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Atraves do presente trabalho, visa-se apresentar aos contabilistas
e demais interessados na area contabil, as principais a/tera{jes,

praticas e tearicas, a respeito do exercicio das fun{jes contabeis no
novo cadigo civil de 2002.

Para facilitar 0 entendimenta dos artigos inerentes ti funiio,
menciona-se 0 artigo e comenta-se 0 mesmo, a fim de posicionar 0
interessado no contexta atual.
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INTRODUC;:AO
Desde 0 nascimento da ciencia contabil 

Corn essa Lei, 0 Brasil ve sua contabilidade

por volt a de 8.000 a .c., quando civilizaiies

desvinculada, ate certo panto, da legislacao

pre-historicas usavam pequenas fie has de bar

fiscal, 0 que representa, urn consideravel avan

ro caracterizando dessa forma urn sistema

co. Evidentemente, corn essa desvinculaao,

contabil, atraves dos quais inventariavam

nao significa que a contabilizaao deva ser

seus ativos e passivos; ou, quando 0 Frei ita

realizada corn total indiferena a legislacoes

liano Luca Pacioli divulgou 0 metodo das par

fiscais, pois, sabe-se que, quanto mais proxi

tidas dobradas, atraves de sua obra La Sum

mos os criterios contabeis dos fiscais melhor,

ma de Arithmetica, Geometria, Proportioni et

ja que, ale m de a contabilidade ter funciies

Proportionalita, lanado em 1494 na cidade

gerenciais, mostrando a situacao patrimonial

de Veneza - a contabilidade, ou a ciencia con

da entidade aos usuarios da mesma, ela tam

tabil, desempenha relevante papel, que e, ba

bem serve de suporte para os orgaos fiscali

sicamente, atraves de numeros traduzir toda

zadores. A contabilidade, em sua essencia, nao

a vida da entidade.

se trata de atividade que pode aceitar inter

No Brasil, a contabilidade sempre foi mui

ferencias de orgaos fiscais preocupados corn

to influenciada pelos limites e criterios fis

arrecadaao tributaria e, mesrno, corn os sis

cais, principalmente os da legislaao do im

ternas financeiros, interessados em nao criar

posto de renda. Esse fato, ao mesmo tempo

desequilibrios momentaneos. No entanto, os

em que trouxe il Contabilidade algumas con

operadores desta ciencia milenar devem ter 0

tribuiiies importantes e de bons efeitos, vi

born censo, e se adaptarem as situaciies.

nha sendo urn fator que realmente limitava a
evoluao dos principios contabeis ou, ao me
nos, dificultava a adoao pratica de alguns

o NOVO C6DIGO CIVIL BRASILEIRO

desses principios, ja que algurnas empresas

Apos a tramitacao par 26 anos no Congres

faziam a contabilidade corn base nos precei

so Nacional, na data historica de 10 de janeiro

tos e formas da legislacao fiscal, a qual nem

de 2002, foi promulgado 0 novo Codigo Civil

sempre se baseava em criterios da cHncia

brasileiro, pela Lei oro. 10.406, corn prazo de

contabil.

vacatio legis de urn ano, ou seja, esta em vi

Em 1976, se teve urn avanco nesse campo

gor desde II de janeiro de 2003. Substitui a

corn a edicao da Lei 6.404, mais conhecida

ultrapassada legislacao em vigor, 0 Codigo

como Lei das Sociedades por Aciies. 0 artigo

Civil de 1916.

177 dessa lei regula a escrituracao:

Neste artigo, serao estudados apenas os
artigos que dizem respeito ao contabilista, sua

a escritura,aa da campanhia sera
mantida em registros permanentes,

corn abediencia aas preceltas da le

gisla,aa camercial e desta Lei e aas
principias de cantabilidade geral
mente aceitos, devendo observar me

radas au criterias cantabeis unifar
mes no tempo e registrar as muta

(oes patrimoniais segundo 0 regime

de campetencia...

responsabilidade e da escrituracao contabil.

o novo Codigo Civil de 2002 possui virtu

des e defeitos, maiores e menores, como ocor
re corn inilmeras leis. Nos pontos que estas
disciplinam sobre assuntos de contabilidade,
os defeitos sao maiores que as virtudes.
Como principal virtude dessa nova legisla
cao, aponta-se 0 artigo 1.188, que estabelece
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rigores ao balano patrimonial, eXigindo fide

pelo proprio preponente, salvo se for verifi.

lidade, clareza e situaao real da empresa, tudo

cado que 0 contabilista agiu de ma-fe. Como

isso subordinado rigorosamente aD processo

regra geral de responsabilidade na relaao de

Exigencias,

preposiao, 0 paragrafo (mico estabelece que

essas, Que nao eram expressamente feitas pela

havera responsabilidade objetiva da empresa

Lei 6.404/76 (que tem sido tomada como base).

quando 0 preposto venha a causar dano a ter

Essa lei apenas fazia menao ao uso dos "Prin

ceira em virtu de de ato culposo (nao proposi

milenar das partidas dobradas.

cipios Geralmente Aceitos".

tal), cabendo ao preponente indenizar os pre

Outro ponto positivo ocorre no artigo 1.185

juizos causados a terceiros. No entanto, este

que preve a substituiao do livro diario pelo

tem a possibilidade de entrar com aao regres

livro de balancetes diarios, que saD bem mais

siva contra 0 contabilista, com 0 objetivo de

sintetizados. Trazendo na pnitica. uma me

cobrar do verdadeiro responsavel 0 prejuizo

lhaT operacionalizac;ao e economia.

