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RESUMO 
 

ADDE, Tiago Villac. O Fim do Império e o Nascimento da República: O 
Desenvolvimento da Contabilidade Brasileira Durante a Primeira República. 
2012. 146 f. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
São Paulo, 2012. 

 
 

A história da contabilidade brasileira ainda é relativamente muito pouco explorada, 
apesar da crescente publicação de artigos, dissertações e livros ocorrida nos últimos 
anos. Através de uma pesquisa histórica, o presente trabalho buscou examinar as 
principais mudanças ocorridas na contabilidade brasileira no período da Primeira 
República (1889-1930). A necessidade de uma maior introdução da contabilidade na 
gestão pública e empresarial associou-se ao forte desenvolvimento econômico que 
teve o Brasil e particularmente o Estado de São Paulo, com a expansão da 
economia cafeeira e seu efeito multiplicador sobre as atividades urbanas. Em 1890, 
o Decreto nº 164 trouxe modificações à legislação das sociedades anônimas. Em 
1892, a organização da contabilidade da prefeitura municipal de São Carlos foi 
delineada por Estanislau Kruszynski e executada por Carlos de Carvalho, seguindo 
o método das partidas dobradas e da personalização das contas denominada 
“Logismografia”. Em 1905, foi organizada a escrituração contábil do Tesouro do 
Estado de São Paulo, através do estabelecimento da escrituração por partidas 
dobradas e pela introdução da contabilidade patrimonial e financeira. Nos anos 
seguintes esse modelo foi levado a outros Estados e em 1914 para a contabilidade 
do governo federal. O Decreto Legislativo nº 1.339 de 1905 declarou a Academia de 
Comércio do Rio de Janeiro e a Escola Prática de Comércio de São Paulo como 
instituições de utilidade pública. Posteriormente as disposições deste decreto foram 
estendidas a diversas outras escolas de comércio. A partir de 1915 foram fundadas 
novas associações de classe de contadores que deram impulso ao movimento pela 
busca da regulamentação do ensino comercial e pelo reconhecimento oficial do 
profissional contabilista. Em 1922 foi organizado o Código de Contabilidade da 
União e em 1924 foi aprovado o regulamento da Contadoria Central da República. 
Também em 1924 foi realizado o Primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, no 
Rio de Janeiro. Em 1925, por iniciativa de Francisco D’Auria, foi criado o Registro 
Geral dos Contabilistas do Brasil. Em 1926, foi aprovado o regulamento dos 
estabelecimentos de ensino comercial e organizado definitivamente o Imposto sobre 
a Renda.  No período da Primeira República a contabilidade brasileira apresentou 
importante desenvolvimento nas esferas da contabilidade pública, do ensino contábil 
e das organizações de classe. Não se verifica relevante evolução nas práticas 
contábeis das empresas privadas e das sociedades anônimas. 

 
 

Palavras-chave: Contabilidade, Primeira República, Escrituração. 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

ADDE, Tiago Villac. The End of the Brazilian Empire and the Birth of the 
Republic: Development of the Brazilian Accounting During the First Republic. 
2012. 146 p. Dissertação de Mestrado - Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2012. 

 
 

The history of Brazilian accounting is still relatively little explored, despite the 
increasing publication of articles, essays and books occurred in the recent years. By 
means of a historical research, this study sought to examine the key changes of the 
Brazilian accounting in the period of the First Republic (1889-1930). The need for 
further introduction of accounting to Governmental and business management was 
associated to the strong economic development that had Brazil and especially the 
State of São Paulo during the expansion of the coffee economy and its multiplier 
effect on the urban activities. In 1890 the Decree no. 164 brought changes to the 
Brazilian Corporate law. In 1892, the accounting organization of the municipal 
government of Sao Carlos was outlined by Estanislau Kruszynski and performed by 
Carlos de Carvalho, based on the method of double entry and on the principle of 
personality of accounts called "Logismography." In 1905, the bookkeeping of the 
Treasury of the State of São Paulo was organized, through the establishment of 
bookkeeping by double entry and the introduction of patrimonial and finance 
accounting. Later, this model was brought to other States and in 1914 to the 
accounting of the federal government. The Legislative Decree no. 1.339 of 1905 
declared as entities of public utility the commercial schools Academia de Comércio 
do Rio de Janeiro and Escola Prática de Comércio de São Paulo. Thereafter, the 
provisions of this decree were extended to several other commercial schools. From 
1915 onwards new union associations of accountants were founded, which gave 
impetus to the accounting movement by seeking the regulation of commercial 
schools and the official recognition of the accounting profession. In 1922 the 
Accounting Code of the Union was organized and in 1924 the regulation of the 
Central Department of Accounting of the Republic was approved. Also in 1924 was 
held the first Brazilian Congress of Accounting in Rio de Janeiro. In 1925, the 
General Registry of Accountants of Brazil was created at the initiative of Francisco 
D'Auria. In 1926, the regulation of the commercial schools education was approved 
and the Income Tax was definitively established. During the First Republic the 
Brazilian accounting experienced relevant development in the areas of Governmental 
accounting, accounting education and union associations. There has not been major 
development in the accounting practices of private companies and corporations. 

