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RESUMO 
 
 

Neto, José; Ferreira Filho, José; Pessoa, Lucas; Carmo, Marco Antônio. A Inscrição Estadual e 
a Dívida Ativa. 2002. 38 f. Artigo (Pós Graduação em Gestão Tributária). Universidade 
Salvador, Salvador. 
 
Palavras Chaves : Dívida Ativa, Cadastro de Contribuintes, Secretaria da Fazenda do Estado da 
Bahia, Demonstrações Contábeis. 

 
 

Este artigo objetiva apresentar uma análise sumária sobre a função de controle do 

cadastro estadual, mais especificamente no que tange aos requisitos e procedimentos para a 

concessão da inscrição estadual, realçando algumas circunstâncias em que, do ponto de vista 

eminentemente prático, se revelam deficiências que mantém a potencialização de alimentação da 

Dívida Ativa Estadual. 

Sugere, em seguida, medidas de cunho legal que autorizam à sociedade, através do seu 

gestor, o Estado, salvaguardar o direito aos ativos legais confiados a este – o Erário – minorando 

o potencial nocivo das empresas que tentam iniciar sem capacidade econômica mínima ou que, 

logo após iniciadas, tornam-se insolventes, de transferirem seus prejuízos particulares para a 

Dívida Ativa Estadual, via sonegação fiscal. 

Por fim, identifica no mecanismo da escrituração contábil, cuja obrigação está 

abundantemente exposta na legislação pátria, o instrumento viabilizador da democracia do 

tributo, ao tempo em que informa os procedimentos analíticos pelos quais o Estado, em nome da 

sociedade que representa, pode utilizar para minorar a sangria proporcionada pela sonegação 

fiscal derivada da incapacidade e da ineficiência, enquanto a pessoa jurídica ainda está ativa e 

operante, ainda capaz de contrapor seus interesses com os da Lei. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Para a Administração Pública em geral, a organização, o acompanhamento e o controle da 

vida econômica dos sujeitos passivos das exações estaduais constituem uma necessidade imposta 

por vários princípios constitucionais, entre eles o que protege o direito à livre iniciativa, exposto 

no inc. XIII do art. 5º da nossa Carta Magna. 

 Embora ali se prescreva uma visão ampla deste princípio, há que subordiná-lo ao interesse 

maior da sociedade que como este, elegeu outros de semelhante importância, aos quais é mister 

igual atendimento, servindo a ambos propósitos o Estado, como procurador geral da sociedade 

nacional, autorizado com poderes amplos para dirigi-la, garantindo sua liberdade, vida social, 

patrimônio ambiental, individual, coletivo, o trabalho, a saúde, e tantos outros bens. 

 Imbuído desta responsabilidade, cabe ainda ao Estado administrar a confluência de 

interesses econômicos originários das pessoas particulares, que investem na produção de bens 

para um mercado cheio de necessidades, e ao realizarem tais propósitos utilizam, na maioria das 

vezes, a personalidade jurídica, conhecida como empresa. 

 Para satisfazer a demanda de negócios entre os indivíduos e a própria coletividade, nossa 

Constituição Federal elege a Administração Pública como gestora geral e a ordena, dentro dos 

princípios que elenca no seu art. 37, in verbis: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade  e eficiência e, também, ao seguinte:...” 

 

 Do princípio da legalidade nasce a necessidade de observância fiel às leis que disciplinam 

todos os atos administrativos; da impessoalidade, a obrigação de a lei dirigir-se a todos, 
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relativamente; da moralidade, o requisito de que todos os atos administrativos sejam corretos, 

éticos e dirigidos para o bem das pessoas e da sociedade; da publicidade, a mais plena divulgação  

de tudo o que, uma vez decidido, interfira na vida das pessoas físicas ou jurídicas; do princípio da 

eficiência, mais jovem deste rol, nasce um contexto totalmente novo e amplo, porque por ele a 

administração pública não está somente autorizada a agir mas obrigada a agir e a aperfeiçoar o 

que faz, sempre que identificar um método mais eficaz de procedimento. 

 Não se trata aqui apenas do modo de execução de uma tarefa. Entendemos que o escopo 

deste princípio envolve a percepção das regras que dispõem sobre a tarefa, de forma que, vindo a 

descobrir um melhor resultado mediante o aperfeiçoamento destas regras, torna-se obrigação, 

pelo princípio da eficiência, informar a quem de direito sobre isto. 

 Assim, buscando a definição do propósito deste trabalho, verifica-se que o exercício 

cotidiano da Administração Tributária, sobretudo particularizando a variável  arrecadação de 

impostos incute uma preocupação que se tornou constante não só do Estado da Bahia, mas de 

todos os entes da Federação, muito mais após a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

saber: a Dívida Ativa, com os seus fatores de crescimento, a impossibilidade de sua contenção e 

de sua cobrança total, o peso contábil no orçamento estadual e, por fim, a noção de ineficiência 

que esta conta pública se nos oferece. 

 É indiscutível o acerto dos Tribunais de Contas quando apontam esta anomalia histórica 

no seio do controle público, exigindo maior eficácia administrativa na sua condução. Também é 

inegável que todos reconhecem a impossibilidade de sua cobrança dentro do contexto legal e 

judiciário do nosso país, pois é sabido que a dívida ali lançada não consegue oferecer, na prática, 

constrangimentos legais sérios aos seus titulares, vez que ágeis e múltiplas são as providências 

evasivas à disposição dos devedores, desde o simples fechamento das empresas e posterior 
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abertura de outras, com novos titulares, até a postergação da questão na pauta eterna da justiça, 

ou ainda, o abandono da empresa e retorno à informalidade. 

 É notório, ainda, que os cartórios das varas de fazenda pública do país estão abarrotados 

de processos, cujas execuções são improváveis de se definirem, quando não impossíveis, nem 

sempre pela falta de servidores ou de estrutura, mas de bens a executar. Perguntamos: seria por 

que todos os responsáveis tributários não mais existem? Improvável. Seria por que não teriam 

bens? Nem sempre. A verdade é que a riqueza do país não é contabilizada em grande parte, seja 

na ordem individual, pela ausência de declarações ao imposto de renda, seja na ordem das 

pessoas jurídicas, pelas omissões de declarações integrais ou de dados parciais, porque se sabe 

que a renda clandestina à estatística oficial pode ser tão grande quanto esta. E por que causa? 

Porque não existe contabilização obrigatória da riqueza geral das pessoas. 

Isto provoca uma desgastante rotina no controle do cadastro de contribuintes estaduais 

posto que  algumas empresas são formadas por sócios que não têm a vontade real do negócio, 

mais conhecidas por “laranjas”, no jargão fiscal, pois que emprestam seu nome 

inescrupulosamente à titularidade de uma responsabilidade fiscal importante para a sociedade, 

pois é através do exercício desta responsabilidade que ingressam os impostos que sustentam a 

administração pública e permitem a satisfação das necessidades públicas mais genéricas: a saúde, 

a segurança, a educação, etc. 

 Em outros casos, as declarações fictícias de capacidade econômica para desempenho de 

uma atividade negocial equivalem a um mergulho suicida, onde particulares muitas vezes 

inexperientes entram na guerra do mercado sob autorização administrativa, vindo a submergir, 

após a primeira “batalha”, na plena insolvência. Ora, esta insolvência quase sempre se materializa 

em grave ônus para os três financiadores forçados da atividade econômica, depois do capital: o 

empregado, o fornecedor e a sociedade.  
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CAPÍTULO I 

SEÇÃO ÚNICA 

DELIMITAÇÃO DO OBJETO E DO MÉTODO 

 

 O objeto deste trabalho concentra-se no modelo administrativo para a concessão da 

inscrição estadual no Estado da Bahia, no período de 1998 a 2001, enfocando um período rico em 

mudanças organizacionais, no qual a Secretaria da Fazenda muito investiu para que os 

procedimentos também desta área fossem unificados, consensuados e ofertados aos setores 

administrativos em sistema informático on-line. 