que arcou. Na pratica, 0 contabilista responde

Por outeo lado, existem varios artigos mal

apenas perante a empresa. ja no caso de ato

preparados, principalmente com impraprieda

dolo so, existe a ligaao com a vontade de ob

des termino16gicas. Aparecem varias expres

ter 0 resultado, pratica 0 ato mesmo sabendo

soes confusas, que nao se sabe aD certo se

que podera causar prejuizo a terceiro. Aqui

intencionam dispor a respeito do que aparen

ocorre a situaao de solidariedade. Na pniti

temente interpret a-se. Artigos esses que se

ca, 0 terceiro lesionado, pode entrar com aao

faD analisados urn a urn, a seguir.

correspondente tanto contra a empresa, quan

to contra 0 contabilista, indistintamente.
Art. 1.177. Os assemos lam;ados nos livros
ou fichas do preponeme, por qualquer dos

Art. 1.1 78.0s preponentes sao responsaveis

prepostos encarregados de sua escriturQl;ao,

pelos atos de quaisquer prepostos, praticados

produzem, salvo se houver procedido de ma

nos seus estabelecimentos e relativos a ativi

fe, os mesmos efeitos como se 0 fossem por

dade da empresa, ainda que nao autorizados

aquele.

por escrito.

Paragrafo unico. No exercicio de suas fun

Paragrafo unico. Quando tais atas forem

roes, os prepostos SaD pessoalmente responsd

praticados fora do estabeleeimento, somente

veis, perame os preponemes, pelos atos culpo

obrigarao 0 preponente nos limites dos pode

sos; e, perante terceiYos, solidariamente com 0

res conferidos par escrito, cujo instrumento

preponeme, pelos atas dolosos.

pode ser suprido pela certidiio ou copia auten

Comentario: Este artigo nao apresenta

tica do seu teor.

mudana ao que ja existia. Regras semelhan

Comentario: 0 artigo 1.178, assim como

tes, relativas as responsabilidades do prepo

o 1.177, nao traz mudanas, ja que disposi

nente e dos prepostos, encontravam-se pre

ao praticamente identica encontra-se no ar

vistas nos artigos 77 e 78 da Lei 556, de 25 de

tigo 75 do Codigo Comercial de 1850. A des.

Junho de 1850, ou seja, nosso atual Codigo

tacar: "Os preponentes saD responsaveis pe

Comercial.

los atos dos feitores, guarda-livros, caixeiras

o contabilista e 0 preposto encarregado da

e outros quaisquer prepostos, praticados den

escrituraao contabil da empresa. Os lana

tro das suas casas de comercio, que forem

mentos efetuados por este, nos livros e docu

relativos ao giro comercial das mesmas ca

mentos da empresa, consideram-se realizados

sas, ainda que se nao achem au torizadas por
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escrito. Quando, pore m, tais atos forem pra
licados fora das referidas casas, so obriga
rao os preponentes, achando-se os referidos
agentes autorizados pela forma determinada
pelo art. 74".

presa, principal interessada nos atos pralica

dos por este, se esquive da responsabilida
de. Is to significa, na pralica, serios proble
mas, pois, nao raro, 0 empresario, ao tentar

aliviar a sua alta carga tributaria, podera

Os atos pralicados pelo contabilista no es

omilir fatos ao profissional, e a lesao que vier

tabelecimento do empresario presume m-se

a provocar ao fisco recaira, no caso, no con

autorizados por este, mesmo inexistindo au

tabilista.

torizaao expressa. Dessa forma, 0 contabi
lista nao e obrigado a apre.entar ao cliente

Art. 1.179. 0 empresario e a sociedade em

ou i1quele que comparecer ao estabelecimen

presaria saD obrigados a seguir um sistema de

to para realizar urn negocio, qualquer com

contabilidade, mecanizado DU nao, com base

provante de autorizaao para pralicar ato ne

na eseritura,ao uniforme de seus livros, em

gocial. Assim, 0 empresilrio e responsavel por

correspondiincia com a documenta,ao respec.

qualquer ato pralicado por seu contabilista.

tiva, e a levantar anualmente 0 balan,o patri

No entanto, sabe-se que atualmente 0 mais

monial e 0 de resultado economico.

comum e a terceiriza<;ao do departamento

Paragrafo r Salvo 0 disposto no art. 1.180,

contabil por escritorios de servios contabeis.

o numero e a especie de livros (icam a criterio

Nesse caso, 0 empresario respondera apenas

dos interessados.

pelas obrigaoes contraidas pelo contabilis

Paragrafo ? t dispensado das eXigiincias

ta, que expressamente constarem no doeu

deste artigo 0 pequeno empresario a que se

mento ou instrumento de delegaao de po

refere 0 art. 970.

deres para a pralica de atos, 0 que, conforme

Comentario; Anteriormente, as regras re

ensina-nos Fiuza (2002, p.1.048) " ... po de ser

lalivas a manutenao da contabilidade e es

provado por certidao ou copia autenlicada".

crituraao contabil eram reguladas pelos ar

Na pratica, para se resguardar, e fundamen

tigos 10 a 20 do Codigo Comercial, atualiza

tal que 0 contabilista externo da empresa pro

das pelo Decreto-Lei 305/67 e 486/69. A es

videncie prova escrita de que a empresa Ihe

crituraao contabil regia-se pelos arligos 175

deu poderes para que desempenhasse tal fun

a 188 da Lei 6.404/76.

