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RESUMO
RAUPP, Patricia Nascimento Andriani. A comprovação contábil da dificuldade financeira
da empresa no processo penal tributário, 2005, 107f. Ciências Contábeis. Universidade
Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
Orientador: Professor Dr. Luiz Alberton.
0 trabalho aborda urna das possíveis conseqüências da empresa que passa por dificuldades
financeiras e lido honra com suas obrigações tributárias: a condenação do empresário por
crime tributário. Porém, se comprovado que, durante o não recolhimento do tributo, a empresa
enfrentava uma grave crise financeira, que a impossibilitou de guitar essa obrigação por não
haver recursos suficientes, o empresário pode ser absolvido no processo penal tributário,
diante da prerrogativa de não poder ser culpável pelo crime cometido, por ser dele inexigível
uma conduta diversa da realizada. Diante deste fato, discorre-se sobre a maneira pela qual a
contabilidade, por meio da análise das demonstrações contábeis, pode servir de meio de prova
judicial para a comprovação da dificuldade financeira gravíssima enfrentada pela empresa na
época do não recolhimento do tributo. A fundamentação teórica contém os principais aspectos
jurídicos que elucidam a tese da exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta
diversa no caso especifico em questão e as principais técnicas de análise das demonstrações
contábeis necessárias para se detectar a situação financeira de uma empresa em determinado
período passado. A pergunta da pesquisa que demonstra o problema investigado 6: "de que
forma a Contabilidade pode auxiliar na comprovação da dificuldade financeira de uma
empresa com o intuito de motivar a não condenação do empresário em um processo penal
tributário?" 0 objetivo geral da monografia é "verificar como pode ser realizada a
comprovação contábil da dificuldade financeira da empresa no processo penal tributário,
através da análise das demonstrações contábeis, a fim de que se verifique causa de exclusão
da sua culpabilidade". Trata-se de uma pesquisa aplicada, descritiva e com abordagem
qualitativa e quantitativa. Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, é uma pesquisa
bibliográfica, documental e também traz um estudo de caso das demonstrações contábeis da
companhia aérea VASP. Neste estudo, aplicou-se toda a teoria desenvolvida no capitulo dois
no caso concreto desta companhia aérea, que não pagou determinados tributos e, como
conseqüência disso, seu sócio-administrador é réu em processos penais tributários. Como
resultados alcançados, verificou-se que a Contabilidade pode auxiliar na comprovação da
dificuldade financeira de uma empresa, através das técnicas de análise das demonstrações
contábeis, pois as mesmas permitem a visualização da real situação financeira de uma
empresa em determinado período.
Palavras-chaves: crime tributário, inexigibilidade de conduta diversa, análise das
demonstrações contábeis.
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1

I NTRODU ÇÃO
As empresas, de modo geral, são grandes geradoras de mão-de-obra, desempenhando

um papel importante na distribuição de renda. Muitas delas vêm obtendo êxito na realização
de suas atividades e mantêm uma situação econômica e financeira estável. Porém, outras
empresas, por diversos motivos, passam por dificuldades que As vezes atingem graus
elevados, chegando até a recuperação judicial (antiga concordata) e a falência.
Durante esses períodos de dificuldades econômicas e financeiras, que podem ser
simplesmente passageiros ou levar ao fechamento da empresa„ acontece muitas vezes de a
entidade não conseguir honrar com suas obrigações tributárias. Nesses casos,

o sócio-

administrador da empresa pode ser indiciado judicialmente, por crime tributário. Entretanto,
se o mesmo conseguir comprovar a dificuldade financeira perante o juiz, ele poderá ser
absolvido da acusação.
A VASP, Viação Area de São Paulo S/A, é um exemplo de empresa que vêm
passando por dificuldades financeiras gravissimas. Seu sócio-administrador, Wagner Canhedo
Azevedo, é réu de processos penais tributários que tramitam na justiça.
Conforme afirmam renomados estudiosos da area contábil, a Contabilidade é uma
ciência imprescindível para a 'sobrevivência' das empresas. É por meio dela que é feito o
controle do patrimônio das empresas, com o fim de oferecer informações sobre sua
composição e suas variações, bem como o resultado decorrente da atividade desempenhada. A
Contabilidade, portanto, auxilia os gestores das empresas no processo de tomada de decisões.
No caso específico citado anteriormente, a Contabilidade tem um papel
importantíssimo, pois a comprovação da dificuldade financeira poderá ser dada de forma
contábil. Para que isso seja feito, o contador terá que utilizar as técnicas de análise das
demonstrações contábeis, que são instrumentos eficazes para retratar a situação econômica e
financeira de uma empresa. Além disso, as demonstrações contábeis devem ser elaboradas
corretamente, com qualidade de informações, para que sejam confiáveis e úteis para o
processo de análise.
1.1

TEMA E PROBLEMA

0 terna desta pesquisa trata da comprovação contábil da dificuldade financeira da
empresa no processo penal tributário. 0 enfoque é interdisciplinar, abrangendo a doutrina
juridica, as decisões judiciais e principalmente a análise das demonstrações contábeis.
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0 tema está inserido, portanto, predominantemente na area de análise das
demonstrações contábeis, na medida em que aborda sobre a importância dessa análise e as
diversas técnicas existentes para a sua aplicabilidade.
Neste trabalho, discorre-se sobre a afirmação de que o crime tributário cometido pelo
sócio-administrador de uma empresa pode levá-lo à prisão. Porém, se comprovada a
dificuldade financeira da empresa, na época em que foi cometido o referido crime, este pode
ser absolvido.
Porém, diante da a fi rmação acima, chega-se a seguinte indagação:

De que forma a Contabilidade pode auxiliar na comprovação da dificuldade
financeira de uma empresa com o intuito de motivar a não condenação do empresário em um

processo penal tributário?
1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Este trabalho tem por objetivo geral verificar como pode ser realizada a comprovação
contábil da dificuldade financeira da empresa no processo penal tributário, através da análise
das demonstrações contábeis, a fim de que se verifique causa de exclusão da sua
culpabilidade.

1.2.2

Objetivos específicos

Descrever as situações que, em tese, afastam a culpabilidade do agente nos ilícitos

penais tributários;
Coletar decisões judiciais em que empresários indiciados por crimes penais tributários
alegaram em suas defesas a dificuldade financeira de suas empresas;
Verificar os requisitos necessários para se comprovar contabilmente a dificuldade
financeira da empresa, com vistas à caracterização das situações não condenatórias;
Analisar as demonstrações contábeis de um caso real.
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1.3

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO
Estudos tributários realizados em 2004, pelo principal órgão arrecadador e fiscalizador

do pais, a Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br ), apontaram uma carga tributária
brasileira equivalente a quase trinta e seis por cento (35,91%) do produto interno bruto (PIB)
brasileiro. Em outras palavras, de cada três reais (R$ 3,00) produzidos em riqueza,
basicamente pelas empresas, mas também pelas pessoas fisicas, pouco mais de um (R$ 1,00) é
"retido" pelos órgãos governamentais, sobrando os outros dois (R$ 2,00) para a gestão de
todas as outras obrigações da empresa ou da pessoa fisica.
Somada esta pesada carga tributária à precária prestação de serviços públicos, que
obriga empresas e cidadãos a assumirem encargos que deveriam ser do Estado, bem como ao
quadro econômico recessivo dos últimos dez anos (vigência do Real como moeda nacional).
fruto das políticas macroeconômicas aplicadas no período, quase que unicamente focadas na
estabilidade econômica, as custas de uma quase estagnação da economia, a grande maioria
das empresas do setor produtivo brasileiro vêm enfrentando dificuldades de todas as ordens,
especialmente econômicas e financeiras.
Nesse contexto, é fácil compreender a alta inadimplência e o alto grau de
endividamento das empresas brasileiras, especialmente no que tange as obrigações tributárias.
Ocorre que a inadimplência quanto as obrigações tributárias, nas suas múltiplas formas, pode
configurar, em tese, o ilícito penal, ou seja, o crime, que recai sobre a figura do empresário,
sem que o mesmo, muitas vezes, tenha tido condições de evitar tal inadimplência.
Dai a relevância do tema, a saber, se a dificuldade financeira de uma empresa é motivo
justo para a não condenação do empresário, no caso da configuração, em tese, de crimes
tributários. É igualmente relevante ao se constatar que, para que tal motivo se realize, é
necessária a comprovação contábil da dificuldade fmanceira em questão, o que insere o tema
no contexto da ciência que se estuda no presente curso, a Contabilidade. Do mesmo modo,
trata-se de um tema bastante oportuno, uma vez que são inúmeros os casos recentes em que
empresários vêem-se obrigados a defender-se, sob esse prisma, o da comprovação contábil da
dificuldade financeira da empresa, em processos penais, ou, quando não conseguem fazê-lo,
acabam condenados.
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1.4 METODOLOGIA DA PESQUISA
Em um trabalho científico é necessário que o pesquisador planeje e estruture sua
pesquisa com vistas a obter respostas A problematização do tema em questão. 0 delineamento
da pesquisa, que, segundo Kerlinger (1980, p. 94), "focaliza a maneira pela qual um problema
de pesquisa é conceituado e colocado em uma estrutura que se torna um guia para a
experimentação, coleta de dados e análise", 6 de vital importância para se alcançar bons
resultados.
Embora existam muitas tipologias de delineamentos de pesquisa, concebidas por
autores diversos, por ora optou-se classificar essa pesquisa monográfica tendo como base
quatro elementos, a saber:

1.4.1

Tipologia de Pesquisa com base em sua natureza
Quanto A natureza, a pesquisa pode ser básica ou aplicada. A pesquisa aplicada

objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos A solução de problemas
específicos. Ander-Egg (apud MARCONI, 1996, p. 19) afirma que este tipo de pesquisa
"caracteriza-se por seu interesse prático, isto 6, que os resultados sejam aplicados ou
utilizados, imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na realidade".
A pesquisa em questão é de natureza aplicada, pois seus resultados serão Ateis
principalmente para os empresários em geral e para os profissionais da Contabilidade e do
Direito, pois trata das dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas, problema este
muito comum nos dias de hoje.

1.4.2

Tipologia de Pesquisa com base na forma de abordagem do problema
A abordagem do problema se dá de duas maneiras: com a pesquisa qualitativa e com a

pesquisa quantitativa. Richardson (1999, p. 80) relata que "os estudos que empregam uma
metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar
a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por
grupos sociais". A abordagem qualitativa, segundo Beuren e Raupp (2003, p. 92) "visa
destacar características não observadas por meio de um estudo quantitativo, haja vista a
superficialidade deste último".
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No que tange A abordagem quantitativa, Richardson (1999, p. 70) afirma que esta
abordagem:
caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de
informaçOes, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas, desde as
mais simples como percentual, média, desvio-padrão, as mais complexas, como
coeficiente de correlação, análise de regressão, etc.

Neste trabalho monográfico, a abordagem será qualitativa e quantitativa, pois se
pretende descrever a complexidade do problema investigado e analisá-lo de forma qualitativa,
conhecendo sua natureza, e de forma quantitativa, conhecendo seu comportamento geral
através da relação entre variáveis.

1.4.3 Tipologia de Pesquisa corn base em seus objetivos
Uma pesquisa cientifica pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. A pesquisa
descritiva, segundo Gil (1999 apud BEUREN, 2003), objetiva principalmente a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis. Portanto, ela preocupa-se em descrever os fatos, ou seja, registrá-los, analisá-los,
classificá-los e interpretá-los.
Esta pesquisa, portanto, é de cunho descritivo, pois, embora trate de um assunto pouco
explorado e se assemelhe A pesquisa exploratória, ela descreve aspectos e comportamentos de
determinada empresa analisada.
Trivirios (1987 apud BEUREN e RAUPP, 2003, p. 81) adverte que -o estudo
descritivo exige do pesquisador uma delimitação precisa de técnicas, métodos, modelos e
teorias que orientarão a coleta e interpretação dos dados, cujo objetivo é conferir validade
cientifica A pesquisa".
Neste sentido é que se desenvolve esta pesquisa descritiva, objetivando buscar novos
conhecimentos a partir da descrição de características de uma empresa.
1.4.4

Tipologia de Pesquisa com base nos procedimentos técnicos utilizados

A tipologia de pesquisa com base nos procedimentos técnicos utilizados refere-se aos
procedimentos utilizados para se conduzir o estudo, pois, sem a obtenção de dados, não há
como se realizar uma pesquisa.
Gil (2002, p.43) considera que "o elemento mais importante para a identificação de
um delineamento é o procedimento adotado para a coleta de dados".
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A pesquisa monográfica em questão utilizar-se-á da pesquisa bibliográfica e da
pesquisa documental como procedimentos técnicos para a coleta de dados e prosseguirá com
um estudo de caso.
A pesquisa bibliográfica, conforme Cervo e Bervian (1983, p. 55) pode ser definida
como:
a que explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em
documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da pesquisa
descritiva ou experimental. Ambos os casos buscam conhecer e analisar as
contribuições culturais ou cientificas do passado existentes sobre um determinado
assunto, tema ou problema.

Gil (2002) afirma que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.
A pesquisa documental, embora se assemelhe muito à pesquisa bibliográfica, difere-se
desta, pois se utiliza de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico por parte
dos autores, ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos de pesquisa.
0 estudo de caso é uma pesquisa que focaliza seus estudos em um Unico caso. Nesse
sentido, Gil (2002, p. 73) afirma que:
o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de
poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e detalhados do
mesmo, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamento
considerados.

Como forma de permitir um conhecimento amplo e detalhado sobre o tema, optou-se
por fazer um estudo de caso da companhia aérea VASP, haja vista que a mesma enfrenta
dificuldades financeiras e seu sócio-administrador é processado judicialmente por crime

tributário.
1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

A presente pesquisa é plenamente exeqüível, por haver bibliografia jurídica sobre o
tema, bem como por ser possível a consulta das decisões judiciais junto ao Poder Judiciário, e
ainda por ser necessário o domínio da teoria contábil estudada pela acadêmica ao longo do
curso, principalmente no que tange à análise das demonstrações contábeis. Além disso, tratase de uma pesquisa adaptável à realidade, por pressupor conhecimentos práticos e teóricos.
Porém, algumas limitações foram encontradas ao longo da execução deste trabalho
monográfico, limitações estas que prejudicaram de certa forma a plena realização idealizada

inicialmente.
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No que tange a matéria jurídica, existem muitas bibliografias que tratam da exclusão
da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, porém, que tratam deste mesmo tema
aplicado ao empresário que comete crime tributário em virtude de sua empresa estar passando
por dificuldades financeiras, existem pouquíssimas. Dessa forma, foi necessário adaptar o
tema genérico ao caso especifico, além de recorrer a outras fontes de pesquisa, como artigos
da internet e revistas jurídicas.
Os processos judiciais objetos da pesquisa não puderam ser pesquisados em sua
integralidade. Foi realizada uma visita A Justiça Federal de Florianópolis com o intuito de
manusear os processos e verificar de que maneira os empresários conduziam suas defesas, ou
seja, quais meios de provas utilizavam para comprovar contabilmente a dificuldade financeira

da empresa. Porém, não foi possível nem sequer folhear os autos dos processos, pois somente
as partes e os advogados habilitados nos processos são autorizados a isso. Portanto, a pesquisa
restringiu-se A consulta das decisões judiciais desses tipos de processo, pois estas estão
disponíveis nos sítios oficiais dos diversos órgãos judiciários. 0 percalço é que estas decisões
não contemplam os meios de provas citados anteriormente, apenas citam se foi ou 115-o
comprovada a dificuldade financeira da empresa.
Na doutrina contábil, também não se encontrou o tema especifico. Porém, com os
inúmeros livros de contabilidade e de administração financeira que tratam da análise das
demonstrações contábeis, além de outras fontes de pesquisa, foi possível desenvolver todos os
aspectos contábeis pretendidos.
Por fim, no que se refere ao estudo de caso da companhia VASP, a intenção inicial era
a de analisar as demonstrações contábeis padronizadas de todo o ano de 2004, além dos três
anos anteriores, para se ter uma posição mais atualizada da situação financeira da companhia,
mas não foi possível ter acesso As demonstrações do segundo semestre do referido ano.
Procurou-se encontrar tais demonstrações no próprio sitio oficial

da VASP

(www.vasp.com.br), porém o mesmo não se encontrava disponível durante a realização da
monografia. A segunda tentativa deu-se com a procura no sitio da CVM (www.cvm.gov.br ),
onde, após o contato com a Gerência de Orientação a Investidores, a mesma informou que as
últimas demonstrações contábeis entregues pela VASP foram referentes ao exercício de 2003,
estando a companhia inadimplente com o dever de informar ao mercado (conforme
correspondência eletrônica do anexo F).
Porém, mesmo com a existência de limitações, a realização da pesquisa foi muito
prazerosa e desafiadora para a acadêmica, pois denotou a originalidade do tema, após a
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verificação da inexistência de obras de cunho cientifico voltadas exclusivamente a este tema
especifico.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O presente trabalho monográfico está estruturado em quatro capítulos, sendo o
primeiro composto pela introdução, o segundo pela fundamentação teórica, o terceiro pelo

estudo de caso e o quarto e último pelas conclusões e recomendações.
O primeiro capitulo introduz o leitor ao trabalho desenvolvido. Aborda-se, de uma
maneira geral, o contexto do trabalho, ou seja, evidencia-se o objeto de conhecimento
cientifico alvo da pesquisa e as maneiras utilizadas para investigá-lo. É dividido em sete subitens, a saber: tema, problema, objetivos, justificativa do estudo, metodologia da pesquisa,
organização do trabalho e limitações da pesquisa. Tem-se a intenção de relatar ao leitor, de

forma clara, o porquê da pesquisa e de que maneira ela se desenvolverá.
O segundo capitulo, que trata da fundamentação teórica da pesquisa, tem a função de
abordar os estudos já existentes sobre o tema pesquisado, ao menos de forma indireta,
utilizando-se bastante de transcrições de idéias de muitos autores renomados. Devido ao fato
do trabalho ser interdisciplinar, envolvendo a area do Direito e da Contabilidade, este capitulo
foi dividido em dois sub-itens, o primeiro abordando os aspectos jurídicos preliminares da
pesquisa e o segundo abordando os aspectos contábeis.
O capitulo três é um estudo de caso da empresa Viação Aérea de Sao Paulo S/A —
VASP, em que se aplica todo o embasamento teórico contido no capitulo dois na análise

financeira da empresa em questão, com a intenção de alcançar os objetivos delimitados no
capitulo um. É dividido em três sub-itens, sendo que o primeiro contextualiza a realidade da
empresa pesquisada, seu ramo de atividade, suas características constitutivas, sua situação
atual etc. 0 segundo sub-item, considerado um dos mais importantes da pesquisa, traz as
demonstrações contábeis da VASP e sua análise econômica e financeira através das técnicas
contábeis. Por fim, o capitulo três encerra-se com o também importante sub-item que aborda o

auxilio da Contabilidade na defesa judicial dos empresários indiciados por crime tributário.
0 capitulo quatro traz a conclusão e as recomendações do estudo. Ele apresenta
o resultado final da pesquisa e avalia os pontos positivos e negativos da mesma através da

disposição das principais idéias desenvolvidas acerca da técnica da análise das demonstrações
contábeis e de seu uso como meio de prova em processos penais tributários.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para a plena compreensão do tema desta monografia, faz-se mister discorrer sobre
vários conceitos jurídicos e contábeis. Isto porque o tema é interdisciplinar, envolvendo a
Ciência do Direito e a Ciência da Contabilidade.
Como informado na introdução, pretende-se apresentar, neste trabalho monográfico,
os meios de comprovação contábil da dificuldade financeira da empresa em um processo
penal tributário.
0 processo penal tributário, portanto, foi o ambiente escolhido para a aplicação das
técnicas da análise das demonstrações contábeis, dada a relevância desta análise e de sua
aplicação na resolução daquele. Por conseguinte, essa relevância se estende à vida da empresa
e do próprio empresário, como adiante se descreverá.
Contudo, não foi encontrado material bibliográfico que tratasse de forma completa e
satisfatória todo o assunto em questão, mas somente obras que versavam isolada ou
indiretamente do tema, tendo sido necessário extrair conceitos de diversas delas, para, assim,
formar uma fundamentação teórica única.

2.1 ASPECTOS JURÍDICOS PRELIMINARES

A resolução de alguns conflitos juridicos pode depender do auxilio de outras ciências,
além da Ciência do Direito. Entre elas, destaca-se a Ciência da Contabilidade. A possibilidade
da comprovação contábil da dificuldade financeira em processos penais tributários é um
excelente exemplo nesse sentido.
Segue-se, assim, a exposição de alguns conceitos jurídicos imprescindíveis para o
entendimento da relevância da Contabilidade na defesa do empresário denunciado por crime
tributário.

2.1.1

Conceito de Direito

Não existe um conceito único a respeito do que seja o Direito. Diversos autores já o
definiram, mas suas definições são diferentes umas das outras. Fabretti (2001) afirma que as
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definições do Direito podem ser feitas das mais variadas maneiras, pois estas irão variar em
consonância com a formação e a cultura peculiares de cada autor. Porém, embora exista uma

multiplicidade de formas, o autor considera válidas todas as definições.
0 mesmo autor (2001, p. 91) segue conceituando o Direito como sendo "o conjunto de
princípios e normas que regulam coercitivamente a vida social e qualificam situações para
discipliná-las normativamente". Portanto, para ele, o Direito é um instrumento regulador.

impondo regras para que a sociedade possa viver de forma harmoniosa.
A definição dada por Silva (1997, p. 37) é a de que:
o Direito é fenômeno histórico-cultural, realidade ordenada, ou ordenação
normativa da conduta segundo uma conexão de sentido. Consiste num sistema
normativo. Como tal, pode ser estudado por unidades estruturais que o compõem,
sem perder de vista a totalidade de suas manifestações. Essas unidades estruturais
ou dogmáticas do sistema jurídico constituem as divisões do Direito.

A partir das definições dos autores acima citados, pode-se afirmar que o Direito surge
das necessidades fundamentais das sociedades humanas, que são reguladas por ele como
condição essencial à sua própria sobrevivência. É no Direito que se encontra a segurança das
condições inerentes à vida humana, determinadas pelas normas que formam a ordem jurídica.
Logo, não ha como existir uma sociedade organizada sem a presença do Direito.
Interessam mais a esta pesquisa três divisões do Direito, bem como alguns conceitos
que lhes são intrínsecos. São elas o Direito Tributário, o Direito Penal e o Direito Processual,
mais especificamente o Direito Processual Penal.

2.1.2 Conceito de Direito Tributário
0 Direito Tributário é um ramo do Direito que, conforme Machado (1998), ocupa-se
das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie,
impondo limites ao poder de tributar e protegendo o indivíduo dos eventuais abusos desse
poder.

Cassone (1997, p. 29), seguindo a mesma linha de pensamento de Machado, conceitua
o Direito Tributário como sendo:
a parte do Direito Financeiro que estuda as relações jurídicas entre o Estado (fisco)
e os particulares (contribuintes), no que concerne instituição, arrecadação,
fiscalização e extinção do tributo. E direito autônomo, pois se rege por princípios e
normas próprias.