 Da desburocratização resultante, a instituição colheu frutos preciosos, posto que ofertou 

ao seu público cliente serviços de melhor qualidade, em atendimento presencial ou via rede, 

relaxando condições e requisitos antes impostos o cadastro, sem, por isso, identificar perdas 

importantes de controle. 

 O centro da nossa pesquisa está na observação sistemática das características dos 

contribuintes que têm seus débitos lançados na Dívida Ativa, com ênfase nas causas que estão 

presentes desde a concessão da inscrição estadual. Para tanto, os dados fiscais de inscrição, baixa 

e cancelamento no período, dentre outros, são suporte fundamental à análise, bem como os casos 

de empresas específicas rigorosamente acompanhadas no trato administrativo neste período, além 

dos dados sobre a Dívida Ativa, crescimento, perfil das empresas e histórico comportamental 

durante as Leis de Redução de Benefícios havidas no período.    

 Destarte, através do método dedutivo, analisamos a legislação para encontrar o modelo ali 

idealizado da empresa contribuinte, aplicando, em seguida, o método indutivo, que nos permite 
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retirar do caso concreto os desvios e distorções do modelo, evidenciando suas causas e sugerindo 

propostas solucionadoras. 
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CAPÍTULO II 

SEÇÃO I 

O CADASTRO ESTADUAL: PROCEDIMENTOS 

 

 À primeira vista, o cadastro estadual de inscrições não passa de um banco de dados de 

grande porte, com alto índice de dinamismo e fluxo de informações, cheio de interações com os 

diversos programas de controle, para os quais exerce o papel de fonte. No entanto, a sua 

importância para todo o processo de arrecadação dos tributos estaduais e controle da atividade 

econômica em geral, inclusive no plano estatístico, o torna no programa do mais alto interesse 

estadual, por sabermos residir ali a fonte dos dados mais preciosos para sua própria manutenção: 

os entes tributados. 

 O cadastro estadual baiano, com seus 150 mil inscritos ao final de 2001 (Fonte: Sistema 

de Dados Tributários - SIDAT) está orientado por regras modernas e interage totalmente com as 

previsões do Regulamento do ICMS. Esta interação é feita através de comandos positivos ou 

negativos expostos no decorrer dos procedimentos funcionais internos ou desde a operação 

remota, via Internet, abrindo ou frustrando automaticamente a operacionalização de pedidos do 

contribuinte, conforme sejam satisfeitos ou não os requisitos legais deste, ligados ao pedido. 

 O cadastro guarda também um período histórico do contribuinte, haja vista a previsão 

legal de ação do poder público sobre até cinco anos anteriores visando a recuperação dos tributos 

incidentes neste período, questão juridicamente definida pelos conceitos de decadência e 

prescrição, que são, respectivamente, a perda do direito e a perda do direito de ação. Por esta 

razão, mantém registros dos ativos e inativos, cancelados ou baixados, bem como dos créditos 

constituídos. 
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SEÇÃO II 

CONTEÚDOS DO CADASTRO 

 

 A primeira fase do registro cadastral envolve a identificação qualitativa do contribuinte, 

expondo sua razão social, nº de inscrição comercial, estadual e federal, endereço completo da 

empresa e dos titulares, sócios atuais e anteriores, contabilista, atividade, condição da empresa, 

forma de apuração, dados estes que a empresa detém, somente por estar considerada ativa. 

 Na segunda série de registros, identificam-se aqueles que se derivam da operação 

comercial propriamente dita, como a concessão de talonários fiscais ou equipamentos emissores 

de cupons fiscais, de regimes especiais, de benefícios fiscais, condições especiais de 

procedimentos, etc. 

 Por último, e ainda fazendo parte dum contexto cadastral mais amplo, o histórico 

numérico do contribuinte, onde surgem todos os dados de valor econômico, importantes à 

Fazenda Pública, tais como sua arrecadação, compras e faturamento, apuração de créditos, autos 

de infração, notificações, denúncias espontâneas, enfim, todo o contexto de dados comerciais e 

fiscais cuja disponibilidade para a função de controle é imperiosa. 

 Mas como se pode aludir à eficiência de um cadastro? Esta eficiência não se aplica à 

correta e segura guarda dos dados em meios magnéticos, nem à garantia de fluxo de registros 

precisos entre as diversas inspetorias fiscais do Estado. Falar neste sentido seria manter o foco do 

cadastro como um mero banco de dados, a que nos referimos no início. 

 



 5

SEÇÃO III 

CADASTRO ESTADUAL: FINALIDADE 

 

O cadastro eficiente diz respeito à qualidade dos entes tributados em relação ao objetivo 

para o qual o Estado os controla. Se um cadastro de clientes de uma empresa tem em seu bojo 

diversos exemplos com inadimplência contumaz e interação difícil com os seus objetivos, a ponto 

de em razão disso não se poder realizar um planejamento ou um negócio eficaz, dizemos que ela 

tem um “cadastro sujo”. Esta sujeira deriva-se da inaptidão de vários dos seus registrados de 

oferecerem ao executivo da empresa um nicho de clientes com potencialidade plena para bons 

negócios. Que se faz? Busca-se identificá-los e retirá-los do cadastro de trabalho, porque estão 

incoerentes com os objetivos daquela empresa. 

Não há porque estranhar a semelhança entre este exemplo e o foco que queremos dar ao 

cadastro de empresas contribuintes do Estado da Bahia. Este é um retrato histórico e também 

atual: O Estado, em nome da sociedade, tem mantido a inscrição estadual de contribuintes vários, 

que satisfazem, de início, os requisitos formais propostos em obediência à previsão da livre 

iniciativa, defesa pelo inc. XIII do art. 5º da Constituição Federal, e no Estado da Bahia, pelo art. 

5º da Lei 7.014/96, e no Regulamento do ICMS/BA, nos arts. 176 a 183, e que depois são 

identificados insolventes ou inativos, geralmente com débitos que vão alimentar e fazer crescer a 

dívida ativa.  

Mas o que se deve fazer? Negar a inscrição? Não. Isso feriria justamente a livre iniciativa, 

cuja pertinência como princípio constitucional é inquestionável. Sabe-se que somente através da 

livre iniciativa os mercados têm efetivamente sua possibilidade de crescimento e fortalecimento. 

Negar os efeitos da livre iniciativa seria tentar contradizer a essência do próprio sistema 
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capitalista, único sobrevivente em nossos dias, contra o qual tem sido difícil provar melhor 

modelo, apesar de visíveis as necessidades de ajustes. 

Mitigar a livre iniciativa? Talvez. Mas com que fundamento? Vários. Poderia começar 

com a previsão constitucional da “sociedade livre e justa”, exposta no inc. I do art. 3º , vez que o 

conjunto das dívidas particulares impagáveis constituem indubitavelmente uma ameaça à justiça 

que se pretende alcançar pelo sistema tributário. Depois, poderia recorrer ao caput do Art. 5º , e ao 

seu inc. XXII, no tocante à propriedade vez que, sendo o Estado uma personalidade jurídica de 

direito público, tem um conjunto de bens que formam o seu patrimônio, também protegido por 

este comando e assim, impróprio de ser objeto da locupletação alheia, via sonegação. 

Por último, poderia passear pelos princípios do sistema tributário, entre eles o disposto no 

art. 184 do Código Tributário Nacional – CTN, cujo caráter impositivo aos contribuintes não 

pode ser ignorado ou desprezado. Imposição legal, é claro, além de justa, democrática e 

proporcional à capacidade de pagamento, como prediz o nosso Código Tributário.  À empresa, 

como personalidade jurídica, não é dada a possibilidade de escolher qual lei irá cumprir. 