<;300, coma por exemplo, atraves da lavratura

A iniciativa e a obrigaao de manter urn

e assinatura de urn contrato de presta<;ao de

sistema de contabilidade organizado e do

servios contabeis. Os poderes devem estar

empresario e da sociedade empresarial. 0

claramente especificados em documento as

novo Codigo Civil dispoe que pode ser me

sinado por ambas as partes e por duas teste

canizado ou nao; sabe-se que hoje, generali

munhas, se possivel, corn reconhecimento de

zando, todas as contabilidades sac informa

firma em cartorio. Pelo fato de 0 novo Codi

lizadas, pelo menos, parcialmente.

go Civil nao estabelecer forma, entende-se

A escrituraao deve ser uniforme, atenden

que os poderes mencionados neste artigo bas

do as formalidades extrinsecas e intrinsecas.

tarn estar contido no contra to de prestaao

Conforme Higuchi (200 \, p. 136) "extrinsecas

de servios contabeis. Obviamente, este deve

sao as que dizem respeito ao tipo de livro ou

ser cuidadosamente redigido, para que des

ficha, os termos de abertura e encerramento,

sa forma a responsabilidade nao recaia so

a autenticaao no orgao competente etc. As

mente sobre 0 contabiHsta, enquanto a em-

formalidades intrinsecas sao as que regulam a
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forma de escrituraC;ao, tais como a obrigatori

)--

mou de custo de oportunidade e tambem ja

edade da escrituraao em moeda nacional, a

mais denominou de lucro economico a lucro

obrigaao de seguir ordem cronol6gica de dia,

contabil ap6s a deduao desses juros sobre

mes e ano, a proibiao de fazer rasuras, bor

capital pr6prio.

Lembrando ainda, que,

Resumidamente, resultado economico nao

cada lanamento(s) contabil (eis) deve ser cor

roes, emendas etc."

e sinonimo de resultado contabil. Entao, acre

roborado por documento Mbil e idoneo.

dita-se que 0 legislador e/ou seus auxiliares,

o artigo em estudo dispoe que ao c<'rmino

ao eXIgirem 0 balanc;a de resultado economi.

de cada exercicio anual, devenio ser levanta

co, na verdade, se referiam ao demonstrativo

dos 0 balano patrimonial e 0 de resultado

de resultado do exercicio.

economico. Aqui sim, surge uma novidade,

diferente do que ocorria na legislaao anteri

Art. 1.180. Aiem dos demais livros exigi

or. Vejamos, certamente calado no artigo 176

dos por lei, e indispensavel 0 Diario, que pode

da Lei 6404/76, Matarazzo 0998, p. 43) dis

ser subsCituido por (ichas no caso de escritu

ciplina: "demonstraoes financeiras obrigat6

rapiD mecanizada DU eletr6nica.

rias: Balano, Demonstraao do Resultado do

Paragra(o unico. A adop'io de (ichas nao

Exercicio, Demonstraao de Lucros/Prejuizos

dispensa 0 usa de livro apropriado para 0

Acumulados ou Demonstraoes das Mutaoes

lan,amento do balan,o patrimonial e do de

do Patrimonio Liquido e Demonstraao das

resultadD econ6micD.

Origens e Aplicaoes de Recursos". Como se

Comentario: Este artigo nao traz nada de

percebe, nao existe na legislaao ou na dou

novo, pois 0 art. 5' do Decreto-Lei 486/69 ja

trina a pea Balano de Resultado Economi

exigia ° livro diario. Mesma exigencia existia

co. Quanto a resultado economico, sabe-se

no arc. 11 do C6digo Civil anterior. Sendo que

que uma das grandes diferenas entre a Con

aquele (a antiga legislaao), alem do livro di

tabilidade e a Economia, reside no fato da

ario, fazia menao ao livro Copiador de car

primeira ainda nao reconhecer 0 custo de

tas, que foi abolido pelo arc.11 deste.

oportunidade. Ocorre que 0 Custo de Opor

No livro diario serao lanados, dia a dia,

tunidade e urn dos conceitos mais relevantes

diretamente all par repraduc;:ao, os atas au

dentro da economia, e, referindo-se a balan

operaoes da atividade mercantil, que modi

C;O economico, necessariamente, 0 custo de

fiquem ou possam vir a madificar a situac;:aa

oportunidade deve estar embutido.

patrimanial do camerciante. Os registras e

Para urn melhor aprofundamento, relem

lanamentos contabeis podem ser efetuados

bra-se que 0 custo de oportunidade e, por

par meio manual em livra encadernado, all

exemplo, quando determinada empresa dei

em sistema de fichas ou folhas soltas, quan

xa de investir no mercado financeiro, optan

do for adotada escrituraiio mecanizada, ou,

do em investir seu dinheiro em estoque. Nes

coma e mais comum atualmente, mediante

se caso, 0 custo de oportunidade e 0 valor

processamento de dados por computador,

que ele deixou de ganhar no mercado finan

corn impressao de relat6rios sob a forma con

ceira.

tabil. 0 balano patrimonial anual e 0 relat6

lnteressante observar que a figura dos jU

riD de resultados do exercicio tambem pode

ros sobre capitais pr6prios, admitidos pela le

rao ser escriturados da forma prevista neste

gislaao fiscal, esta inicialmente, baseada nesse

artigo, desde que, ao final, sejam encaderna

conceita, no entanto, esse juro nunca se cha-

dos em livros impressos.
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Art. 1.181. Salvo disposio.o especial de
lei, os livros obrigat6rios e, se for 0 caSD, as

fie has, antes de postos em uso, devem ser
autenticados no Registro PUblico de Empre
sas Mercantis.

empresa,o art. 1.182 permite que OUlrO pro

fissional, corn conhecimentos minimos exer

ca a funcao. Lembra-se ainda, que, conforme

o art. 1.174 do noVO COdigo Civil, 0 ato de
designacao do contabilista responsavel pela

Paragrafo un/co. A autenticao.o no.o se

escrituracaO contabil da empresa, devera ser

fani sem que esteja inscrito 0 empresario. OU

arquivado no Registro Pilblico de Empresas

a sociedade empresQria, que podera fazer au

Mercanlis.