 
 

Keywords: Accounting, First Republic, Bookkeeping. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 INTRODUÇÃO 
 
 

A proclamação da República, com a queda da monarquia através do golpe 

de Estado de 15 de novembro de 1889, iniciou uma nova ordem política no Brasil, 

ordem esta efetivamente ambicionada por seus fundadores, fundamentados no 

positivismo de Augusto Comte, e concretizada nos dizeres da nova bandeira 

nacional, “Ordem e Progresso”. 

Conforme Lessa (1988, p.11), a Primeira República foi até recentemente 

representada como uma noite monótona, a exibir um enfadonho rodízio de oligarcas 

agrários, emoldurados pelo latifúndio exportador e pelo folclore coronelista.  

Entretanto, o início da República não significou uma simples migração do 

poder político do imperador D. Pedro II à elite agrária detentora do poder econômico. 

Com a proclamação da República, em menos de 24 horas, uma experiência 

institucional setuagenária foi erradicada, sem que os sujeitos responsáveis por tal 

ousadia possuíssem algum consenso minimamente suficiente para dar curso ao 

Brasil.  

Segundo Lessa (1988, p.43), os primeiros anos republicanos se 

caracterizaram mais pela ausência de mecanismos institucionais próprios do Império 

do que pela invenção de novas formas de organização política. O veto imposto ao 

regime monárquico não implicou na invenção positiva de uma nova ordem. O que se 

seguiu foi uma completa desrotinização da política, o mergulho no caos. 

A gênese e a implantação da ordem política republicana deu-se somente a 

partir da fórmula política aplicada no governo do presidente Campos Sales, no 

período de 1898 a 1902, consagrada pela literatura com o nome de Política dos 

Governadores. 

O período da transição republicana foi marcado por grandes transformações 

na economia brasileira como a abolição da escravidão (1888), o crescimento da 

imigração estrangeira, a expansão cafeeira, a descentralização político-

administrativa decorrente do federalismo e as reformas monetárias conduzidas pelo 

governo central. 
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Segundo Furtado (1961, p.196), se a descentralização republicana deu 

maior flexibilidade político-administrativa ao governo no campo econômico, em 

benefício dos grandes interesses agrícola-exportadores, por outro lado, a ascensão 

política de novos grupos sociais de rendas não derivadas da propriedade – facilitada 

pelo regime republicano – veio reduzir substancialmente o controle que antes 

exerciam aqueles grupos agrícola-exportadores sobre o governo central. Tem início 

assim um período de tensões entre os dois níveis de governo – estadual e federal – 

que se prolongará pelos primeiros decênios do século XX. 

O período da Primeira República, também conhecido como República Velha, 

compreendido entre 15 de novembro de 1889 e 03 de novembro de 1930, pode 

parecer um tanto remoto e distante, mas, trata-se de uma era de grandes 

transformações políticas e econômicas no Brasil, tendo perdurado pelo prazo de 

quase 41 anos, sendo, portanto até a presente data o ciclo da era republicana de 

maior duração. A Segunda República estendeu-se de 1930 a 1964, a Terceira 

República ou Regime Militar deu-se no período de 1964 a 1985 e a Quarta 

República ou Nova República de 1985 até os dias de hoje. Somente o Império 

proporcionou um período mais duradouro, que foi o Segundo Reinado (1840-1889). 

 

 

1.2 RELEVÂNCIA DO TEMA 
 

 

A respeito da relevância da realização de um estudo de história da 

contabilidade, Gomes et al. (2011, p.399, tradução nossa) afirmam que a premissa 

básica subjacente à consideração da importância da história da contabilidade é que, 

conforme o tempo transforma incessantemente o presente no passado, ele o faz 

sem apagar a sua relevância. O que se passou antes continua a ser importante para 

compreender e agir no presente e antecipar e preparar o futuro. Conforme Hopwood 

e Miller1 (1994 apud Gomes et al., 2011, p.390, tradução nossa), deve-se valorizar a 

noção da contabilidade como uma prática social e institucional na qual a 

contabilidade está tanto difundida como produzindo impactos, intencionais ou não, 

sobre o funcionamento organizacional e social. 

                                                 
1 Hopwood, A.G.; Miller, P. Accounting as Social and Institutional Practice. Cambridge University 
Press, Cambridge, 1994. 
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A história da contabilidade brasileira ainda é relativamente muito pouco 

explorada. D’Auria (1925, p.25) assevera no longínquo ano de 1925: “O Brasil póde 

figurar condignamente com a sua historia da contabilidade. Pouco, ou quasi nada, se 

tem escripto sobre esta matéria, em nosso paiz.” 

Também D’Auria (1953, p.93) recorda que uma das teses propostas e não 

apresentadas no Primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado em 

1924, foi uma pesquisa sobre a história da contabilidade no Brasil. 

