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Bate-papo profissional GPS: Tumulto anunciado

Empresários
narram como  foi o

pagamento eletrônico
da  Guia da Previdência

Social. Moroti, de
Apucarana-PR, conta
que utilizou a própria

conta corrente para
atender clientes

Fenacon na web   www.fenacon.org.br

A era dos cadastros digitais

O colunista Nivaldo
Cleto explica de que
forma os programas de
comunicação
instantânea, como o ICQ
e o MSN Messager,
estão contribuindo para
o trabalho em grupo nas
empresas
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   O dever legal de conservar e manter sob guarda arquivos  de
documentos fiscais

   Quando o documento torna-se direito de crédito

   Empresas que se especializam na guarda de documentos

   O gerenciamento terceirizado de arquivos

Arquivo de Documentos
As preocupações que você deve ter com ele



a r q u i v o s   d e   d o c u m e n t o s

A guarda de documentos relacionados a impostos
e contribuições, mais do que uma necessidade para
atendimento à fiscalização, pode ser importante em
ações de restituição (ou repetição) de indébitos. O
alerta é do advogado tributarista, Walter Vieira Cene-
viva, sócio da Vieira Ceneviva, Almeida, Cagnacci
de Oliveira & Costa Advogados Associados. “As pes-
soas devem ter em mente a diferenciação entre guar-
dar para cumprir um regulamento e para a proteção
do seu direito e interesse”, destaca.

Em regra geral, um documento, para efeito de fis-
calização, precisa ser guardado por cinco anos. “Um
segundo depois de vencidos os prazos, o contribuinte
pode se desfazer dos documentos que tem guarda-
do”, diz Ceneviva, que ressalva: “isso deve ser inter-
pretado como o fim do dever de apresentar para o
fisco e não necessariamente como a destruição pro-
priamente dita dos documentos”.

Antes de se tomar a decisão, segundo o advogado, é
preciso uma avaliação cuidadosa sobre a possibilidade
de guardá-lo para  futura restituição. O conselho é que,
vencido o prazo regulamentar de guarda dos documen-
tos, o contribuinte se informe sobre os tributos e con-
tribuições que estão ou não sendo discutidos judicial-
mente, ou seja, se há ou não a possibilidade dessas obri-
gações serem julgadas inconstitucionais. “Se ele tiver
a convicção de que não há possibilidade de discussão
judicial, aí sim pode jogar fora”.

O ideal, se-
gundo o advo-
gado, é que essa
empresa contri-
buinte tenha
sempre a asses-

soria de um advogado ou contabilista, profissionais
que reúnem conhecimento e acompanham a jurispru-
dência de matérias tributárias.

Tempo de guarda

Se, por um lado, a guarda para atender à fiscaliza-
ção pode ser feita no limite mais estrito do que o pró-
prio regulamento prevê, por outro, o prazo para a pre-
servação do documento, como respaldo para uma ação
judicial, vai depender de outros fatores, ainda contro-
versos. O Código Tributário Nacional determina, em
regra geral, que o prazo para o ingresso de uma ação
é de cinco anos.

“Acontece que existe uma grande polêmica sobre,
a partir de quando se contam esses cinco anos. Em
princípio, são cinco anos da data do pagamento. No
entanto, existe um entendimento bastante sólido hoje
de que no caso das contribuições decretadas
inconstitucionais pelo STF, o prazo só se conta a par-
tir do dia em que o Supremo tenha decretado a
inconstitucionalidade. O que pode acontecer 5, 7, 8
anos depois do recolhimento”, explica Ceneviva.

Para o advogado tributarista, Celso Botelho de
Moraes, da Advocacia Celso Botelho de Moraes, o
ideal é, em regra geral, a guarda por dez anos. Segun-
do ele, o entendimento mais recente é o de que o pra-
zo de cinco anos de prescrição, só começa a ocorrer
depois do prazo de decadência. “O fisco tem cinco
anos para cobrar, se ele não fizer nada, passados cin-
co anos, está homologado o lançamento, e o contri-
buinte tem mais cinco anos para pedir de volta o que
acha que pagou indevidamente”.

Interpretações legais

Mas o lançamento, lembra Moraes, pode ser
um ato específico, como um auto de infração; ou
tácito, pelo decurso do prazo. Portanto, se houver
uma homologação expressa antes disso, começa
daí a correr os cinco anos. No caso do pagamento,
a mesma coisa.