tenticar livros no.o obrigatorios.
Comentario: Os procedimentos de auten

Art. 1.183. A escriturap'io sera feita em idi

ticaao dos livros contabeis pe la ]l.\nta Co

oma e moeda CDrrente nacionais e em forma

mercial estao disciplinados no art. 30 da Lei

contabil, por ordem cronologica de dia, mes e

9.934/94.

anD, sem intervalos em branco. nern entreli

Para que possam fazer prova a favor da
empresa, os livros adotados pe la empresa

nhas, hDrroes, rasuras. emendas DU transpor
tes para as margens.

devem ser levados para autentiea<;ao na Jun

Partigrafo unico. E permitido 0 uso de co

ta Comercial do Estado da sede da empresa.

digo de mJmeros DU de abreviaturas, que cons

Se os livros forem eseriturados manualmen

rem de livro proprio, regularmente aurenti

te ou em fie has utilizadas na eseritura<;ao me

cado.

diniea eles devem ser previamente autenti

Comentario: Os mesmos requisitos de es

cados. ]a quando forem obtidos atraves de

eritura<;ao eontabil constavam no art. 2° do

contabilidade informatizada eles devem ser

Decreto-Lei 486/69, ou seja, outro artigo que

autenticados posteriormente aos lanamen

nao acrescenta nada.

tos e a encadernacao. Somente podem levar

Os requisiros de escrilUracao contidos nes

os livros e fichas para autenlicacao no Regis

te artigo sao denominados requisitos intrin

tro Publico de Empresas Mercantis os empre

seeos, que dizem respeito a forma, ou seja,

sarios e soeiedades regularmente inseritos no

regulam a forma de escritura<;ao, tais coma a

referido registro.

obrigatoriedade da escritura<;ao em moeda
nacional, a obriga<;ao de seguir ordem croo

Art. 1.182. Sem prejuizo do disposto no art.

1.174, a escriturao.o ficara sob a responsabi

lidade de contabilista legalmente habilitado,
salvo se nenhum houver na localidade.

Comentario: Este artigo e uma reprodu
cao do art. 3" do Decreto-Lei 486/69.

16gica de dia, mes e ana, a proibi<;ao de fazer
rasuras, borroes, emendas ete.

o paragrafo 1" faculta ao contabilista uti
lizar c6digos numeric os e/ou abreviaturas
desde que cons tern em livro pr6prio, regu

larmente autenticado. Essa liberdade, con/e

Atendidas as exigencias fixadas pelo De

rida pela norma em analise, e de grande utili

creto-Lei 486/69, somente os profissionais

dade. Nao se imagina que algum contabilis

habilitados em contabilidade, devidamente

ta, ao inves de utilizar urn pIano de contas

inscritos no Conselho Regional de Contabili.

corn sistemas de c6digos reduzidos ou abre

dade, podem ser responsaveis pela escritu

vialUras, opte em, a cada lancamento conta

racao contabil da empresa. Na pouco prova

bil, eserever 0 nome da canta e 0 hist6rico

vel hip6tese de nao existir contabilista habi

do lancamento descrevendo 0 ato ou faro

litado no municipio onde se sitwi a sede da

contabil.

m} - - - - - - - - - - Florianopo/is, v. 3 - nO 5 - p. 63-75 - abril!julho 2003

CRCSC & vocE
Art. 1.184. No Diario serfio lanr;adas. com

lidade (formaao t€cnica de nivel medio) e 0

individualizap,io, c1areza e caracteriza(t:7o do

contador (bacharelado em nivel superior), nao

documento respectivo, dia a dia, por escrita

existindo, dessa maneira. a terceira dassifi

direta ou reprodur;fio, todas as operar;oes re

caao, tecnico em cU!ncias contabeis. obser

lativas aD exercicio da empresa.

Paragrafo r Admite-se a escriturar;fio re

sumida do Diario, corn totals que nao exce.
dam 0 periodo de trinta dias, reiativamente a
cantas cujas operQ(;oes sejam numerosas ou

realizadas fora da sede do estabelecimento,

desde que utilizados livros auxiliares regular
mente autenticados, para registro individua
lizado, e conservados os documentos que per

mitem a sua perfeita verificar;iio.
•

"

,

}--

Panjgrafo 2' Serfio lanr;ados no Diario 0

va-se ainda, que, ao se referir a este mesmo

profissional em artigos anteriores, este diplo
ma legal nao faz a mesma eonfusao. Aeredi

ta-se que 0 legislador se referiu a eontabiIis
ta, nao fazendo distinao as duas eategorias.

Ou e isso, ou ainda sera criada atraves de lei
uma graduaao espedfiea de "teenieo em d
encias contabeis", 0 que nao se acredita seja
o melhor entendimento.

Art. 1.185. 0 empresano ou sociedade

balanr;o patrimonial e 0 de resultado econo

empresaria que adotar 0 sistema de fichas de

mica, devendo ambos ser assinados por tecni

lan,amentos podera substituir 0 livro Diario

co em Ciencias Contabeis legalmente habili

pelo livro Balancetes Diarios e Balan,os, ob

tado e pelo empresario ou sociedade empre

servadas as mesmas formalidades extrinsecas

saria.

exigidas para aquele.