0 Direito Tributário se relaciona principalmente com o Direito Constitucional, o
Direito Civil, o Direito Processual e o Direito Penal. No que conceme ao Direito Penal,
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Cassone (1997) afirma que o Direito Tributário nele encontra conceitos e institutos sobre as
penalidades aplicáveis nas situações de inobservância de suas regras (ex: contrabando ou
descaminho, sonegação fiscal, apropriação indébita previdenciária etc).
Logo, percebe-se que o Direito Penal e o Direito Tributário podem estar em
determinadas circunstâncias intimamente ligados, sendo necessário empregar o que ambos
regulamentam para dirimir os conflitos acerca de seus conteúdos. Um exemplo do
relacionamento desses dois ramos do Direito é a existência dos crimes tributários, como
exemplificado.
2.1.3 Conceito de Direito Penal
0 Direito Penal é definido por Marques (apud JESUS, 1997, p. 05) como:
o conjunto de normas que ligam ao crime, como fato, a pena como conseqüência, e
disciplinam também as relaçaes jurídicas dai derivadas, para estabelecer a
aplicabilidade das medidas de segurança e a tutela do direito de liberdade em face
do poder de punir o Estado.

Noronha (1997, p. 04) conceitua o Direito Penal de forma não muito diferente, mas,
um pouco mais sintetizada: "t o conjunto de normas jurídicas que regulam o poder punitivo
do Estado, tendo em vista os fatos de natureza criminal e as medidas aplicáveis a quem os
pratica."
Portanto, o Direito Penal é o ramo do Direito que define quais condutas podem ser
consideradas como crimes ou contravenções penais, e de que maneira os indivíduos que as
praticam serão punidos, com vistas A sua re-socialização, bem como A prevenção geral da
prática criminosa. O Estado estabelece um conjunto de normas jurídicas, englobadas pelo
Direito Penal, com a finalidade de combater o crime.
2.1.4

Conceito de Crime e de Crime Tributário
Noronha (1997, p. 97) ao se referir sobre a conceituação do crime, diz que "a ação

humana, para ser criminosa, há de corresponder objetivamente A conduta descrita pela lei,
contrariando a ordem jurídica e incorrendo seu autor no juizo de censura ou reprovação
social". 0 mesmo autor (1997) considera o delito como a ação típica, antijuridica e culpável.
Diz que o delito não existe sem uma ação, compreendendo também a omissão, a qual se deve
ajustar A figura descrita na lei, opor-se ao direito e ser atribuível ao indivíduo a titulo de dolo
ou culpa.
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Mirabete (1997, P. 94), renomado doutrinador penalista, também elucida as condições
exigidas para a configuração do crime, dizendo que:
para a existência do crime é necessária uma conduta humana positiva (ação em
sentido positivo) ou negativa (omissão). É necessário, ainda, que essa conduta seja
típica, que esteja descrita na lei como infração penal. Por fun, so haverá crime se o
fato for antijuridico, contrario ao direito por não estar protegido por causa que
exclua a sua injuridicidade.

Dessa forma, conforme prevê a doutrina predominante, pode-se definir o crime como
sendo o fato típico e antijuridico.
Mirabete (1997, p. 94) define o fato típico como sendo "o comportamento humano que
provoca, em regra, um resultado, e é previsto como infração penal" e o fato anti jurídico como
aquele "que contraria o ordenamento jurídico".
Em síntese, crime é o fato típico, previsto em lei como delituoso, ou seja, subsumido
em algum tipo da norma penal, e antijurídico, contrário ao direito, isto 6, não abraçado pelas
situações que afastam o seu caráter de ilicitude, cometido por alguém que seja culpável, ou
seja, cuja conduta pode ser considerada reprovável, a ponto de permitir ao Estado, contra esse
mesmo alguém, a realização do seu poder de punir.
0 crime tributário, por sua vez, é aquele que, em sua configuração, integra um fato
típico e antijurídico (crime) ofensivo à Fazenda Pública, como ensina Fanucchi (1974). Dito

de outro modo, trata-se de uma violação tributária enquadrada nas normas penais, na lição de
Harada (1995). Ainda, é a infração tributária rotulada como delito, segundo Villegas (1965
apud MARTINS, 1998). Dessa última observação se conclui que o crime tributário é a
infração tributária (inobservância das normas tributárias) penalmente qualificada.
2.1.5

Conceito de Direito Processual
Nem todo conflito se resolve espontaneamente pelas partes nele envolvidas. A própria

existência de um conflito pressupõe, de um lado, uma pretensão, e, de outro, uma resistência a
essa pretensão. Em outras palavras, um conflito ou litígio é uma pretensão resistida.
Conforme Cintra, Grinover e Dinamarco (1994), quando, diante de um conflito, surge
a necessidade de intervenção do Estado, em sua função julgadora, tem-se o processo, que é o
instrumento pelo qual o mesmo Estado exerce essa sua função de Juiz. 0 processo também
pode ser compreendido como a relação que se forma entre as partes e o Estado-Juiz, com
vistas à solução, por este último, do conflito existente entre aquelas.
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0 direito processual 6, segundo Cintra, Grinover e Dinamarco (1994), o ramo do
direito que regula essa instrumentalização, ou o conjunto de regras que ordenam a relação
entre a parte que aciona, a parte que se defende e o julgador.
Explica Mirabete (1995) que

o processo penal, por sua vez, cuida da

instrumentalização do direito de punir do Estado. É a relação formada a partir de uma ação
penal, na qual se envolvem o próprio autor, quem aciona, o réu ou acusado, que se defende da
imputação criminal que lhe é feita, e o Juiz, que decide em face do caso concreto, aplicando o
direito. Regra geral, as ações penais são movidas pelo Ministério Público (Promotores de
Justiça, no plano estadual; Procuradores da República, no plano federal; etc), que é o principal
titular das mesmas. Nesse caso, a ação penal recebe o nome de denúncia (dai a expressão
`denunciado').
no processo penal que um acusado pelo cometimento de algum crime tem a
oportunidade de produzir provas em sua defesa, com vistas a demonstrar a inexistência do
crime que lhe é imputado, ou alguma situação que exclua a sua culpabilidade.
Importa dizer que é diante desse último elemento, a culpabilidade, que se deparará ao
longo deste trabalho, pois a dificuldade financeira comprovada é uma situação que a exclui,
conforme sera mostrado adiante. Isso significa que, numa situação como essa, de exclusão da
culpabilidade, o sujeito, embora tenha cometido uma conduta típica e antijuridica, ou seja, um
crime, não pode ser punido pelo Estado, uma vez que ele não sera culpável, ou seja, sua
conduta não será reprovável.

2.1.6 A exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa
Conforme discorrido no tópico 2.1.3.1, para haver crime, deve a ação ser típica e
antijuridica. Em sendo a conduta típica e antijuridica, para se impor uma pena, deve-se
verificar se o agente que praticou essa ação é culpável ou não. Nesse sentido, Mirabete (1997,
p. 196) destaca que:
existente a antijuridicidade do fato típico, ocorre crime. É necessário, poi-din, para
se impor pena, que se verifique se há a culpabilidade, ou seja, se existem os
elementos que compõem a reprovabilidade da conduta. Inexistente um deles, não há
culpabilidade, condição indeclinável para a imposição da pena.

Teles (2004, p. 294) aduz que "a culpabilidade é a reprovação da conduta do agente
imputável que, com potencial consciência da ilicitude, poderia, nas circunstâncias, ter agido
conforme o Direito".

26

Portanto, na culpabilidade afere-se apenas se o agente deve ou não responder pelo
crime cometido, examinando-se a possibilidade de responsabiliza-lo.
Segundo Jesus (1997), a culpabilidade é composta de três elementos: a imputabilidade,
a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Inexistindo qualquer
um desses três elementos, o autor do crime deixa de ser culpável pela conduta praticada. Esse
fato é o que os doutrinadores jurídicos chamam de exclusão da culpabilidade ou dirimentes.
A exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, pela
inexistência do terceiro elemento citado por Jesus no parágrafo acima, ocorre quando um
sujeito imputável, o qual a lei penal considera capaz de responder por um crime cometido,
realiza uma conduta típica e antijurídica, com pleno conhecimento de sua ilicitude, mas, em
circunstâncias tais que não lhe era possível realizar comportamento diferente. A realidade
impõe-lhe atuar contra o Direito, e ele, mesmo sabendo estar proibido, realiza o
comportamento. Dessa maneira, afirma Jesus (1997, p. 476) que:
so há culpabilidade quando, devendo e podendo o sujeito agir de maneira conforme
ao ordenamento jurídico, realiza conduta diferente, que constitui o delito. Então,
faz-se objeto do juizo de culpabilidade. Ao contrario, quando não lhe era exigível
comportamento diverso, não incide o juizo de reprovação, excluindo-se a
culpabilidade. A inexigibilidade de conduta diversa é, então, causa de exclusão da
culpabilidade.

Um exemplo dado por Teles (2004) elucida ainda mais a figura da inexigibilidade de
conduta diversa. E suposta a seguinte situação: um gerente de um banco chega, ao fim de seu
expediente, em sua casa e encontra sua mulher e seus filhos sob a mira de uma arma de fogo,
empunhada por um marginal que exige dele que retorne ao banco e de la traga certa
importância em dinheiro, caso contrario seus familiares sofrerão sérias conseqüências.
gerente, então, realiza a exigência do bandido. Nesse exemplo o fato típico doloso por ele
realizado 6, a toda evidência, ilícito, uma vez que não se encontra justificado por nenhuma das
excludentes de ilicitude. 0 gerente é imputável e agiu com consciência da ilicitude, pois é
indubitável que sabia não poder apropriar-se do dinheiro alheio e da-lo a terceiros. Porém, o
sujeito não pode ser punido, pois, nessa circunstância descrita,

o mesmo não teve a

possibilidade de comportar-se de acordo com o Direito, ou seja, não era possível agir de outro
modo. Ocorre, nesse exemplo, a exclusão da culpabilidade do gerente por inexigibilidade de
conduta diversa.
Diz-se, portanto, que há inexigibilidade de outra conduta nas circunstâncias em que
não é razoável exigir-se do homem médio conduta diversa daquela que adotou.
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2.1.7

A jurisprudência como fonte do Direito

Assim como toda ciência, a ciência do Direito possui algumas fontes nas quais os seus
estudos, princípios e normas estão baseados.
Conforme Fabretti (2001, p. 105):
em Ciência do Direito, fonte tem o sentido de origem, proveniência, lugar de onde
emanam as normas e princípios jurídicos. Fontes principais são aquelas que podem
inovar na ordem jurídica, vale dizer, podem criar, modificar ou extinguir preceitos
legais. Fontes secundárias são as que não podem inovar na ordem jurídica: sua
função á esclarecer, interpretar ou dar detalhes de aplicação relativos As disposições
das fontes principais.

Conforme estabelece a Constituição Federal, as fontes primárias do Direito são as
Leis, que, no Brasil, são as seguintes: Constituição Federal, Emendas à Constituição, Leis
Complementares, Leis Ordinárias, Leis Delegadas, Medidas Provisórias, Decreto Legislativo,
Resoluções do Senado Federal e Tratados e Convenções Internacionais. As fontes secundárias
do Direito são o Decreto regulamentar, a jurisprudência, as Normas complementares às leis,
os Tratados e Decretos e os Usos e Costumes.
A jurisprudência 6, portanto, uma fonte secundária do Direito. Fabretti (2001, P. 110) a
define como sendo:
o conjunto de decisões reiteradas proferidas pelos juizos e tribunais, no mesmo
sentido e em casos semelhantes (...). A jurisprudência não tem poder normativo.
Vale, entretanto, como precedente que pode ser alegado perante os juizos e
tribunais.

Relacionando o conceito com aqueles apresentados anteriormente, tem-se que é no
processo que são tomadas as decisões que resolvem os conflitos levados ao conhecimento do
Estado-Juiz, as quais valem normativamente para o caso concreto de cada conflito.
Assim, o conjunto de decisões acumuladas ao longo do tempo forma o que se
denomina de jurisprudência, a qual, como dito, não tem poder normativo, já que cada decisão
judicial vale apenas para o caso concreto de cada conflito, mas possui um grande caráter de
orientação para futuras decisões, como sendo urn parâmetro de julgar.
Foi pesquisando a jurisprudência dos Tribunais da Justiça Federal do Brasil que se
encontrou a tese de que, em casos de comprovada dificuldade financeira da empresa,

o

empresário acusado pela prática de crime tributário não pode ser considerado culpável, já que,
numa situação como essa, dele não se poderia exigir uma conduta diversa da infração
tributária.
Trata-se de situação em que o empresário se encontra obrigado a cometer a infração
tributária que se qualifica como crime tributário, por haver priorizado o pagamento de outras
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obrigações, como as trabalhistas, as quais gozam de beneficio de ordem, e por não possuir
liquidez suficiente para o cumprimento de todas as suas obrigações, evidenciada a dificuldade
financeira da empresa.

2.1.8

A dificuldade financeira da empresa, reconhecida na jurisprudência como causa

de exclusão da culpabilidade do empresário, e a possibilidade de sua comprovação

co ntá hi I.

O não recolhimento de tributos pode se dar, segundo Machado (2004) por diferentes
razões:
a) o propósito puro e simples de não pagar o tributo, tendo o contribuinte condição de

fazê-lo normalmente, sem qualquer prejuízo para suas atividades normais;
b) a absoluta impossibilidade material de fazer o pagamento, à mingua de recursos
financeiros; ou
c) a decisão do contribuinte de utilizar os recursos de que dispõe para efetuar outros
pagamentos, indispensáveis para que sua empresa continue em atividade.
Segundo o referido autor, ao crime de sonegação, em sentido amplo (item a) não deve
ser atribuído significado correlato ao de inadimplente, itens (b e c), embora o fisco
usualmente o faça, assim como o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário, em muitos
casos, causando enormes constrangimentos nos procedimentos criminais. A diferença reside
no elemento subjetivo da conduta, posto que sonegação é o ato de omitir, fraudar, falsificar,
ocultar ou inserir qualquer informação não verdadeira, com o intuito de evitar o pagamento do
tributo. É caracterizada pela má-fé e pelo dolo do contribuinte; a inadimplência, por sua vez, é
a falta de pagamento do tributo, sem qualquer intenção dolosa ou sem o emprego de meios
fraudulentos com o intuito de subtrair o cumprimento da imposição fiscal. Portanto,
sonegação e inadimplência não são palavras sinônimas. Para caracterizar a primeira, exige-se
o dolo, enquanto que para a segunda, a inexistência de má-fé.

Nesse sentido, é esclarecedora a manifestação do Juiz Atnir José Finocchiaro Sarti (ac.
un. do TRF, 4' R., la T., na Apelação Cível 9704056060/sc, de 23/fev/1999, in DJU de
31/mar/1999.), que conseguiu expressar o que deveria acontecer sempre:
a sanção penal deve ser reservada para os espertalhões que enriquecem As custas do
patrimônio alheio, especialmente, do patrimônio público, não para quem, apesar de
todos os esforços, não consegue atender tempestivamente todas as obrigações da
sua empresa [...].
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Pode-se exemplificar com a figura do crime de não recolhimento das contribuições
previdenciárias. Imagine-se a seguinte situação: uma empresa, ern determinado período de sua
existência, paga os salários líquidos de seus empregados e em tais pagamentos emprega todos
os seus recursos financeiros. Os lançamentos e registros dos valores devidos a titulo de
contribuição previdencidria dos empregados foram feitos, porém a empresa não recolhe esses
valores por não possuir numerário para tanto. Isto 6, declara abertamente o débito, mas não o
quita, em virtude de estar passando por dificuldades financeiras. Esse é um caso típico de
inexigibilidade de conduta diversa, pois ocorreu diante da impossibilidade da empresa de
fazer frente as duas ordens de débitos, tributários e trabalhistas, vendo-se a mesma forçada
satisfação desses últimos.
Assim sendo, Machado (2004) afirma que:
não é razoável equiparar-se a conduta daquele que deixa de pagar em razão de
dificuldades financeiras, que colocam em risco a continuidade da empresa,
daquele que deixa de pagar movido apenas pela ganância. 0 juizo de
reprovabilidade da conduta é relevante e, no âmbito deste, não se pode
desconsiderar a diferença, absolutamente inegável, entre as duas situações aqui
colocadas. A influência da dificuldade financeira da empresa é circunstância
relevantissima, que não pode ser desconsiderada, a menos que não se leve em conta
o principio da razoabilidade.

Merecem, portanto, especial registro as decisões de alguns de nossos Tribunais
Federais, adotando a tese da inexigibilidade de outra conduta, para absolver empresários que,
em face de dificuldades financeiras cabalmente demonstradas, deixaram de recolher
contribuições à Seguridade Social.
Tais decisões acolheram a doutrina de Toledo (1994, p. 93), segundo a qual:
cabe ao juiz que exprime o juizo de reprovação avaliar a gravidade e a seriedade da
situação histórica na qual o sujeito age, dentro do espirito do sistema penal,
globalmente considerado: sistema que jamais pretende prescindir de um vinculo
com a realidade histórica na qual o indivíduo age e de cuja influência sobre a
exigibilidade da ação conforme o direito o Calico juiz deve ser o magistrado.

A propósito, dispõe o art. 186 do próprio Código Tributário Nacional que "o crédito
tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a natureza ou o tempo da constituição deste,
ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho".
Invocando esse dispositivo para reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa e
absolver o contribuinte da acusação de não recolhimento de IPI, decidiu a 1a Turma do
Tribunal Regional Federal da Lla Região, por votação unânime, nos autos da apelação criminal
no 98.04.03996-6/PR, em acórdão (decisão) relatado pelo Juiz Fabio Bittencourt da Rosa (j.
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09.03.99, DJU 31.03.99, p. 247, in Boletim IBCCRIM no 78, maio/99, Jurisprudência, p.
351):
Assim, deve o magistrado observar tal paradigma e, uma vez que ate mesmo o
crédito trabalhista foi atingido pelas dificuldades financeiras da empresa no período
denunciado, não se poderia exigir comportamento diverso do empregador, situação
que exclui a reprovabilidade de sua conduta na hipótese de inadimplemento, eis que
se pressupõe a ausência de numerário para saldar quaisquer outras obrigações,
inclusive as tributárias.

Aspecto relevante, portanto, para excluir a culpabilidade do empresário, reside nas
dificuldades financeiras da empresa devedora. Tal situação permite concluir que

o não

recolhimento das obrigações não se deu no intuito direto de não cumprir com os
compromissos tributários, mas pela completa falta de condições de guitar essas obrigações.
Certas circunstâncias, como estar em situação de recuperação judicial ou de falência,
ou com obrigações trabalhistas ou de outras ordens em atraso, serão sinais evidentes para que
o julgador possa reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa. Mais ainda o será, portanto,
a comprovação contábil da dificuldade financeira, a qual é muito mais técnica e precisa para
este fim.
Assim sendo, ocorre a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta
diversa quando o contribuinte, por motivo relevante, deixa de recolher quantias devidas a
titulo de tributos. A tese mais comum aos que sustentam essa causa de exclusão da
culpabilidade é a de grave dificuldade financeira.
0 que se faz importante ressaltar é que não basta a empresa alegar a dificuldade
financeira enfrentada durante o período do não recolhimento de determinado tributo. Para que
o empresário possa ser absolvido da prática de crime tributário, deve o mesmo provar em
juizo, com informações e documentos convincentes, a situação sofrida por sua empresa.
Conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, "a prova da alegação incumbirá
a quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir sentença,
determinar, de oficio, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante".
A questão crucial está na prova da grave dificuldade financeira que impede a empresa
de arcar com suas obrigações enquanto contribuinte, sem que o empresário tenha que
submetê-la ou a si mesmo a um sacrificio imoderado, que não seria exigível do homem
médio. Esse Onus de prova é do acusado, uma vez que ele é quem alega a dificuldade
financeira, devendo fazê-lo documentalmente.
Para que sua defesa seja eficaz e obtenha êxito, pois, a contabilidade de sua empresa
deve estar sendo feito de forma clara e correta, não deixando dúvidas para o juiz quanto
possibilidade de possuir irregularidades ou fraudes.
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JA foram julgados muitos processos penais tributários em que o empresário teve que
comprovar a dificuldade financeira de sua empresa para não ser condenado por crime,
formando, como dito, uma ampla jurisprudência nesse sentido. A titulo ilustrativo, várias
decisões foram reproduzidas no anexo A deste trabalho, sendo que foram selecionadas, para
fins didáticos, quatro decisões de cada um dos tribunais federais existentes no pais, que
decidem sobre essa matéria, seja em segunda instância (Tribunais Regionais Federais da 1 8,
2a, 3' 4a e 5a Regiões), seja em terceira e última instância (Superior Tribunal de Justiça).
Contudo, deve-se observar que não há uma determinação legal no sentido de
especificar quais são os documentos que comprovem a causa excludente de culpabilidade
alegada, podendo variar caso a caso. Uma notificação fiscal, títulos protestados, reclamatórias
trabalhistas ajuizadas, entre outros documentos.
Assim, toda e qualquer prova levada aos autos de um processo penal. desde que capaz
de comprovar a dificuldade financeira da empresa, há de contribuir no sentido de convencer o
magistrado à não condenação do empresário, sendo que o objetivo desta monografia é mostrar
que a comprovação contábil é uma das formas de fazê-lo, podendo ser considerada
seguramente a mais robusta de todas, uma vez que é muito mais técnica e precisa para esse
fim.

2.2

ASPECTOS CONTÁBEIS
Conforme mencionado no tópico anterior, a Contabilidade se faz extremamente

importante quando há a possibilidade da comprovação em juizo da dificuldade financeira de
uma empresa. Isto porque ela é uma Ciência capaz não somente de registrar os fatos contábeis
de uma determinada entidade, mas de registrar, analisar, comparar e controlar todo o
patrimônio desta.
Pretende-se, a seguir, abordar os aspectos contábeis necessários para a compreensão da
importância da Contabilidade nos processos penais tributários supracitados.

2.2.1 A Ciência da Contabilidade
Não se sabe quem inventou a Contabilidade. Sabe-se, no entanto, que sistemas de
escrituração por partidas dobradas começaram a surgir gradativamente nos séculos XIII e
XIV, em diversos centros de comércio da Europa.
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A primeira pessoa a codificar a Contabilidade, ou seja, a publicar material escrito
sobre esta Ciência, foi o frei franciscano chamado Luca Pacioli. Em seus escritos, descreveu o
sistema de partidas dobradas e apresentou o raciocínio em que se baseavam os lançamentos
contábeis. Seus comentários foram tão relevantes que ainda continuam sendo atuais depois de
decorridos mais de 500 anos.
Além da grande contribuição do Frei Luca Pacioli, a Contabilidade sofreu influências
de muitas culturas e em muitas épocas. Com a Revolução Industrial, por exemplo, à medida
que aumentava a necessidade de informação gerencial sobre os custos de produção e os custos
dos estoques, o mesmo acontecia com a necessidade de sistemas de contabilidade de custos.
Neste período, a Contabilidade passou a ter como um de seus objetivos a elaboração de
relatórios a proprietários, acionistas, investidores, credores e ao governo.
Segundo Hendriksen e Breda (1999) a Contabilidade atual não criou um novo sistema
de informações. Os sistemas contábeis que existem hoje não são diferentes dos antigos. 0 que
surgiram foram diversos instrumentos financeiros que auxiliam o contador na tomada de
decisões.
Atualmente, a Ciência da Contabilidade conta com um legado de muitos estudiosos da
área. Muitos livros já foram publicados e muitas técnicas já foram desenvolvidas.
Dentre as várias contribuições destes estudiosos, tem-se a conceituação do que seja a
Contabilidade. Embora existam vários conceitos, todos eles ajudam a chegar à compreensão
desta Ciência tão importante.
Marion (1998, p. 24), de uma maneira simplificada, conceitua a Contabilidade como
sendo "o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a tomada de decisões
dentro e fora da empresa". Prossegue o autor afirmando que a Contabilidade é muito antiga e
já no seu surgimento tinha como objetivo auxiliar as pessoas a tomarem decisões, o que nos
dias atuais não é diferente.
A Ciência Contábil, segundo SA. (1995, p.76):
o conjunto de conhecimentos que explica os fenômenos ocorridos com o
patrimônio sob a égide das finalidades deste e que são a Rentabilidade, Liquidez,
Produtividade, Elasticidade, Economicidade, Equilíbrio e Invulnerabilidade.

