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Livros Empresariais e Fiscais – Parte 1 

Os fatos contábeis devem ser escriturados em livros próprios. 
Assim, o empresário, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, 
qualquer que seja o seu ramo de atividade, deve escriturar os 
fatos contábeis nos livros obrigatórios. 

Constitui exceção a essa obrigatoriedade o titular de pequena 
empresa, o chamado microempresário e o empresário de 
pequeno porte, pois o Código Civil, Lei nº 10.406/2002, art. 
1.179, § 2º, o exonerou dessa atribuição. 
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A escrituração comercial deve ser separada da fiscal, pois uma está 
atrelada à legislação comercial e outra à legislação fiscal. Muitas vezes 
a legislação fiscal obriga os empresários a determinados atos a que 
são obrigados pela legislação comercial. Neste particular, o 
regulamento do Imposto de Renda obriga todas as pessoas jurídicas 
tributadas com base no lucro real a manter escrituração em livros 
adequados. Já para as demais pessoas jurídicas praticamente há uma 
dispensa de escrituração, desde que mantenham livro caixa e livro de 
registro de inventário, dispensado o pequeno contribuinte, definido 
em regulamentos. 

Uma das grandes vantagens de a empresa manter escrituração 
contábil adequada, comprovada por documentos hábeis e idôneos e 
mantida com observância das disposições legais é que ela faz prova a 
favor do empresário em caso de litígio judicial. 
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O empresário faz a escrituração de muitos livros que são 
exigidos por lei, entretanto ele registra outros que lhe são úteis 
pelas informações e forma de escrituração. Desta forma, há livros 
empresariais de escrituração obrigatória e outros de escrituração 
facultativa, de acordo com a legislação comercial, hoje 
abrangida pelo Código Civil. Além destes, o empresário é 
obrigado a escriturar outros livros, por força da legislação 
trabalhista, tributária ou previdenciária. 

Os livros obrigatórios são todos aqueles exigidos por leis 
específicas, como a comercial, fiscal ou societária. 

Ex.: Diário, Registro de Ações, de Debêntures, Livro de 
Apuração do Lucro Real (LALUR) etc. 
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Livros facultativos são aqueles mantidos para defesa dos 
interesses das entidades ou para dar maior clareza aos registros 
dos livros obrigatórios. Ex.: Caixa, Contas-Correntes etc. Além 
destes livros, o empresário poderá criar novos livros empresariais 
facultativos, de acordo com as suas necessidades administrativas, 
gerenciais e de controle. 

Quanto à importância, os livros empresariais podem ser 
principais ou auxiliares. 
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Livros principais são aqueles que apresentam todas as 
informações sobre a empresa, porém são geralmente sintéticos ou 
não se prestam para uma análise detalhada da situação 
patrimonial. Ex.: Diário e Razão. 

Livros auxiliares são os que oferecem informações mais 
específicas (analíticas) sobre uma ou mais contas, 
complementando os livros principais. Sua ausência não importa 
sanção alguma ao empresário quando possua os livros principais 
adequadamente registrados. Ex.: Caixa e Contas-Correntes. 
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As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem 
pelo sistema SIMPLES de tributação podem manter uma 
escrituração contábil específica, simplificada se assim o desejarem, 
utilizando apenas dois livros: o Livro Caixa e o Registro de 
Inventário (Lei nº 9.317/96, art. 7º). 
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O novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002) revogou toda a  parte 
primeira do Código Comercial (Lei nº 556/1850), incluídos os 
artigos que tratavam da escrituração. Assim, conforme o  Código 
Civil (art. 1.179), o empresário e a sociedade empresária são 
obrigados a seguir um sistema de Contabilidade, mecanizado ou 
não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em 
correspondência com a documentação respectiva, e a levantar 
anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 
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LIVRO DIÁRIO 
Conforme o Código Civil, além dos demais livros exigidos por lei, 

é indispensável o Diário, que pode ser substituído por fichas, no 
caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. A adoção de fichas 
não dispensa o uso de livro apropriado para o lançamento do 
balanço patrimonial e do de resultado econômico. 

Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o 
caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados 
no Registro Público de Empresas Mercantis. A autenticação não se 
fará sem que esteja inscrito o empresário ou a sociedade 
empresária, que poderá fazer autenticar livros não-obrigatórios. 
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A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e 
em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem 
intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou 
transportes para as margens. 