Comentario; Todos os atos e fatas conta'

Comentario; Neste artigo, 0 novo Codigo

beis realizados pela empresa, que tenham ou

Civil inovou. Em legisla6es anteriores nao

possam ter reflexo patrimonial, devem ser

existia essa previsao.

lanl;ados no livro diario, corn observancia das

Atualmente, eom a intensa informatiza

formalidades intrinsecas. Havendo movimen

c;flO dos sistemas contabeis, 0 livro diario na

taao em grande quantidade em cantas espe

forma original. ou seja, eseriturado manual

dficas, a empresa pod era optar par fazer lan

mente, praticamente foi abolido ..

amentos totaIizadores, dentro do mesmo

Acredita.se que corn esta norma ocorreu

mes. No entanto, deveni manter livro auxiIi

urn certo avano. A defasada legislaao foi

ar demonstrando os lanamentos de forma

complementada eom a alternativa de a em

anaIitiea. 0 balano e 0 demonstrativo de re

presa. ao inves de emitir 0 livro diario - que

sultado do exercicio deverao ser assinados

em algumas empresas pode ehegar a milha

pelo eontabilista responsavel e pelo empre

res de folhas por mes - pode emitir balance

sario ou administrador da sociedade empre

tes diarios, que, lanados no computador e

saria!.

totalizados, expressam 0 resultado patrimo

Interessante observar que, neste artigo, no

nial da empresa em tempo rea!. Esses balan

paragrafo 2°, surge a expressao tecnico em

cetes diarios devem respeitar tadas as for

ciencias contabeis. Ocorre que, em nosso pais,

malidades extrinsecas e intrinsecas. Apos

habilitada coma tecnico em cUncias con ta

todas essas etapas 0 livro deve ser autenti

beis, eertamente nao ha nenhuma pessoa,

eado no Registro Publico de Empresas Mer

pois, de aeordo corn 0 art. 2' do Decreto-Lei

can Us.

9.295/46 existem duas c1assificarroes distin
tas para 0 contabilista: 0 tecnico em conrabi-

An. 1.186. 0 livro Balancetes Diarios e Ba-
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/an<;:oS sera escriturado de modo que regis
tye:

I - a posiC;a.o diaria de cada uma das contas
ou titulos contabeis, pelo respectivo sa/do, em

,0 de custa niio sera levada em conta para a

distribui,iio de lucros, nem para as percenta

gens referentes a fundos de reserva;
III - 0 va/or das a,aes e dos titulos de renda
fixa pode ser determinado com base na res

forma de balancetes diarios;

[[ - 0 balan,o patrimonial e 0 de resu/tado

pectiva cota,iio da Bolsa de Valores; os niio
cotados e as participa,aes niio acionarias se

economico, no encerramento do exercicio.
Comentario: Da mesma forma que 0 arti.

riio considerados pelo seu va/or de aquisi,iio;

go anterior, 0 artigo 1.186 tambem nao tem

IV - os creditas seriio considerados de con

precedentes em legis!a,oes anteriores.

formidade com 0 presumivel valor de realiza

Na escritura,ao do livro de balancetes dia

fao, nao se levando em conta os prescritos DU

rios, todas as contas serao objeto de modifi

de dificil liquida,iio, salvo se houver, quanta

ca,ao de saldo a partir dos lan,amentos con

aDs ultimos, previsao equivalente.

tabeis efetuados. No fim de cada exercicio fi

Paragrafo unico. Entre os valores do ativo

nanceiro, que, normalmente. corresponde ao

podem figurar, desde que se preceda, anual

termino do ano-calendario. sera levantado 0

mente, a sua amortizar;:ao:

balan,o patrimonial e de resultado econ6mi.

I - as despesas de instala,iio da soeiedade,

co, ou, como se entendeu no artigo 1.179, 0

ate 0 limite correspondente a dez por cento do

demonstrativo de resultado do exercicio, corn

capital social;

base nos dados acumulados e consolidados
nos balan,os diarios.

II - os juros pagos aos acionistas da socie
dade anonima, no periodo antecedente ao ini.
cio das operafoes sociais, a taxa niio superior

Art. 1.187. Na coleta dos elementas para 0
inventario serao observados os criterios de

avalia,iio a seguir determinados:

a doze por cento ao ano, fixada no estatuto;
III - a quantia efetivamente paga a titulo
de aviamento de estabelecimento adquirido

I - os bens destinados il explora,iio da ativi

pelo empresario ou sociedade.

dade seriio avaliados pelo custa de aquisi,iio,

Comentario: Tanto no C6digo Comercial

devendo, na avalia,iio dos que se desgastam

de 1.850 quanto no Decreto-Lei 486/69 nao

ou depreciam com 0 usa, peia a,iio do tempo

existe disposi,ao semelhante, ja a Lei 6.404/

ou outros fatores, atender-se il desvaloriza,iio

76, em seu artigo 183 fixa criterios semelhan

respectiva, criando-se fundos de amortiza(:ao

tes para avalia,ao dos ativos das sociedades

para assegurar-Ihes a substitui,iio ou a con

anonima.

serva,iio do valor;

Este artigo especifica criterios para avalia

[[ - os valores mobiliarios, materia-prima,

,ao dos elementos patrimoniais inventariaveis,

bens destinados il aliena,iio, ou que constitu

sendo que, uma das principais inova,oes in

em produtas ou artigos da industria ou comer

troduzidas por este, e quanto ao aviamento

cio da empresa, podem ser estimados pelo cus

do estabelecimento comercial adquirido. Lem

ta de aquisi,iio ou de fabrica,iio, ou pelo pre,o

bra-se que aviamento, nada mais e que ° valor

corrente, sempre que este for inferior ao pre,o

suscetivel de avalia,ao subjetiva, que consi

de custo, e quando 0 pre,o corrente ou venal

dera 0 modo como os recurs os e fatores de

estiver acima do valor do custo de aquisi,iio,

produ,ao de empresa sao organizados para a

ou fabrica,iio, e os bens forem avaliados pelo

capta,ao da clientela e para gera,ao futura de

pre,o corrente, a diferen,a entre este e 0 pre-

lucros por parte da empresa.
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ler;a 0 conceito da Lei 6.404/76.