Segue-se com a conceituação de Franco (1992, p. 22), que diz que a Contabilidade:
é a ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, mediante registro,
demonstração expositiva, confirmação, análise e interpretação dos fatos nele
ocorridos, com o fim de oferecer informações sobre sua composição e suas
variações, bem como sobre os resultados econômicos decorrentes da gestão da
riqueza patrimonial.
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Portanto, conforme se conclui com os dois últimos conceitos supracitados, o objeto da
Contabilidade é o patrimônio das entidades, sendo que cabe a ela a função de registrá-lo e
controlá-lo, tendo em vista a sua modificação em virtude, principalmente, da atividade
econômica, financeira e social que a empresa exerce no contexto da economia.
A Ciência Contábil desenvolveu um conjunto de princípios que geram normas e
procedimentos aplicáveis ao controle dos fatos contábeis incorridos na empresa. Isso porque
sua finalidade principal, segundo Franco (1992), é a informação sobre o patrimônio e suas
variações. Para que a informação seja eficaz e eficiente, o contador precisa utilizar princípios,
normas e procedimentos padrões.

2.2.2

Técnicas Contábeis
Franco (1992) a firma que a Contabilidade, para atingir sua finalidade, que é a de gerar

informação, precisa utilizar as seguintes técnicas contábeis: escrituração, demonstrações
contábeis, auditoria e análise das demonstrações contábeis. Sem essas técnicas, torna-se muito
dificil a mensuração do patrimônio das entidades.
A escrituração, segundo o autor, é o registro dos fatos que ocorrem no patrimônio. Ela
se da principalmente através dos lançamentos contábeis, que podem ser feitos de forma
manual ou de forma digital, através dos sistemas contábeis, sendo esta a forma predominante
atualmente. Porém, o registro dos fatos não é suficiente para atingir a finalidade informativa
da Contabilidade, devido ao seu volume e heterogeneidade. Por essa razão, esses registros são
reunidos de forma sistematizada nas demonstrações contábeis.
As demonstrações contábeis, segundo Iudicibus (1995), expõem de forma resumida e
ordenada os principais fatos registrados pela Contabilidade, ern determinado período.
Compreendem o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração das Mutações do
Patrimônio Liquido, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, as Notas
Explicativas, entre outras, como a Demonstração do Fluxo de Caixa, que não são obrigatórias,
conforme prevê a Lei n° 6.404/76.
O Balanço Patrimonial visa, segundo Iudicibus, Martins e Gelbcke (2000), demonstrar

a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data. Relata os bens e direitos
(ativo) e as obrigações (passivo) de uma empresa. É considerado uma demonstração estática,
pois, assim como uma foto, apresenta o patrimônio de uma empresa em uma data específica e
não em um período de tempo.
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A Demonstração do Resultado do Exercício, conforme dispõe Almeida (2003), tem
como objetivo principal relatar o lucro ou prejuízo apurado pela empresa em determinado
exercício social. Para isso, deve a demonstração detalhar as receitas, despesas e os ganhos e

perdas existentes no período.
A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados tem a função de demonstrar as
modificações ocorridas na conta "lucro ou prejuízo acumulado" em determinado período. A
Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, por sua vez, tem a função de apresentar
as mutações ocorridas em todo o Patrimônio Liquido em determinado período, sendo esta
mais completa que aquela. A Lei n° 6.404/76 deixa livre para a empresa a opção de divulgar
uma das duas demonstrações.
A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos procura evidenciar as origens
de recursos que aumentam o capital circulante liquido e as aplicações que diminuem o
mesmo. Conforme dispõe Sanvicente (1997, p.171), "essa demonstração permite uma análise
da composição das origens quanto a prazo, procedência e tipo, e a sua evolução no tempo, o
mesmo sendo válido para as aplicações".

As Notas Explicativas servem como complemento as demais demonstrações. De
acordo com Almeida (2003, p. 143), elas "constituem informações sobre as demonstrações
contábeis, para que os leitores tenham perfeito entendimento sobre essas demonstrações".
Normalmente elas descrevem os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e das
práticas contábeis utilizadas e os ajustes de exercícios anteriores, as dividas de longo prazo,
entre outras situações.
A terceira técnica contábil é a auditoria que, segundo Franco (1992, p. 21):
consiste no exame de todos os documentos, livros e registros, obedecendo a normas
especiais de procedimento, com o objetivo de verificar se as demonstrações
contábeis representam adequadamente a posição econômico-financeira do
patrimônio e os resultados do período administrativo, de acordo com os princípios
de Contabilidade geralmente aceitos.

Portanto, é função do auditor externo emitir parecer sobre as demonstrações contábeis.
Ele deve observar se as demonstrações foram preparadas segundo os princípios de
contabilidade geralmente aceitos, de forma uniforme com o exercício social anterior ao
analisado, e se todas as informações necessárias para a retratação da situação econômicofinanceira da empresa foram realmente divulgadas.
Por fim, a última técnica contábil utilizada para se atingir a finalidade da
Contabilidade é a análise das demonstrações contábeis. Ela é necessária porque algumas
demonstrações contábeis, por serem muito sintéticas, não esclarecem a composição analítica
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do patrimônio e de suas variações. Nos tópicos seguintes, discorrer-se-á sobre esta técnica
contábil, de forma mais exaustiva.

2.2.3

Breve histórico e conceito de análise das demonstrações contábeis
A análise das demonstrações contábeis é uma técnica bastante antiga. Alguns autores,

como Marion (2002) e Iudicibus (1995), afirmam que ela é tab antiga quanto a própria
Contabilidade.
No provável inicio da Contabilidade, mais ou menos 4.000 anos a.C., a principal
atividade econômica era o pastoreio. Nessa época, os pastores elaboravam inventários de
rebanhos, anotando as variações quantitativas e qualitativas dos mesmos. Essas variações
eram analisadas através da comparação de dois inventários de períodos diferentes. Supõe-se,
inclusive, conforme afirma Iudicibus (1995), que já era realizado, nessa época, algum tipo de
analise horizontal e vertical.
Porém, o surgimento e o desenvolvimento da análise das demonstrações contábeis, de
forma mais consistente, deu-se, conforme dispõe Matara7zo (2003), no final do século XIX,
dentro do sistema bancário. Os banqueiros americanos, a partir desse período, começaram a
requerer os balanços das empresas que contraiam empréstimos dos mesmos.
Ern 1915, o Banco Central dos Estados Unidos determinou que somente as empresas
que tivessem apresentado seu balanço ao banco poderiam negociar seus títulos para a
concessão de crédito. Matarazzo (2003) explica que foi nesse ano que a análise de balanços
tomou-se praticamente obrigatória nos Estados Unidos. Posteriormente, com a criação de
certas normas, a apresentação das demonstrações começou a se dar de forma padronizada.
A análise das demonstrações contábeis no Brasil surgiu bem mais tarde. Afirma o
autor supracitado que até 1968 ela ainda era pouco utilizada na prática.
Atualmente, no Brasil e no mundo, muitas pesquisas já foram realizadas sobre esta
técnica contábil. Muitos autores definiram, cada um a seu modo, o conceito da análise das
demonstrações contábeis.
Franco (1992) afirma que "analisar uma demonstração contábil é decompô-la nas
partes que a formam, para melhor interpretação de seus componentes".
Neves e Viceconti (2002, p. 437) conceituam a análise das demonstrações contábeis
como o "estudo da situação patrimonial da entidade, através da decomposição, comparação e
interpretação do conteúdo das demonstrações contábeis, visando obter informações analíticas
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e precisas sobre a situação geral da empresa". Essa análise, segundo o autor, pode atingir
vários graus, dependendo da quantidade de decomposições de seus elementos patrimoniais.
Portanto, sem a decomposição dos elementos que formam as demonstrações contábeis,
não há como se realizar a análise referida. Deve-se, no entanto, ter em mente quais
componentes das demonstrações se deseja interpretar, para que não haja um excesso de
desdobramentos e decomposições que poderão confundir o analista, não apresentando,
segundo Franco (1992), informações 'Reis para a referida interpretação.
Matarazzo (2003) al-Irma que a análise das demonstrações contábeis começa onde
termina a contabilidade. Explica que é papel do contador fazer o registro dos fatos contábeis.
A partir do registro, ele elabora as demonstrações contábeis, sendo essas o produto final de
seu trabalho. Nesse ponto é que começa a análise das demonstrações contábeis, pois o analista
parte das demonstrações para produzir informações econômicas e financeiras para a tomada
de decisões. Por essa razão, o papel do contador, na elaboração com qualidade e extensão de
informações das demonstrações contábeis, é de extrema importância para o desenvolvimento
de uma boa análise.
Alguns autores tratam a análise das demonstrações contábeis como uma arte. Iudicibus
(1995, p. 21) diz que esta técnica consiste na "arte de saber extrair relações ateis, para

o

objetivo econômico que tivermos em mente, dos relatórios contábeis tradicionais e de suas
extensões e detalhamentos, se for o caso". Prossegue dizendo que considera uma arte pelo
fato de não existir uma forma cientifica ou metodologicamente comprovada de relacionar os
indices financeiros de modo a obter um diagnóstico preciso.
Da mesma forma, afirma Braga (1995) que este tipo de análise é uma arte que reime
conhecimentos teóricos e práticos, assim como sensibilidade, empenho e bom-senso do
analista.
Também Hoji (2003, p. 268) se refere A análise das demonstrações contábeis como
uma arte, explicando que:
a análise de balanços é considerada uma arte, apesar de utilizar formulas
matemáticas e métodos científicos para extrair dados, pois, dependendo do grau de
conhecimento teórico, conhecimento do ramo, experiência prdtica, sensibilidade e
intuiçao, cada analista poderá produzir diagnósticos diferentes a partir de um
mesmo conjunto de dados.

A idéia que esses autores defendem é a de que dois analistas, atuando sobre as mesmas
demonstrações contábeis de uma determinada empresa, poderão chegar a conclusões
diferentes. Isto porque a análise das demonstrações contábeis depende não somente do
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conhecimento teórico do analista, mas também de sua experiência prática no ramo de atuação
da empresa analisada.
Porém, conforme os autores supracitados afirmam de forma unânime, é provável que

as análises feitas por dois analistas experientes e com boa formação técnica, utilizando o
mesmo conjunto de dados e informações, cheguem a conclusões bastante parecidas sobre a
situação atual da empresa. 0 que pode variar são as indicações de tendências para a empresa.

2.2.4 Objetivos e finalidades da análise das demonstrações contábeis

O objetivo geral da análise das demonstrações contábeis, conforme bem sintetiza
Matarazzo (2003), é o de extrair informações das Demonstrações Contábeis, que serão

avaliadas na tomada de decisões. Essas informações poderão ser úteis para as diversas
finalidades existentes na análise das demonstrações contábeis.
Assaf Neto (1989, p. 143) também aborda os principais objetivos. Ele explica que:
a análise de balanços visa relatar, a partir das informações contábeis fornecidas
pelas empresas, a posição econômico-financeira atual, as causas que determinaram
a evolução apresentada, e as tendências futuras. Em outras palavras, pela analise de
balanços extrai-se informações sobre a posição passada, presente e futura
(projetada) de uma empresa.

0 ponto de vista adotado pelo analista, a intenção em analisar o passado, o presente ou
o futuro da situação e desempenho da empresa, entre outras situações, podem alterar os

objetivos a serem alcançados com a análise em questão.
Sá (1981, p.15) afirma que as finalidades em analisar são diversas, mas se analisam as
demonstrações contábeis principalmente para os seguintes fins:
a) saber se a empresa tem capacidade de pagar o que deve; b) saber se a empresa
esta obtendo lucro; c) saber se existe "equilíbrio" no patrimônio e qual o "futuro"
dele; d) saber se a empresa está tirando proveito de sua "força de trabalho"; e) saber
se a empresa est á cumprindo com os seus deveres perante a lei: f) saber se
conveniente aplicar dinheiro em um negócio; g) saber se é conveniente liquidar um
negócio; h) saber se é interessante incorporar ou fundir duas ou mais empresas; i)
saber se é conveniente separar uma empresa em outra ou outras empresas; j) saber
se um fato que esta sendo discutido em Juizo e em que fatos se baseia; k) realizar
pesquisas históricas, fazer previsões para o futuro, conhecer o ritmo de negócios; I)
realizar planos para os controles internos; m) realizar pianos de auditoria, ou seja,
ver o que interessa mais examinar porque a análise indicara o que parece ter
indícios de falhas.

0 autor explica ainda que, conforme a determinação do objetivo especifico, pelo

analista, realizar-se-do procedimentos próprios para alcançá-lo.
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Como se pode concluir, as finalidades e objetivos da análise das demonstrações

contábeis variam muito. Isto prova que esta técnica contábil é de extrema importância para as
empresas, para a Justiça e para a própria sociedade em geral.

2.2.5 Importância da análise das demonstrações contábeis
A importância da análise das demonstrações contábeis está na própria identificação de
aspectos científicos na Contabilidade. Nesse sentido, Franco (1989, p. 96) explica que:
como ciência é o conhecimento certo pelas causas, e como não hi possibilidade de
se determinarem as causas das variações patrimoniais sem analisar a origem e as
mutações dos elementos que compõem o patrimônio, a análise de balanços constitui
uma das formas de se identificarem aspectos científicos na Contabilidade, pela
relação de causas e efeitos.

Portanto, a análise das demonstrações contábeis é essencial para a Contabilidade, pois,

juntamente com as demais técnicas contábeis abordadas anteriormente (escrituração,
demonstrações contábeis e auditoria), ela possibilita o alcance do objetivo principal da
Ciência da Contabilidade, que é o de analisar como um todo as variações patrimoniais das
entidades.

De um ponto de vista mais especifico, pode-se afirmar que a análise das

demonstrações contábeis tem a importância interna de auxiliar a tomada de decisões, e
externa de satisfazer o interesse de diversos usuários.
2.2.6 Usuários da análise das demonstrações contábeis
Os principais usuários da análise das demonstrações contábeis, conforme dispõe

Matarazzo (2003), são: fornecedores, clientes, bancos comerciais, bancos de investimentos,
sociedades de crédito imobiliário, sociedades financeiras, corretoras de valores e público
investidor, concorrentes, dirigentes e governo. Braga (1995) também cita, como principais
usuários, os acionistas, empregados, sindicatos e comunidade.
Cada usuário enfoca a análise das demonstrações contábeis de acordo com suas
necessidades e utilidades, sendo comum que se interesse por algum aspecto particular da
empresa pelo qual outro usuário não se interessaria.
O fornecedor de produtos, mercadorias ou serviços precisa saber se seus clientes

possuem capacidade de pagamento. Para isso, ele deve conhecer a sua liquidez. Matara77o
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(2003) afirma que normalmente se faz necessário conhecer também os indices de
rentabilidade e endividamento, para se ter uma maior segurança de recebimento.
O cliente não costuma analisar a situação econômico-financeira de seu fornecedor.
Essa análise, porém, pode ocorrer quando o fornecedor oferece algum tipo de risco, como, por
exemplo, quando a empresa precisa se expandir e, para isso, precisa que seus fornecedores
tenham capacidade para cobrir a sua demanda. Braga (1995), nesse sentido, afirma que as
empresas se preocupam com a garantia e a regularidade de seus principais fornecedores.
Os bancos podem conceder crédito a curto prazo (banco comercial ou carteira
comercial do banco múltiplo) ou financiamentos a longo prazo (banco de investimentos ou
carteira de investimentos no banco múltiplo). Nos casos de concessão de crédito a curto
prazo, Matarazzo (2003) explica ser importante conhecer a situação atual e futura de seu
cliente. Isto porque essas informações possibilitarão ao banco alcançar objetivos de curto e
longo prazo. Os bancos comerciais devem se preocupar, portanto, com o grau de
endividamento da empresa, com sua rentabilidade, capitalização de clientes, entre outros
aspectos. Já os bancos de investimentos devem se preocupar com a situação futura do cliente
e analisá-la de uma forma bastante rigorosa, pois, concedendo financiamentos a um prazo
longo de dez anos por exemplo, a análise de tendências e previsões futuras é bastante
relevante para uma segurança de pagamento por parte do cliente.
Os dirigentes da empresa utilizam a análise das demonstrações contábeis como
instrumento complementar para a tomada de decisões, pois, conforme afirma Braga (1995), os
mesmos dispõem de informações detalhadas que lhes são continuamente transmitidas através
do sistema interno de informações gerenciais.
0 governo, por sua vez, utiliza a análise das demonstrações contábeis das empresas em
diversas situações. As análises facilitam a fiscalização tributária das empresas,

o

acompanhamento de setores da economia, como o financeiro e o de seguros, a avaliação da
empresa vencedora de concorrências públicas etc.
Assim também os outros usuários principais da análise das demonstrações contábeis,
citados por Braga (1995) e Matarazzo (2003), enfocam a análise de acordo com suas
necessidades próprias.

2.2.7 Técnicas de análise das demonstrações contábeis
Existem muitas técnicas de análise das demonstrações contábeis. As mais atuais
possibilitam um vasto conhecimento sobre a realidade econômico-financeira da empresa. Isto
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porque as técnicas foram se aprimorando e se tornando objeto de estudo de muitos
pesquisadores.
Matarmo (2003) aborda em sua obra seis técnicas atuais de análise, que são a Análise
através de indices, a Análise Vertical e Horizontal, a Análise do Capital de Giro, a Análise de
Rentabilidade, a Análise da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e do Fluxo
de Caixa e a Análise Prospectiva. Outros autores renomados, como Marion (2002) e Iudicibus
(1995), também abordam praticamente as mesmas técnicas.
Conforme Marion (2002), a Análise através de indices é aquela que parte da relação
existente entre duas grandezas. Nesta análise, é feito o cálculo do índice, assim como sua
interpretação e conceituaçao.
A Análise Vertical e Horizontal é utilizada principalmente no estudo de tendências.
Conforme Sanvicente (1997), a Análise Horizontal acompanha a evolução no tempo de um
determinado item de uma demonstração. Já a Análise Vertical parte da análise dos valores
contidos em uma demonstração contábil, verificando a participação relativa de cada item no
total.
Explica Matara72o (2003) que a Análise do Capital de Giro é importante para se
avaliar a capacidade de administração do capital de giro da empresa. É realizada através de
cálculos de rotação ou prazo médio dos recebimentos, pagamentos e estocagens.
A Análise de Rentabilidade, segundo Assaf Neto (2003), tem a função de avaliar os
resultados auferidos por uma empresa e compará-los com determinados parâmetros que
melhor revelem suas dimensões. Esta análise é muito utilizada pelos analistas, pois influencia
fortemente as decisões que envolvem a empresa em análise. Sao exemplos de Análise de
Rentabilidade a Análise do ROI (Retorno Operacional dos Investimentos) e a Análise da
Alavancagem Financeira.
A Análise da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e do Fluxo de
Caixa, citadas por Matarazzo (2003) como uma das principais técnicas de análise das
demonstrações contábeis, são muito importantes para a determinação da situação financeira
da empresa e para a gestão de caixa. Marion (2002) enfatiza que todas as demonstrações
contábeis enriquecem sobremaneira a interpretação da situação econômico-financeira da
empresa, sendo o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício as
demonstrações fundamentais para o processo de análise.
Finalmente, a última técnica citada é a Análise Prospectiva. Essa técnica, segundo
Matara77o (2003), é pouco usada no Brasil. Também chamada de Análise Previsional, a
Análise Prospectiva não se utiliza somente de dados de demonstrações contábeis de períodos
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passados, mas também se utiliza de outras variáveis. Diz o referido autor que as técnicas
previsionais superam em muito os resultados que se obtem pela simples análise do passado,
porém, a probabilidade de erro é muito maior.
Essas são, portanto, as principais técnicas de análise das demonstrações contábeis,
segundo os autores supracitados. Porém, existem outras técnicas, e uma delas é a Análise
Discriminante.
A Análise Discriminante é "baseada em variáveis calculadas sobre demonstrativos
contábeis da empresa, como balanço patrimonial e demonstrativo de resultado, para previsão
de seu estado de insolvência" (FERREIRA FILHO, 2002, p. 138). Alguns autores
desenvolveram seus próprios modelos de insolvência baseados neste tipo de análise.
Por fim, ressalta-se que, dependendo do objetivo do analista e da realidade da
empresa, as demonstrações podem ser analisadas por uma ou mais técnicas de análise.

2.2.8

A análise das demonstrações contábeis e a situação financeira de uma empresa

em determinado período

A análise das demonstrações contábeis utiliza-se das demonstrações contábeis para
analisar a situação e o desempenho da empresa. De maneira geral, Matarazzo (2003) lista as
informações produzidas por esta análise, que são as seguintes: situação financeira, situação
econômica, desempenho, eficiência na utilização de recursos, pontos fortes e fracos,
tendências e perspectivas, quadro evolutivo, adequação das fontes às aplicações de recursos,
causas das alterações das situações financeiras, evidência de erros na administração,
providências que deveriam ser tomadas e não foram e avaliação de alternativas econômicofinanceiras futuras.
Portanto, muitos são os resultados encontrados, analisando-se as demonstrações
contábeis, podendo eles servirem para a tomada imediata ou futura de decisões.
Esta análise "permite que o analista avalie o desempenho passado e a posição
financeira atual da empresa (exercício retrospectivo) e que projete o desempenho e a posição
financeira futuros (exercício prospectivo)" (STICKNEY E WEIL, 2001, p. 229). Dessa
maneira, conclui-se que a análise das demonstrações contábeis pode se utilizar tanto de dados
históricos (ou passados), como também de dados projetados, para alcançar seu objetivo fim.
Em se tratando de processos penais tributários, em que a comprovação da dificuldade
financeira da empresa pode dar causa à não condenação do empresário por crime tributário, a
análise das demonstrações contábeis terá um fim especifico, que é o de servir de prova para a

42

defesa do réu. Para isso, através da análise, a defesa deverá provar que a situação em que a
empresa se encontrava, no período em que a Justiça apurou o crime cometido, era de
dificuldades financeiras.
Nesses casos, portanto, em que o usuário da análise das demonstrações contábeis é a
própria Justiça, a análise será feita apenas para períodos passados, ou seja, será totalmente
baseada em dados históricos. Portanto, esta análise não se presta, aqui, à tomada de decisões
de longo prazo.
Com a pretensão de evidenciar a dificuldade financeira de uma empresa em
determinado período passado, a análise das demonstrações contábeis deve ser feita apenas
tomando como base as técnicas necessárias a evidenciar tal situação financeira, além de outras
informações importantes para se instruir um processo penal tributário.
Para se definir quais técnicas são úteis para comprovar a dificuldade financeira de uma
empresa em determinado período passado, é preciso primeiramente conceituar o que é
dificuldade financeira e o que é estado de insolvência, e qual grau de dificuldade financeira
acarretará a exclusão da culpabilidade do réu por crime tributário.
2.2.9 Dificuldades financeiras e estado de insolvência
Sabe-se que muitas empresas já enfrentaram ou enfrentam dificuldades financeiras.
Estas dificuldades podem levar a uma reestruturação interna da empresa, ou até mesmo
recuperação judicial ou à falência.
Muitos autores alegam ser difícil definir o que é dificuldade financeira. Isto porque os
motivos que levam as empresas a vivenciarem tal situação são dos mais variados.
De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2002, p. 683):
uma empresa enfrenta dificuldades financeiras quando os fluxos de caixa gerados
pelas operações da empresa não são suficientes para cobrir as obrigações correntes
(tais como pagamentos devidos a fornecedores ou despesas financeiras), e a
empresa é forçada a tomar providências corretivas.