Submete-se a todas, indistintamente. O padrão contábil da formação de preços é sempre justo e 

impossibilita o prejuízo, se observado. Portanto, a sonegação é sempre uma decisão de 

prioridades, e esta visão de valor só pode ser alcançada quando o sócio abstrai-se da 

personalidade jurídica. 

Em tempos de responsabilidade fiscal, é cada dia mais justo pensarmos na agressão que 

representa para a sociedade a sonegação fiscal por afligir diretamente o orçamento público no 

campo das receitas, provocando uma necessária diminuição das despesas, momento em que o 

gestor executivo é obrigado a diminuir a despesa orçada, deixando de produzir bens ou serviços 

que já estavam sob expectativa do público. 
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Considerando o volumoso leque de reclamações sociais de todos aqueles que esperam 

algum investimento do Estado, não é difícil compreender como a certeza de uma receita 

orçamentária faz bem ao executivo, e, ao contrário, como a certeza do seu não-atingimento 

prejudica-o, tanto técnica quanto administrativa e politicamente. 

Daí que o cadastro eficiente visa tão-somente resguardar a receita estadual através de 

ações específicas, que minorarão significativamente o desequilíbrio provocado pela sonegação. 
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SEÇÃO IV 

O CONTROLE FISCAL SOBRE OS CONTRIBUINTES 

 

 Estudando o papel que o controle exerce ou deveria exercer, na figura do cadastro de 

contribuintes, abordaremos inicialmente o que ele representa. O controle é exercido pela 

Administração Tributária de cada uma das Secretarias de Fazenda estaduais, através da definição 

legal de obrigações acessórias previstas no § 2º do art. 113 do CTN, combinado com os arts. 34 a 

36 da Lei 7.014/96. Têm, estas instituições, a responsabilidade de fazer chegar aos cofres 

públicos o numerário resultante da aplicação dos diversos modelos tributários estaduais aos fatos 

geradores ocorridos nas suas circunscrições, por seus entes passivos tributários. 

 A manifestação mais direta do controle sobre os contribuintes se dá pelos prepostos 

fiscais, em conjunto com todos os programas instrumentais desenvolvidos para análise individual 

ou coletiva dos registros comerciais dos contribuintes, tudo vinculado necessariamente às 

prescrições da Lei, dos regulamentos e da legislação menor que disciplinam o sistema tributário 

estadual.  

Desta forma, periodicamente chega-se à escrituração fiscal de cada contribuinte aplicando 

as rotinas de auditoria adequadas, sumária ou profundamente, visando a  homologação dos 

lançamentos feitos em dado exercício. 

 Para o desenvolvimento de controles cada vez mais automatizados, o contribuinte declara 

mensalmente seus principais números comerciais, realizando a própria apuração e recolhendo, 

baseado nesta, o imposto encontrado devido.  

Tem-se que da análise dos dados destes documentos – a Declaração Mensal de Apuração 

do ICMS - DMA ou a Declaração de Movimentação Econômica da Microempresa e Empresa de 
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Pequeno Porte - DME, no caso da Bahia – podem ser retiradas informações que, submetidas a 

critérios, definirão o interesse à fiscalização, conforme o grau de fuga ou atenção ao modelo 

padrão deste segmento ou método de apuração do imposto. 

 Também, com um sucesso ainda incipiente, tem-se a transferência dos modelos escriturais 

manuais para os processados eletronicamente, posto que os registros destes últimos podem ser 

mais facilmente produzidos, guardados e comunicados, além de custarem bem menos às 

empresas seu processamento e à máquina fiscal sua manipulação. 
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SEÇÃO V 

O INGRESSO NO CADASTRO ESTADUAL. INEFICÁCIA DOS 

PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO. 

 

Há algum tempo, certamente, um dos assuntos mais polêmicos envolvendo a atividade de 

tributação é o da efetividade dos critérios estabelecidos para permissão de ingresso de 

determinada empresa no cadastro de contribuintes. Discute-se bastante a respeito das exigências a 

serem observadas quando da concessão da inscrição. Acreditamos ser este um dos temas que 

mais provocam reflexões sobre o acerto ou não da sistemática adotada, principalmente quando 

nos vemos diante de empresas que são constituídas única e exclusivamente com a finalidade de 

burlar a legislação vigente, acarretando, como conseqüência, o não cumprimento das obrigações 

tributárias impostas.  

Tomando como exemplo a realidade da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia,  

vejamos quais são os procedimentos a serem observados pelo empresário, bem como, as 

verificações que devem ser realizadas pelo fisco, quando da concessão de inscrição no cadastro 

estadual de contribuintes, dispostas, respectivamente, nos arts. 154 e 156 do Regulamento do 

ICMS – RICMS, aprovado pelo Decreto 6.284/1997: 

 

“Art. 154. A inscrição será requerida com apresentação das 
informações necessárias ao cadastramento, mediante preenchimento 
do DIC-e, exceto quando requerida pelos contribuintes indicados no § 
8º; ou mediante preenchimento do DIC, devendo, neste caso, ser 
anexados os seguintes documentos: 
 
I - para a condição de CONTRIBUINTE NORMAL: 

a) Fotocópia do contrato de locação ou de documento que autorize a 
utilização do imóvel ou que comprove sua propriedade; 
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b) Fotocópia do contrato social, registro da firma individual, estatuto ou 
ata de constituição da sociedade, com prova de estarem devidamente 
arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia, ou título de 
nomeação expedido pelo referido órgão, quando se tratar de 
leiloeiro; 

c) Fotocópia do contrato social ou ata de constituição da sociedade 
civil, com prova de estar o instrumento devidamente registrado no 
Cartório de Títulos e Documentos; 

d) Fotocópia do ato de criação, tratando-se de órgão da administração 
pública, entidade da administração indireta ou fundação instituída e 
mantida pelo poder público, devidamente publicado no Diário 
Oficial; 

e) Fotocópia da cédula de identidade, do CPF ou CNPJ, conforme se 
trate de pessoa física ou de pessoa jurídica, e do comprovante de 
endereço do titular ou dos sócios, diretores ou responsáveis, salvo em 
se tratando de sociedade anônima, hipótese em que se observará o 
disposto no & 1º do art. 184; 

f) Fotocópia do Cartão de Inscrição no Cadastro Geral de 
Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGC/MF) ou outro 
documento que o substitua; 

g) Croqui ou mapa de localização do estabelecimento ou imóvel rural, 
com indicação, inclusive, de pontos de referência, além de outras 
indicações que facilitem a localização do imóvel, tais como, outra 
denominação porventura atribuída ao logradouro ou antiga 
numeração do imóvel, bem como a denominação de imóveis rurais 
mais próximos, conhecidos na região; 

h) Tratando-se de contribuinte obrigado ao uso de equipamento Emissor 
de Cupom Fiscal (ECF), se a expectativa de receita bruta anual for 
inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), declaração 
informando essa situação. 

(...) 

Art. 156. Compete à Inspetoria Fazendária a apreciação de pedido de 
inscrição, após análise e emissão de parecer conclusivo, por preposto 
fiscal. 

§ 1º Quando se tratar de inscrição de contribuinte na condição de 
microempresa, empresa de pequeno porte, ambulante, contribuinte 
especial ou produtor-SimBahia Rural, poderá ser dispensada a 
realização da vistoria prevista neste artigo, a critério da autoridade 
fazendária local. 

§ 2º  Revogado. 

§ 3º  Revogado. 
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§ 4º Não se exige a realização da vistoria de que cuida este artigo 
para concessão de inscrição a pessoa estabelecida em outra  unidade 
da Federação na condição de contribuinte substituto. 