minol6gicas. Logo no inciso [aparece a expres

o paragrafo imico estabelece Iimites a ati

sao ... " que se desgastam ou depreciam corn 0

vac:;:ao dos ativos diferidos. lnteressante notar

usa " ... percebe-se facilmente a ausencia dos

que, nem 0 artigo em questao, nem mesmo 0

bens que se exaurem ou sao amortizaveis,

novo C6digo Civil usam 0 termo ativo diferi

como exemplo do primeiro grupo cita-se as

do ou ativo intangivel, no entanto, pelas ca

jazidas minerais e alguns tipos de lavoura,
como exemplo do segundo grupo tern-se os

gastas corn implanta<;6es pre-operacionais, os
ativos intangiveis, entre outros. Salienta.se que
no artigo 183 da Lei 6.404 niio ocorre 0 mes

racteristicas das despesas listadas, concIui.se

que 0 legislador se referiu aos ativos diferi
dos. No inciso I, ocorre a Iimita<;ao para ativa
r;ao das despesas de instalar;ao, ou pre-opera

cionais, em dez por cento do capital social,

mo esquecimento. Outra confusao que este

sendo que, essa Iimitar;ao, muitas vezes, e

artigo traz ocorre quando, ainda no inciso I,

impraticavel, pois, sabe-se que durante 0 pro

usa a expressiio fundo de amortiza<;iio. Essa

jeto de implanta<;ao de determinadas empre

expressiio pode trazer 0 falso entendimento

sas, 0 investimento pre-operacional pode che

que, mensalmente, a sociedade depositaria em

gar perto da integralidade do capital social.

urn fundo ou em urn banco cena quantia de

Outra limita<;ao aparece no inciso n, Iimita os

recurs os, correspondente a deprecia<;iio, amor

juros pagos aos acionistas da sociedade ana

tiza<;ao e exaustao para assegurar a substitui

nima a taxa maxima de doze por cento ao ano.

<;ao ou a conserva<;ao do valor.

A contabilizac:;:ao desses juros aos acionistas,

No inciso II desse artigo, surge a expres

antes que a sociedade esteja operando e 0

sac "estimados", acredita-se que nesse ponto

unico exemplo, no Brasil, de registro do custo

o legislador, cometeu urn equivoco, pois sabe

de oportunidade na contabilidade. 0 item III

se que os valores dos ativos circulantes lista

continua vedando 0 reconhecimento do avia

dos nesse inciso, sao objetivamente determi.

mento, ou fundo de comercio, modernamen

nados atraves do principio contabil do custo

te denominado de Goodwill. 0 reconhecimen

coma base de valor, a saber " ... 0 Custo de

to contabil continua sendo permitido somen

aquisit;ao de urn ativo ou dos insumos necessa

te nos casos de aquisi<;ao.

rios para fabrica-Io e coloca-Io em condi(oes
de gerar beneficios para a Entidade represen

Art. 1.188. 0 balan(o patrimonial devera

ta a base de valor para a Contabilidade, ex

exprimir. com fidelidade e clareza, a situa(iio

presso em termos de moeda de poder aquisiti

real da empresa e. atendidas as peculiarida

vo constante .. _", caso a obten<;ao desses ati

des desta, bem como as disposi(oes das leis

vos nao seja de forma dire ta, tern-se, ainda, a

especiais, indicara, distintamente, 0 ativo e 0

alternativa de usar como me to do 0 custo me

passivo.

dio. Em contabilidade, estimar nao e sinani

Paragrafo unico. Lei especial dispora sobre

mo de avaliar. Urn valor e estimado quando e

as informa(oes que acompanhariio 0 balan(o

fruto de uma suposic:;:ao ou arbitramento, DaO

patrimonial, em caso de sociedades coligadas.

e fruto de tecnicas contabeis.

Comentario: Atualmente, uma das maio

Tratando-se, ainda, em avalia<;6es, estra

res preocupar;6es do mundo econamico finan

nha-se 0 fato de nao existir previsao quanto iJ.

ceiro, e as fraudes contabeis que Ievaram a

avaliar;ao dos investimentos societarios em

bancarrota inumeras grandes empresas ate

controladas, corn isso, entende.se que preva-

entao consideradas eternas e perfeitas em re-
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la<;ao a sua saude. Tudo is so esta diretamen

te relacionado corn uma certa fragilidade da
legisla<;:ao que guia os procedimentos conta
beis e fiscais.

go Civil de 2002 nao exigir a demonstraao
das origens e aplica6es de recursos (doarl, e
ainda, como segunda novidade tern-se que na
norma em estudo 0 legislador lista como pea

Relacionado ao assunto contabil, aqui esta

obrigat6ria 0 "balano de resultado economi

a principal virtude do novO C6digo Civil. Esta

co". coma ja expoS. Se no comentario ao arti.

belecem-se, expressamente, rigores ao balan

go 1.179, entende-se que, na verdade, ele se

o patrimonial, exigindo fidelidade, clareza e

referiu ao demonstrativo de resultado econo

situaao real da empresa, tudo isso subordi

mico.

nado rigorosamente ao processo milenar das
partidas dobradas. Exigencias, essas, que nao

Art. 1.190. Ressalvados os casos previstos em

eram expressamente feitas pela Lei 6.404/76

lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob

(que tern sido tomada como base). Essa lei,

qualquer pretexto, podera fazer ou ordenar

nos artigos 178 a 188, estabelece os conceitos

diligencia para verificar se 0 empresario ou a

contabeis, criterios e procedimentos para a

sociedade empresaria observam, ou mio, em

elaboraao do seu balano patrimonial, nor

seus livros e fichas, as formalidades prescritas

mas que tambem podem ser aplicadas as de

em lei.

mais sociedades, desde que tal aplicaao es
teja prevista no contrato social.