Ricardino Filho (2001) assevera o quanto a contabilidade brasileira é órfã de 

suas origens e o quanto há de pesquisas a serem realizadas neste campo. 

Conforme Martins, Silva e Ricardino Filho (2006, p.114), a falta de pesquisas 

voltadas à recuperação da história da contabilidade no Brasil permite, vez por outra, 

que algumas afirmações se perpetuem por intermédio de contínuas referências 

escritas ou verbais à afirmativa original. 

Ainda assim, nos últimos anos o estudo da história da contabilidade 

brasileira tem despertado o interesse de pesquisadores, dentre os quais podemos 

citar trabalhos como: 

− Livro: História do Pensamento Contábil, de Paulo Schmidt (2002); 

− Livro: A Evolução das Ciências Contábeis no Brasil, de Carlos Eduardo Barros 

Leite (2005); 

− Livro: História da Contabilidade no Maranhão: uma viagem do período colonial à 

época de prosperidade, de Fernando Jorge Ericeira (2007); 

− Livro: A Global History of Accounting, Financial Reporting and Public Policy: The 

Americas, de Gary J. Previts, Peter Walton; Peter Wolnizer (Org.). Capítulo: A 

History of Financial Reporting in Brazil, de Luiz Nelson Guedes de Carvalho e 

Álvaro Augusto Ricardino Filho (2011); 

− Artigo: O Ensino Comercial na Origem dos Cursos Superiores de Economia, 

Contabilidade e Administração, de Flávio Azevedo Marques de Saes e Roney 

Cytrynowicz (2001); 

− Artigo: A Metafísica da Contabilidade Comercial e a História das Aulas de 

Comércio, de Álvaro Augusto Ricardino Filho (2001); 

− Artigo: A Primeira Lei das Sociedades Anônimas no Brasil - Lei nº 1.083 - 22 de 

Agosto de 1860, de Sérgio de Iudícibus e Álvaro Augusto Ricardino Filho (2002); 
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− Artigo: Pequena Cronologia do Desenvolvimento Contábil no Brasil: Os primeiros 

pensadores, a padronização contábil e os congressos brasileiros de contabilidade, 

de Ivam Ricardo Peleias e João Bacci (2004); 

− Artigo: Escola Politécnica: possivelmente o primeiro curso formal de Contabilidade 

do Estado de São Paulo, de Eliseu Martins, Amado Francisco da Silva e Álvaro 

Augusto Ricardino Filho (2006); 

− Artigo: Evolução do Ensino da Contabilidade no Brasil: uma análise histórica, de 

Ivam Ricardo Peleias, Glauco Peres da Silva, João Bosco Segreti e Amanda 

Russo Chirotto (2007); 

− Artigo: Estanislau Kruszynski, de José Alexandre Magrini Pigatto (2010); 

− Artigo: A research note on accounting in Brazil in the context of political, economic 

and social transformations, 1860–1964, de Lúcia Lima Rodrigues, Paulo Schmidt, 

José Luis dos Santos e Pedro Cezar Dutra Fonseca (2011); 

− Artigo: A Contabilidade na Aula de Comércio de Portugal em 1765: Diferenças e 

Semelhanças com a Contabilidade Atual, de Álvaro Augusto Ricardino Filho 

(2012); 

− Dissertação de Mestrado: Do steward ao controler, quase mil anos de 

management accounting: um enfoque anglo-americano, de Álvaro Augusto 

Ricardino Filho (1999); 

− Dissertação de Mestrado: A Contabilidade e o contexto brasileiro - Uma 

abordagem sobre o desenvolvimento científico baseado na evolução histórica, de 

Eliza Fazan (2001); 

− Dissertação de Mestrado: Estudo exploratório sobre o desenvolvimento contábil 

brasileiro – uma contribuição ao registro de sua evolução histórica, de João Bacci 

(2002); 

− Dissertação de Mestrado: Uma contribuição para o ensino de História do 

Pensamento Contábil nos cursos de graduação em Ciências Contábeis no Brasil, 

de Gleuber Carlos Coliath (2003); 

− Dissertação de Mestrado: A Contabilidade brasileira no século XIX – Leis, Ensino 

e Literatura, de Amado Francisco da Silva (2005); 

− Dissertação de Mestrado (História da Educação): A Fundação Escola de 

Comércio Álvares Penteado (FECAP) e o Ensino Comercial em São Paulo (1902-

1931), de Mauricio Fonseca Polato (2008). 
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Uma obra pioneira no relato histórico da contabilidade brasileira na primeira 

metade do século XX foi Cinqüenta Anos de Contabilidade (1903-1953), de 

Francisco D’Auria, obra de cunho autobiográfico, porém com muitas referências à 

contabilidade da época, atividade intrínseca à vida do autor. D’Auria (1953, p.8), na 

introdução da obra, faz a seguinte menção: 
A razão de ser de minhas memórias não é a ânsia de vaidade, que não me 
preocupa – mas devo confessar que me sinto orgulhoso de ter contribuído, 
embora com parcela mínima, durante meio século, ao aperfeiçoamento 
contábil e de ter prestado serviço à coletividade em cujo seio vivi. Estou 
certo, ainda, de que estas memórias não tem cunho exclusivamente 
pessoal, porquanto nelas se encontrarão elementos de estudo da evolução 
contábil no Brasil, como subsídio para formação da nossa história da 
Contabilidade. 