Afirmam os autores supracitados que a definição de dificuldades financeiras pode ser
ampliada quando vinculada ao conceito de insolvência. Realmente, ambos os estados, de
dificuldades financeiras e de insolvência, têm uma forte relação entre si, sendo o segundo uma
conseqüência do primeiro.
Insolvente, segundo Ferreira (1986, p. 952), é "quem não pode pagar o que deve-. De
uma maneira simples e objetiva o autor definiu o significado desta palavra. Conceituar o que
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seja a insolvência até pode ser fácil, porém, quando se trata da insolvência de empresas,
muitas ferramentas se fazem necessárias para se determinar este estado.
Matara7zo (2003, P. 255) afirma que "a insolvência de uma empresa ocorre pela
incapacidade de solver suas obrigações, ou seja, pela falta de dinheiro no momento de
vencimento de uma divida". 0 referido autor elenca cinco motivos que ocasionam, via de
regra, a falta de dinheiro a curto prazo, que são: o desempenho de vendas aquém do esperado,
a falta de controle das despesas, o prejuízo, a má administração do Ativo e Passivo
Circulantes e o excesso de investimento no Ativo Permanente.
Portanto, ocorrendo alguns desses cinco motivos, ou até mesmo algum outro não
citado pelo autor, a empresa provavelmente não terá numerário suficiente para honrar com
todos os seus compromissos assumidos. Por conseguinte, se ela não for capaz de obter os
empréstimos adicionais necessários para cobrir a falta de dinheiro, ela se tornará insolvente.
Dentre esses compromissos, pode-se citar o não pagamento dos tributos. A partir do
momento que eles não forem pagos, o empresário da empresa poderá ser indiciado por crime
tributário.
A situação financeira da empresa, conforme Braga (1989, p. 153), "refere-se à sua
capacidade de liquidar os compromissos já assumidos e ao seu potencial de crédito junto aos
fornecedores, instituições financeiras etc". Explica

o autor que a situação fmanceira

corresponde b. liquidez da empresa, entendida de forma bastante ampla.
Para se caracterizar a situação financeira ruim de uma empresa, ou melhor, seu estado
de insolvência em determinada época, algumas técnicas devem ser usadas. Deve-se avaliar.
principalmente, o grau de endividamento da empresa, a adequação entre as fontes de recursos
e os ativos por elas financiados e a capacidade de solvência. A seguir, apresentar-se-á as
principais técnicas utilizadas para a determinação da situação financeira das empresas.
2.2.10 Análise através de indices ou quocientes

A análise através de indices ou quocientes é certamente a análise mais conhecida e
empregada pelos analistas. "Consiste em relacionar contas e grupos de contas para extrair
conclusões sobre tendências e situação econômico-financeira da empresa" (HOJI, 2003, p.
274). Esse relacionamento de contas e grupos de contas é feito mediante o uso de indices ou
quocientes.
"A análise de balanços encontra seu ponto mais importante no calculo e avaliação do
significado de quocientes, relacionando principalmente itens e grupos do Balanço e da
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Demonstração do Resultado" (IUDÍCIBUS, 1995, P. 100). Como pode ser evidenciado pela
citação acima, renomados autores, como o ora citado, consideram a análise das demonstrações
contábeis através de indices ou quocientes a análise mais importante das existentes.
Porem, embora seja uma análise bastante expressiva, pois permite a construção de um
quadro de avaliação da empresa, Matarazzo (2003) ressalta que esta não fornece ao analista a
certeza da situação real da empresa. Ela é apenas um alerta, pois um endividamento elevado,
por exemplo, não significa que a empresa esteja na iminência de ficar insolvente. Explica o
referido autor que, para um conhecimento mais profundo da empresa, o analista deve utilizarse das demais técnicas de análise existentes, que confirmem tal evidência demonstrada pela
análise através de indices ou quocientes.

Portanto, o uso de indices ou quocientes tem como finalidade principal permitir ao
analista extrair tendências e comparar os indices com padrões preestabelecidos. Esta análise
auxilia o diagnóstico da situação da empresa em períodos passados, como também ajuda o
planejamento das tomadas de decisões futuras.
Marion (2002) defende o posicionamento de que só é possível conhecer a situação
econômico-financeira de urna empresa utilizando-se dos três pontos fundamentais de análise
através de indices ou quocientes, que são: Liquidez (Situação Financeira), Rentabilidade
(Situação Econômica) e Endividamento (Estrutura de Capital)". Segundo o autor, estes três
pontos são o tripé de uma análise eficiente.
A seguir, será apresentado um quadro que resume os principais indices utilizados nas
análises das demonstrações contábeis.
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RESUMO DOS ÍNDICES:
FÓRMULA

ÍNDICE

RELAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

Liquidez
Ativo Circulante
Passivo Circulante

Quanto a empresa possui de Quanto maior, melhor.
ativo circulante para cada
$1 de passivo circulante.

- Liquidez Seca

Ativo Circulante — Estoque
Passivo Circulante

Quanto a empresa possui de Quanto maior, melhor.
ativo liquido para cada $1
de passivo circulante.

- Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizável a
Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a
Longo Prazo

Quanto a empresa possui de Quanto maior, melhor.
ativo
circulante
mais
realizável a longo prazo
para cada $1 de divida total.

Disponibilidades
Passivo Circulante

Quanto a empresa possui de Quanto maior, melhor.
disponibilidades para cada
$1 de passivo circulante.

de
Participação
Capitais de Terceiros

Capitais de Terceiros
Patrimônio Liquido

Quanto a empresa tomou de Quanto menor, melhor.
capitais de terceiros para
cada $1 de capital próprio.

Composição
endividamento

Passivo Circulante
Capitais de terceiros

Quanto a empresa possui de Quanto menor, melhor.
obrigações a curto prazo em
relação as obrigações totais.

- Liquidez Corrente

- Liquidez Imediata

Estrutura de Capital

do

Quanto a empresa aplicou Quanto menor, melhor.
no ativo permanente para
cada $1 de patrimônio
líquido.
Quanto menor, melhor.
dos
Ativo Permanente
não Patrimônio Liquido + Exigível a Quanto a empresa destinou
de recursos não correntes ao
Longo Prazo
ativo permanente.

- Imobil ização do
Patrimônio Liquido
- Imobilização
Recursos
Correntes

Ativo Permanente
Patrimônio Liquido

Rentabilidade
- Giro do Ativo

Vendas Liquidas
Ativo

Quanto a empresa vendeu Quanto maior, melhor.
para cada $1 de
investimento total.

- Margem Líquida

Lucro Liquido
Vendas Liquidas

Quanto a empresa obtêm de Quanto maior, melhor.
lucro para cada $1 vendido.

Lucro Liquido
Ativo

Quanto a empresa obtém de Quanto maior, melhor.
lucro para cada Si de
investimento total.

Lucro Liquido
Patrimônio Liquido Médio

Quanto a empresa obtém de Quanto maior, melhor.
lucro para cada $1 de
capital próprio investido,
em média, no exercício.

- Rentabilidade
Ativo

do

- Rentabilidade do
Patrimônio Liquido

Quadro 1 — Resumo dos indices.
Fonte: Adaptado de Matarazzo (2003).
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Embora existam muitos outros indices além dos acima descritos, Matarazzo (2003)
enfatiza não ser necessária a utilização de todos estes indices, quando se deseja fazer uma
análise especifica. 0 analista deve ser criterioso e selecionar os indices que realmente serão
importantes para as conclusões de sua análise.
A seguir, discorrer-se-á acerca dos indices de liquidez, de estrutura de capital e de
rentabilidade.
2.2.10.1

indices de liquidez

A liquidez de uma empresa se refere ao grau de solvência da mesma, ou seja, a
facilidade com que ela é capaz de pagar suas contas. A liquidez "6 medida pela sua
capacidade para satisfazer suas obrigações de curto prazo, na data de vencimento" (GITMAN,
2002, p. 109).
Segundo Matarazzo (2003, p. 163), os indices de Liquidez "sac) indices que, a partir do
confronto dos Ativos Circulantes com as Dívidas, procuram medir quão sólida é a base
financeira da empresa". Portanto, quanto maiores forem os indices de liquidez, melhor poderá
ser a situação financeira da empresa.
Silva (1995, p. 221) afirma que "os indices de liquidez visam fornecer uma medida, ou
melhor, um indicador da capacidade da empresa de pagar snas dividas, a partir da comparação
entre os direitos realizáveis e as exigibilidades". Essa capacidade de pagamento pode ser
avaliada, considerando: longo prazo, curto prazo ou prazo imediato.
Marion (2002) classifica os indices de liquidez em quatro indices: liquidez corrente,
liquidez seca, liquidez geral e liquidez imediata.
Liquidez corrente: refere-se à relação existente entre o ativo circulante e o passivo
circulante que, segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2002), indica quanto a empresa possui de
haveres e direitos circulantes e quanto a empresa deve a curto prazo. 0 índice de liquidez
corrente é representado pela seguinte fórmula:

Liquidez Corrente —

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Liquidez seca: visa retratar o percentual das dividas de curto prazo que pode ser
resgatado mediante o uso de ativos circulantes de maior liquidez. Desta forma, exclui-se da
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relação ativo e passivo circulante o valor dos estoques. A fórmula que representa a liquidez
seca, conforme Marion (2002), é a que segue:

Liquidez Seca —

Ativo Circulante - Estoque
Passivo Circulante

Liquidez geral: mostra a capacidade de pagamento da divida no longo prazo,
considerando tudo o que ela converterá em dinheiro e relacionando com tudo o que já assumiu
como divida. É composta da seguinte maneira:

Liquidez Geral —

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Liquidez imediata: evidencia o quanto a empresa dispõe imediatamente para saldar
suas dividas de curto prazo. Alguns autores, como, por exemplo, Marion (2002) e Hoji
(2003), não consideram esta relação muito relevante para efeitos de análise, haja vista
relacionarem dinheiro disponível com valores que vencerão em datas bastante variadas no
curto prazo. 0 índice de liquidez imediata é composto da seguinte fórmula:

Liquidez Imediata —

Disponibilidades
Passivo Circulante

Portanto, o índice de liquidez corrente e o índice de liquidez seca mensuram a
capacidade de pagamento a curto prazo, o índice de liquidez geral mensura a capacidade de
pagamento a longo prazo e o índice de liquidez imediata mensura a capacidade de pagamento
em prazo imediato. Quanto maiores forem esses indices, melhor sera a situação financeira da
empresa.
Ross, Westerfield e Jaffe (2002) recomendam que a análise da liquidez seja feita de
uma maneira integrada, associando todos os indicadores de liquidez com vistas a uma melhor
interpretação da folga financeira da empresa.
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2.2.10.2

indices de estrutura de capitais

Os indices de estrutura de capitais ou endividamento, de acordo com MataraTzo
(2003), retratam as grandes linhas de decisões financeiras, em termos de obtenção e aplicação
de recursos.
Silva (1996), corroborando com a afirmação de Matarazzo, explica que, de certa
forma, estes indices estão ligados As decisões financeiras de financiamento e investimento,
haja vista que mostram quais são as políticas de gestão adotadas pelos administradores das
empresas.
Marion (2002) afirma que é por meio desses indicadores que se vislumbra o
endividamento da empresa. Isso é possível porque eles medem os níveis de imobilização de
recursos e fazem diversas relações na estrutura da divida da empresa.
Esses indicadores informam se a empresa se utiliza mais de recursos de terceiros ou de
recursos dos proprietários para financiar suas atividades e se os recursos de terceiros tan seu
vencimento em maior parte a curto prazo ou a longo prazo. Fornecem, ainda, elementos para
avaliar o grau de comprometimento financeiro de uma empresa perante seus credores e sua
capacidade de cumprir os compromissos financeiros assumidos a longo prazo.
Os indices de estrutura de capitais, conforme a classificação e nomenclatura exposta
por Matarazzo (2003), são os de participação de capitais de terceiros (endividamento),
composição do endividamento, imobilização do patrimônio liquido e imobilização dos
recursos não correntes.

Participação de Capitais de Terceiros (endividamento): esse índice revela,
conforme salientam Ross, Westerfield e Jaffe (2002), o nível de endividamento da empresa
em relação a seu financiamento por meio de recursos próprios, ou seja, indica quanto a
empresa tomou de capitais de terceiros (passivo circulante + exigível a longo prazo) para cada
$1 de capital próprio (patrimônio liquido). A fórmula é composta da seguinte maneira:

Participação de Capitais de Terceiros

Capital de Terceiros
Patrimônio Liquido

Composição do endividamento: indica qual a composição das dividas da empresa.
pois, de acordo com Matarazzo (2003), faz-se importante saber se as dividas são de curto
prazo e precisam ser pagas com os recursos 'Dossuidos hoje ou se são de longo prazo e a
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empresa dispõe de tempo para gerar recursos e saldar essas dividas. A composição do
endividamento é representada com a seguinte fórmula:

Composição do Endividamento =

Passivo Circulante
Capitais de Terceiros

Imobilização do patrimônio liquido: evidencia qual a parcela dos recursos próprios
estão investidos no ativo permanente. As aplicações dos recursos do patrimônio liquido,
segundo Matara7zo (2003), são mutuamente exclusivas do ativo permanente e do ativo
circulante, pois, quanto maior for o investimento no ativo permanente, menos recursos
próprios sobrarão para o ativo circulante e, conseqüentemente, maior será a dependência a
capitais de terceiros para o financiamento do ativo circulante. A fórmula da imobilização do
patrimônio liquido é composta da seguinte maneira:

Imobilização do Patrimônio Liquido = Ativo Permanente
Patrimônio Liquido

Imobilização dos recursos não correntes: também chamado de imobilização dos
recursos permanentes, este indicador revela quanto dos recursos do exigível a longo prazo e
do patrimônio liquido foram aplicados no ativo permanente. A fórmula deste indicador é a
que segue:

imobilização dos Recursos Não Correntes =

Ativo Permanente
Patrimônio Liquido + Exigível a Longo Prazo

Na análise dos indices de estrutura de capitais, conforme mencionado por Marion
(2002), é importante detectar o motivo pelo qual a empresa optou por endividar-se. Isto
porque ha empresas que recorrem a dividas como um complemento dos capitais próprios para
realizar aplicações produtivas ern seu ativo, e há empresas que recorrem a dividas para pagar
outras dividas que estão vencendo. O primeiro motivo de endividamento, mesmo sendo
elevado, pode ser considerado um endividamento sadio, pois as aplicações feitas deverão
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gerar recursos para honrar o compromisso assumido. Já o segundo motivo de endividamento
pode até levar a empresa à falência.
No que se refere 6. interpretação dos indices de estrutura de capitais, quanto menor
forem seus valores, melhor sera a situação estrutural da empresa.

2.2.10.3

Índices de rentabilidade

Pode-se afirmar que o lucro é uma das maneiras de avaliação do êxito de um
empreendimento. Os indices de rentabilidade têm a finalidade de indicar qual o retomo que
esse empreendimento esta propiciando.
"Os indices deste grupo mostram qual a rentabilidade dos capitais investidos, isto 6,
quanto renderam os investimentos e, portanto, qual o grau de êxito econômico da empresa"
(MATARAZZO, 2003, p. 175).
Diferentemente dos indices de liquidez e de estrutura de capitais, que tratam de
aspectos financeiros, os indices de rentabilidade tratam mais dos aspectos econômicos da
análise empresarial, concentrando-se principalmente nas Demonstrações do Resultado do
Exercício. Porém, mesmo que a intenção do analista seja avaliar a situação financeira de uma

empresa, no que tange a suas dificuldades e incertezas quanto ao prosseguimento de suas
atividades, os indices econômicos de rentabilidade são muito importantes para suas
conclusões, pois, juntamente com os demais indices financeiros, proporcionam uma visão
global da situação da empresa.
Os indices de rentabilidade, segundo Matarazzo (2003), são classificados em giro do
ativo, margem liquida, rentabilidade do ativo e rentabilidade do patrimônio liquido.

Giro do ativo: estabelece a relação entre as vendas efetuadas no período e os
investimentos totais da empresa, indicando o nível de eficiência com que são utilizados os
investimentos totais. Matarazzo (2003) explica que o sucesso de uma empresa depende
primeiramente de um volume adequado de vendas e o volume de vendas tem relação direta
com o montante investido na empresa. A fórmula que compõe o índice de giro do ativo é a
que segue:

Giro do Ativo =

Vendas Liquidas
Ativo
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Margem liquida: compara o lucro liquido do período em relação As vendas liquidas,
informando quanto de lucro a empresa está obtendo em relação a seu faturamento. O índice é
representado da seguinte maneira:

Margem Liquida =

Lucro Liquido
Vendas Liquidas

Rentabilidade do ativo: indica a lucratividade que a empresa propiciou em relação
aos investimentos totais, ou seja, quanto a empresa obteve de lucro liquido comparado ao seu
ativo. Matara7zo (2003) a firma que o índice de rentabilidade do ativo é uma medida da
capacidade da empresa em gerar lucro liquido e assim poder capitalizar-se. Sua fórmula é a
que segue:

Rentabilidade do Ativo =

Lucro líquido
Ativo

Rentabilidade do patrimônio liquido: mensura o retomo dos recursos aplicados na
empresa por seus proprietários, ou seja, para cada unidade monetária de recursos próprios
investida na empresa, mede-se quanto os proprietários auferem de lucro. A relação é obtida
entre o lucro liquido e o patrimônio liquido médio, que é igual A soma do patrimônio liquido
inicial com o patrimônio liquido final, dividida por dois. A rentabilidade do patrimônio
liquido é representada pela fórmula:

Rentabilidade do patrimônio liquido —

Lucro Liquido
Patrimônio Liquido Médio

Segundo Marion (2002, p. 139), "expressar a rentabilidade em termos absolutos tem
utilidade informativa bastante reduzida". Afirma o autor que o lucro liquido por si só não traz
muitas conclusões sobre a rentabilidade da empresa. Por essa razão é que os indices de
rentabilidade acima descritos são muito importantes para a análise do desempenho econômico
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da empresa, pois objetivam comparar o lucro em valores absolutos com valores que guardam
alguma relação com o mesmo, como as vendas, o ativo e o patrimônio liquido. Interpretam-se
os indices de rentabilidade da mesma forma que os de liquidez, ou seja, quanto maiores forem
seus valores, melhor sera o desempenho da empresa.
2.2.10.4

Avaliações de um índice

Já foi abordado anteriormente que a análise através de indices compreende o
relacionamento de contas e grupos de contas, para se chegar às tendências e à situação
econômico-financeira da empresa.
Essa análise pode ser realizada de várias maneiras. Matara7zo (2003) afirma que a
avaliação dos indices, por sua vez, pode ser feita pelo seu significado intrínseco, pela
comparação ao longo de vários exercícios e pela comparação com indices de outras empresas
(indices-padrão).
A avaliação intrínseca de um índice consiste em avaliar um índice pelo seu significado
em si mesmo. Porém, conforme afirma Matarazzo (2003), ela é limitada e só deve ser usada
quando não for possível obter os indices-padrão de um conjunto de empresas de mesmo ramo
de atividade da empresa em análise.
A comparação dos indices no tempo é muito importante para a empresa, pois consiste
em comparar os indices de uma empresa ao longo de seus anos de atividade. Dessa forma,
conforme explica Matarazzo (2003), é possível detectar tendências seguidas pela empresa.
A comparação dos indices da empresa com indices-padrão de empresas de seu ramo se
toma bastante útil para as avaliações da companhia na medida em que proporciona uma
comparação objetiva de indices, podendo, assim, atribuir-se a cada índice da empresa uma
determinada qualificação.
2.2.11 Análise discriminante

A análise discriminante consiste numa técnica estatística que permite afirmar se
determinado elemento pertence a uma população X ou a uma população Y.
De acordo com Matarano (2003), o mecanismo da análise discriminante consiste em
encontrar uma função matemática, baseada em vários indices, que melhor enquadre uma
empresa em um dos dois grupos (população) pré-determinados.
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Essa função matemática foi testada por estudiosos da análise de balanços, quanto à sua
capacidade de discriminar (separar) eficazmente as empresas solventes das insolventes.
Segundo Marion (2002), essa análise é muito interessante, pois ela permite a previsão de
falências das empresas.
Diversas fórmulas foram desenvolvidas nesse sentido. Dentre elas, destaca-se a
fórmula ou modelo de Stephen C. Kanitz e a fórmula de José Pereira da Silva, ambas descritas
por Matarazzo (2003), a saber:
Fórmula de Kanitz: FI = 0,05 X1 + 1,65 X2 + 3,55 X3 —1,06 X4 — 0,33 X5, onde:
Fl = Fator de Insolvência = total de pontos obtidos
X 1 = Lucro Liquido/Patrimônio Liquido
X2 = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Exigível Total
X3 = Ativo Circulante — Estoques/Passivo Circulante
X4 = Ativo Circulante/Passivo Circulante
X5 = Exigível Total/Patrimônio Liquido
0 modelo de Kanitz, segundo Marion (2002), determina que a empresa está insolvente
se o fator de insolvência (Fl) for inferior a —3. Se Fl estiver entre —3 e 0, a empresa está em
uma regido nebulosa, indefinida, podendo sair da situação dificil ou vir a falir. Por fim, se a
empresa apresentar FT superior a 0, a empresa está solvente.
Fórmula de Pereira: Z = 0,722 — 5,124E23 + 11,0161,19 — 0,342L21 — 0,048L26 + 8,605R13 —
0,004R29, onde:
Z = total de pontos obtidos
E23 = Duplicatas Descontadas/Duplicatas a Receber
L,9 = Estoques (Final)/Custo das Mercadorias Vendidas
L21 = Fornecedores/Vendas
L26 = Estoque Médio/Custo das Mercadorias Vendidas
R13 = (Lucro Operacional + Despesas Financeiras)/(Ativo Total — Investimento Médio)
R29 = Exigível Totall(Lucro Liquido + 0,1 Imobilizado Médio).
0 modelo de Pereira, conforme Matara7zo (2003), parte do pressuposto de que o
ponto de separação é o zero, ou seja, se Z for menor que zero a empresa estará insolvente e se
Z for maior que zero, solvente.
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Matarazzo (2003) explica que os vários modelos de previsão de insolvência
apresentam razoável capacidade de classificar corretamente as empresas em solventes e
insolventes, porém, eles não substituem a análise através dos indices tradicionais, devendo ser
usados como complementação às conclusões feitas através destes últimos.
2.2.12 Análise horizontal e análise vertical
A análise horizontal e vertical é considerada por Ross, Westerfield e Jaffe (2002) uma
técnica simples de ser aplicada, mas, ao mesmo tempo, bastante rica de informações geradas

para a avaliação do desempenho empresarial. Matarazzo (2003) afirma que este tipo de
análise proporciona o conhecimento de pormenores das demonstrações contábeis, que
escapam à análise genérica através de indices. Pode-se dizer que a análise horizontal e vertical
completa a análise através de indices.
Silva (1996) ressalta que a análise horizontal e vertical deve ser interpretada como um
dos instrumentos de trabalho do analista, e não como um instrumento único. 0 autor também
explica que, na maioria das vezes, ao invés de oferecer respostas, ela ajuda a levantar
questões.
A análise horizontal, que consiste na comparação dos valores absolutos através do
tempo, "tem a finalidade de evidenciar a evolução dos itens das demonstrações contábeis, por
períodos. Calculam-se os números-índices estabelecendo o exercício mais antigo como
índice-base 100" (HOJI, 2003, p.273). A evolução de cada conta das demonstrações
analisadas evidencia os caminhos percorridos pela empresa e as prováveis tendências.
A análise vertical, por sua vez, consiste na comparação de valores entre si,
relacionáveis na mesma demonstração. Silva (1996) afirma que o seu propósito é evidenciar a
participação relativa de cada item de uma demonstração contábil em relação a determinado
referencial. No balanço patrimonial, é calculado o percentual de cada conta do ativo em
relação ao total do ativo e cada conta do passivo em relação ao total do passivo. Já na
demonstração do resultado do exercício, o percentual de cada conta é calculado em relação à
receita liquida.
Matarazzo (2003, p. 255) afirma que "a regularidade de comportamento dos diversos
itens das demonstrações financeiras é sinal de estabilidade e segurança. A excessiva flutuação
representa elevação do risco empresarial. A análise vertical/horizontal pode detectar esse
risco".
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0 que o autor enfatiza é que a análise horizontal e vertical é muito atil na previsão de
falências ou na própria dificuldade financeira empresarial, pois detecta se os itens da empresa
apresentam irregularidades de comportamento, situação esta comum de acontecer nas
empresas que chegam à insolvência.
2.2.13 Qualidade das demonstrações contábeis
A Contabilidade de uma empresa deve gerar o máximo de informações possíveis e
refletir a realidade de seu Patrimônio, para que suas demonstrações contábeis possam ter
credibilidade perante terceiros.
Em qualquer processo judicial que se faça possível utilizar as demonstrações contábeis
como meio de prova, é imprescindível que essas tenham sido elaboradas corretamente, ou
seja, que sejam confiáveis e não contenham erros ou dúvidas. Caso contrário, pode o juiz
desconsiderar as demonstrações apresentadas, não as aceitando como meio de provas.
Além disso, para que se possa fazer uma análise eficiente, é necessário ter uma
contabilidade de qualidade. Matarazzo (2003, p. 17) afirma que "o grau de excelência da
Análise de Balanços é dado exatamente pela qualidade e extensão das informações que
conseguir gerar".
Da mesma forma, explica Iudicibus (1995) que a análise das demonstrações contábeis
pode transformar-se em uma poderosa ferramenta de controle da administração. Para isso, o
autor afirma ser necessário atentar para alguns detalhes. Dentre eles, salienta que os registros
contábeis da empresa devem ser mantidos com esmero e que os relatórios financeiros devem
ser auditados por um auditor independente, ou, ao menos, devem passar por uma revisão
minuciosa por parte da auditoria interna.
Nesta presente pesquisa, as demonstrações contábeis são muito necessárias, na medida
em que podem ser utilizadas como meio de prova em processos penais tributários, sendo
essenciais para se extrair delas as análises que permitirão concluir sobre a situação financeira
de uma empresa.