Comentario: Este artigo e 0 chamado prin

cipio do sigilo dos Iivros mercantis, segundo

No paragrafo imico deste artigo, referente

esse, os dados e lanc;amentos da escriturac;ao

as informa6es que acompanharao 0 balano

contabil e a forma como ela e efetuada somente

patrimonial, Fiuza (2002, p.1.056) comenta;

interessam ao proprio empresario. No entan

" ... referente a apresentac;ao de relat6rios e in

to, 0 paraiso nao chegou para os sonegado.

forma6es que devem acompanhar 0 balano

res; esse mesmo artigo faz excec;ao aos casos

patrimonial das sociedades coligadas, vincu

previstos em lei.

ladas a urn mesmo grupo economico, e a pr6

de empresaria pode ser obrigado a exibir seus

pria Lei das Sociedades Anonimas (Lei n.

livros contabeis ou mercantis, especialmente

6.404/76, artigos 247 a 253)".

em materia tributaria e para fins de produC;ao

0 empresario DU a socieda

de provas. E importante lembrar que a lei de
Art. 1.189. 0 balan(o de resultado econo

falencias (Decreta-Lei n.7.661/45, artigol86,

mico, ou demonstra(ao da conta de lucros e

VI) tipifica coma crime falimentar, punivel 0

perdas, acompanhara 0 balan(o patrimonial

devedor corn detenc;ao de seis meses e tres

e dele constarao credito e debito, na forma da

anos, Quando concorrer 0 empresario para corn

lei especial.

a inexistencia dos Iivros obrigat6rios ou sua

Comentilrio; Pelo artigo 176 da Lei 6.404/
76, as demonstra6es financeiras que deveri

escrituraao atrasada, lacunosa, defeituosa ou
confusa.

am acompanhar 0 balano patrimonial eram;

a) demonstraao dos lucros ou prejuizos acu

Art. 1.191. 0 juiz s6 podera autorizar a

mulados; b) demonstraao do result ado eco

exibi(ao integral dos livros e papeis de escritu

nomico; c) demonstraao das origens e apli

ra(ao quando necessaria para resolver ques

cac;oes de recursos.

Corn a nova legislaao surge duas novida
des, a primeira se deve ao fato do novo C6di-

toes relativas Cl sucessao, comunhao ou socie
dade, administra(ao ou gestiio ti conta de ou

trem, ou em caso de fallincia.
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PaYligra{o r 0 jUiz ou tribunal que conhe

que constava no projeto original do novo Co

cer de medida cautelar ou de ariio pode, a re

digo Civil. DisposiCao semelhante ao que dis

querimento ou de afielo, ordenar que os livros

poe este artigo esta prevista no arligo 20 do

de qualquer das partes, ou de ambas, sejam

C6digo Comercial de 1.850.

exarntnados na presenfQ do empresario DU da

Ocorrendo recusa da apresentaao dos li

sociedade empresaria a que pertencerem, ou

vros contabeis solicitados judicialmente, es

de pessoas por estes nomeadas, para deles se
extrair 0 que interessar iJ. questiio.
Paragra{o 2" Achando-se os /ivyos em ou

trajurisdiiio. nela se farti 0 exame, perante 0
respectivo juiz.

Comentario: Este artigo naD tTaz nada
novo, regras semelhantes a estas existem pre

vistas nos artigos 18 e 19 do Codigo Comerci
al de 1.850, complementados pelos artigos 159
e 160 do Decreta-Lei n. 7.661/45.

tes serao apreendidasjudicialmente. Na hipo

tese da requisi,30 dos Hvros para produ,ao
de provas, as alega,oes apresentadas pela
parte cantraria serao tidas como verdadeiras,
servindo a recusa coma confissao. No entaD

to, ainda que, inicialmente, tenha ocorrido a
confissao pe la recusa da apresenta,ao dos H
vros, essa confissao pode, no curso do pro
cesso, ser eliminada pela apresenta,30 de pro

va documental que demonstre a contrario.

Conforme este artigo, 0 juiz mediante a,ao

"

judicial propria pode ordenar a exibi,ao de

Art. 1.193. As restri,oes estabelecidas neste

parte, ou de toda a documenta,ao contabil da

Capitulo ao exame da escriturariio, em parte

empresa, para resolver questoes relativas a

ou par inteiro, mio se aplicam as autoridades

sucessao, comunhao DU sOciedade, adminis

fazendarias, no exercicio da (iscalizariio do

trat;ao ou gestao cl (onta de outrem. nos pro.

pagamento de impostos, nos termos estritos das

cessos falimentares e de concordata. A exibi

respectivas leis especiais.

,ao dos livros e documentos contabeis deve

Comentario: 0 artigo 195 da Lei n. 5.172/

fa ser feita. necessariamente. na present;a do

66, mais conhecido como Codigo Tributario

empresario ou de pessoas por este ou pela

Nacional, em seu artigo 195 contem regra no

sociedade empresaria indicada. Se a documen

mesmo sentido: "Para os efeitos da legisla.

tac;ao contabil estiver localizada em comarca

riio tributaria, niio tem ap/ica,iio quaisquer

diferente, a eXibi,ao sera feita perante 0 res

disposh;oes legais excludentes ou limitativas

pectivo juiz.

do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papeis e efeitos comer

Art. 1.192. Recusada a apresentariio dos /i

ciais ou (iscais dos comerciantes, industriais

vros, nos CQSOS do artigo antecedente, serao

ou produtores, ou da obriga,iio destes de exi

apreendidos judicialmente e, no do seu para

bi-los.

grato r, ter-se-a como verdadeiro 0 alegado

Paragrafo unico. Os /ivros obrigatorios de

pela parte contraria para se provar pelos li

escritura(:Qo comercial e fiscal e os comprovan

tes dos lanramentos neles efetuados seriio con

vros.