 

Além disso, podemos citar obras de expoentes da contabilidade nacional 

como Teoria da Contabilidade, de Sérgio de Iudicíbus, A Evolução dos Princípios 

Contábeis no Brasil, de Hilário Franco e História Geral da Contabilidade no Brasil, de 

Antônio Lopes de Sá. 

O presente trabalho pretende examinar a contabilidade brasileira sob a ótica 

dos acontecimentos históricos que deram origem à República e o desenvolvimento 

da contabilidade durante a Primeira República (1889-1930). Embora alguns dos 

estudos já façam referência ao período da Primeira República, isto é feito de 

maneira mais pontual ou genérica. Este estudo buscará então examinar de forma 

mais abrangente a história da contabilidade neste período. 

 
 
1.3 PROBLEMA DE PESQUISA 
 
 

Segundo Richardson (1985, p.202), deve-se formular o problema em termos 

precisos e objetivos. Geralmente, a pesquisa histórica, quando visa produzir um 

registro do passado, apresenta verbos em tempo pretérito.  

Assim, o problema pode ser colocado da seguinte forma: Com base na 

análise da história da contabilidade brasileira no período da Primeira República 

(1889-1930), quais foram as principais mudanças na contabilidade nacional 

ocorridas neste período? 
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1.4 OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

 

Esta pesquisa tem por objetivo principal o resgate histórico da contabilidade 

brasileira no período da Primeira República (1889-1930), descrevendo o seu 

desenvolvimento dentro do contexto político e econômico da época. Além disso, este 

estudo pretende examinar quais foram as principais mudanças ocorridas na 

contabilidade brasileira neste período. 

Para tanto esta pesquisa analisará a conjuntura política e econômica do 

período, a documentação e bibliografia de natureza contábil, a legislação de 

natureza econômica e educacional, as personalidades que mais se destacaram na 

atividade contábil e os principais acontecimentos relacionados à contabilidade. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 
 

 

O autor deste trabalho teve o primeiro contato com a história da 

contabilidade do período da Primeira República através de depoimento de seu avô 

materno, José Alexandre Isnard Villac, nascido em 1899, sócio e diretor-presidente 

da Casa Isnard & Cia, empresa na qual atuou por cerca de meio século. Neste 

depoimento, José Alexandre Isnard Villac relata a importância dos volumes de 

Estudos de Contabilidade, de autoria de Carlos de Carvalho, publicados em 1915, 

obra que lhe subsidiou conhecimentos para atuação na atividade contábil em sua 

profícua vida profissional.  

A este relato acrescentou-se o comentário feito pelo Prof. Dr. Sérgio de 

Iudícibus, em uma de suas aulas da disciplina Teoria da Contabilidade, ressaltando 

a falta de pesquisas sobre a história da contabilidade brasileira, e enfatizando, 

portanto, a lacuna existente e a oportunidade para pesquisadores que se 

dispusessem a explorá-la. 

Além do contato com a obra de Carlos de Carvalho e sua vida profissional 

na contabilidade pública, desenvolvida principalmente a partir de 1890, a escolha do 

período da Primeira República (1889-1930) foi feita em razão da busca de uma 

maior ênfase para a história da contabilidade precedente a 1930. Neste aspecto, 
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merece destaque o trabalho desenvolvido por Amado Francisco da Silva, 

mencionado anteriormente, que tratou do período iniciado em 1808, ano da chegada 

da Família Real no Rio de Janeiro, até 1889, ano da proclamação da República. 

Considerou-se também, dada a limitação de tempo para a realização desta 

pesquisa, que a escolha de um período mais extenso pudesse comprometer uma 

abordagem dos assuntos em maior profundidade. 

Nestes tempos atuais de grandes mudanças no universo contábil, é 

importante lançarmos um olhar para o passado, buscando conhecer os fatos, ideias 

e indivíduos que criaram os alicerces da contabilidade brasileira. A valorização do 

profissional contabilista também passa pelo conhecimento de sua história. 

Da mesma forma que as Ciências Econômicas e da Administração muito 

prezam sua história e seus pensadores, tais como Adam Smith, Karl Marx, John 

Maynard Keynes, Frederick Taylor e Henri Fayol, bem como localmente brasileiros 

como Celso Furtado, Caio Prado Júnior e Mario Henrique Simonsen, dentre outros, 

nas Ciências Contábeis tivemos no período objeto deste estudo expoentes 

brasileiros como Carlos de Carvalho, Horácio Berlinck, Francisco D’Auria e Frederico 

Herrmann Junior. 