3

ESTUDO DE CASO
Após a fundamentação teórica deste trabalho, em que se tratou de diversos conceitos

jurídicos e contábeis, tendo em vista o esclarecimento de pontos principais, como o crime

tributário, a apropriação indébita, a inexigibilidade de conduta diversa, a dificuldade
financeira, a comprovação contábil e a análise das demonstrações contábeis, passa-se para o
terceiro capitulo.
Neste presente capitulo, optou-se por realizar um estudo concentrado de uma empresa
de transportes aéreos, a VASP, que se enquadra no rol das empresas que enfrentam
dificuldades financeiras graves, e cujo sócio-administrador foi indiciado judicialmente por
crime tributário.
3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EMPRESA PESQUISADA
Conforme o breve histórico disponibilizado pela Bovespa (www.bovespa.com.br ), a
Viação Aérea de São Paulo S/A — VASP foi fundada em quatro de novembro de 1933, por
empresários do Estado de São Paulo, com o objetivo social principal de exploração dos
serviços de transporte aéreo de passageiros e de cargas, no pais e no exterior, em
conformidade com as concessões obtidas.
Posteriormente, o controle acionário da companhia foi adquirido pelo Governo do
Estado de Sao Paulo. Como empresa de capital misto, a VASP passou a contar com a
subvenção estatal.
Em 1936, a companhia começou a atuar em rotas interestaduais, no eixo Rio de
Janeiro — São Paulo, e, na década de 60, já estava presente em todo o território nacional.
Em 1962, a VASP assumiu o controle acionário do grupo Lloyd, passando a responder
por um quarto do tráfego aéreo das linhas domésticas.
A suscetibilidade As trocas de governo e os seguidos resultados financeiros negativos
estimularam a privatização da companhia, em 1990.
O consórcio VOE/VASP, adquiriu o controle acionário da empresa, em leilão
realizado na Bolsa de Valores de Sao Paulo, em 04 de setembro de 1990.
Em 15 de outubro de 1990, foi efetivada a transferência do controle acionário para a
Empresa Voe Canhedo S/A, que passou a deter 60% das ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal.
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Desde a privatização da VASP, a companhia é dirigida por Wagner Canhedo
Azevedo, presidente do Conselho de Administração e diretor presidente.
Nos últimos anos, é notável a crescente crise da companhia. Segundo as noticias
disponíveis no sitio das Forças Aéreas Brasileiras (www.fab.mil.br ), a companhia enfrenta

dificuldades com os próprios custos de manutenção e operação dos vôos, tendo sua
participação no mercado brasileiro em 2004, reduzida de 11,46% para 0,75%. No citado ano,
a situação da VASP se agravou demasiadamente, onde foram feitos três pedidos de falência
contra a companhia.
A revista Exame — Melhores e Maiores (2003 e 2005), traz, todo ano, a colocação das
quinhentas maiores empresas, tendo como base a receita bruta de vendas e outros indicadores
financeiros. A colocação da VASP, segundo os critérios da revista, caiu nos últimos anos
consideravelmente. De 2001 a 2004, a empresa ocupou as posições de 177', 193', 201a e
respectivamente. JA as empresas TAM, GOL e VARIG, concorrentes da VASP, apresentaram
resultados melhores. A TAM Linhas Aéreas, por exemplo, ocupou, de 2001 a 2004, as
posições de 48a, 50', 55' e 54', respectivamente. Portanto, os dados demonstram
objetivamente a crise gravíssima da VASP, que vem piorando a cada ano.
Outro indicador da grave situação financeira da VASP são os processos de execução
fiscal de contribuições previdencidrias que tramitam na Justiça Federal de São Paulo
(www.jfsp.gov.br), como o de número 2002.61.82.021330-3, onde o INSS é o exeqiiente da
ação e a VASP é a executada. 0 valor dessa ação é de R$65.054.195,26, ou seja, se a VASP
for realmente executada, ao final, ela terá que saldar essa enorme divida com o INSS.
0 diretor presidente da companhia, Wagner Canhedo Azevedo, também é réu, entre
outros, em dois processos que tramitam no mesmo órgão judiciário citado acima, sendo esses
processos de matéria criminal tributária (apropriação indébita de contribuições
previdencidrias), registrados sob os números 2001.61.81.006366-3 e 2005.61.81.004374-8.
A consulta dos autos dos processos somente pode ser feita pelas partes ou por seus

advogados habilitados nos processos. Dessa forma, não é possível saber de que forma Wagner
Canhedo Azevedo está conduzindo sua defesa diante dessa acusação de cometimento de
crime tributário.
0 que se pretende a seguir é demonstrar, através da análise das demonstrações
contábeis consolidadas da VASP, a real situação financeira da companhia durante o período

que compreende o ano de 2001 até o primeiro semestre de 2004. Se realmente for
comprovado contabilmente que a companhia enfrentava dificuldades financeiras neste
período, dificuldades que, por conseguinte, impossibilitaram-na de saldar suas obrigações
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previdencidrias, conclui-se que isto poderia seguramente ser alegado como uma causa
excludente da culpabilidade do diretor presidente da VASP, em face da inexigibilidade de
conduta diversa, visando a sua não condenação do por crime tributário.
3.2 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS DA VASP
S.A.
Foram coletados, a partir das informações disponibilizaclas pela CVM
(www.cvm.gov.br), os balanços patrimoniais consolidados de 31 de dezembro de 2001, 2002
e 2003 e 30 de junho de 2004 e as demonstrações do resultado do exercício consolidadas

correspondentes aos anos de 2001, 2002 e 2003 e ao primeiro semestre de 2004, da empresa
VASP (conforme anexos D e E) . Mesmo sabendo que a comparação através do tempo de
alguns valores das demonstrações de 2004 não pode ser feita de forma absoluta, pelo fato
destas contemplarem somente o primeiro semestre, e as demais contemplarem o período
completo de um ano, optou-se por fazer uma análise que observe esta peculiaridade.
Além dessas demonstrações, foram coletados outros valores do balanço patrimonial e
da demonstração do resultado do exercício, consolidados no ano 2000, e necessários para a
realização da análise através de indices. Esses dados se encontram anexados ao trabalho.

3.2.1 Análise através de indices

A partir das demonstrações contábeis da VASP, calcularam-se os principais indices
utilizados na análise através de indices, para a avaliação do desempenho econômico e
financeiro da companhia, conforme seguem abaixo:
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VIAÇÃO AÉREA DE SAO PAULO S.A. - VASP
ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
31/12/2001

31/12/2002

31/12/2003

30/6/2004

ESTRUTURA DE CAPITAL:
Participação de Capitais de Terceiros

(728,18)

6,15

5,21

5,77

0,15

0,18

0,21

0,22

(290,25)

3,90

3,12

3,36

0,47

0,64

0,61

0,61

gguidez Geral

0,60

0,53

0,59

0,59

Liguidez Corrente

1.12

1,10

1,07

0,98

1..uidez Seca

0,5 1

0,63

0,65

0,59

Liquidez Imediata

0,05

0,05

0,03

0,01

0,35

0,31

0,36

0,19

Margem Liquida

0,04

(0,20)

(0,01)

(0,04)

Rentabilidade do Ativo

0,01

(0,06)

(0,005)

(0,01)

Rentabilidade do Patrimônio Liquido

1,81

(0,90)

(0,03)

(0,05)

Composição do Endividamento
Imobilização do Patrimônio Liquido
Imobilização dos Recursos não Correntes
LIQUIDEZ:

RENTABILIDADE:
Giro

do Ativo

Tabela 1 - indices econômicos e financeiros da VASP.

Para efeito de comparação, optou-se por calcular os indices econômicos e financeiros
da empresa GOL, pelo fato desta companhia ser do mesmo ramo de atividade da VASP e por
estar em crescente expansão e com uma alta rentabilidade, conforme divulgou a revista

Exame - Melhores e Maiores (2005). Ressalta-se que a GOL abriu o seu capital na bolsa de
valores apenas em 2003, e, por essa razão, conseguiu-se coletar os dados somente a partir
deste ano. Seguem os indices econômicos e financeiros da GOL:
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GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
INDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS
1

31/12/2003

30/6/2004

ESTRUTURA DE CAPITAL:
Participação de Capitais de Terceiros

1,46

0,41

Composição do Endividamento

0,95

0,93

Imobilização do Patrimônio Liquido

0,31

0.12

Imobilização dos Recursos não Correntes

0,29

0,11

Liquidez Geral

1,47

3,13

Liquidez Corrente

1,43

3,08

Liquidez Seca

1,39

3,03

Liquidez Imediata

0,47

2,90

Giro do Ativo

2,57

0.42

Margem Liquida

0,08

0.11

Rentabilidade do Ativo

0,21

0,05

Rentabilidade do Patrimônio Liquido

0.51

0.10

LIQUIDEZ:

RENTABILIDADE:

Tabela 2 — indices econômicos e financeiros da GOL.

No que se refere aos indices de estrutura de capital, ficou demonstrado que a VASP se
encontrava, nos anos da análise, um tanto quanto endividada.
O índice de participação de capitais de terceiros, também chamado de índice de grau
de endividamento, referente ao ano de 2001, ficou bastante elevado, porque a empresa
apresentou neste ano o passivo a descoberto. Nesse ano, a empresa não possuía capital próprio
em relação ao seu capital de terceiros. Já nos anos de 2002, 2003 e primeiro semestre de 2004,
para cada R$1,00 de capital próprio investido, ela tomou, respectivamente, R$6,15, R$5,21 e
R$5,77 de capitais de terceiros. Comparando com a GOL, esta tomou, nos anos de 2003 e
primeiro semestre de 2004, R$1,46 e R$0,41 de capitais de terceiros, para cada R$1,00 de
capital próprio investido. Percebe-se, portanto, que a VASP possuía uma menor liberdade nas
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suas decisões financeiras, devido ao fato de possuir uma maior dependência financeira de
terceiros.

Participação de Capitais de Terceiros

31/12/2001

31/12/2002

31/12/2003

30/06/2004

Gráfico 1 - Índice de participação de capitais de terceiros
* Pela dificuldade de representação gráfica, em função da discrepância dos valores do gráfico, a representação
deste valor encontra-se fora de proporção em relação aos demais.

O índice de composição do endividamento indicou que nos anos de 2001, 2002, 2003
e primeiro semestre de 2004, a VASP possuía, respectivamente, 15%, 18%, 21% e 22% das

obrigações totais vencíveis a curto prazo. Teoricamente esses indicadores parecem bons, pois
a companhia, tendo a grande maioria de suas obrigações vencíveis a longo prazo, terá mais
tempo para gerar recursos e liquidar suas obrigações. Porém, como é público e notório,
segundo noticias divulgadas na imprensa oficial, a situação financeira da VASP vem piorando
a cada ano. Conforme pode ser observado na análise horizontal da VASP, a sua receita
operacional vem diminuindo consideravelmente e, portanto, sua dificuldade de gerar recursos
vem aumentando. Alem disso, percebe-se que os indices aumentaram gradativamente no
decorrer dos anos analisados, ou seja, a VASP aumentou suas obrigações vencíveis a curto
prazo. A GOL, por sua vez, apresentou uma composição de endividamento bastante diferente
da VASP. Suas dividas a curto prazo corresponderam, no ano de 2003 e no primeiro semestre
de 2004, a 95% e 93% do total das dividas. Porém, mesmo tendo menor prazo para honrar

com as suas obrigações, a GOL vem gerando muitos recursos a curto prazo. Portanto, este
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índice, assim como todos os demais, deve ser interpretado levando em consideração todo o

contexto da companhia.

Composição do Endividamento
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Gráfico 2 - Índice de composiçáo do endividamento

0 passivo a descoberto, em 2001, levou também à elevação do índice de imobilização
do patrimônio liquido do referido ano. Todo o investimento efetuado no ativo permanente
(imobilizado) foi fmanciado com recursos de terceiros, em função da empresa não ter o
patrimônio liquido positivo. Nos demais períodos em análise, 2002, 2003 e primeiro semestre
de 2004, este índice financeiro demonstrou que a VASP aplicou, respectivamente, R$3,90,
R$3,12 e R$3,36 no ativo permanente, para cada R$1,00 de patrimônio liquido. Ou seja, não
sobrou nenhuma parcela do patrimônio liquido para ser investida no ativo circulante, parcela
esta chamada de capital circulante próprio (CCP). Essa situação não é considerada positiva,
pois a VASP demonstrou que, nesses períodos, ela possuía total dependência dos capitais de
terceiros para o financiamento do seu ativo circulante. Já a empresa GOL apresentou no ano
de 2003 e no primeiro semestre de 2004 uma relação melhor de sua imobilização do
patrimônio liquido. Ela aplicou, respectivamente, R$0,31 e R$0,12 no ativo permanente para
cada R$1,00 de seu patrimônio liquido, sobrando, assim, uma parcela de seu CCP para
financiar o ativo circulante.
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Imobilização do Patrimônio Liquido
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Gráfico 3 - Índice de imobiLizaçao do patrimônio

liquido

* Pela dificuldade de representação gráfica, em função da discrepância dos valores do gráfico, a representação
deste valor encontra-se fora de proporção em relação aos demais.

Por fun, o índice de imobilização dos recursos não correntes completa a análise
realizada da estrutura de capital da VASP. Nos anos de 2001, 2002, 2003 e primeiro semestre
de 2004, a companhia aplicou, respectivamente, 47%, 64%, 61% e 61% de recursos não
correntes, ou seja, do património liquido e do exigível a longo prazo, no ativo permanente. 0
percentual restante, que sobrou da aplicação no ativo permanente e que foi destinado ao ativo
circulante, é denominado de capital circulante liquido (CCL). Portanto, a VASP apresentou
um CCL, isto 6, uma folga financeira a curto prazo, de 53%, 36%, 39% e 39%,
respectivamente, dos seus recursos não correntes. 0 que é preciso notar é que o CCL da
VASP foi composto totalmente de recursos do exigível a longo prazo, o que não é positivo,
pois, diferentemente do capital próprio, o exigível precisa ser pago futuramente. A
imobilização de recursos não correntes da companhia GOL foi menor. Em 2003 e no primeiro
semestre de 2004, ela aplicou 29% e 11%, respectivamente, dos seus recursos não correntes
no ativo permanente.
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Imobilização dos Recursos não Correntes
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Gráfico 4 - Índice de imobilização dos recursos não correntes

Sabe-se que os indices de estrutura de capital têm suas interpretações realizadas no
sentido de quanto menor, melhor e, portanto, conclui-se que os indices apresentados pela
VASP não foram bons, se interpretados intrinsecamente ou se comparados com a companhia
GOL. Ao longo do tempo, ou seja, no decorrer dos períodos analisados, não houve grandes
alterações, sendo que a alteração que mais chamou a atenção foi a composição do
endividamento. Com o passar dos anos analisados, gradativamente, foi crescendo o
endividamento a curto prazo.
Os indices de liquidez da companhia VASP refletiram que a empresa não apresentou
uma situação financeira boa nos períodos analisados.
0 índice de liquidez geral apontou que, nos anos de 2001, 2002, 2003 e primeiro
semestre de 2004, a empresa possuía, respectivamente, R$0,60, R$0,53, R$0,59 e R$0,59 de
ativo circulante mais realizável a longo prazo, para cada R$1,00 de divida total, ou seja,
passivo circulante mais exigível a longo prazo. Isso implica afirmar que a empresa não
dispunha de recursos para pagar todas as suas obrigações de curto e longo prazo. A GOL
apresentou no ano de 2003 e no primeiro semestre de 2004, respectivamente, R$1,47 e
R$3,13 de ativo circulante mais realizável a longo prazo para cada R$1,00 de divida total, ou
seja, ela conseguia pagar todas as suas dividas e ainda dispunha de u ni valor excedente.
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Liquidez Gera]
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Gráfico 5 - Índice de liquidez geral

A liquidez corrente da VASP apresentou-se um pouco melhor que a liquidez geral,
porém, com uma margem muito pequena de folga para equilibrar as entradas e saídas de
caixa. Ern 2004, inclusive, essa folga deixou de existir. Nos anos de 2001, 2002, 2003 e
primeiro semestre de 2004, ela tinha, respectivamente, R$1,12, R$1,10, R$1,07 e R$0,98 de
ativo circulante para cada R$1,00 de passivo circulante. Isso se deve ao fato, já mencionado
anteriormente, de ela possuir mais dividas a longo prazo. Já a GOL apresentou melhores
indices de liquidez corrente, sendo estes em 2003 e no primeiro semestre de 2004 iguais a
R$1,43 e R$3,08.
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Gráfico 6 - Índice de liquidez corrente
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O índice de liquidez seca indicou que, nos anos de 2001, 2002, 2003 e primeiro
semestre de 2004, a VASP possuía R$0,51, R$0,63, R$0,65 e R$0,59 de ativo liquido para
cada R$1,00 de passivo circulante. Comparativamente, a GOL possuía em 2003 e no primeiro
semestre de 2004, R$1,39 e R$3,03 de ativo liquido para cada R$1,00 de passivo circulante.

Liquidez Seca
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Gráfico 7 - Índice de liquidez seca

A liquidez imediata da VASP, assim como as demais, não se apresentou de forma

satisfatória nos anos de 2001, 2002, 2003 e no primeiro semestre de 2004. Nestes períodos, a
companhia apresentou, respectivamente, R$0,05, R$0,05, R$0,03 e R$0,01 de
disponibilidades para cada R$1,00 de passivo circul ante. É comum que os indices de liquidez
imediata não sejam muito elevados, pois se faz a relação do dinheiro disponível com valores
que vencerão em datas bastante variadas no curto prazo. Porém, mesmo sendo freqüentes os
valores baixos, a companhia GOL apresentou indices de liquidez imediata mais altos que a
VASP, sendo os mesmos iguais a R$0,47 e R$2,90, referentes a 2003 e ao primeiro semestre
de 2004, respectivamente.
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Liquidez Imediata
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Gráfico 8 Índice de liquidez imediata
-

As interpretações acerca dos indices de liquidez são feitas de maneira inversa As
interpretações feitas aos indices de estrutura de capital, ou seja, quanto maiores forem os
indices, melhor será para a empresa. Pode-se afirmar que a liquidez da VASP não se
demonstrou satisfatória nos períodos analisados. Embora não tenha tido grandes variações ao
longo do tempo, intrinsecamente ela não se mostrou suficiente para comprovar a situação
financeira boa e estável da companhia. Pelo contrário, ela indicou que a empresa passava por
dificuldades financeiras nos períodos analisados. A comparação feita com os indices de
liquidez da GOL confirmou ainda mais o quadro de dificuldade da VASP, pois aquela
apresentou indices, na grande maioria, bastante altos.
Os indices de rentabilidade da companhia aérea VASP também não foram
satisfatórios.
0 giro do ativo demonstrou-se insatisfatório. Nos anos de 2001, 2002, 2003 e no
primeiro semestre de 2004, a VASP vendeu, respectivamente, R$0,35, R$0,31, R$0,36 e
R$0,19 para cada R$1,00 de investimento total. Como se percebe, seu volume de vendas foi
muito baixo e retratou que a VASP vem perdendo sua participação de mercado para suas
concorrentes. A GOL, por sua vez, no ano de 2003 e no primeiro semestre de 2004, vendeu
R$2,57 e R$0,42 para cada R$1,00 de investimento total.
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Giro do Ativo
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Greco 9 - Índice de giro do ativo

A margem liquida somente se apresentou positiva no ano de 2001, pois nos demais
anos a empresa não obteve lucro liquido. Neste ano de 2001, porém, mesmo sendo positiva, a
margem liquida não foi significativa, pois, a VASP obteve R$0,04 de lucro para cada R$1,00
em vendas. Nos demais períodos analisados, 2002, 2003 e primeiro semestre de 2004, essa

relação ficou em -R$0,20, -R$0,01 e -R$0,04. A GOL obteve, no ano de 2003, um lucro de
R$0,08 para cada R$1,00 vendido. No primeiro semestre de 2004, a melhora foi grande, pois
o lucro passou para R$0,11 para cada R$1,00 ern vendas, sendo o período analisado de apenas
meio ano. Portanto, é nítida a crescente dificuldade econômica da VASP, pois, em apenas um
semestre de 2004, a companhia alcançou seu pior índice de margem liquida se, comparado
aos três anos anteriores.