§ 5º Poderá, a Secretaria da Fazenda, antes da concessão da 
inscrição, exigir: 

I - o preenchimento de requisitos específicos estabelecidos em 
dispositivos legais ou regulamentares federais, estaduais ou 
municipais, segundo a categoria, o grupo ou o setor de atividades em 
que se enquadrar o contribuinte; 

II - a apresentação de documentos e informações necessárias à 
apreciação do pedido; 

III - a comprovação da compatibilidade do capital social 
integralizado com a atividade; 

IV - a comprovação da compatibilidade entre as instalações físicas 
do estabelecimento e a atividade econômica a ser exercida, salvo se, 
pela tipicidade da natureza das operações, não devam as mercadorias 
por ali transitar; 

V - a comprovação da capacidade econômico-financeira do titular ou 
sócio, em relação a sua participação no capital social declarado ou à 
atividade a ser exercida.” 

Com exceção das disposições constantes no § 5º do art. 156, podemos afirmar que as 

demais dizem respeito a formalidades meramente burocráticas, em nada servindo, efetivamente, 

para dar ao Estado a segurança de estar concedendo inscrição estadual a uma empresa que irá 

adimplir com suas obrigações tributárias, ou, no mínimo, que oferecerá condições de recuperação 

do crédito tributário porventura sonegado. 

As conseqüências da inexistência de mecanismos que assegurem à Fazenda Pública o 

recebimento dos tributos devidos tornaram-se tão evidentes e perniciosas que o Estado da Bahia, 

através do Dec. Nº 7.886, de 29.12.2000, promoveu a alteração de nº . 21 ao RICMS, inserindo as 

disposições a que nos referimos como sendo exceções, na louvável tentativa de evitar a repetição 

de inúmeros casos de constituição de empresas que vieram a deixar um enorme débito de 
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natureza tributária. No entanto, na prática, o que se verifica é que estes dispositivos 

regulamentares não gozam de efetiva aplicação, por duas razões: a primeira decorre da elevada 

dose de subjetividade que carrega consigo, na medida em que não estabelece critérios objetivos a 

serem seguidos no momento de se efetuar determinadas analises, levando o preposto do fisco a 

um sentimento de impotência diante de certas situações.  

Para confirmar isto, basta tomarmos como exemplo o inciso V, inserido com o intuito de 

evitar o uso do artifício de sócio laranja, ao dispor que poderá ser exigida a comprovação da 

capacidade econômico-financeira do titular ou sócio, em relação ao capital social ou atividade 

que a empresa irá exercer, não dizendo o que será suficiente para a referida comprovação, muito 

menos qual a capacidade econômico-financeira necessária para a participação societária em 

empresa que irá operar em determinado ramo. A segunda razão residiria na inexistência de 

previsões legais para tais exigências, pois, na medida em que impõem regras ao exercício de 

atividade econômica, assim como impõem obrigatoriedade de fazer ou declarar algo, necessária 

seria a sua definição prévia em texto legal, sob pena de contrariar frontalmente os incs. II e XIII 

do art. 5º da Constituição Federal.  

Esta situação impõe elevada carga de dificuldades aos responsáveis pela Administração 

Tributária, provocando, em certas situações, uma inércia, diante de evidências que demonstram a 

real possibilidade de fraude ao erário público. Não é exceção que, quando da realização de 

diligências prévias em processos de pedido de inscrição estadual, se constate, inequivocamente, 

reais intenções de burla à legislação pertinente, através, por exemplo, da constituição de empresa 

composta por “sócio laranja”, que não se consiga inserir essa prática em nenhum tipo penal 

previsto. Mesmo estando presente na Lei 8.137/1990 a figura da falsidade ideológica, a que mais 

se aproximaria ao fato, necessário se faz que haja a concretização do prejuízo à Fazenda Pública, 

portanto, em nada contribuindo em termos de prevenção. Vejamos a posição adotada pelo 
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Promotor José Carlos Adami Cerqueira, (Anexo 1) do Ministério Público de Estado da Bahia, 

lotado na Comarca de Itabuna, ao se pronunciar pelo arquivamento dos autos do Inquérito 

Policial 108/2002, que resultou de constatações obtidas em realização de diligência por preposto 

fiscal em exercício na unidade fazendária daquele Município: 

“O tipo penal descrito no artigo 1º, da Lei 8.137/90, estatui que o 
crime contra a ordem tributária consiste em reduzir ou suprimir 
tributo, ou contribuição e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas... A seguir descreve as condutas, dentre elas a prática de 
falsidade ideológica. 

Assim, a falsidade ideológica com fins de sonegação fiscal constitui 
crime-meio para a consecução do crime-fim(sonegação). 

A desconfiança do fisco e que deu causa ao indeferimento do pedido 
de inscrição, foi gerada pelo fato de que se obteve informações no 
sentido de que José da Paixão Graciano seria motorista da antiga 
empresa do local e atualmente inativa, além de que o seu endereço 
residencial não conferia com o constante do requerimento de 
inscrição. 

Entretanto, não há provas de que tenha a empresa funcionado por 
um só dia e que tenha causado qualquer prejuízo ao erário público, 
mediante a supressão ou redução de impostos.” 

Procurando materializar as graves conseqüências impostas pela fragilidade das condições 

estabelecidas, no que dizem respeito a segurança do Estado, prevalecendo o interesse público 

contra a sonegação, partimos para analisar o crédito tributário (ICMS) do Estado da Bahia, 

chegando a conclusões no mínimo preocupantes, que, de forma inquestionável, confirmam 

nossos propósitos.  

De início, tomemos o seu valor total em setembro de 2002 – R$ 4.743.172.839,82, 

(Anexo 2) que representa nada mais nada menos que 112% da arrecadação do Estado de todo o 

ano de 2001 – R$ 4.234.145.010,07, (Anexo 3), para em seguida indagar: qual a relação entre o 

saldo do crédito tributário e os critérios a serem seguidos quando do ingresso de determinada 
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empresa no cadastro? Qual a implicação desses critérios no grau de dificuldade que a Fazenda 

Pública enfrentará na tentativa de recuperação desta receita? Respondemos a partir do próprio 

perfil da Dívida Ativa estadual. Observando uma amostra qualitativa dos 100 maiores devedores, 

que representam o valor de R$ 1.080.073.637,55, desses, 53 estão inativos, responsáveis por 

51,36% (R$ 554.672.928,92) do total, sendo que 48 dos inativos estão com suas inscrições 

canceladas, respondendo por 51,36% (R$ 554.672.928,92) do total. (Anexo 4). 

Diante desta evidência, a legislação vigente e a jurisprudência dos nossos tribunais 

parecem ter a solução, já que estabelecem que, em caso de encerramento irregular das atividades 

de uma empresa, seus sócios respondem pessoalmente. Vejamos algumas decisões do judiciário: 

 

“Execução fiscal – Sociedade comercial – Responsabilidade 
limitada – Dissolução irregular – Infração da lei e do contrato 
caracterizadas – Responsabilidade do sócio-gerente por dívidas 
tributárias – Legitimidade para figurar no pólo passivo da execução 
fiscal – Aplicação do art. 135, I e III, do CTN. 
 
Constitui infração da lei e do contrato, com a conseqüente 
responsabilidade do sócio-gerente, o desaparecimento da sociedade 
sem a prévia dissolução legal e sem o pagamento das dívidas 
tributárias’ (STF, 2ª Turma, RE 115.652-0-RJ, Rel.min. Djaci Falcão, 
DJU, 23-3-1998).1 
I – Dissolvida a sociedade, mesmo que sob o império da legalidade, a 
responsabilidade dos sócios permanece no que pertine a relação 
tributário-fiscal. Precedentes. 
 
