libertuci, “a pessoa físi-
ca tem de lembrar que a decla-
ração hoje é dado meramen-
te informativo e ter a cons-
ciência de que o Fisco tem de-
la mais dados do que os infor-
mados nesse ajuste anual.”
“Não adianta construir uma
declaração balanceada finan-
ceiramente, porque a Recei-
ta tem à mão um apanhado
de informações que verifica
essa realidade. Ela poderia
até preencher a declaração e
enviar para o contribuinte va-
lidar.”

Para checar informações
de transações imobiliárias, a
Receita recorre a duas listas:

a Dimob (Declaração de Infor-
mações sobre Atividades Imobi-
liárias), exigida de construtoras
e imobiliárias, e a DOI (Declara-
ção sobre Operações Imobiliá-
rias), solicitada aos cartórios de
registro de imóveis. “A Dimob
identifica também recebimen-
tos de locadores que usam imo-
biliárias na intermediação”, co-
menta Edino Garcia, consultor
da Declare Certo.

Os dados sobre rendimentos
tributáveis informados pelo
contribuinte são cruzados com
a declaração enviada pelas fon-
tes pagadoras, a Declaração do
Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) – nela, as empre-
sas informam nome e CPF a
quem fez pagamentos, imposto
retido e valor pago. Ainda com
relação a rendimentos, há a DI-
PJ (declaração de informações

econômico-financeiras de pes-
soas jurídicas), que detalha os
lucros distribuídos pela empre-
sa, e a Declaração sobre a Opção
de Tributação de Planos Previ-
denciários (Dprev), que forne-
ce dados de pagamentos por en-
tidades de previdência privada
a segurados que optaram pela
tributação regressiva de seus be-
nefícios.

Já a movimentação financei-

ra do contribuinte pode ser veri-
ficada a partir de duas declara-
ções: a Declaração de Informa-
ções sobre a Movimentação Fi-
nanceira (Dimof) e a Declara-
ção de Operações com Cartões
de Crédito (Decred). Com base
nelas, a Receita pode saber se o
rendimento e o patrimônio de-
clarados estão de acordo com
essas movimentações ou se há
indícios de sonegação.

Bancos. A Dimof é enviada ao
Banco Central (BC) por ban-
cos, cooperativas de crédito e
associações de poupança e deta-
lha movimentações no sistema
financeiro como depósitos à vis-
ta e a prazo, resgates, pagamen-
tos em moeda corrente ou em
cheque, emissões de ordens de
crédito, etc. Já a Decred, preen-
chida por operadoras de car-
tões de crédito e exigida tam-
bém pelo BC, detalha transa-
ções por cliente.

Além dessas há ainda decla-
rações exigidas do próprio con-
tribuinte que fornecem dados
úteis à Receita na checagem
das declarações de Imposto de
Renda. É o caso da DITR (de-
claração sobre imposto sobre
propriedade territorial) e da
CBE (declaração de Capitais
Brasileiros no Exterior) – se-
gundo Bordin, todo contri-
buinte que possui mais de US$
100 mil em bens ou direitos
(apartamento, conta corren-
te) no exterior tem de declarar
o valor ao BC.
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● Rendimento tributável
Obtenção de mais de
R$ 22.487,25 durante
o ano de 2010
● Bens
Posse em 31/12/2010, de
bens ou direitos, inclusive
terras nuas de valor
superior a R$ 300 mil
● Venda de bens
Obtenção de ganho de capital
na alienação de bens (como
imóveis) ou direitos sujeitos à
incidência do imposto
● Bolsa de Valores
Operações em bolsa de valores,
de mercadorias, de futuros ou
assemelhadas no ano passado
● Atividade rural
Obtenção de receita bruta maior
que R$ 112.436,25 com ativida-
de rural ou intenção de compen-
sar nesta declaração ou nas fu-
turas os prejuízos de anos ante-
riores ou de 2010

Leão. Bordin diz que declaração de empresa é para checagem

21/03 DIA INTERNACIONAL DA

SÍNDROME DE DOWN
O Instituto Olga Kos em homenagem ao Dia Internacional da 
Síndrome de Down promoverá uma jornada comemorativa 
com uma série de atividades e eventos relacionados a arte, 
cultura, esporte e inclusão. Convidamos você para participar 
conosco e abraçar esta causa.

14 a 18 de março | Exposição de arte no espaço Santander.

18 a 23 de março | Exposição de Arte feita pelos alunos da 
oficina com Sara Belz, Local: Cinemateca (Largo Senador
Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana).

21 de março | Homenagem aos parceiros e colaboradores 
da causa, debate sobre os caminhos da inclusão e 
exposição de arte feita pelos alunos da oficina. Local;
Câmara Municipal de São Paulo e debate sobre os 
caminhos sobre a inclusão as 9h.

21 de março | Coquetel em comemoração ao dia 
internacional da Síndrome de Down – 20h / Cinemateca 
(Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana).

26 de março | Golpe de inclusão - Apresentação das nossas 
escolas de esporte e encontro com a seleção brasileira 
de karatê – Ginásio Mané Garrincha, a partir das 9h.
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