M argem Liquida

o

31 11212001

31/12/2002

9-

o

31/12/2003

30/06/2004

Gráfico 10 - Índice de margem liquida
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A rentabilidade do ativo somente foi alcançada no ano de 2001, e mesmo assim, foi
muito pequena, pois a empresa obteve R$0,01 de lucro para cada R$1,00 de investimento
total. No ano de 2002, 2003 e primeiro semestre de 2004, o índice apresentou-se negativo,
sendo que para cada R$1,00 de investimento total, a VASP obteve um prejuízo liquido,
respectivamente, de R$0,06, R$0,005 e R$0,01. A GOL, por sua vez, no ano de 2003 e no
primeiro semestre de 2004, obteve um lucro de R$0,21 e R$0,05 para cada R$1,00 de seu
ativo total. Ficou evidente que a VASP não possuía, nos períodos em análise, um potencial de

geração de lucro, não podendo assim capitalizar-se e aumentar seu ativo. Por essa razão,
inclusive, ela optou por fazer leasing de aeronaves, pois a compra se tornaria inviável.

f
Rentabilidade do Ativo
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Gráfico 11 - Índice de rentabilidade do ativo

O último índice analisado foi o da rentabilidade do patrimônio liquido. No ano de

2001, devido ao fato do passivo ter-se apresentado a descoberto, o índice apresentou-se um
tanto quanto elevado, sendo que não houve capital próprio investido em relação ao lucro
obtido. Em 2002, 2003 e primeiro semestre de 2004, a empresa não obteve lucro, tendo um
prejuízo respectivo de -R$0,90, -R$0,03 e -R$0,05, para cada R$1,00 de capital próprio

investido. Portanto, nestes períodos a VASP não apresentou rendimentos do seu capital
próprio. Comparando, a GOL obteve, em 2003 e no primeiro semestre de 2004, um lucro de

R$0,51 e R$0,10 para cada R$1,00 de capital próprio investido. Essas taxas podem ser
comparadas com a de outros rendimentos, como caderneta de poupança, fundos de
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investimentos, etc. No caso da GOL, esta empresa apresentou uma rentabilidade superior a da
maioria das demais opções de rendimentos.

Rentabilidade do Patrimônio Liquido

31/12/2001

31/12/2002

31/12/2003

30106/2004

Gráfico 12 - indice de rentabilidade do patrimônio liquido

Os indices de rentabilidade possuem sua interpretação no sentido de quanto maiores
forem os seus valores, melhor para a companhia. A VASP não obteve bons indices de
rentabilidade. Verificando os próprios resultados dos exercícios era análise, já é possível terse uma indicação de que estes indices não teriam sido bons, haja vista a empresa ter
apresentado prejuízo liquido do exercício na grande maioria dos períodos analisados. 0 ano
de 2001 foi o único período analisado em que a VASP obteve lucro liquido. Nesse, os indices
de rentabilidade foram positivos. Nos demais períodos, todos os indices se apresentaram de
forma negativa, ou seja, a empresa não foi rentável. 0 ano de 2003 foi um pouco melhor, no
que diz respeito à busca de rentabilidade, se comparado com o de 2002. Porém, no primeiro
semestre de 2004, a situação econômica da empresa piorou consideravelmente.

3.2.2 Ana lise discriminante
Como forma de complementação da analise realizada através de indices das
demonstrações contábeis da VASP, realizou-se a análise discriminante de previsão de
insolvência nos períodos de 2001, 2002, 2003 e primeiro semestre de 2004. Optou-se por
uti1i7ar as fórmulas desenvolvidas por Stephen C. Kanitz e José Pereira da Silva, conforme
demonstradas a seguir:
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VIAÇÃO AÉREA DE SÃO PAULO S.A. - VASP
MODELOS DE PREVISÃO DE INSOLVÊNCIA
FÓRMULA DE KANITZ:

Fl -- 0,05 X1 + 1,65 X2 ± 3,55 X3 -1,06 X4 - 0,33 X5
31/12/2001

X2
X3

X4
X5
Fl

120,08
0,60
0,51
1,12
-728,18
247,91

31/12/2002

(1,39)
0,53
0,63
1,10
6,15
(0,16)

31/12/2003

(1,16)
0,59
0,65
1,07
5,21
0,38

30/6/2004

(1,36)
0,59
0,59
0,98
5,77
0,07

FÓRMULA DE PEREIRA:
Z = 0,722 - 5,124E23 + 11,016L19 - 0,342L21 - 0,048L26 + 8,605R13 - 0,004R29
31/12/2001
E23
L19
L21
L26
R13
R29
Z

(0,43)
0,09
0,25
(0,10)
2141
(4.97)

31/12/2002
(0,41)
0,07
(0,43)
(0,13)
(34,32)
(4,83)

31/12/2003
(0,33)
0,06
(0,33)
(0,11)
18,77
(3,93)

30/6/2004
(0,49)
0,08
(0,51)
(0,1 0)
20,60
(5,67)

Tabela 3 - Modelos de previsão de insolvencia aplicados As demonstrações contábeis da VASP.

0 modelo de Kanitz determina que a empresa está insolvente se Fl for inferior a -3. Se
Fl estiver entre -3 e 0, a empresa está em uma região indefmida e se a empresa apresentar Fl
superior a 0, a empresa estará na faixa da solvência.
No caso da VASP, o fator de insolvência de 2001 não sera considerado devido ao fato
do passivo a descoberto desse ano ter distorcido a fórmula e influenciado o resultado. No
período de 2002, a VASP apresentou-se, segundo o modelo de Kanitz, em uma região
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indefinida, podendo estar solvente ou insolvente. Já nos períodos de 2003 e primeiro semestre
de 2004, o Fl ficou um pouco acima do zero, ou seja, a empresa apresentou-se solvente.
Porém, conforme ressalta Matarazzo (2003), o modelo de Kanitz possui uma baixa
porcentagem de acertos quanto à classificação das empresas em solventes e insolventes. 0
modelo de Pereira, por sua vez, possui um grau de acerto consideravelmente maior.
Segundo o modelo de Pereira, o ponto de separação é o zero; abaixo de zero, a
empresa estará insolvente; acima de zero, solvente.
A VASP, segundo esse modelo, apresentou-se insolvente em todos os períodos
analisados, ou seja, ela se encontrava incapaz de solver suas obrigações. Essa interpretação
faz bastante sentido, principalmente porque aponta a mesma situação constatada pelos indices
anteriormente analisados. Nestes, verificou-se que a empresa encontrava-se bastante
endividada, com uma baixa liquidez e sem rentabilidade.
Outro ponto importante diz respeito ao grau de insolvência do primeiro semestre de
2004, que foi o pior dos então calculados. Esse quadro de crescente dificuldade financeira

também pôde ser percebido através da análise dos indices ao longo dos períodos.
Portanto, embora a análise discriminante não possa ser usada como um instrumento
tinico de análise, ela serviu, no caso da VASP, para confirmar as interpretações feitas através

dos indices, tornando a análise mais eficiente e condizente com a realidade.
3.2.3 Análise horizontal e vertical

Utilizando-se do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício da

VASP, referente aos períodos de 2001, 2002, 2003 e primeiro semestre de 2004, realizou-se a
análise horizontal e vertical, com o intuito de verificar pormenores dessas demonstrações, que

não foram contemplados pela análise através de indices.
A análise horizontal do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do
exercício foi elaborada a partir dos valores atualizados dessas demonstrações. A atualização
monetária foi feita tendo como base o IGP-M. Na atualização do balanço patrimonial utilizou-

se da inflação do ano dividida por doze, pois esta demonstração é estática e esta seria uma
maneira de chegar a valores mais reais. Já a atualização monetária da demonstração do
resultado do exercício utilizou-se da metade da inflação de cada ano para se obter uma
correção mais próxima da realidade. Em ambos os casos a atualização monetária foi realizada
de forma anual, ou seja, utilizando-se os saldos anuais.
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Não foi possível conhecer os valores efetivos (exatos) após a atualização monetária,
porque, para isso, teria que ser feita uma atualização monetária mais especifica, tendo como
base os saldos diários das contas. Como os balancetes mensais da VASP não estão
disponíveis, essa exatidão não foi alcançada. Porém, os valores aproximados foram

suficientes para a análise, pois a mesma se ateve a fins comparativos e focou demonstrar a
dificuldade financeira enfrentada pela companhia.
Os dados do IGP-M e os cálculos da atualização monetária são os seguintes:
Dados do IGP-M (http://portalbrasil.net/igpm.htm):
IGP-M acumulado de 2001 =-- 10,37%
IGP-M acumulado de 2002 25,30%
IGP-M acumulado de 2003 = 8,69%

Cálculo da Atualização Monetária do BP:
2001: Valor atualizado = Valor histórico x (IGP-M acumulada de 2001 / 12) x (IGP-M
acumulada de 2002) x (IGP-M acumulada de 2003)
2002: Valor atualizado = Valor histórico x (IGP-M acumulada de 2002 / 12) x (IGP-M
acumulada de 2003)
2003: Valor atualizado = Valor histórico x (IGP-M acumulada de 2003 / 12)
Cálculo da Atualização Monetária da DRE:
2001: Valor atualizado = Valor histórico x (IGP-M acumulada de 2001 / 2) x (IGP-M
acumulada de 2002) x (IGP-M acumulada de 2003)
2002: Valor atualizado = Valor histórico x (IGP-M acumulada de 2002 / 2) x (IGP-M
acumulada de 2003)
2003: Valor atualizado = Valor histórico x (IGP-M acumulada de 2003 / 2)
Esta análise foi a única em que não foram utilizados os dados do primeiro semestre de
2004, pois os mesmos não puderam ser comparados com os demais períodos na referida
análise, sem que tivessem sido feitas adaptações que poderiam distorcer as conclusões

obtidas.
A seguir, segue a análise horizontal e vertical do balanço patrimonial e da
demonstração do resultado do exercício:
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ANALISE HORIZONTAL DO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - EM REAIS MIL
VIAÇÃO AÉREA DE SAO PAULO S.A. - VASP
AH
31/12/2002 Ali
311121200
31/12/2001 All
ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Créditos
Estoques
Outros
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos Diversos
Créditos Com Pessoas Ligadas
Outros
PERMANENTE
Investimentos
Participações Em Controladas
Outros Investimentos
Imobilizado
Diferido
Total do Ativo
PASSIVO
CIRCULANTE
Empréstimos E Financiamentos
Debentures
Fornecedores
Impostos, Taxas E Contribuições
Provisões
Dividas Com Pessoas Ligadas
Outros
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos E Financiamentos
Debentures
Provisões
Dividas Com Pessoas Ligadas
Outros
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social Realizado
Participações Minoritárias
Reservas De Reavaliação
Lucros/prejuízos Acumulados
Total do Passivo

627.724
25.580
169.036
343.132
89.976
1.561.708
154.056
0
1.407.652
1.454.458
22.802
20.512
2.290
1.067.715
363.941
3.643.890

100
100
100
100
100
100
100

559.706
111.784
27.091
113.500
146.745
38.184
15.442
106,961
3.089.194
1.844.602
108.365
206.200
0
930.028
0
-5.011
521.582
-89.652
164.799
-601.739
3.643.890

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

607.452
28.071
217.791
259.49'
102.092
1.034.90
120.61*
7.432
906.85.
1.968.74.
15.347
14.177
1.171
1.821.582
131.81
3.611.105
552,94
186.855
25.203
77.38.
122.601
31.69'
19.001
90.200
2.553.24'
1.381.452
90.026
189.970
9.04.
882.755
0
504.911
421.411
27.768
756.253
-700.521
3.611.105

595.08
15.941
218.21
233.45h
127.46
1.004.061
152.46
23.193
828.401
1.616.62
1.06
14
914,575433.
1.541.67'
73.88.
3.215.771

95
61
129
68
142
64
99
312
59
111
5
1
40
144
20
88

95

554.65
163.572
47.627
76.57
150.97
30.722
31.47
53.71
2.143.62
1.108.97
69.711
86.61.
29.39'
848.922

99
146
176
67
103
80
204
50
69
60
64
41
325
91

-10076
81
-31
459
116
99

517.48
382.463
100.471
634.541
-599.988
3.215.77

-10327
73
-112
385
100
88

97
100
129
76
113
66
78
100
64
135

67
69
51
171
36

99
99
167
93

68
84
83
123
84
83
75
83
91
100

Tabela 4 - Análise horizontal do Balanço Patrimonial da VASP depois de realizada a atua1iza0o monetária de
seus valores
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ANÁL ISE VERTICAL DO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - EM REAIS MIL
VIAÇÃO AÉREA DE SÃO PAULO S.A. - VASP
30/6/2004
31/12 12003 AV
31/12/2002 AV
31/12/2001 AV

AV

ATIVO

CIRCULANTE
Disponibilidades

Créditos
Estoques

Outros
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
Créditos Diversos

Créditos Com Pessoas Ligadas
Com controladas
Outros
PERMANENTE

Investimentos
Participações Em Controladas
Outros Investimentos
Imobilizado
Diferido
Total do Ativo

456.985
18.622
123.059
249.801
65.503
1.136.928
112.153
0
0
1.024.775
1.058.850
16.600
14.933
1.667
777.300
264.950
2.652.763

17%
1%
5%
9%
2%
43%
4%
0%
0%
39%
40%

I%
1%
0%
29%
10%
100%

547.345
25.293
196.240
233.822
91.990
932.504
108.684
6.697
0
817.123
1.773.940
13.828
12.774
1.054
1.641.338
118.774
3.253.789

17%
1%
6%
7%
3%
29%
3%
0%
0%
25%
54%
0%
0%
0%
50%
4%
100%

590.802
15.826
216.648
231.776
126.552
996.842
151.371
23.026
0
822.445
1.605.006

498.232
168.366
22.709
69.729
110.470
28.562
17.121
81.275
2.300.607
1.244.758
81.118
171.173
8.151
795.407
0
454.950
379.713
25.020
681.422
0
-631.205

15%
5%
1%
2%
3%
1%
1%
2%
71%
38%
2%
5%
0%
24%
0%
14%
12%
1%
21%
0%
-19%
100%

550.668
162.396
47.285
76.026
149.885
30.501
31.251
53.324
2.128.215
1.101.005
69.210
85.993
29.188
842.819
0
513.767
379.713
99.749
629.979
0
-595.674
3.192.650

1.056
148
908
1.530.595
73.355
3.192.650

19%
0%
7%
7%
4%
31%
5%
1%
0%
26%
50%
0%
0%
0%
48%
2%
100%

545.984
7.103
220.812
215.880
102.189
958.877
124.272
25.337
25.337
809.268

1.485.011
1.050
0
1.050
1.460.163
23.798
2.989.872

18%
0%
7%
7%
3%
32%
4%
1%
1%
27%
50%
0%
0%
0%
49%
1%
100%

PASSIVO
CIRCULANTE

Empréstimos E Financiamentos
Debêntures
Fornecedores

Impostos, Taxas E Contribuições
Provisões
Dividas Com Pessoas Ligadas

Outros
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos E Financiamentos
Debentures
Provisões
Dividas Com Pessoas Ligadas

Outros
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social Realizado
Participações Minoritárias
Reservas De Reavaliação
Ativos Próprios
Lucros/prejuízos Acumulados

Total do Passivo

407.468
81.379
19.722
82.628
106.831
27.798
11.242
77.868
2.248.943
1.342.876
78.890
150.114
0
677.063
0
-3.648
379.713
-65.267
119.974
0
-438.068
2.652.763

15%
3%

I%
3%
4%

I%
0%
3%
85%
51%
3%
6%
0%
26%
0%
0%
14%
-2%
5%
0%
-17%

100%

Tabela 5 - Analise vertical do Balanço Patrimonial da VASP

17%
5%
1%
2%
5%

I%
1%
2%
67%
34%
2%
3%
1%
26%
0%
16%
12%
3%
20%
0%
-19%
100%

556.067
175.350
49.775
47.087
118.049
37.266
85.477
43.063
1.991.877
1.053.760
120.045
82.452
20.688
714.932
0
441.928
379.713
53.747
608.873
608.873
-600.405
2.989.872

18%
6%
2%
1%
4%
1%
3%
1%
67%
35%
4%
3%

1%
24%
0%
15%
13%
2%
20%
20%
-20%
100%
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ANALISE HORIZONTAL DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
CONSOLIDADA EM REAIS MIL
VIAÇÃO AEREA DE SAO PAULO S.A. - VASP
01/01/2001 a
AH 01/01/2002 a
AH 01/01/2003 a
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
1.337.336
-834.915
502.421
-591.203
-290.438
-88.902
-211.862
-48.825
0
-137.607
114.279
-23.328
75.897
52.568

Receita Liquida De Vendas E/ou Serviços
Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos
Resultado Bruto
Despesas/receitas Operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Despesas financeiras
Outras Rec. / Despesas Operacionais
Resultado Da Equivalência Patrimonial
Resultado Operacional
Resultado Não Operacional
Resultado Antes Tributação/participações
Ir Diferido
Lucro/prejuízo Do Exercício

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1.234.728
-696.202
538.526
-572.640
-252.222
-90.765
-229.652
-242.238
-10.074
-286.426
10.918
-275.508
27.595
-247.913

92
83
107
97
87
102
108
496
100
208
10
1181
36
-472

1.207.541
-730.896
476.645
-622.475
-304.551
-95.661
-222.263
27.051
0
-118.779
102.176
-16.603
0
-16.603

AH
90
88
95
105
105
108
105
-55
0
86
89
71
0
-32

Tabela 6 - Análise horizontal da Demonstração do Resultado do Exercício da VASP depois de realizada a
atualização monetária de seus valores

ANALISE VERTICAL DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EM REAIS MIL
VIAÇÃO AÉREA DE SÃO PAULO S.A. - VASP
AV 01/01/2002 a AV 0110112003 a AV r01/2004 a
01/01/2001 a
31/12/2001

Receita Liquida De Vendas E/ou Serviços
Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos
Resultado Bruto
Despesas/receitas Operacionais
Despesas cam vendas
Despesas gerais e administrativas
Despesas financeiras
Outras Rec. / Despesas Operacionais
Resultado Da Equivalência Patrimonial
Resultado Operacional
Resultado Não Operacional
Resultado Antes Tributação/participaçÕes
Ir Diferido
Lucro/prejuízo Do Exercício

933.568
-582.83&
350.730
-412.707
-202.749
-62.061
-147.897
-34.084
0
-96.061
79.776
-16.285
52.982
36.697

31/12/2002
100%
62%
38%
44%
22%
6%
16%
4%
0%
10%
9%
2%
6%
4%

31/12/2003

1.008.441 100%
-568.610 56%
439.831 44%
-467.693 46%
-205.998 20%1
-74.131
7%
-187.564 19%
-197.843 20%
-8.228 -1%
-233.933 23%
1%
8.917
-225.016 22%
22.538
2%
-202.478 -20%

Tabela 7 - Análise vertical da Demonstração do Resultado do Exercício da VASP

1.157.258 100°A
-700.461 61°/.
456.797 39%
-596.555 52%
-291.869 25%
8%
-91.678
-213.008 19%
25.925
2%
0
0%
10%
-113.833
97.921
8%
-15.912
1%
0
0%
-15.912 -1%

AV

0/06/2004
100% 100%
61 0/9 76%
39% 24%
52% 44%
-137.547 24%
-35.366
6%
-82.397 14%
-94.494 16%
0
0%
10% 36%
8% 32%
1%
4%
0%
0%
-1% -4%
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0 ativo total da empresa sofreu um decréscimo de 12% de 31/12/2001 a 31/12/2003.
Essa diminuição deveu-se principalmente ao ativo realizável a longo prazo, que sofreu uma
redução, em 2003, de 36%, com relação a 2001. 0 ativo permanente teve uma expansão de
11% durante o referido período, devido à reavaliação dos ativos permanentes realizada,
principalmente, a partir do ano de 2002. JA o ativo circulante apresentou um decréscimo de
5%. Porém, a estrutura do ativo da empresa permaneceu praticamente a mesma, no que se
refere ao ativo circulante. 0 ativo realizável a longo prazo e o ativo permanente sofreram
mudanças quantitativas. Em 2001, 17% dos recursos achavam-se investidos no ativo
circulante, 43% no realizável a longo prazo e 40% no ativo permanente, percentuais estes que
se alteraram, em 2003, para 19%, 31% e 50%, respectivamente.
A estrutura do passivo, por sua vez, sofreu uma significativa alteração. Em 2001, do
total do passivo, 15% correspondia ao passivo circulante, e 85% ao exigível a longo prazo. 0
passivo desse ano apresentou-se a descoberto. Já em 2003, as fontes de recursos do passivo
correspondiam a 17% do passivo circulante, 67% do exigível a longo prazo e 16% do
patrimônio liquido. Ressalta-se que nos anos de 2002, 2003 e primeiro semestre de 2004, o
passivo somente não se apresentou a descoberto devido à realização das reavaliações do ativo
e à conseqüente criação das reservas de reavaliações. 0 capital de terceiros de curto prazo

(passivo circulante) permaneceu praticamente o mesmo. De 2001 para 2003, ele diminuiu
apenas 1%, sendo que houve uma elevação das dividas, com pessoas ligadas, de 104% no
referido período. Os empréstimos e financiamentos de curto prazo tiveram um considerável
aumento de 2001 a 2003, sendo de 46%. Outro aspecto importante que se destaca é a baixa
porcentagem de fornecedores em relação ao passivo, sendo de 3%, em 2001, e caindo para
2%, em 2003. Percebe-se que ao longo dos períodos analisados, essa fonte de recursos
diminuiu bastante e, em contrapartida, os empréstimos e financiamentos se elevaram. Essa
alteração é desfavorável, pois, normalmente, fornecedores representam uma fonte estável de
recursos e, freqüentemente, mais barata. A VASP, contudo, substituiu-a em boa parte por
financiamentos bancários, que representam uma fonte de risco maior, devido à incerteza de
renovação.
Em resumo, a maior parte do ativo total foi financiada com capitais de terceiros,
aumentando-se com isso o risco global. A situação financeira da VASP ficou bastante
sacrificada, sendo que seu passivo circulante, ao longo dos períodos analisados, não
acompanhou o decréscimo ocorrido no ativo circulante.
O primeiro semestre de 2004, embora não possa ser comparado em termos absolutos
com os anos de 2001, 2002 e 2003, devido à não equivalência de tempo. evidenciou uma
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expressiva piora financeira, agravando ainda mais a situação econômico-financeira da
companhia. Nesse semestre, o passivo circulante ficou ainda maior que o ativo circulante, e os
empréstimos e financiamentos atingiram um percentual ainda mais elevado, com relação ao
total do passivo circulante (um terço do total deste).
As receitas liquidas da companhia apresentaram uma expressiva redução. Elas
reduziram em 10%, de 2001 para 2003, e não foram suficientes, em 2002 e 2003, para cobrir
os custos e as despesas realizadas. Os custos dos bens e serviços vendidos permaneceram
praticamente os mesmos no decorrer dos períodos analisados. Se comparados com as receitas
liquidas, eles correspondiam, respectivamente, a 62%, 56% e 61% destas. Portanto, percebese que a VASP não vem conseguindo reduzir seus custos, proporcionalmente a redução das
receitas.
As despesas operacionais mantiveram-se em proporções elevadas para a empresa,
sofrendo um acréscimo de 8%, de 2001 a 2003, com relação à receita liquida. As despesas
com vendas sofreram uma significativa redução de 13%, de 2001 a 2002, porém a companhia
não conseguiu manter este percentual e, já em 2003, estas despesas correspondiam a 5% a
mais que as de 2001. As despesas gerais e administrativas foram as que mais se elevaram no
decorrer dos tits anos analisados. De 2001 a 2003 ela sofreu um acréscimo de 8%, porém,
com relação a receita liquida, ela manteve-se praticamente constante. As despesas financeiras,
por sua vez, se elevaram em 5%, de 2001 para 2003, correspondendo, neste último ano, a 19%
da receita liquida arrecadada. Não é positivo o fato das despesas operacionais estarem se
elevando, pois enquanto a receita liquida diminuiu no decorrer dos anos analisados, as
despesas aumentaram, contribuindo assim para um resultado do exercício ruim.
Por fim, o percentual do resultado liquido do exercício reduziu-se em 68%, de 2001
para 2003. Isso significa que, no primeiro período analisado, a VASP havia alcançado lucros,
mas, nos anos consecutivos, apresentou prejuízos.