Conforme mencionado anteriormente, apesar da realização nos recentes 

anos de iniciativas buscando resgatar a história da contabilidade brasileira através 

de livros, artigos e dissertações de mestrado, a abordagem histórica da 

contabilidade nacional ainda é relativamente muito pouco explorada.  

 

 

1.6 METODOLOGIA APLICADA À PESQUISA 
 

 

Podemos classificar este estudo como uma pesquisa histórica. Segundo 

Marconi e Lakatos (2005, p.107) o método histórico consiste em investigar 

acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar a sua influência 

na sociedade de hoje, pois as instituições alcançaram sua forma atual através de 

alterações de suas partes componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo 

contexto cultural particular de cada época. 

A técnica utilizada neste estudo é a qualitativa. Conforme Arostegui (2006, 

p.515), poderíamos dizer que as técnicas qualitativas seriam aquelas que não 
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aspiram a medir na construção dos dados. Sua aspiração é, portanto, a de 

classificar, tipologizar, reunir os dados em função de sua qualidade, de suas 

características – o que necessariamente exige primeiro do pesquisador uma tarefa 

de conceitualização - classificando fenômenos de acordo com informações verbais 

ou verbalizando as informações numéricas. As técnicas qualitativas acabam sempre 

em informações verbais. 

Segundo Arostegui (2006, p.519), no que se refere às técnicas de pesquisa 

disponíveis para o historiador e do ponto de vista central de seu caráter qualitativo 

ou quantitativo, uma classificação simples poderia ser feita conforme segue: 
 

  Arquivo
  Imprensa
  Publicações oficiais
  Textos bibliográficos

         Técnicas Arqueológicas
   Qualitativas

  Análise de conteúdo
  Estudos linguísticos

  História oral
  Questionário

         Tabulação e indexação
   Quantitativas

  Descritiva
  Inferencial

         Análise textual quantificada

         Técnicas gráficas

          Estatística

  Técnicas de Pesquisa           Pesquisa Oral

          Técnicas Filológicas

          Observação Documental

Figura I - Natureza das Técnicas de Pesquisa Histórica 
Fonte: AROSTEGUI, 2006 p.518 

 

Seguindo a classificação de Arostegui (2006, p.518), esta pesquisa será 

baseada na observação documental, examinando fontes primárias e secundárias. 
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Conforme Richardson (1985, p.206), uma fonte primária é aquela que teve 

relação física direta com os fatos analisados, existindo um relato ou registro da 

experiência vivenciada. Já uma fonte secundária é aquela que não tem relação 

direta com o acontecimento registrado, senão através de algum elemento 

intermediário.  

Como fontes primárias para a pesquisa podemos mencionar primeiramente 

os periódicos Revista Brasileira de Contabilidade e Revista Paulista de 

Contabilidade.  

A Revista Brasileira de Contabilidade passou por duas fases distintas no 

período objeto deste estudo:  

− 1ª fase (1912 a 1921): nesta fase a Revista Brasileira de Contabilidade foi obra da 

iniciativa de Carlos de Carvalho, Horácio Berlinck, José da Costa Sampaio, 

Francisco D’Auria, Carlos Levy Magano, Raymundo Marchi e Emilio de 

Figueiredo, dentre outros, parando de circular em 1921. 

− 2ª fase (1929 a 1932): em 1929 a Revista Brasileira de Contabilidade voltou a ser 

editada por iniciativa de Francisco D’Auria, Carlos Levy Magano, Raymundo 

Marchi, Emilio de Figueiredo e Ubaldo Lobo, dentre outros, deixando de circular 

em 1932. 

Já a Revista Paulista de Contabilidade foi criada em 1922 pelo Instituto 

Paulista de Contabilidade, por iniciativa de Francisco D’Auria, Frederico Herrmann 

Junior, José Mascarenhas, Sebastião da Silva Andrade, Fabio Ruy Galembeck, João 

Kolody, Innocencio Seraphico e Carlos Levy Magano, dentre outros.  

Os jornais da época também são fonte importante de dados para esta 

pesquisa, destacando-se principalmente o jornal O Estado de S.Paulo, cujo acervo 

digital completo foi disponibilizado a partir de maio de 20122. 

Ressalta-se também como fonte primária a já mencionada obra Cinqüenta 

Anos de Contabilidade (1903-1953), de Francisco D’Auria, a qual apresenta um 

relato autobiográfico da extensa atuação profissional e acadêmica do autor na 

contabilidade, bem como sua participação ativa em congressos nacionais e 

internacionais de contabilidade, nas organizações de classe e nos periódicos 

Revista Brasileira de Contabilidade e Revista Paulista de Contabilidade. 

                                                 
2 Dentre outros jornais cujos acervos digitais encontram-se disponíveis para consulta estão o Jornal 
do Brasil e a Folha de S.Paulo. 
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Outra fonte primária de relevância é a legislação da época, encontrada na 

Coleção das leis da República dos Estados Unidos do Brasil, no período de 1890 a 

1930. 