II – Recurso provido’ (STJ, 1ª Turma, Resp 10531/RJ, Ac. 
91/0008172-8, rel. Min. Pedro Acioli, DJ, 26-8-1991, p. 11381).2” 

 

Todavia, a despeito das decisões da Excelsa Corte de Justiça do país, na prática, isso não 

se verifica, justamente pelo fato da inobservância, de maneira objetiva e legalmente definida, no 

momento da concessão de inscrição estadual, da capacidade financeira dos sócios. Portanto, o uso 

                                                   
1 Almeida, Amador Paes de, Execução de Bens dos Sócios, S. Paulo: Saraiva, 1999, p. 173. 
 
2 Op. Cit., P. 178. 
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amplamente conhecido da celebração de contrato social de forma simulada, na medida em que 

constam do instrumento contratual o acordo de vontades, termina por conferir direitos e 

obrigações a pessoas diversas das que realmente os possuem.  

Confirma e fundamenta esta posição a classificação do crédito tributário realizada pela 

Gerência de Cobrança da SEFAZ – GECOB (Anexo 5).   

Nela constam três definições: 1) difícil cobrança; 2) cobrável e, 3) fácil cobrança. 

Devendo ser observadas a situação da empresa, se ativa ou inativa, a postura da empresa, quanto 

ao cumprimento histórico das obrigações tributárias e o nível de endividamento. Aqui, mais uma 

vez, confirma-se o entendimento sobre a relação direta e necessária entre a fragilidade na 

sistemática adotada, no que tange aos requisitos, para a concessão de inscrição estadual, uma vez 

que nessa classificação é atribuído maior peso ao quesito: situação cadastral da empresa, com o 

peso 4, ao passo que para os outros dois itens, são atribuídos peso 3, respectivamente. 

Como se isso não bastasse para reforçar a tese exposta, ao analisar o resultado dessa 

classificação, encontra-se ampla concentração dos créditos tributários na situação de difícil 

cobrança (Sistema de Gerenciamento de Crédito - SGC – Set/2002) com 59,43% nesta posição, 

representando R$ 2.818.893.804,99 de um total de R$ 4.743.172.839,82 (Anexo 2).  

Ora, somando-se o critério estabelecido pela classificação dos créditos definidos pela 

GECOB, em que, como frisamos, aparece com maior peso a situação cadastral da empresa, ao 

próprio resultado dessa classificação, a qual demonstra que mais da metade do total do crédito 

tributário do Estado da Bahia fica definido como de difícil cobrança, torna-se inegável, imperiosa 

e inadiável a necessidade de serem definidas novas regras que previnam a inadimplência futura 

pelas causas aqui tratadas, iniciando-se este crivo na própria concessão da inscrição estadual e 

continuando no acompanhamento periódico posterior, se descobertos estes mesmos sintomas em 

ação fiscal aleatória, impessoal e objetiva. 
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SEÇÃO VI 

A QUESTÃO DA INSOLVÊNCIA 

 

Tratando-se de um termo contábil, o conceito de insolvência requer uma afinação com sua 

interpretação jurídica e uma definição do seu uso e limites. A abordagem mais ocorrente da 

insolvência se dá no Direito Comercial, quanto trata da lei de falências. Etimologicamente, 

significa “insolubile”3, aquele que não é solúvel, ou ainda, aquele que não pode pagar o que deve, 

com origem no latim. 

Não há como duvidar da aplicação estritamente contábil do termo, para qual ciência 

constitui, de fato, uma situação de suma importância, porque identifica um momento sui generis 

da empresa, em que o volume dos ativos já não é suficiente para, numa contrastação imediata e 

real, satisfazer o passivo. 

É de tal relevância a identificação perfeita deste momento que o Direito Comercial a 

trouxe para o seu bojo e deu-lhe repercussão incomum nos negócios jurídicos patrocinados pelas 

empresas, determinando o momento em que o princípio fundamental da livre iniciativa 

manifestado pelo ente econômico insolvente relativiza-se para atender aos direitos patrimoniais 

dos demais, entendendo a Lei que aquele estado não pode ser mais ignorado e muito menos 

aceito. 

A insolvência da empresa atinge imaginariamente o direito de propriedade, se 

visualizarmos apenas o afastamento dos sócios executivos ordenado pelo art. 40 da Lei de 

Falências (Dec. Lei 7.661/45), pois, é como se perdessem o direito de conduzir o objetivo 

empresarial a partir da propriedade das cotas do seu capital. Assim, não podendo gerir a sua 

                                                   
3 Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio. 2ª  ed., Rio de Janeiro : Ed. Nova Fronteira, 1986. 
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propriedade, parece diminuído este direito. Porém, o que na verdade acontece é que a partir da 

insolvência real, perfeitamente identificada, a ciência contábil revela e garante que no organismo 

empresarial já não há mais qualquer capital dos sócios. Eis porque, então, não se está atingindo o 

direito de propriedade defeso na nossa Carta Magna. 

Pode-se assim afirmar que a empresa poderia estar sobrevivendo juridicamente, posto que 

mantida contabilmente com capitais de terceiros? Exato. A existência do crédito permite este tipo 

de “milagre”, que, aliás, não é muito raro. Se todos os negócios de uma empresa operassem 

rigorosamente à vista, a insolvência simplesmente não poderia existir, dado que qualquer 

aquisição seria de imediato quitada, inexistindo pendência ou obrigação de vencimento posterior. 

Com o crédito, porém, troca-se regularmente a quitação imediata pela futura obrigação de 

dar quantia certa, de modo que, enquanto não vence o prazo, o valor disponível pode ser utilizado 

para outros pagamentos. Resumindo: quem tem dinheiro, só compra uma vez, até o limite do 

valor. Quem tem crédito, compra quantas vezes quiser, bastando para isso a confiança dos 

diversos vendedores, que não dispõem de um balancete contábil just in time do seu cliente, 

sempre que efetuam suas vendas. 

Mas, quem são estes terceiros? Depende. Os três grandes financiadores da empresa, 

depois do capital próprio são o trabalho, o fornecedor e a sociedade, civil e política. Após estes, 

sobretudo na grande empresa, os bancos e os demais credores, de menor importância. Detém-se 

este trabalho somente nos interesses da sociedade, em razão de os demais disporem de modos 

próprios de resgate dos seus créditos, historicamente mais eficientes. 

A sociedade entra na empresa representada pelo seu gestor, o Estado, e participa de parte 

da riqueza produzida via sistema de impostos. Para tanto, autoriza uma inscrição, pela qual 

concede ao empresário o status de comerciante contribuinte, permitindo-lhe a prática de fatos 

econômicos passíveis de tributação durante todo o período de apuração, não menor que o mês 
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civil, com a obrigação de recolher o valor dos impostos pagos pelos consumidores em uma data 

certa, geralmente futura. 

Esta autorização legal, embora se revista também de uma solução de cunho prático para o 

Estado, é, em verdade, a dose de confiança e a contrapartida que a sociedade depositou naquele 

investidor particular, permitindo-lhe praticar qualquer tipo de fato gerador sem o imediato 

recolhimento da porção tributária, que agora começa a formar uma conta passiva, com muita 

semelhança com a rubrica de “contas a pagar”, típica do comércio. Findado o prazo para este 

recolhimento chegamos à satisfação do crédito ou à sonegação do imposto. Por questões de 

prioridade ou de insolvência, unicamente estas, tornou-se comum a não satisfação parcial ou 

integral desta obrigação. 

Prioridade, quando o numerário então disponível na empresa foi desviado para outra 

qualquer finalidade, incluída a retenção simplória. Por insolvência, quando os ativos da empresa 

já não cobrem o passivo satisfatoriamente. Do primeiro caso, depreende-se o dolo, a sonegação 

fiscal típica, que se reveste de características tratadas especificamente pela Lei 8.137/90, que 

estabelece os crimes contra a administração pública, in verbis: 

“Art. 1º  Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou 
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 
   
(...) 
 