3.3 0 AUXÍLIO

DA CONTABILIDADE,

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NA

ATRAVÉS

DA ANÁLISE DAS

DEFESA JUDICIAL DO EMPRESÁRIO

INDICIADO POR CRIME TRIBUTÁRIO
A análise das demonstrações contábeis da VASP evidenciou, de forma clara, a
situação econômica e financeira da companhia nos períodos analisados.
A partir da análise através de indices, da análise discriminante e da análise horizontal e
vertical, foi possível perceber que, no que se refere h. estrutura de capitais, a companhia
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possuía um alto grau de endividamento, sendo que a maior parte de seu ativo total foi

financiado por capitais de terceiros. A liquidez da companhia se demonstrou insatisfatória, na
medida em que a empresa não dispunha de recursos para pagar todas as obrigações de curto e
longo prazo. A rentabilidade também se apresentou inadequada, pois a empresa não foi
rentável nos últimos anos analisados e não demonstrou potencial de geração de lucros. Ao

longo dos períodos analisados, percebeu-se que a companhia diminuiu gradativamente sua
receita liquida, sendo esse fato um indicativo da dificuldade financeira enfrentada pela VASP,
pois os custos e despesas não sofreram diminuições proporcionais à diminuição da receita.
Portanto, a empresa perdeu grande fatia de seu mercado consumidor para companhias aéreas
concorrentes. Como conseqüência desse fato, a VASP se tornou insolvente, ou seja, incapaz
de saldar suas obrigações.
Diante dessas análises realizadas, é possível afirmar que a VASP praticamente não
possuía liberdade na tomada de suas decisões financeiras, pois estava muito dependente de

capitais de terceiros. 0 estado de insolvência apresentado pela companhia a impossibilitou de
honrar todas as suas dividas, restando a ela ter que saldar apenas as mais importantes e
urgentes.
Percebe-se, portanto, que as dividas de contribuições previdencidrias que a VASP
possui com o INSS e que são objeto de processos que tramitam na justiça são uma
conseqüência do quadro de dificuldade financeira enfrentado pela companhia nos períodos

analisados. A VASP, por se apresentar insolvente, provavelmente teve que optar por saldar
suas dividas trabalhistas, ou seja, sua folha de pagamentos, e não lhe restou dinheiro para
saldar todas as suas obrigações tributárias. Além das obrigações trabalhistas possuírem
preferência legal quanto à ordem de quitação, se a VASP não as honrasse, ela não poderia

continuar suas operações, pois, sem seus colaboradores, isso não seria possível.
0 diretor presidente da VASP é réu, entre outros, em dois processos penais tributários
que tramitam na Justiça Federal, sendo esses processos ligados as dividas tributarias
(contribuições previdencidrias) que a empresa possui.

Sua defesa judicial, diante do crime cometido, poderia ser auxiliada pela analise das
demonstrações contábeis de sua empresa, na medida em que a mesma pôde comprovar a
dificuldade financeira enfrentada pela companhia nos períodos analisados, tese esta que afasta

a culpabilidade do agente do crime, e sua conseqüente condenação, por inexigibilidade de
conduta diversa.
Certamente, existem outras provas que podem ajudar na comprovação da dificuldade
financeira da companhia, como títulos protestados, por exemplo, porém. as demonstrações
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contábeis, aliadas com suas respectivas análises econômicas e principalmente financeiras, são

provas muito mais concretas e contundentes, com vistas a esse objetivo.
Portanto, a contabilidade pode ajudar muito na comprovação da dificuldade fmanceira
de uma empresa, pois, através de suas técnicas de análise das demonstrações contábeis, é
possível detectar a situação econômica e financeira com bastante propriedade, evidenciando

os principais problemas da companhia, sejam eles relacionados com a estrutura de capitais,
com a liquidez ou com a rentabilidade. É possível, ainda, detectar o desempenho da

companhia ao longo do tempo, suas alterações de receitas, custos e despesas. Enfim, a própria
insolvência pode ser evidenciada, podendo ser j ustificadas suas causas.

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Este capitulo apresenta as conclusões e recomendações obtidas a partir do presente
trabalho monográfico desenvolvido. Inicialmente, são avaliados os objetivos da pesquisa,
tanto o geral, como os específicos, no que se refere ao alcance dos mesmos, bem como aos
resultados encontrados. Posteriormente, são apresentadas recomendações, a partir dos
resultados alcançados nesta pesquisa, ao mesmo tempo em que são indicadas possibilidades
de estudos futuros sobre o mesmo tema tratado nesta monografia.
4.1 CONCLUSÕES
O objetivo geral da monografia, que consiste em "verificar como pode ser realizada a
comprovação contábil da dificuldade financeira da empresa no processo penal tributário,
através da análise das demonstrações contábeis, a fim de que se verifique causa de exclusão
da sua culpabilidade" foi atingido. Isto é demonstrado por meio dos objetivos específicos,
estabelecidos com vistas a contribuir na consecução do objetivo geral, avaliados a seguir.
O primeiro objetivo especifico estabelecido, que é "descrever as situações que, em
tese, afastam a culpabilidade do agente nos ilícitos penais tributários" foi atingido no subcapitulo 2.1, que aborda os aspectos jurídicos necessários para o entendimento do tema desta
monografia.
O segundo objetivo especifico, que 6 "coletar decisões judiciais em que empresários
indiciados por crimes penais tributários alegaram em suas defesas a dificuldade financeira de
suas empresas" foi alcançado no item 2.1.8 e nos anexos A e B, nos quais foram compiladas
quatro decisões, a titulo de amostra, de todos os tribunais federais que decidem sobre essa
matéria, a saber, os cinco Tribunais Regionais Federais, e o Superior Tribunal de Justiça.
Também foi apresentada a movimentação oficial dos processos em que o diretor presidente da
VASP (empresa sujeito do estudo de caso) responde por crimes de apropriação indébita
previdencidria.
O terceiro objetivo especifico, que é "verificar os requisitos necessários para se
comprovar contabilmente a dificuldade financeira da empresa, com vistas à caracterização das
situações não condenatórias" foi atingido no sub-capitulo 2.2, que define o que caracteriza a
dificuldade fmanceira de uma empresa e o seu estado de insolvência, e trata das principais
técnicas de análise das demonstrações contábeis necessárias para se avaliar a situação
econômica e financeira de uma empresa.
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Por fim, o quarto e (aim objetivo especifico, que é "analisar as demonstrações
contábeis de um caso real" foi alcançado no capitulo 3, que traz a análise das demonstrações
contábeis da companhia aérea VASP e a respectiva conclusão de sua situação financeira nos
períodos analisados.
O desenvolvimento da presente pesquisa permitiu verificar que o empresário que não
faz o recolhimento dos tributos de sua empresa, por uma absoluta impossibilidade material de
fazê-lo, ou seja, por não haver recursos financeiros suficientes para tal, não pode ser
condenado em um processo penal tributário pelo crime cometido, por ser inexigível uma
conduta diversa da adotada.
Para isso, portanto, destacou-se que o empresário precisa comprovar cabalmente,
perante a Justiça, que sua empresa enfrentava urna dificuldade financeira grave, que o
impossibilitou de honrar com suas obrigações tributárias.
Observou-se, então, que a Contabilidade tem um importante papel na comprovação da
referida dificuldade financeira, pois, através de algumas técnicas de análise das
demonstrações contábeis, é possível detectar a real situação financeira enfrentada por uma
empresa em determinado período.
Desse modo, foi possível desenvolver um estudo de caso da companhia VASP, que
tratou exatamente do tema fundamentado nesta pesquisa. Foram aplicadas determinadas
técnicas de análise das demonstrações contábeis que permitiram detectar que a companhia
enfrentava dificuldades financeiras na época em que não recolheu todos os tributos devidos.
Com isso, o diretor da VASP, que é réu em mais de um processo penal tributário, por ter
cometido o crime de apropriação indébita de contribuições previdencidrias, poderia utilizar-se
da análise feita a partir das demonstrações contábeis da VASP. Essa análise serviria de prova
na sua defesa judicial, pois se alegaria e se comprovaria o fato de que lhe era inexigível uma
conduta diversa e, com isso, afastar-se-ia a sua culpabilidade e, conseqüentemente, a sua
condenação penal.
Ressalta-se, por fim, que o tema aqui discorrido carece de mais estudos e
aprofundamentos, até porque a referida tese de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade
de conduta diversa, nos casos de dificuldades financeiras enfrentadas por empresas,

é

relativamente recente na Justiça brasileira, sendo que o uso desses meios de prova constituiria
verdadeiro ineditismo.
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4.2 RECOMENDAÇÕES
Com base no desenvolvimento desta monografia, podem ser feitas as seguintes
recomendações para pesquisas futuras:
a) análise do inteiro teor dos processos penais tributários que versem sobre o tema

deste trabalho, a fim de se constatar as maneir as pelas quais estão sendo realizadas as defesas
dos réus e quais meios de provas estão sendo utilizados pelos mesmos;
b) verificação de outras técnicas de análise das demonstrações contábeis que sejam
capazes de detectar a situação financeira de uma empresa em determinado período;
c) estudos de casos de outras empresas que passem pela mesma situação da VASP,
com vistas a testar a aplicabilidade das técnicas de análise escolhidas ern outras empresas.
Observa-se que o campo de pesquisa sobre a análise das demonstrações contábeis
aplicada no auxilio da resolução de conflitos jurídicos apresenta potencial para novos estudos
acadêmicos, inclusive em sede de dissertações ou teses, o que traria, indubitavelmente,
benefícios tanto para ciência contábil, como para a ciência jurídica, bem como para a própria
vida das empresas, dos empresários e da sociedade como um todo.
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ANEXO A Decisões dos Tribunais Regionais Federais e do Superior Tribunal de
Justiça sobra a inexigibilidade de conduta diversa em situação de grave dificuldade
financeira da empresa.
Acordão Origem: TRF - PRIMEIRA REGIÃO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL - 199838010033434
Processo: 199838010033434 UF: MG Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Data da decisão: 5/4/2005 Documento: TRF100208831
Fonte Di DATA: 15 14/2005 PAGINA: 15
Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO

Decisão por unanimidade
Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHIDA. NÃO
REPASSE AO INSS. DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS. CULPABILIDADE.
EXCLUSÃO. ESTADO DE NECESSIDADE.
1. Não configura exclusão da culpabilidade, por inexigibilidade de conduta diversa, a simples
alegação de di fi culdade financeira.
2. Para que as dificuldades fi nanceiras da empresa possam ser consideradas como estado de
necessidade, é indispensável que estejam cabalmente comprovadas nos autos, através de prova
inequívoca de sua ocorrência, mediante perícia e/ou documentos contundentes, que sejam capazes
de revelar os motivos ou os fatos que impossibilitaram o repasse das contribuições previdenciarias
pelo réu.
(.--)

Data Publicação 15/04/2005
Acordão Origem: TRF - PRIMEIRA REGIÃO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL — 199838000079575
Processo: 199838000079575 UF: MG Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Data da decisão: 28/2/2005 Documento: TRF100207566
Fonte DJ DATA: 18/3/2005 PAGINA: 18
Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO

Decisão por unanimidade
DE
CONTRIBUIÇÃO
CONSTITUCIONAL. NÃO-RECOLHIMENTO
E
PREVIDENCIÁRIA. ART. 95, "D", § 1°, DA LEI 8.212/91. MATERIALIDADE COMPROVADA.
FALENCIA DA EMPRESA. INEXIGIBILIDADE DE OUTRA CONDUTA.
I - Pratica o delito previsto no art. 95, "d", da Lei 8.212/91 (hoje com redação dada pela Lei 9.983/00,
que inseriu o art. 168-A no Código Penal Brasileiro), o empregador que desconta contribuição
previdenciária de seus empregados e deixa de recolhê-la aos cofres da Previdência.
(...)
III - A existência de provas cabais quanto à alegada dificuldade econômica da empresa administrada
pelos acusados, culminando com a decretação de falência, possibilita o reconhecimento de
inexigibilidade de conduta diversa e justifica a exclusão da culpabilidade.
(.--)
Data Publicação 18/03/2005
Ementa PENAL

Acordão Origem: TRF - PRIMEIRA REGIÃO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL — 200134000243084
Processo: 200134000243084 UF: DF Orgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Data da decisão: 14/2 12005 Documento: TRF100206428
Fonte DJ DATA: 25/2/2005 PAGINA: 12
Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO
Decisão por unanimidade
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Ementa PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. NÃO-RECOLHIMENTO DE IMPOSTO
DE RENDA DESCONTADO EM FOLHA DOS EMPREGADOS. ART. 2°, II, DA LEI 8.137/90.
ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO-COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Pratica o delito previsto no art. 2°, II, da Lei 8.137/90 o empregador que desconta imposto de renda
de seus empregados e deixa de recolhê-lo aos cofres públicos.
II - A alegação de que a empresa enfrentava sérias di fi culdades financeiras não esta corroborada nos
autos por provas su fi cientes a ensejar a admissão da inexigibilidade de conduta diversa, cláusula
supralegal de exclusão da culpabilidade.

Data Publicação 25/02/2005
Acordão Origem: TRF - PRIMEIRA REGIÃO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL — 199738000500000
Processo: 199738000500000 UF: MG Õrgão Julgador: QUARTA TURMA
Data da decisão: 11/5/2004 Documento: TRF100167632
Fonte DJ DATA: 4/6/2004 PAGINA: 37
Relator(a) DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ

Decisão por unanimidade.
Ementa PENAL. APROPRIAÇÃO INDEBITA PREVIDENCIARIA. ART. 95, "d", da Lei 8212/91. INSS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA CON DENATORIA MANTIDA.
(..-)
2. Não ha que se falar também em inexigibilidade de conduta diversa em face de dificuldades
financeiras se a parte não provar o alegado, visto que o onus probandi incumbe a quem alega, nos
termos do art.156 do CPP.
(-..)
Data Publicação 04/06/2004
Acordâo Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL —3159
Processo: 200202010059081 UF: RJ Orgão Julgador: QUINTA TURMA
Data da decisão: 18/05/2004 Documento: TRF200121799
Fonte DJU DATA:31/05/2004 PAGINA: 236
Relator(a) JUIZA VERA LUCIA LIMA
Decisão por unanimidade
— PROCESSO PENAL — NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA - DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS - A circunstância do
delito mencionado na denúncia (art. 95, "d", Lei 8.212/91) ter sido revogado expressamente pelo
artigo 168-A do Código Penal, inserido pela Lei n° 9.983/00, não autoriza a conclusão de que a
conduta praticada pelos réus não mais seja típica.
- Os motivos expostos no voto revelam que não procede a alegação de retroatividade de lei penal
desfavorável ao réu.
- 0 delito em questão constitui crime omissivo próprio, de mera
conduta, consumado tanto com a apropriação, quanto com o desvio das contribuições descontadas
dos empregados, ainda que tais valores tenham sido revertidos para o saneamento das finanças da
própria empresa.
- Para a configuração do delito descrito na denúncia é desnecessária a demonstração do animus rem
sibi habend. Precedentes do STJ.
- Não cabe ao Ministério Pub lico o Onus da prova, uma vez que a possibilidade de agir não integra o

Ementa PENAL

tipo penal objetivo do crime ora analisado.
- Não tendo a recorrente apresentado qualquer documento que comprove a precária situação
financeira da empresa, afasta-se a possibilidade de reconhecimento da inexigibilidade de conduta
diversa.
Data Publicação 31 1 05/2004
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Acordão Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL — 1469
Processo: 9702149681 UF: ES Orgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Data da decisão: 04/06/2003 Documento: TRF200111051
Fonte DJU DATA:03/12/2003 PAGINA: 222
Relator(a) JUIZ ALBERTO NOGUEIRA JUNIOR
Decisão por unanimidade

Ementa CRIMINAL - NÃO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVI DENCIARIAS — INCURSÃO NO
ART. 95, D, DA LEI No 8.212/91 - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTABIL - APELAÇÃO
PROCEDENTE
(.-.)
IV - A impossibilidade material do recolhimento das contribuições previdenciárias pelo contribuinte ou
responsável tributário, a tipificar a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, deve ser objetiva
e absoluta, revelando "dificuldades financeiras muito graves", em que o devedor se encontra em
posição de ter que escolher entre pagar os salários dos empregados ou os tributos. Mas, para
demonstração dessas dificuldades financeiras externas, seja para se concluir pela improcedência da
alegação, seja pela sua procedência, forçoso é realizar-se a prova pericial contábil, tendo em vista
que a prova testemunhal, por si so, nesses casos, não tem qualquer valor.
(...)
Data Publicação 03/12/2003

Acordão Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL - 2802
Processo: 200102010130056 UF: Ri órgão Julgador: QUARTA TURMA
Data da decisão: 08/08/2001 Documento: TRF200078449
Fonte DJU DATA:25/10/2001
Relator(a) JUIZ FERNANDO MARQUES
Decisão por maioria

Ementa DIREITO PENAL ECONOMICO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA. ART.
95, D, DA LEI N° 8.212/91. (...)
- E completamente infundada a alegação de que incumbe a acusação o Onus de provar eventual
dificuldade financeira de empresa, cuja responsabilidade penal recai sobre os sócios que participem
de sua gestão, porquanto o dever jurídico de recolher a exação descontada do empregado segurado
decorre de obrigação tributária inescusável. Destarte, a possibilidade de atuar esta intimamente
ligada à posição de substituto tributário ocupada pela pessoa jurídica, que, na qualidade de
responsável (art. 121 do CTN), vem a ser sujeito passivo da relação jurídico-tributária subjacente.
Portanto, situação econômica desfavorável há de ser analisada na culpabilidade, pressuposto de
aplicação da pena, podendo ser excluída caso prove a defesa inexigibilidade de conduta diversa.
(..•)
Data Publicação 25/10/2001
Acordão Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL — 1655
Processo: 9802003310 UF: ES Orgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data da decisão: 04/04/2001 Documento: TRF200076686
Fonte DJU DATA:19/06/2001
Relator(a) JUIZ ANTONIO CRUZ NETTO
Decisão por unanimidade

Ementa PENAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. ART. 95, ALÍNEA "D", DA LEI N° 8.212/91.
NA() RECOLHIMENTO. CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE.
OCORRENCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
I - Restando amplamente demonstradas as dificuldadades financeiras enfrentadas pela empresa, que
inclusive foi fechada em 1993, uma vez que um oficial de justiça la esteve e retirou todo maquinario

94

(fl. 49), impõe-se o recolhimento da ocorrência de causa supralegal de exclusão da culpabilidade,
aplicando-se, na hipótese, o principio da inexigibilidade de conduta diversa.
(...)
Data Publicação 19/06/2001

Acordão Origem: TRIBUNAL - TERCEIRA REGIÃO
Classe: HC - HABEAS CORPUS — 16569
Processo: 200403000078776 UF: SP drgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data da decisão: 26/10/2004 Documento: TRF300089552
Fonte DJU DATA:28/01/2005 PAGINA: 186
Relator(a) JUIZ COTRIM GUIMARÃES
Decisão por unanimidade
Ementa HABEAS CORPUS - PENAL E PROCESSUAL PENAL - APROPRIAÇÃO INDEBITA
PREVIDENCIARIA - AÇÃO PENAL - TRANCAMENTO - FALTA DE JUSTA CAUSA -DENÚNCIA INÉPCIA - INOCORRENCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA - ORDEM
DEN EGADA
1.
Paciente denunciado pela suposta prática do delito de apropriação indébita previdenciária, vez
que, na condição de responsável pela administração do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores do
Ramo de Transportes Urbanos, Rodoviários e Anexos de São Paulo, teria deixado de recolher, no
prazo legal, as contribuições previdenciarias descontadas dos pagamentos efetuados aos seus
empregados.
(...)
5.
Na hipótese do delito de apropriação indébita previdenciária, a conduta deve ser imputada aos
responsáveis pela administração da empresa que, na qualidade de substituto tributário, atuando
como agente de retenção, descontando da folha de pagamento de seus empregados as contribuições
por estes devidas, deixando-as de repassar aos cofres da Previdência.
(...)
8.
Sobre a suposta ausência de justa causa para a instauração da ação penal, observo que,
embora não haja consenso, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, ao que me parece, a justa
causa corresponde a existência de fundamento jurídico e suporte fatico aptos a autorizar o
constrangimento a liberdade de locomoção.
9.
Relacionando a justa causa para a persecução penal, em razão da existência de indícios de
materialidade e de autoria do delito, sobre o primeiro aspecto, são exigidos sinais exteriores que, por
meio de raciocínio razoável e plausível, permitam afirmar a probabilidade real acerca da ocorrência
de um delito e de sua autoria por um sujeito culpável (não a mera possibilidade, mas também não a
certeza, cabível apenas ao final da eventual ação penal).
10.
Desse modo, nesta seara aplica-se o principio do in dúbio pro societate, razão pela qual não se
impõe, para o recebimento da denúncia, a mesma certeza necessária para a condenação (quando
então vige o in dubio pro reo).
11.
Assim, a conduta deve ser aparentemente típica, ilícita e culpável (requisitos positivos, ou seja,
imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa). A evidência, não
haverá motivação para a denúncia em caso de ccnstatação dos requisitos negativos ou causas de
exclusão da ilicitude (legitima defesa, estado de necessidade etc.) ou da culpabilidade (inexigibilidade
de conduta diversa, erro de proibição etc.).
Data Publicação 28/01/2005

Acordão Origem: TRIBUNAL - TERCEIRA REGIÃO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL — 14860
Processo: 199961050056691 UF: SP Orgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data da decisão: 06/04/2004 Documento: TRF300081737
Fonte DJU DATA 07/05/2004 PAGINA: 663
Relator(a) JUIZ COTRIM GUIMARÃES
Decisão por unanimidade
Ementa PROCESSO PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 95, D, DA LEI 8212/91.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
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ABSOLVIÇÃO FUNDAMENTADA NA CAUSA SUF'RALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE
DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGADAS
INSUPERÁVEIS DIFICULDADES FINANCEIRAS. (...)
(iii)
Sobre o estado de necessidade ou inexigibi idade de conduta diversa, não se sustentam as
7.
alegações de dificuldades financeiras aduzidas pelos acusados, pois nenhuma prova robusta foi
trazida aos autos. Dificuldades financeiras são próprias nos ciclos econômicos, ainda mais em
ambientes recessivos como os presenciados na realidade econômica brasileira contemporânea.
Todavia, não é qualquer oscilação que permite a exclusão do dolo, ou a configuração de estado de
necessidade e inexigibilidade de conduta diversa su fi ciente para elidir a obrigação tributária e as
conseqüentes repercussões penais. Fosse admitida a inexistência de delito sob a frágil alegação de
"dificuldades financeiras" (normalmente atribuidas a planos econômicos governamentais) , não
haveria campo para aplicação da lei penal, pois muitas empresas nacionais têm dificuldade em
cumprir obrigações tributárias. Acrescente-se que essas contribuições previdenciárias servem para
abrigar os necessitados, dando-lhes os mínimos cuidados necessários à realização da dignidade
humana.
Afinal, na forma do art. 156, do Código de Processo Penal, cabe ao réu a prova das invencíveis
9.
di ficuldades financeiras alegadas, o que não restou comprovado nos autos. Então, não há que se
falar em estado de necessidade excluindo a ilicitude do delito em tela, ou ern inexigibilidade de
conduta diversa nas ações dos apelados, atuando como responsáveis tributários pelo recolhimento
de tributos incidentes sobre pagamentos feitos.
(iii )
A prova das alegadas insuperáveis dificuldades fi nanceiras deve ser feita, em regra,
12.
documentalmente, através da juntada de livros comerciais, faturas, notas fiscais, folhas e recibos de
pagamento, duplicatas, contratos de mutuo, protestos, pedidos de falência, documentos que
comprovem a alienação de bens particulares, uma vez que se trata de análise técnica acerca da
intensidade das dificuldades econômicas passadas pela empresa.
(..-)
Data Publicação 07/05/2004