Paragra{o unico. A confissiio resultante da

servados ate que ocorra a prescririio dos cre

recusa pode ser elidida por prova documental

ditos tributarios decorrentes das operaroes a

em contrtirio.

que se refiram". Deste modo, a autoridade fa

Comenttirio: Interessante observar que a

zenrlaria, no exercicia de sua funt;.:ao, disp6e

expressao "elidida" constante no paragrafo

de competencia e prerrogativas legals para exa

tinieo veio substituir a expressao "destruida"

minar, ate oeorrer a preseri,ao, a documenta-
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aa cantabil das empresas. Salienta-se que 0

para as filiais ou agencias da sociedade es

exercicio da fiscalizac;ao nao se refere, ape

trangeira que funcione no Brasil mediante au

nas, ao pagamento de impostos, como se en

torizaao, nos termos dos artigos 1.134 a

tende aa ler este artiga, mas de tada e qual

1.141 desta Lei. Este regramento e valido para

quer tributo ou exac;ao tributaria.

as operac;6es e neg6cios ocorridos no territ6
riD brasileiro.

Art. 1.194.0 empresario e a soeiedade em,
presaria sao obrigados a eonservar em boa

guarda toda a eseritura,ao, eorrespondiinei

Conclusao
Apos 0 estudo dos artigos inerentes a con

as e mais papeis cancernentes a sua ativida

de, enquanto nao oeorrer preseri,ao ou deea

tabilidade, eonclui-se que esse novo regramen

dencia no tocante aos atas neles consignados.

to disposto no novo C6digo Civil, trouxe a

Comentario: Regramento praticamente

partir de 11 de Janeiro de 2003, algumas ino

identic 0 existia no artiga 4" do Decreta-Lei

va6es. Algumas des sas inova6es saD posit i

486/69, que trata da escrituraaa e livras mer

vas, outras nern tanto.

cantis.

Como positivo tern. se a exigencia expres.

Os livras cantabeis, natas fiscais, dupli

sa de fidelidade, clareza e situaao real da

catas, recibos, contratos e demais docurnen

empresa no balano patrimonial, e ainda, uma

tos habeis, id6neos e necessarios a atividade

certa modernizaao no que tange a emissao

empresarial que embasaram os lanamentas

do livro Diario, autorizanda a substituiao

na escritura<;ao mercantil devern ser rnanti

deste pelo IivlO de Balancetes Diarios. Corn

dos em boa ordem e conserva<;ao pelo prazo

essas virtudes, 0 novo Codigo Civil plOvavel

correspondente a prescri<;a.o ou decadencia

mente reduzira urn dos grandes problernas

das abriga6es au dos respectivas efeitas dos

atuais do mundo economico financeira que e

atas praticadas. Os artigas 20S a 211 desta

a fraude contabil, e ainda, camo virtude a acei

lei estabelecern os prazos prescricionais e de

taao do livro de Balancetes Diarios, melho

cadenciais que saa aplieaveis as abriga6es,

rando a operacionalidade das contabilidades

contratos e neg6cios mercantis.

e reduzindo custos corn a lavratura do dia
rio.

Art. 1.195. As disposi,oes deste Capitulo

Ja os defeitos, confus6es e em algumas si

aplicam-se as sucursais, ftliais ou agendas,

tuac;6es aberra<;6es, infelizrnente san inume

no Brasil, do empresario ou soeiedade eom

loS. Aparece a pea contabil denominada Ba

sede em pais estrangeiro.

lano de Resultado Economico, que apos es

Comentario: Anteriormente ao novo C6

tudo sabre 0 tema conclui-se que alegislador,

digo Civil, as regras e formalidades aplica

plOvavelmente, se referiu a tradicional De

veis as sociedades estrangeiras estavam pre

monstra,ao do Resultado do Exercicio. Na lei

vistas no Deereto-Lei n. 2.627, de 26 de Se

em questao surge a expressao Tecnico em Ci

temblO de 1940. Basieamente, as regras eram

encias Contabeis, que apos exposi,ao de mo

as mesmas que as contidas neste artigo

tivos, embasada em legisla,ao especifica, acre

1.19S.

dita-se que 0 novo Codiga Civil nao criou essa

o regramento previsto nesta Lei relativas

nova classifica<;ao para 0 profissional de con

a escrituraao contabil da empresa e valida

tabilidade, mas sim, fez outra confusao. Mais

tambem para os estabelecimentos sucursais.

adiante se encontrou 0 termo "que se desgas-
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tam ou depreciam", esquecendo 0 legislador

riar atraves das tecnicas contabeis. 0 artigo

dos Hens que se exaurem e amortizarn. Ain.

em questao peca tambem por omissao, pois

da no mesmo artigo, surge 0 termo fundo de

naD prey€: coma avaliar os investimentos em

amortiza<;ao, criando 0 falso entendimento que

coligadas, levando-nos a concluir que conti

a empresa depositaria em um fundo 0 valor

nuam valendo os regramentos da Lei 6.404/

correspondente a cotas mensais para substi

76. Outro ponto impraticavel que ocorre e 0

tUi<;ao ou conserva<;ao de bens constantes no

fato dessa norma estabelecer limites it ativa-

ativo permanente.

f;ao de atiVQS intangiveis, limites estes inacei-

Outro artigo que apresen

ta varios pontos criticos e 0 que estabelece

/

taveis na pratica.

regras para avalia<;ao dos elementos patrimo

Como advertencia final, lembra-se aos con

niais inventariaveis; esse artigo prey€: que a

tabilistas da importancia de document are m

empresa estime alguns valores, quando na

suas atribui<;oes e responsabilidades dentro da

verdade, a empresa pode facilmente inventa-

entidade, na forma do artigo 1.178 desta lei.
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