
 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

S T A T E M E N T  

 

 

 

 

A Empresa [Razão Social], com sede em [--], legalmente estabelecida e inscrita no CNPJ 

sob nº [--],  submetida ao regime de tributação com base no lucro (real, presumido ou arbitrado 

ou ainda optante pelo SIMPLES), por seu representante legal infra assinado, declara para 

cumprimento ao disposto no artigo 5º da Lei 11.033/04, que por ocasião da alienação de ações 

da empresa [--] em Mercado Privado (Fora do recinto de Bolsa de Valores), houve (ou não 

houve) ganho de capital apurado e reconhecido em sua escrituração contábil conforme 

demonstrado abaixo: 

The Company [Legal Name], address [--], legally established under CNPJ number [--], submitted 

to the profit-based tax regime (real, presumed or arbitrated or even opting for SIMPLES), by its 

legal representative below signed, declares to comply with the provisions of article 5 of Law, that 

by occasion of the sale of shares of the company [--], in Private Market (OTC), there was (or was 

not) a capital gain verified and recognized in its accounting book as shown below: 
  

Valor de aquisição / Acquisition BRLAmount: R$ 

Valor de alienação / Sell BRLAmount: R$ 

Ganho Apurado na alienação / Capital Gain : R$   

Imposto de Renda Devido / Witholding Tax: R$  

 

Nome do adquirente / Buyer Name: 

CPF/CNPJ: 

 

O signatário assume que a falsidade na prestação destas informações o sujeitará, juntamente 

com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação 

criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal) e ao 

crime contra a ordem tributária previsto na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, 

comprometendo-se ainda a entregar cópia da DARF devidamente paga. 
The signatory assumes that the information provided in this statement is true,  will subject him, 

along with the other persons who compete for it, to the penalties provided for in the criminal and 

tax legislation, related to the ideological falsehood (article 299 of the Penal Code) and the crime 

against the tax order. Law No. 8,137 of December 27, 1990, further committing to deliver a duly 

paid copy of the DARF. 

 

 

 

 

 

 

     (Local, data e assinatura) 