A obra Estanislau Kruszynski (1978), de José Mancini, também é uma 

importante fonte, pois relata a história da escrituração mercantil por partidas 

dobradas na contabilidade pública do município de São Carlos a partir das iniciativas 

de Estanislau Kruszynski e Carlos de Carvalho, que posteriormente influenciaram a 

contabilidade pública do Estado de São Paulo, do governo federal e de outros 

Estados da Federação. 

Além das fontes acima mencionadas, temos obras de história do Brasil que 

fornecem o contexto político e econômico da época, bem como a argumentação das 

principais causas do nascimento da Primeira República em 1889 e de seu término 

em 1930. Mais especificamente quanto à história da contabilidade nacional e o seu 

desenvolvimento no período objeto do estudo, temos também as obras relacionadas 

na introdução deste trabalho e artigos de revistas especializadas.  

 

 

1.7 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 
 

 

O trabalho foi desenvolvido em cinco capítulos, que compreendem a 

Introdução e o período da Primeira República, além das Considerações Finais, 

conforme segue: 

 

Capítulo I – abrange a introdução do trabalho e a estrutura metodológica da 

dissertação: problema de pesquisa, objetivos, justificativas e contribuições do estudo 

e metodologia aplicada à pesquisa. 

 

Capítulo II - 1889 a 1898 – os primeiros anos da República, caracterizados por 

grande instabilidade política, compreendendo os governos dos presidentes Deodoro 

da Fonseca, Floriano Peixoto e Prudente de Morais. 
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Capítulo III - 1898 a 1910 – período da implantação da Política dos Governadores, 

compreendendo os governos dos presidentes Campos Sales, Rodrigues Alves, 

Afonso Pena e Nilo Peçanha. 

 

Capítulo IV - 1910 a 1918 – período influenciado pela deflagração da Primeira 

Grande Mundial, compreendendo os governos dos presidentes Hermes da Fonseca 

e Venceslau Brás. 

 

Capítulo V – 1918 a 1930 – período marcado pela grande crise econômica mundial 

de 1929 e pela Revolução de 1930, compreendendo os governos dos presidentes 

Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Artur Bernardes e Washington Luís. 

 

Considerações Finais. 
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CAPÍTULO II - 1889 A 1898 - OS PRIMEIROS ANOS DA REPÚBLICA - O 
GOVERNO PROVISÓRIO E OS GOVERNOS DOS PRESIDENTES DEODORO DA 
FONSECA, FLORIANO PEIXOTO E PRUDENTE DE MORAIS 

 
 
2.1 DAS ORIGENS DA REPÚBLICA 

 

 

Conforme Costa (1999, p.304), durante o longo reinado de Pedro II (1840-

1889), profundas mudanças ocorreram na economia e sociedade brasileiras. 

As primeiras ferrovias vieram substituir, pouco a pouco, em certas áreas, os 

meios de transporte tradicionais. Ao findar-se o Império, o Brasil possuía cerca de 

nove mil quilômetros de estradas de ferro. Introduziram-se processos mais 

modernos no fabrico de açúcar e, nas fazendas de café do Oeste Paulista, zona 

pioneira e dinâmica, introduziram-se processos mais aperfeiçoados do 

beneficiamento do café, aumentando a produtividade. 

O capitalismo industrial esboçou seus primeiros passos. Costa (1999, p.305) 

assevera que em pouco mais de dez anos o número de indústrias passou de 175, 

em 1874, para mais de seiscentas. Eram empresas ainda pequenas e modestas, na 

sua maioria, mas significavam já uma profunda transformação na economia e na 

sociedade.  

Os organismos de crédito multiplicaram-se. O sistema escravista entrou em 

crise, solapado pelas novas condições econômicas, que a revolução industrial criara 

no campo internacional, e pelas mudanças ocorridas na economia brasileira. O 

trabalhador livre começou a substituir o escravo. Nas áreas cafeeiras mais 

dinâmicas encontrou-se na imigração a solução para o problema da mão de obra. 

A economia brasileira tornou-se mais diversificada e complexa. A população 

passou de pouco mais de três milhões em 1822, para cerca de quatorze milhões na 

década de 1880. Concomitantemente às transformações econômicas, assistiu-se em 

certas regiões a um fenômeno de urbanização. 

Esboçava-se a formação de um mercado interno. Surgiam perspectivas para 

novos empreendimentos. A agricultura não era mais o único empreendimento 

possível. Os capitais começavam a ser aplicados em outros setores: construções de 
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vias férreas, organização de instituições de crédito, estabelecimentos industriais, 

principalmente no campo da fiação e tecelagem. 