Art. 2º Constitui crime da mesma natureza: 
 
I-... 
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição 
social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e 
que deveria recolher aos cofres públicos.” 

 

 Da insolvência, denotamos a situação contábil referida anteriormente, que avisa o mundo 

jurídico sobre o risco insuportável que doravante aquela empresa oferecerá aos que nela crerem, 

concedendo-lhe crédito. 
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Na disposição do Dec. Lei 7.661/45, Lei de Falências, encontramos: 

“Art. 1º  Considera-se falido o comerciante que, sem relevante razão de 
direito, não paga no vencimento obrigação líquida, constante de título que 
legitime a ação executiva. 
 
§ 1º  Torna-se líquida, legitimando a falência, a obrigação provada por 
conta extraída dos livros comerciais e verificada, judicialmente, nas 
seguintes condições: 
 
I – A verificação será requerida pelo credor ao juiz competente para 
decretar a falência do devedor e far-se-á nos livros de um ou de outro, por 
dois peritos nomeados pelo juiz, expedindo-se precatória quando os livros 
forem de credor domiciliado em comarca diversa.” 

 

Não é absolutamente o propósito destas considerações sugerir que o Estado, como credor, 

poderia iniciar um processo de falência, embora teoricamente plausível. Se se considera que a 

falta de cumprimento de obrigação líquida constante de título executivo pode substanciar um 

processo e, por fim, tornar-se na razão original e bastante de uma decisão de falência, é lógico 

deduzir que aquela inadimplência fundamentaria de forma eficaz o reconhecimento do fato 

necessariamente anterior à falência e requisito dele: a insolvência. “Quem pode o mais, pode o 

menos”, sustenta a boa doutrina jurídica a respeito. 

Ora, se a insolvência é um status primeiramente contábil, haja vista os incs. I e II do Art. 

1º da Lei de Falências exigirem de pronto provas escriturais, restará pacífica a compreensão de 

que o Fisco Estadual, exercendo sua atividade administrativa preventiva, poderá identificar este 

momento nos próprios balancetes da empresa, quer apresentados para as ações fiscais ou, na sua 

falta, construídos a partir dos dados comerciais existentes, dentro da observância legal pertinente 

à matéria, dos princípios do contraditório e da ampla defesa e dos princípios de contabilidade 

geralmente aceitos, inquestionados que são. Exemplificando, tomemos os balanços de dois anos 

subseqüentes: 
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BALANÇO  PATRIMONIAL. 

A T I V O 

ATIVO CIRCULANTE. 

     DISPONIBILIDADES.                                                                            1.99x               1.99y 

          Caixa...............................................................................                  1.000,00     -     1.500,00 

          Bancos      c/  movimento...............................................                  1.500,00     -     2.000,00 

VALORES  A  RECEBER. 

      Duplicatas a receber............................................................                 2.000,00     -     3.000, 00 

ESTOQUES. 

      Mercadorias.........................................................................                  3.500,00    -     4.000,00 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO. 

       Débitos de Pessoas  Ligadas...............................................                  1.000,00    -    1.000,00 

ATIVO  PERMANENTE. 

     INVESTIMENTOS. 

        Participações  societárias...................................................                   2.000,00    -    2.000,00 

ATIVO  IMOBILIZADO. 

        Moveis  e Utensílios........................................................                    1.000,00   -     1.500,00 

        Máquinas e Equipamentos...............................................                   2.500,00   -      2.500,00 

TOTAL DO ATIVO................................................................                14.500,00       17.500,00 

P  A  S  S  I  V  O 

PASSIVO CIRCULANTE. 

     Obrigações  sociais...........................................................                     500,00              1.000,00                 

     Obrigações  tributárias.....................................................                   2.000,00              3.000,00  

     Fornecedores....................................................................                   3.000,00              7.000,00 

EXIGIVEL  A  LONGO PRAZO. 

     Créditos de Pessoas  Ligadas...........................................                  1.000,00               1.000,00 

PATRIMONIO   LÍQUIDO. 

     Capital    Social................................................................                  5.000,00                5.000.00 

     Reservas de Capital.........................................................                   3.000,00                   500.00 

TOTAL DO PASSIVO.......................................................                 14.500,00              17.500,00 
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SUB-SEÇÃO ÚNICA 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

O  objetivo  da  análise  das demonstrações  contábeis  (balanço) é a indicação  de   

informações  numéricas    capazes  de  instrumentar  os  administradores, acionistas,  

fornecedores,    governos  e  outros  interessados em  conhecer a  situação da empresa  ou  que 

tenham necessidade de decisões em razão de negócios com ela. Visam o  estudo  crítico  do  

patrimônio,  em  dado  momento.  Neste contexto, cabe ressaltar que o  Patrimônio Líquido  

representa  a  diferença  entre  o  valor dos  ativos e passivos,   representando o capital  

pertencente  aos sócios ou acionistas. 

Mas são os índices de liquidez e de endividamento que cientificamente sustentam a  

capacidade   financeira da empresa  para  fazer  face  aos  compromissos assumidos  com   

terceiros,   denotando, assim, sua saúde  patrimonial, quais sejam: 

 

a) Índice  de  liquidez  geral – Serve  pra  detectar  a  capacidade  de  pagamento  da  

empresa  a longo prazo. Com base no balanço  patrimonial apresentado, teríamos a seguinte 

configuração: 

Índice de Liq. Geral  =  Ativo circ + Realiz. A longo prazo    =   1.99x     9.000,00    =    1,38.  

                                        Passivo Circ. + Exig. A L. Prazo                        6.500,00 

 

                                  =   Ativo circ + Realiz. A longo prazo    =   1.99y   11.500,00    =    0,96.  

                                        Passivo Circ. + Exig. A L. Prazo                       12.000,00 
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Interpretação -  Enquanto no primeiro exercício  (1.99x)  existe  uma  situação  

confortante  para  os  credores,  havendo 1,38 para  cada  1,00 de  dívida, no  exercício seguinte 

(1.99y)  a  situação  já  não  mais  satisfaz   aos  credores    porque  para   cada  unidade  

monetária  de   dívida  a   empresa   só   dispõe  de  0,96.   

b) Índice  de  liquidez  corrente - Indica quanto a empresa dispõe  de  forma imediata ou  

conversível a curto prazo, para fazer face  às  obrigações contraídas  pela  empresa. 

Índice de Liq. Corrente  =  Ativo Circulante    =   1.99x     8.000,00    =    1,45.  

                                             Passivo Circulante                   5.500,00 

                                       =   Ativo Circulante    =   1.99y    10.500,00    =   0,96.  

                                           Passivo Circulante                    11.000,00 

Interpretação – No final do 1º exercício, havia 45% de ativos a mais que o necessário, 

capaz de a empresa realizá-lo em espécie. No final do 2º ano, por causa do crescimento do ativo 

imobilizado e dos débitos com fornecedores, faltavam 4% de ativos para fazer face ao passivo 

circulante. 

c) Índice  de  liquidez  seco - Indica  uma situação  mais  adequada de liquidez, uma vez  

que  são  eliminados  os  estoques,  pois são  considerados  como  fonte  de incertezas,  e 

apresenta  sempre um  índice menor  que  o  anterior. 

Índice de Liq. Seco  =  Disponib. + dup. A rec + aplic. Financ.   =   1.99x     4.500,00    =    0.82.  

                                       Passivo Circulante                                                      5.500,00 

                                 =   Disponib. + dup. A rec + aplic. Financ.   =   1.99y     6.500,00    =   0,59.  