“Quando você paga, você está ‘lançando o im-

Um olho no fisco,
outro na jurisprudência
Quanto tempo deve-se arquivar documentos numa empresa, seja
ela do setor de serviços, indústria ou comércio? Os advogados
tributaristas Celso Botelho de Moraes e Walter Ceneviva esclarecem
os motivos legais pelos quais as empresas deveriam tratar seus
arquivos de modo bem mais atento

O advogado tributarista,
Walter Vieira Ceneviva,
da Vieira Ceneviva,
Almeida, Cagnacci de
Oliveira & Costa
Advogados Associados
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posto’. Há casos como o IPTU que a própria
cobrança é o lançamento. Já é uma homologa-
ção – o contribuinte não faz nada. Ele não cal-
cula. Já vem pronto ele vai lá e recolhe. Do con-
trário, como o caso do IR, ICMS, Cofins – você
calcula, faz a declaração e paga. Se o fisco não
contestar em 5 anos, considera-se homologado
aquele lançamento”, orienta o advogado.

Sem limites, na justiça

Uma vez que o contribuinte entra com uma ação
judicial, não há limites de prazos. “O prazo é o fim da
ação”, diz Celso Botelho de Moraes. Além disso, ain-
da pode ser necessária uma ação de execução para
fazer valer uma causa ganha. E enquanto durar a ação,
os documentos devem ser preservados. “Infelizmen-
te ainda não existe a possibilidade de microfilmagem.
É uma coisa boa para a guarda de documentos, mas
na hora em que eu for entrar em juízo vou precisar do
original. Em nenhum caso a legislação permite a uti-
lização de microfilme como prova”.

Cofins e INSS: os mais demandados

O aumento da base de cálculo da Cofins e a substitui-
ção tributária em geral, estão entre os tributos e as contri-
buições que têm gerado mais contestações na Justiça. No
caso da substituição tributária, o advogado Walter
Ceneviva cita as empresas de prestação de serviços de
locação de mão-de-obra que deveriam ficar responsáveis
pelo pagamento das contribuições previdenciárias. Mas
uma lei, segundo ele, determinou que a empresa tomadora
dos serviços é que deve descontar o valor da fatura e efe-
tuar o pagamento diretamente a Previdência.

“Há várias decisões que rejeitam a constituciona-
lidade dessa possibilidade”, diz. Em relação ao ICMS,
também há casos em que ocorrem a substituição tri-
butária e o substituído acaba pagando um imposto a
maior do que ele deveria pagar. “Também há muito
questionamento a respeito disso”.

No campo trabalhista

As empresas não devem tomar cuidados apenas em
relação a guarda de documentos fiscais. O advogado Cel-
so Botelho de Moraes, lembra que diversas empresas
são acionadas por ex-funcionários, por responsabilida-

de civil, como danos morais. “São vinte anos para entrar
com a ação e, muitas vezes, acontece de a empresa não
ter nem mais dados. Se essa ação demorar 15 anos, por
exemplo, dificilmente a empresa vai ter isso”.

Nestes casos, principalmente quando acontece um
acidente e o ex-funcionário pode vir a alegar que hou-
ve dano moral ou físico, Moraes diz que é importante
a empresa ter o cuidado de guardar tudo o que for
possível. “Toda vez que houver um acidente, por
menor que seja, é bom guardar o laudo ou o que for,
para amanhã, se a empresa for acionada, ter como se
defender. Geralmente, até os funcionários da época
não estarão mais na empresa”.

Depósitos judiciais

Enquanto corre a ação, depósitos em juízo, segun-
do Ceneviva, devem ser vistos caso a caso – se é um
tributo sobre o qual ainda não existe jurisprudência
do STJ ou STF, o contribuinte deve ser mais cautelo-
so. O recolhimento deve ser avaliado empresarialmen-
te e não juridicamente.

“Não pagar é sempre a melhor idéia, todavia, a
acumulação de um passivo muito grande, que se re-
sulta na demora da Justiça em decidir determinada
causa, pode acabar determinando a quebra da empre-
sa, caso ela venha perder a causa. Nesse caso, o em-
presário deve provisionar os valores e até fazer o de-
pósito judicial”, aconselha. “Se o STF ou o STJ já se
pronunciaram contra sua exigibilidade, ele não preci-
sa se preocupar, pois o sucesso dele é quase total”,
garante o advogado.

Celso Botelho de Moraes esclarece ainda que pode
haver duas ações. “Entramos com uma ação para reaver
o que pagou indevidamente no passado e uma outra ação
declaratória para que se deixe de pagar daqui para fren-
te. O mais conservador seria o depósito do montante. O
depósito suspende a cobrança. É mais seguro”.
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Frim

O advogado
tributarista, Celso

Botelho de Moraes,
da Advocacia CBM,

em São Paulo
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