Ainda segundo Costa (1999, p.305), as transformações econômicas 

afetavam profundamente a sociedade. Criavam-se novos interesses, frequentemente 

diversos dos tradicionais. Os grupos ligados à incipiente indústria pleiteavam a 

proteção do governo. Ao lado das categorias ligadas aos empreendimentos 

industriais, surgiam outros grupos de representantes do que se poderia chamar a 

pequena e média burguesia. Tratava-se de elementos ligados a atividades 

mercantis, às profissões liberais, à administração pública, aos meios de transporte, 

aos bancos, etc., cujo número crescia progressivamente dando origem a uma 

população urbana. 

O enfraquecimento dos grupos tradicionais, principalmente dos fazendeiros 

do Vale do Paraíba e das zonas açucareiras do Nordeste, baseados no trabalho 

escravo e em formas ultrapassadas de produção, que tinham sido o suporte da 

Monarquia durante todo o Império, abalou as bases do Trono. A abolição 

representaria para esses grupos um rude golpe. Enfraqueciam-se ainda mais as 

bases sociais, já debilitadas, sobre as quais se apoiava a Monarquia. 

Em contraste, as fazendas de café do Oeste Paulista passavam a liderar a 

exportação, se convertendo, a partir de 1880, numa das áreas mais dinâmicas do 

país. Sua representação política, no entanto, era relativamente pequena. 

No Exército, a ideia republicana contava, ao que parece, maior número de 

adesões entre os oficiais de patentes inferiores e alunos da Escola Militar, enquanto 

a Monarquia tinha o apoio dos escalões superiores. A infiltração do pensamento 

positivista nos meios militares explica em parte a sua adesão à República. As 

orientações positivistas defendiam a existência de um Estado republicano como 

meio de se estabelecer o progresso. 

Castro (2000, p.9) enfatiza a visão da primazia do Exército nos eventos que 

provocaram a proclamação da República. A conspiração proveio basicamente de um 

conjunto de oficiais de patentes inferiores do Exército (alferes-alunos, tenentes e 

capitães) que possuíam educação superior ou "científica" obtida durante o curso da 

Escola Militar, localizada na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, na qual o então 

tenente-coronel Benjamin Constant era professor de matemática. 

Costa (1999, p.326) assevera que o movimento republicano resultou da 

conjugação de três forças: uma parcela do exército, fazendeiros do oeste paulista e 
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representantes das classes médias urbanas, que para obtenção dos seus desígnios 

contaram indiretamente com o desprestígio da Monarquia e o enfraquecimento das 

oligarquias tradicionais. Momentaneamente unidas em torno do ideal republicano, 

conservavam, entretanto, profundas divergências, que desde logo se evidenciaram 

na organização do novo regime, quando as contradições eclodiram em numerosos 

conflitos, abalando a estabilidade dos primeiros anos da República. 

 
 
2.1.1 A CONTABILIDADE E A LEGISLAÇÃO ANTECEDENTE À REPÚBLICA  
 
 

O Código Comercial Brasileiro, instituído através da Lei nº 556 de 25 de 

junho de 1850, tinha por principal função a regulação dos direitos e obrigações 

mercantis. Nos artigos 10 a 20, foram tratadas as obrigações comuns a todos os 

comerciantes especificamente quanto a regulamentação contábil e a escrituração 

mercantil: 
Art. 10 - Todos os comerciantes são obrigados: 
1- a seguir uma ordem uniforme de contabilidade e escrituração, e a ter os 
livros para esse fim necessários; 
2- a fazer registrar no Registro do Comércio todos os documentos, cujo 
registro for expressamente exigido por este Código, dentro de 15 (quinze) 
dias úteis da data dos mesmos documentos (artigo nº. 31), se maior ou 
menor prazo se não achar marcado neste Código; 
3- a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondências e mais 
papéis pertencentes ao giro do seu comércio, enquanto não prescreverem 
as ações que lhes possam ser relativas (Título. XVII); 
4- a formar anualmente um balanço geral do seu ativo e passivo, o qual 
deverá compreender todos os bens de raiz móveis e semoventes, 
mercadorias, dinheiro, papéis de crédito, e outra qualquer espécie de 
valores, e bem assim todas as dívidas e obrigações passivas; e será datado 
e assinado pelo comerciante a quem pertencer. 
Art. 11 - Os livros que os comerciantes são obrigados a ter 
indispensavelmente, na conformidade do artigo antecedente, são o Diário e 
o Copiador de cartas. 
Art. 12 - No Diário é o comerciante obrigado a lançar com individuação e 
clareza toda as suas operações de comércio, letras e outros quaisquer 
papéis de crédito que passar, aceitar, afiançar ou endossar, e em geral tudo 
quanto receber e despender de sua ou alheia conta, seja por que título for, 
sendo suficiente que as parcelas de despesas domésticas se lancem 
englobadas na data em que forem extraídas da caixa. Os comerciantes de 
retalho deverão lançar diariamente no Diário a soma total das suas vendas 
a dinheiro, e, em assento separado, a soma total das vendas fiadas no 
mesmo dia. 
No mesmo Diário se lançará também em resumo o balanço geral (artigo nº. 
10, nº 4), devendo aquele conter todas as verbas deste, apresentando cada 
uma verba a soma total das respectivas parcelas; e será assinado na 
mesma data do balanço geral. No Copiador o comerciante é obrigado a 