                                     Passivo Circulante                                                      11.000,00 

Interpretação – Como os estoques não são um ativo conversível em dinheiro tão 

rapidamente, este índice apresenta uma posição mais segura. No 1º ano, sem eles, havia de outros 

ativos o bastante para fazer face a 82% das obrigações da empresa. No 2º  ano, apenas 59%. 
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d) Índice de capital de terceiros - De forma inversa aos índices de liquidez,  os  

quocientes de endividamento  retratam  a  posição dos  capitais próprios  em  relação  aos  de 

terceiros. Este quociente é  um dos  mais  utilizados  para  medir  o comportamento    do  capital  

próprio  em  relação  ao  capital  de  terceiros e,  estando  próximo  de  1,0 ou maior,   indica  uma  

situação  desfavorável e  merecedora  de  cuidados. 

Índ. de Cap. de Terceiros  =  Passivo Circ + Exig. A L. Prazo.  =   1.99x     6.500,00    =    0.81.  

                                              Patrimônio Liquido.                                          8.000,00 

                                         =   Passivo Circ. + Exig. A L. Prazo   =  1.99y    12.000,00   =   2,18.  

                                               Patrimônio  Líquido.                                         5.500,00. 

Interpretação – É bastante a que foi dada pelo Manual de Procedimentos Contábeis para 

Micro e Pequenas Empresas, obra elaborada em conjunto pelo Conselho Federal de 

Contabilidade e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, 

(edição de set/2001, p.87) onde lemos:  

“Este quociente é um dos mais utilizados para medir o 
comportamento da empresa em relação ao capital de terceiros. Se 
esta permanecer por muito tempo com um quociente próximo de 1,0, 
indica uma situação desfavorável e merecedora de cuidados, pois a 
maioria da empresas que vão à falência apresentam indicadores 
próximos ao acima enunciado”. 

 

e) Índice de Garantia de Capital de Terceiros – Informa aos investidores sobre a 

capacidade de devolver-lhes seus investimentos, utilizando uma fórmula mais conservadora. 

Garantia de Cap. De Terceiros =    GT=  Patrim. Liquido       =    1.99x     8.000,00    =    1,23 

                                                                 Passivo Total                               6.500,00 

                                                         GT=  Patrim. Liquido      =    1.99y    5.500,00     =    0.45  

                                                                   Passivo Total.                          12.000,00    

Interpretação – Similar à do índice anterior, quanto aos interesses dos investidores. 
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SEÇÃO VII 

SUGESTÕES DE AJUSTES 

 

Como dissemos no intróito deste trabalho, a Administração Pública não tem só a 

autorização para agir. A sociedade exige que aja, e agora, eficientemente. É tão somente o que 

propomos implantar, pelas seguintes regras jurídicas e providências: 

1) que a obrigação da escrituração contábil seja uma realidade para todas as empresas 

jurídicas; 

2) que, além da adequada e necessária previsão na Lei estadual nº 7.014/96, e na Lei 

Complementar 87/96, o art. 426 do Dec. 6.284/97, inclua entre as causas que motivam a 

aplicação da antecipação tributária ali disciplinada, a incapacidade econômica, assim entendida 

como aquela resultante do seguinte comportamento, isolado ou cumulativo: 

• Inadimplência do ICMS lançado por 3 (três) meses consecutivos ou (seis) alternados, 

independentemente de exercício fiscal; 

• Identificação de insolvência financeira comprovada pelos demonstrativos contábeis da 

empresa ou elaborados a partir dos seus documentos comerciais e/ou fiscais; 

• Identificação do cometimento de fraude à execução. 

Ao sugerir estas medidas, tem-se por objetivo resguardar o interesse público e prevenir-se, 

assim, que a inadimplência e a insolvência conduzam a empresa, entre tantas outras 

conseqüências, à dívida ativa, ônus injustamente assumido pela coletividade, cujos efeitos 

agridem, a contrario sensu, justamente os cidadãos e empresas adimplentes, e que a fraude à 

execução fique sem a resposta justa da cidadania. 

Ademais, justificativas teóricas e práticas embasam cada uma das conclusões supra: 
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a) Obrigação da Escrituração Contábil – Por óbvio, a solução para a questão colocada 

não é simples, nem única. Primeiro, parte da solução reside em uma legislação que não é 

obedecida, qual seja, a da escrituração contábil de toda a riqueza produzida, excetuando-se aquela 

que proponha-se e mantenha-se no perímetro da subsistência familiar.  

A obrigatoriedade da  escrituração   contábil  já vem  de  longas  datas, pois está  prevista  

na  Lei nº 556, de 25 de junho de 1850 - Código Comercial Brasileiro – CCB, em seu  Art.  10,    

estabelecendo  que  todos  os  comerciantes  são  obrigados  a  seguir  uma  ordem  uniforme de  

escrituração  em  livros  próprios  para  este  fim, além  de  encerrarem  anualmente  um  balanço,   

patrimonial.  De conformidade com o Art. 11 do CCB, os  livros  que  os  comerciantes  são  

obrigados  a  escriturar  são:  O Diário  e o  Copiador de Cartas.  

A escrituração dos mencionados livros deverá ser feita  em  forma  mercantil,  e  seguida  

pela ordem  cronológica, dia, mês e ano,  sem  intervalos  em  branco,  nem  entrelinhas,  

bordaduras,  raspaduras ou  emendas, posto que  assim  estabelece  o  art.  14  do CCB,  e, se  

achado com  algum  dos  vícios  nele especificados  não  merecerão  fé  alguma, bem como se 

lhes faltarem  as formalidades  legais, (art. 15 CCB).  

A exibição judicial dos livros de escrituração comercial por  inteiro, ou  de  balanços  

gerais  de  qualquer  casa  de  comércio,  só  pode ser  ordenada  a  favor  dos  interessados  em  

gestão,  sucessão,  comunhão  ou  sociedade,  administração  ou  gestão  mercantil  por  conta  de  

outrem,  e  em  caso de  quebra (art. 18/ CCB) e,  no  art.  20  do  mesmo  Código  estabelece  que  

em  havendo  recusa  por  algum  comerciante   da  apresentação   dos  livros   comerciais,  (nos  

casos previsto no art. 18), quando  judicialmente  lhe for  ordenado,  será   compelido  à  sua  

apresentação  sob  pena  de  prisão. 
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A  Constituição da República  Federativa do Brasil,   de    05  de  outubro  de  1988,   em  

seu  art.  22,  Inc. I, diz  ser  de  competência  privativa  da  União  legislar  sobre direito civil,  

comercial e penal, enquanto que no art. 24 a competência é concorrente entre a União,  os 

Estados  e  o  Distrito Federal para legislar, entre outros,  sobre direito tributário e  financeiro. 

A  Lei Federal de nº 6.404/76, chamada “Lei  das  Sociedades por  Ações” normatiza em 

seu art. 176: 

“Art. 176 – Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará  elaborar com  base  na  
escrituração   mercantil  da  companhia, as seguintes demonstrações financeiras, 
que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as 
mutações ocorridas no exercício: 
I - Balanço  Patrimonial; 
II - Demonstração  dos  Lucros  ou  Prejuízos    Acumulados;  
III - Demonstração do  Resultado   do  Exercício; 
IV - Demonstração  das   Origens  e  Aplicações de  Recursos; 
               
              § 1º As  demonstrações  de  cada  exercício  serão  publicadas  com  
indicação  dos  valores  correspondentes   do  exercício  anterior,   para  fins  de  
comparação,  com  a  estrita  observância  aos  preceitos  da  Legislação  
Comercial  e   aos   princípios   fundamentais   da  contabilidade.” 

 

O Código Tributário Nacional, Lei  5.172  de  25 de outubro  de  1966,   por sua vez, 

estabelece  em  seu   art.  195 que,   

“Art. 195 ...para efeitos  da  legislação tributária, não têm aplicação  quaisquer 
disposições legais  excludentes  ou  limitativas  do  direito  de  examinar  
mercadorias,  livros,  arquivos,  documentos,  papéis  e feitos  comerciais  ou  
fiscais  dos  comerciantes,  industriais  ou  produtores,  ou  da  obrigação  destes  de  
exibi-los.” 