Acordão Origem: TRIBUNAL - TERCEIRA REGIÃO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL ,— 9867
ão Julgador: PRIMEIRA TURMA
Processo: 200003990245030 UF: SP Org
Data da decisão: 22/10/2002 Documento: TRF300064118
Fonte DJU DATA:07/11/2002 PÁGINA: 298
Relator(a) JUIZ CASTRO GUERRA
Decisão por unanimidade
Ementa PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL.
ANISTIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DA L. 9.636/98. CERCEAMENTO DE
DEFESA. FALTA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DO ART. 499 DO CPP. NULIDADES
DEPENDENTES DA PROVA DO PREJUIZO, INEXISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA NÃO COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
V - 0 crime de apropriação indébita previdenciária lesa interesses patrimoniais da Previdência Social
e se consuma com a apropriação daquilo que é devido a autarquia previdenciaria, ao expirar o prazo
prescrito em lei para recolhimento da contribuição previdenciária, consciente o responsável tributário
de que, tendo de recolhê-la, entretanto não o faz, apesar de estar condições para assim agir.
VI - Sem a prova cabal da indisponibilidade de bens e di fi culdades financeiras da empresa, descabe
cogitar da inexigibilidade de conduta diversa.
Data Publicação 07/11/2002

Acordão Origem: TRIBUNAL - TERCEIRA REGIÃO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL — 11056
Processo: 200103990150035 UF: SP Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA

Data da decisão: 25/06/2002 Documento: TRF300061961
Fonte DJU DATA:09/10/2002 PAGINA: 434
Relator(a) JUIZ SOUZA RIBEIRO
Decisão por unanimidade
Ementa CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL. ARTIGO 95, "D" DA LEI N°. 8.212/91 C/C
ART. 71 DO C.P. (...) INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA: DIFICULDADES FINANCEIRAS:
CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...)
XV - Para que acarretem a excludente da culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa, as
dificuldades financeiras da empresa, além de devidamente comprovadas, devem ser de forma a por
em risco a própria sobrevivência da empresa, prova cujo Onus cabe ao acusado (art. 156 do CPP) e
cuja verificação incumbe ao aplicador da lei, na análise do caso concreto.
(...)
Data Publicação 09/10/2002

Acórdão Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO
Ciasse: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL
Processo: 200404010442886 UF: PR Órgão Julgador: OITAVA TURMA
Data da decisão: 20/04/2005 Documento: TRF400106211
Fonte DJU DATA:04/05/2005 PAGINA: 843 DJU DATA:04/05/2005
Relator(a) JUIZ LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Decisào por unanimidade
Ementa PENAL. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. ART.
168-A DO CP. (...) DIFICULDADES FINANCEIRAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. (...)
(...)
5. A incidência da causa supralegal de exclusão da culpabilidade, caracterizada pela inexigibilidade
de conduta diversa, esta lastreada nas dificuldades fi nanceiras enfrentadas pela empresa e por seus
administradores, depende da inequívoca comprovação.
Data Publicação 04/05/2005

Acordão Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL
Processo: 199971020052388 UF: RS Ór
gão Julgador: OITAVA TURMA
Data da decisão: 25/08/2004 Documento: TRF400099250
Fonte DJU DATA:15/09/2004 PAGINA: 908
Relator(a) JUIZ PAULO AFONSO BRUM VAZ
Decisão por unanimidade
Ementa PENAL. APROPRIAÇÃO IN DEBITA. OMISSÃO
DO RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 168-A/CP. (...)
DIFICULDADES FINANCEIRAS. PROVA. FALENC:IA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
(-..)
4. Nos delitos de não recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas dos empregados, a
tese da inexigibilidade de conduta diversa, como causa de exclusão da culpabilidade, vem sendo
aceita apenas em casos verdadeiramente extremos. Somente di fi culdades "financeiras muito graves
podem justificar a conduta de quem não cumpre a obrigação de recolher as contribuições devidas no
prazo legal, tendo em vista o interesse social, igualmente relevante, de manter a empresa em
funcionamento" (TRF/4, ACR n° 86.969), incumbindo a defesa, ainda assim, o Onus de trazer prova
robusta que justifique a aplicação da excludente. Hipótese de ausência de comprovação das
dificuldades financeiras alegadas.
5. A decretação da falência da empresa é indiciária das dificuldades financeiras do empreendimento,
mas não autoriza, por si só, a aplicação da excludente de culpabilidade.
(--.)
Data Publicação 15/09/2004

Acordão Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIA"
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL
Processo: 200171070015580 UF: RS Orgão Julgador: SÉTIMA TURMA
Data da decisão: 09/12/2003 Documento: TRF400092737
Fonte DJU DATA:07/01/2004 PAGINA: 404 DJU DATA:0710112004
Relator(a) JUIZ TADAAQUI HIROSE
Decisão por unanimidade
Ementa PENAL. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÃRIAS.
ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. (...) DIFICULDADES FINANCEIRAS.
(...)
6. Para o reconhecimento da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa frente
as dificuldades financeiras, é necessário a existência de prova documental que demonstre
cabalmente a impossibilidade de se efetuar os recolhimentos previdenciários.
Data Publicação 07/01/2004

Acordão Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL — 10013
Processo: 200204010331617 UF: SC Orgão Julgador: OITAVA TURMA
Data da decisão: 17/02/2003 Documento: TRF400086696
Fonte DJU DATA:26/02/2003 PAGINA: 922 DJU DATA:26/02/2003
Relator(a) JUIZ VOLKMER DE CASTILHO
Decisão por unanimidade
Ementa OMISSÃO DO RECOLHIMENTO DE CON — RIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. (...)
- Para configurar a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa é necessário
que as graves dificuldades financeiras alegadas estejam sobejamente comprovadas
documentalmente, a ponto de terem afetado não s6 a empresa mas também o patrimônio pessoal do
denunciado. (...)
Data Publicação 26102/2003

Acordão Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIAO
Classe: ACR - Apelação Criminal — 3589
Processo: 200383000060824 UF: PE Orgào Julgador: Primeira Turma
Data da decisão: 02/12/2004 Documento: TRF500090059
Fonte DJ - Data::18/0112005 - Pagina::384 - N°::12
Relator(a) Desembargador Federal Ubaldo Ataide Cavalcante
Decisão UNANIME
Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL - DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIARIA - ART. 168-A DO CP - CONDENAÇÃO DA RE EM PRIMEIRA INSTANCIA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL - AVENTADAS DIFICULDADES FINANCEIRAS DA
EMPRESA, NO AFÃ DE SE AFASTAR A ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA AGENTE JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO COLENDO STJ NO SENTIDO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO
COM A SIMPLES OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS APELO DA RE CONHECIDO, MAS IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA,
2. Nas razões de seu apelo, a Recorrente, para justificar a inexigibilidade de conduta diversa,
argumentou que a empresa que geria atravessava sérias di fi culdades financeiras (estado de
necessidade), bem como que a responsabilidade pelas diferenças de valores a menor encontradas
deveriam ser imputadas a terceiros, responsáveis pela contabilidade da sociedade. A Turma rejeitou
tais alegativas, pois não se verificou nos autos qualquer demonstração incontestável de que a
Empresa se encontrava impossibilitada de 'oroceder ao recolhimento das contribuições
previdenciárias, descontadas de seus empregados em favor dos cofres do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, não logrando-se êxito em se comprovar a ocorrência de inexigibilidade de
conduta diversa por parte da Ré.
(..-)
Data Publicação 18/01/2005

(.)8

Acordão Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIAO
Classe: ACR - Apelação Criminal — 3484
Processo: 200305000302305 UF: SE Orgão Julgador: Terceira Turma
Data da decisão: 23/09/2004 Documento: TRF500086048
Fonte DJ - Data::19/10/2004 - Página::345 - N°::201
Relator(a) Desembargador Federal Paulo Gadelha
Decisão por unanimidade
Ementa PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.
ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CAUSA
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. (...)
1. Inegável constituir crime o não-recolhimento das contribuições correspondentes aos cofres da
autarquia previdenciária. Reconhece-se, no entanto, a possibilidade de excluir-se a culpabilidade do
agente se este carrear aos autos provas irretorquiveis de dificuldades financeiras da empresa, que
justi fi quem a incidência da causa supralegal de exclusão da culpabilidade em face da inexigibilidade
de conduta diversa.
(...)
Data Publicação 19/10/2004

Acordão Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIAO
Classe: ACR - Apelação Criminal — 2871
Processo: 200085000081132 UF: SE Orgão Julgador: Quarta Turma
Data da decisão: 29/10/2002 Documento: TRF500062391
Fonte DJ - Data::26/12/2002 - Pagina::275
Relator(a) Desembargador Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria
Decisão por unanimidade
Ementa PENAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. RECOLHIMENTO. OMISSÃO. ( )
DIFICULDADES FINANCEIRAS. CONDUTA DIVERSA. INEXIGIBILIDADE. CULPABILIDADE
EXCLUSÃO.
(...)
4. HAVENDO PROVA DE QUE A EMPRESA SE ENCONTRAVA EM SÉRIAS DIFICULDADES
FINANCEIRAS, DE MODO QUE OS SEUS DIRIGENTES, CONDICIONADOS A UTILIZAR OS
PARCOS RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MAIS PREMENTES, NÃO TIVERAM
CONDIÇÕES DE EFETUAR O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, CONFIGURA-SE UMA SITUAÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, COMO CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DE
CULPABILIDADE.
(..-)
Data Publicação 26/12/2002

Acordão Origem: TRIBUNAL - QUINTA REGIAO
Classe: ACR - APELAÇÃO CRIMINAL —1510
Processo: 9605058057 UF: CE Orgão Julgador: TERCEIRA TURMA
Data da decisão: 25/06/1998 Documento: TRF500029907
Fonte DJ DATA:25/09/1998 PAGINA:306
Relator(a) JUIZ MAGNUS AUGUSTO COSTA DELGADO (SUBSTITUTO)
Decisão por unanimidade
Ementa PENAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. LEI N° 8.212/91.
ARTIGO 95, ALÍNEA "D" E PARÁGRAFO 1°. RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS EMPREGADOS. (...)
INEXIGIBILIDADE DA CONDUTA DIVERSA (...)
(...)
2. INEXIGIBILIDADE DA CONDUTA DIVERSA. PRIORIDADE AOS DÉBITOS TRABALHISTAS
EM DETRIMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS.
Indexação EM PROCESSO DE CRIAÇÃO
Data Publicação 25/09/1998
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Acordão Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL — 327738
Processo: 200100714149 UF: RJ Orgão Julgador: QUINTA TURMA
Data da decisão: 14/06/2005 Documento: STJ000631165
Fonte DJ DATA:22/08/2005 PAGINA:326
Relator(a) ARNALDO ESTEVES LIMA
Decisão por unanimidade
Ementa RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDEBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
TRIBUNAL A QUO. REJEIÇA0 DA DENÚNCIA. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA
POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA
CULPABILIDADE. RECONHECIMENTO. MOMENTO OPORTUNO. SENTENÇA. (...)
1. Na fase de recebimento da denúncia, em que há um mero juizo de prelibagão, tem-se como
totalmente impertinente a exigência de que se demonstre a "real possibilidade de cumprimento da
obrigação", e não o seu mero inadimplemento, haja vista que dificuldades financeiras da empresa, se
e quando caracterizadas, impõem o reconhecimento da causa supralegal de exclusão da
culpabilidade consubstanciada na inexigibilidade de conduta diversa, a qual deve ser comprovada
pelo acusado ao longo da instrução criminal e reconhecida no momento próprio, qual seja, a
sentença.
(...)
Data Publicação 22/08/2005

Acordâo Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL — 570908
Processo: 200301535153 UF: SC C5rgão Julgador: SEXTA TURMA
Data da decisão: 03102/2005 Documento: STJ000593319
Ponte DJ DATA:28/02/2005 PAGINA:374
Relator(a) PAULO MEDINA
Decisão por unanimidade
Ementa PENAL E PROCESSUAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. APROPRIAÇÃO
RECOLHIMENTO. DOLO ESPECIFICO. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE.
INDEBITA. NÃO
DIFICULDADES FINANCEIRAS. CONDUTA DIVERSA. INEXIGIBILIDADE.
(.--)
Descabe analisar [no STJ, que não analisa provas, mas apenas o direito] hipótese de exclusão de
culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa em fase de dificuldades fi nanceiras que teriam
sido enfrentadas pela empresa, por tratar-se de tema que demanda dilação probatória. Incidência da
Súmula no 07/STJ.
(.--)
Data Publicação 28/02/2005
Acordão Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL — 250642
Processo: 200000220671 UF: SC Orgão Julgador: SEXTA TURMA
Data da decisão: 25/08/2004 Documento: STJ000583924
Fonte DJ DATA:13112/2004 PAGINA:462
Relator(a) HAMILTON CARVALHOO
Decisão por unanimidade
Ementa RECURSO ESPECIAL. PENAL. (...) OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. RECONHECIMENTO.
NÃO
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N° 7/STJ.
CONHECIMENTO.
(---)
3. A pretensão em reconhecer-se causa excludente de culpabilidade, consubstanciada na
inexigibilidade de conduta diversa, ante a alegada crise financeira pela qual a empresa passava,
requisita, à evidência, o reexame do acervo tático-probatório dos autos, o que é vedado pela letra do
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enunciado n° 7 da Súmula desta Corte Federal Superior (''A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial.").
(-..)

Data Publicação 13/12/2004

Acordão Origem: STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Classe: RHC - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS —9196
Processo: 199900935136 UF: RS Órgão Julgador: SEXTA TURMA
Data da decisão: 05/09/2000 Documento: STJ000373320

Fonte DJ DATA:16/10/2000 PAGINA:351
Relator(a) VICENTE LEAL
Decisão por unanimidade
Ementa Processual penal. Habeas-corpus. Crime contra a ordem tributária. Denúncia inepta. Ação
penal. Trancamento. Causa supralegal de exclusão da culpabilidade. lnexigibilidade de conduta
diversa , matéria de prova. Impropriedade do writ.
(---)
- A existência de causa supralegal de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta
diversa é questão que so poderá ser resolvida por meio de regular instrução criminal, observados o
contraditório e a ampla defesa, à luz do contexto probatório dos autos, providência esta incabivel na

via estreita do habeas-corpus.
(..-)

Data Publicação 16/10/2000
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ANEXO B

Movimentação oficial dos processos judiciais contra

o

Sr. Wag,nci-

Canhedo Azevedo, diretor presidente da VASP, por crime tributário (apropriação
indébita previdenciária).

Fórum: Capital-Criminal
Processo

Detalhes

2001.61.81.006366-3

Classe..: 7000 ACOES CRIMINAIS
-

Localização Fisica:VIST A em 05/07/2005
Data do Protocolo: 31/10/2001
Tipo de Distribuicao: 2 DISTR. AUTO MATICA
Numero de Volumes: 5

Pfisao em Flagrante: NAO

Observacoes: 95 LEI 8212/91 CC 5 LEI 7492/86 E 71
Situacao do Processo: C, NORMAL
Data da Distnbuicao: 31/10/2001

Vara: 3
1 AUTOR: JUSTICA PUBLICA

RELI: WAGNER CANHE:DO AZEVEDO
Dist/Red/st lancada p/: [CV LUCIVALDO SANTOS DA SILVA
Usuario alteracao: CJS CARLOS JOSE DOS SANTOS
Data ultima alteracao: 09/08/2005

Senha de cadastramento: CRIMINAL
Ultima Fase: EM 10/08/2005 AUTOS COM OUTROS

,AG.RESP.OFICIO EXP.INSS (FASE ART.499 DO CPP)

Fonte: Sitio da Justiça Federal de So Paulo — SP
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Fórum: Capital-Criminal

Detalhes

Processo

2005.61.81.004374 8 Classe..: 7000 ACOES CRIMINAIS
-

-

Localização Física: CARGA ADV. (REU) f1.82 em 03/10/2005
Data do Protocolo: 23/05/2005
Tipo de astribuicao: 2 DISTR. AUTOMATICA
Numero de Volumes: 4
Prisao em Flagrante: NAO
Observacoes: 168 A
-

Situacao do Processo: 0 NORMAL
Data da Distnbuicao: 23/05/2005
Vara: 9
AUTOR: JUSTICA PUBLICA
REU: WAGNER CANHEDO AZEVEDO E OUTROS

Dist/Redist lancada p/: CJS CARLOS JOSE DOS SANTOS
Usuario ult. alteracao: CJS CARLOS JOSE DOS SANTOS
Data ultima alteracao: 22/06/2005
Senha de cadastramento: CRIMINAL
Ultima Fase: Em 13/10/2005 concluso para DESPACHO.
Fonte: Sitio da Justiça Federal de São Paulo — SP
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ANEXO C

Alguns valores do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado

do Exercício consolidados da VASP do ano 2000

DADOS DO EXERCÍCIO DE 2000 - EM REAIS MIL
VIAÇÃO AÉREA DE SAO PAULO S.A. - VASP
DATA
31/12/2000
31/12/2000
31/12/2000
31/12/2000
31/12/2000

CONTA
Estoque
Investimentos
Imobilizado
Patrimônio Liquido
Lucro/prejuízo do Exercício

Fonte: Adaptado de CVM (www.cvrn.org.br )

VALOR
248.047,00
26.439,00
969.807,00
44.241,00
114.443,00
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ANEXO D Balanços Patrimoniais consolidados da VASP
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - EM REAIS MIL
VIAÇÃO AÉREA DE SAO PAULO S.A. - VASP

ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Créditos
Estoques
Outros
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos Diversos
Créditos Com Pessoas Ligadas
Com Controladas
Outros
PERMANENTE
Investimentos
Participaçáo Em Controladas
Outros Investimentos
Imobilizado
Diferido
PASSIVO
CIRCULANTE
Empréstimos E Financiamentos
Debentures
Fornecedores
Impostos, Taxas E Contribuições
Provisões
Dividas Com Pessoas Ligadas
Outros
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos E Financiamentos
Debêntures
Provisões
Dividas Com Pessoas Ligadas
Outros
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social Realizado
Participações minoritárias
Reservas De Capital
Reservas De Reavaliação
Ativos Próprios
Reservas De Lucro
Lucros/prejuízos Acumulados
Fonte: Adaptado de CVM (www.cvm.org.br )

31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 30/6/2004
2.652.763
3.253.789
3.192.650 2.989.872
545.984
456.985
547.345
590.802
18.622
7.103
25.293
15.826
123.059
196.240
216.648
220.812
249.801
231.776
215.880
233.822
102.189
65.503
91.990
126.552
1.136.928
932.504
996.842
958.877
112.153
124.272
108.684
151.371
23.026
25.337
0
6.697
25.337
4
0
0
1.024.775
817.123
822.445
809.268
1.058.850
1.605.006 1.485.011
1.773.940
16.600
13.828
1.056
1.050
14.933
12.774
148
0
1.667
1.054
908
1.050
1.530.595 1.460.163
777.300
1.641.338
264.950
118.774
73.355
23.798
2.652.763
3.192.650 2.989.872
3.253.789
556.067
407.468
498.232
550.668
81.379
168.366
162.396
175.350
19.722
22.709
47.285
49.775
47.087
82.628
69.729
76.026
106.831
110.470
149.885
118.049
27.798
28.562
30.501
37.266
85.477
11.242
17.121
31.251
77.868
43.063
81.275
53.324
2.248.943
2.300.607
2.128.215 1.991.877
1.342.876
1.101.005 1.053.760
1.244.758
78.890
81.118
69.210
120.045
150.114
82.452
171.173
85.993
29.188
20.688
0
8.151
677.063
795.407
842.819
714.932
0
0
0
0
-3.648
454.950
513.767
441.928
379.713
379.713
379.713
379.713
25.020
99.749
53.747
-65.267
0
0
0
0
119.974
681.422
629.979
608.873
O
0
0
608.873
0
0
0
0
- 438.068
-631.205
-595.674
-600.405
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ANEXO E

Demonstrações do Resultado do Exercício consolidadas da VASP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO CONSOLIDADA - EM REAIS MIL

VLACAO AÉREA DE SÃO PAULO S.A. - VASP
01/01/2001 a 01/01/2002 a 01/01/2003 a 01/01/2004 a
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
30/06/2004
977.866
1.049.319
1.208.635
Receita Bruta De Vendas E/ou Serviços
584.822
-44.298
-40.878
-51.377
-8.719
Deduções Da Receita Bruta
Receita Liquida De Vendas E/ou Serviços
933.568
1.008,441
1.157.258
576.103
Custo De Bens E/ou Serviços Vendidos
-582.838
-568.610
-700.461
-436.505
350.730
439.831
456.797
139.598
Resultado Bruto
-446.791
Despesas/receitas Operacionais
-673.764
-570.630
-349.804
-202.749
-291.869
-137.547
-205.998
Com Vendas
-62.061
-74.131
-91.678
-35.366
Gerais E Administrativas
-187.564
-147.897
-82.397
Financeiras
-213.008
Receitas Financeiras
15.111
12.348
15.874
6.776
Despesas Financeiras
-163.008
-199.912
-228.882
-89.173
0
0
Outras Receitas Operacionais
0
0
-197.843
-94.494
Outras Despesas Operacionais
-34.084
25.925
0
-8.228
0
0
Resultado Da Equivalência Patrimonial
Resultado Operacional
-96.061
-233.933
-113.833
-210.206
Resultado Nao Operacional
79.776
8.917
97.921
184.369
8.917
79.776
97.921
184.369
Receitas
0
0
0
0
Despesas
Resultado Antes Tributaçao/participações
-16.285
-225.016
-15.912
-25.837
0
Provisao Para Ir E Contribuiçao Social
0
0
0
52.982
22.538
0
0
Ir Diferido
0
0
Participações/contribuições Estatutárias
0
0
0
0
0
0
Participações
O
0
O
Contribuições
0
0
0
O
0
Reversão Dos Juros Sobre Capital Próprio
0
0
0
Participações Minoritdrias
0
-202.478
Lucro/prejuízo Do Exercício
36.697
-15.912
-25.837
Fonte: Adaptado de CVM (www.cvm.org.br)
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ANEXO F Correspondência eletrônica da CVM sobre as DFP de 2004 da VASP

'YAHOO!
B adtszi.

MAIL

De:

"GOI-2 - Gerencia de Orientag5o a Investidore s 2" <goi2Ocvm.gov .lor>

Para:

"pnaraupp@yahoo.com.br" <pnaraupp@yahoo.com.br >

Assunto:

ENC: Atendimento SAC

Data:

Mon, 17 Oct 2005 15:09:45 -0300

1514/05

Prezada Senhora,

As últimas Demonstrações Financeiras entregues pela companhia para esta Comissão
são referentes ao exercício de 2003, portanto a Vasp se encontra inadimplente com o dever de
informar ao mercado.

Atenciosamente,
Gerência de Orientação a Investidores - SP
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Usuário
Nome

Email

Telefone

PATRÍCIA RAUPP

pnaraupp@yahoo.com.br

(48) - 2345666

(034.022.919-59)
Endereço
R. LAURO LINHARES 897 TRINDADE - FLORIANOPOLIS/SC
CEP
88036001
IV do Protocolo

IV do Atendimento

Data da Consulta

2848010

18020

22/9/2005 17:49:34

Atendimento
Tipo da Atendimento:

Consulta

Tipo de Participante Reclamado:

Companhia

Relacionamento com o Participante:

Outros
VIACAO AEREA S PAULO SA VASP

Participante Reclamado:
.

60.703.923/0001-31

Autorizada cópia à reclamada:

! Não

Descrição do Atendimento:

' Boa tarde: Sou graduanda de Ciências Contábeis e estou utilizando em minha
monografia as demonstrações financeiras da Vasp. Gostaria de saber como posso ter
acesso as demonstrações do ano de 2004. visto o site de vocês disponibilizar somente
ate junho deste referido ano. Att.. Patricia.

Favor não responder ao endereço que remeteu este email.