No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e 
caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta 
ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. 
Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não 
excedam o período de trinta dias, relativamente a contas, cujas 
operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do 
estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente 
autenticados, para registro individualizado, e conservados os 
documentos que permitam a sua perfeita verificação. 
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Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de 
resultado econômico, devendo ambos ser assinados por técnico 
em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo empresário ou 
sociedade empresária. 

O balanço patrimonial deverá exprimir, com fidelidade e clareza, 
a situação real da empresa, atendidas as peculiaridades desta, 
bem como as disposições das leis especiais, e indicará, 
distintamente, o ativo e o passivo. O balanço de resultado 
econômico, ou demonstração da conta de lucros e perdas 
acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão crédito e 
débito, na forma da lei especial, no caso a Lei nº 6.404/76 (Lei das 
S.A.). 
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O empresário ou a sociedade empresária que adotar o sistema 
de fichas de lançamentos poderá substituir o livro Diário pelo livro 
Balancetes Diários e Balanços, observadas as mesmas 
formalidades extrínsecas exigidas para aquele. 

O livro Balancetes Diários e Balanços será escriturado de 
modo que registre: 

I – a posição diária de cada uma das contas ou títulos contábeis, 
pelo respectivo saldo, em forma de balancetes diários; 

II – o balanço patrimonial e o de resultado econômico, no 
encerramento do exercício.  
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Com base na escrituração contábil feita no livro Diário, é 
apurado o lucro líquido do período-base (lucro contábil). A partir 
do lucro líquido, já então por meio do Livro de Apuração do 
Lucro Real (LALUR), obtém-se o lucro real, base de cálculo do 
Imposto de Renda das pessoas jurídicas tributadas por essa forma. 

Na forma comum de livro, o Diário deve ser encadernado com 
folhas numeradas seqüencialmente (tipograficamente, em se 
tratando de livro, e mecânica ou tipograficamente, no caso de 
folhas contínuas), onde serão registrados os fatos contábeis por 
meio de lançamentos dia a dia, lembrando sempre que as 
demonstrações financeiras serão transcritas nesse livro ao 
final do período contábil, completando-se com as assinaturas do 
contabilista e do titular ou representante legal da entidade. 
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Nas empresas que utilizam a escrituração informatizada ou 
mecanizada, as demonstrações financeiras, tais como balanço 
patrimonial e demais apresentações contábeis, serão transcritas 
em livro próprio, autenticado no órgão de registro competente 
(Juntas Comerciais), salvo se as demonstrações constarem das 
fichas e/ou folhas contínuas e forem levado a registro, contendo 
os devidos termos de abertura e encerramento, quando então 
substitui perfeitamente o livro Diário. 

Quando as entidades utilizarem computação eletrônica como 
meio de escrituração, as fichas deverão ser numeradas 
automaticamente pelo programa e, no final do período contábil, o 
livro deverá ser encadernado. 
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Os livros regularmente escriturados possuem eficácia probatória, 
ao passo que, por serem equiparados a documentos públicos, 
sujeitam o empresário a penas mais graves no caso de falsificação. 
Vê-se. Portanto, que a escrituração regular faz prova a favor do 
empresário ao passo que a escrituração eivada de vícios faz prova 
contra o empresário. 

O livro Diário deverá conter termos de abertura e encerramento 
e ser autenticado no órgão competente (Juntas Comerciais para o 
empresário e as sociedades empresárias; Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, para as sociedades simples). Tendo em vista 
o exposto, podemos resumir as formalidades exigíveis para o livro 
diário, assim como para os demais livros empresariais 
obrigatórios, que podem ser EXTRÍNSECAS ou INTRÍNSECAS. 
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Intrínsecos são os requisitos pertinentes à técnica contábil, isto 
é, à forma de escriturar os fatos contábeis. 

Extrínsecos são os requisitos relativos à segurança dos livros e 
sua apresentação. 

FORMALIDADES EXTRÍNSECAS 
– Encadernado com páginas numeradas. 
– Registrado no órgão competente. 
– Termos de Abertura e Encerramento. 
FORMALIDADES INTRÍNSECAS 
– Ordem cronológica. 
– Não são permitidos borrões, rasuras ou emendas. 
– Não são permitidos espaços em branco e ocupação de margens 

ou entrelinhas. 
– Método uniforme de escrituração. 
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Questão: Contador – MAPA – FDC – 2010 - O local onde são 
registradas todas as operações contabilizáveis de uma entidade, 
em ordem cronológica e com a observância de certas regras, 
constitui aquilo que se denomina por:  
a) Razão 
b) Livro Diário 
c) Partidas de Diário 
d) Livro Caixa 
e) Partidas Dobradas 

 
 