 
 § Único - Os  livros   obrigatórios  de  escrituração  comercial  e  fiscal  e os  
comprovantes dos  lançamentos  neles  efetuados  serão  conservados  até  que  
ocorra  a  prescrição  dos  créditos  tributários  decorrentes  das  operações  a  que   
se  refiram.” 

 

Ainda assim, o RICMS baiano, aprovado  pelo  Dec.  6.284/97, criando as obrigações 

acessórias, estabelece,  em  seu  art.  314, a obrigatoriedade  da  manutenção  por  parte  de  cada   

estabelecimento contribuinte do ICMS, conforme  as  operações  ou  prestações  que  realizarem,  

os  seguintes  livros  fiscais: 
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a)- Registro de  Entradas 

b)- Registro de Saídas 

c)- Registro de Movimentação de  Combustíveis(LMC). 

d)- Registro de  Controle  da Produção e do Estoque. 

e)- Registro do Selo Especial de  Controle. 

f)- Registro de Impressão de Documentos  Fiscais. 

g)- Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências. 

h)- Registro de Inventário. 

i)- Livro  de  Movimentação de  Produtos. (LMP) 

Os livros  fiscais  acima  citados  devem  ser  escriturados  em conformidade  com  as  

operações  realizadas  por  cada  estabelecimento  de  contribuintes  do ICMS e conservados,   no  

mínimo,  pelo  prazo  decadencial  e,  quando  relativos  a operações   ou  prestações  objeto de  

processo  pendente,  até  sua  decisão  definitiva,  ainda  que  esta  venha  a  ser  proferida  após   

aquele  prazo. 

A obrigatoriedade da  escrituração  contábil  conforme  demonstrada  anteriormente,  foi 

também  confirmada  pelo  Conselho Federal de Contabilidade  (CFC) conforme  Resolução   

CFC Nº    563  de  28 de outubro  de  1983,    que  aprovou  a NBC  T2 -  Da Escrituração 

Contábil.     

Por fim, ainda que se entenda que a contabilização de receitas e despesas manifesta um 

custo considerado insuportável para um grande número de pequenas empresas, defende-se hoje 

que a forma de fazer isto também deva ser modificada, adaptando-se à tecnologia. Todo controle 

é trabalhoso quando não consegue ser automático. Embora saibamos que a ânsia da empresa 

comercial esteja mais ligada à sua operacionalidade real – as vendas – e por isso mesmo estas 

sejam priorizadas até na capacidade administrativa dos sócios ou gerentes, em detrimento de 
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outras habilidades, a importância hoje dada aos tributos pela gestão pública, via Lei de 

Responsabilidade Fiscal, aliada à rapidez com que hoje se inviabilizam empresas ontem 

iniciadas, exige do administrador particular um maior grau de seriedade nesta questão, onde sua 

sobrevivência pode depender de conhecer ou não conhecer seu modelo tributário, por exemplo. 

Não são poucos os casos atendidos nos gabinetes da administração fiscal em que a pouca 

noção do tributo aliada à completa aversão à contabilidade fazem do sócio inadvertido uma presa 

fácil da conjuntura econômica, pois, na tentativa de custos ou preços finais menores, mais 

competitivos, muitas vezes se pode estar negligenciando a incidência de imposto que resultará 

amanhã exigido integralmente, para o qual a capacidade de pagamento restará aquém, resultando 

na sua sucumbência comercial. 

 

b) Obrigação da Antecipação Tributária - Enquadrando-se o contribuinte nas situações 

apontadas, propõe-se que este passe a estar sujeito ao regime da substituição tributária, a ser 

definida em lei, conforme previsto no § 7º, do art. 150, da nossa Carta Magna, sempre que for 

constatada, pelo menos uma das infrações tratadas no início desta Seção VII. 

Nesta proposição, não há qualquer intenção de constrição da atividade comercial, senão o 

contrário, pois, a ninguém é dado o dever de correr risco em prejuízo próprio, se não decorrente 

de obrigação legal ou cumprimento do dever. Não seria a sociedade civil e política, gerida 

autorizadamente pelo Estado, que, em tempos de responsabilidade fiscal vigente em Lei iniciaria 

a quebra deste princípio pela vertente tributária, abrindo mão de prevenir a garantia da sua 

arrecadação em benefício injustificado de qualquer empresa irregularmente inscrita ou 

encontrada posteriormente insolvente. 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSÕES 

 

Ante o exposto, sugere-se à Administração um estudo de viabilidade futuro de que resulte 

a formulação de regra legal que integre as medidas aqui defendidas ao conjunto da legislação do 

ICMS hoje vigente, posto que todas elas contribuirão para o firme propósito de se deter a marcha 

da alimentação do passivo tributário hoje representado pela Dívida Ativa, para cuja liquidação 

total, na modalidade e eficácia dos instrumentos legais hoje dispostos ao Estado, certamente se 

atropelará ou a justiça ou a eternidade. 

Por enquanto, o que não se pode ignorar é que este não é mais um dado desprezível, capaz 

de ser encoberto em uma nova renegociação, após uma mudança de governo ou na implantação 

de um plano macroeconômico. Trata-se de um volume de recursos vultoso, retirado à sociedade 

via sonegação fiscal, nem sempre por pessoas hoje empobrecidas pelo prejuízo comercial. 

Urge, destarte, que decisões diferentes, inovadoras e corajosas venham dar novo 

panorama ao modelo de gestão tributária dos Estados e da União, que permite, ainda hoje, a 

muitos formadores de riqueza, passarem incólumes ao largo do registro idôneo dos seus números, 

fugindo a toda e qualquer possibilidade de tributação justa. 

Esta contribuição objetiva, tão-somente, a elevação da cidadania e da ética na formatação 

do sistema tributário pátrio, por entendermos que nenhuma organização humana, e em especial a 

atual sociedade brasileira, poderá prescindir delas, sob pena de colocar em risco sua própria 

sobrevivência, ainda que explicite, como o faz, em sua notável Constituição Federal, tantos 

floreios à justiça, ao desenvolvimento e à igualdade social. 

 



 31

BIBLIOGRAFIA 

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1996. 

FRANCO, Hilário. Estrutura, Análise e Interpretação de Balanços. 12ª  ed. São Paulo: Atlas, 

1977. 

WALTER, Milton Augusto. Introdução à Análise de Balanços. 4ª  ed. São Paulo: Saraiva, 1984. 

FLORENTINO, Américo Matheus. Análise de Balanço para Companhias de Seguro. São Paulo: 

Ed. Manuais Técnicos de Seguros, 1976. 

COELHO NETO, Pedro. Manual de Procedimentos Contábeis para Micro e Pequenas Empresas 

/ Pedro Coelho Neto, Coordenador; revisão e atualização da Conselheira Marta Maria Ferreira 

Arakaki. – 4ª  ed. – Brasília – CFC; Ed. Sebrae, 2001. 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14ª  ed. São Paulo: 

Malheiros Editora. São Paulo, 2002. 

Brasil – Constituição Federal / coordenação Mauricio Antonio Ribeiro Lopes – 5ª  ed. ver. e 

atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. – (TR Códigos). 

Brasil. Código comercial, Código Tributário Nacional / organizadora do código comercial 

Vera Helena de Mello Franco; organizador do código tributário nacional Roque Antonio Carraza. 

– 2ª  ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000 – (RT – mini 

códigos) 

Princípios Fundamentais de Contabilidade e Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Conselho Federal de Contabilidade. 3ª  ed. -  Brasília: CFC, 2001. 

Comentários ao Código Tributário Nacional : (Lei nº 5.172, de 25.10.1996) / Carlos Valder do 

Nascimento (coordenador), Ives Gandra da Silva Martins... [et al.]. – Rio de Janeiro : Forense, 

2000. 