15 
 

 
 

lançar o registro de todas as cartas missivas que expedir, com as contas, 
faturas ou instruções que as acompanharem. 
Art. 13 - Os dois livros sobreditos devem ser encadernados, numerados, 
selados e rubricados em todas as suas folhas por um dos membros do 
Tribunal do Comércio respectivo, a quem couber por distribuição, com 
termos de abertura e encerramento subscritos pelo secretário do mesmo 
tribunal e assinados pelo presidente. 
Nas províncias onde não houver Tribunal do Comércio, as referidas 
formalidades serão preenchidas pela Relação do distrito; e, na falta desta, 
pela primeira a autoridade judiciária da comarca do domicílio do 
comerciante, e pelo seu distribuidor e escrivão e o comerciante não preferir 
antes mandar os seus livros ao Tribunal do Comércio. A disposição deste 
artigo só começará a obrigar desde o dia que os Tribunais do Comércio, 
cada um no seu respectivo distrito, designarem. 
Art. 14 - A escrituração dos mesmos livros será feita em forma mercantil, e 
seguida pela ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalo em 
branco, nem entrelinhas, bordaduras, raspaduras ou emendas. 
Art. 15 - Qualquer dos dois mencionados livros, que for achado com algum 
dos vícios especificado no artigo precedente, não merecerá fé alguma nos 
lugares viciados a favor do comerciante a quem pertencer, nem no seu todo, 
quando lhes faltarem as formalidades prescritas no artigo nº 13, ou os seus 
vícios forem tantos ou de tal natureza que o tornem indigno de merecer fé. 
Art. 16 - Os mesmos livros, para serem admitidos em juízo, deverão achar-
se escritos no idioma do país; se por serem de negociantes estrangeiros 
estiverem em diversa língua, serão primeiro traduzidos na parte relativa à 
questão, por intérprete juramentado, que deverá ser nomeado a 
aprazimento de ambas as partes, não o havendo público; ficando a estas o 
direito de contestar a tradução de menos exata. 
Art. 17 - Nenhuma autoridade, juízo ou tribunal, debaixo de pretexto algum, 
por mais especioso que seja, pode praticar ou ordenar alguma diligência 
para examinar se o comerciante arruma ou não devidamente seus livros de 
escrituração mercantil, ou neles tem cometido algum vício. 
Art. 18 - A exibição judicial dos livros de escrituração comercial por inteiro, 
ou de balanços gerais de qualquer casa de comércio, só pode ser ordenada 
a favor dos interessados em gestão de sucessão, comunhão ou sociedade, 
administração ou gestão mercantil por conta de outrem, e em caso de 
quebra. 
Art. 19 - Todavia, o juiz ou Tribunal do Comércio, que conhecer de uma 
causa, poderá, a requerimento da parte, ou mesmo do ex officio, ordenar, 
na pendência da lide, que os livros, ou de qualquer ou de ambos os 
litigantes sejam examinados na presença do comerciante a quem 
pertencerem e debaixo de suas vistas, ou na de pessoa por ele nomeada, 
para deles se averiguar e extrair o tocante à questão. 
Se os livros se acharem em diverso distrito, o exame será feito pelo juiz de 
direito do comércio respectivo, na forma sobredita; com declaração, porém, 
de que em nenhum caso os referidos livros poderão ser transportados para 
fora do domicílio do comerciante a quem pertencerem, ainda que ele nisso 
convenha. 
Art. 20 - Se algum comerciante recusar apresentar os seus livros quando 
judicialmente lhe for ordenado, nos casos do artigo nº. 18, será compelido à 
sua apresentação debaixo de prisão, e nos casos do artigo nº. 19 será 
deferido juramento supletório à outra parte. Se a questão for entre 
comerciantes, dar-se-á plena fé aos livros do comerciante a favor de quem 
se ordenar a exibição, se forem apresentados em forma regular (artigo nºs 
13 e 14). 
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Os artigos 74, 75, 77 e 78 tratavam da nomeação por escrito dos guarda-

livros e da responsabilidade dos mesmos na escrituração e contabilidade dos 

estabelecimentos comerciais: 
Art. 74 - Todos os feitores, guarda-livros, caixeiros e outros quaisquer 
prepostos das casas de comércio, antes de entrarem no seu exercício, 
devem receber de seus patrões ou preponentes uma nomeação por escrito, 
que farão inscrever no Tribunal do Comércio (artigo nº. 10, nº 2); [sob] pena 
de ficarem privados dos favores por este Código concedidos aos da sua 
classe. 
Art. 75 - Os preponentes são responsáveis pelos atos dos feitores, guarda-
livros, caixeiros e outros quaisquer prepostos, praticados dentro das suas 
casas de comércio, que forem relativos ao giro comercial das mesmas 
casas, ainda que se não achem autorizados por escrito. 
Quando, porém, tais atos forem praticados fora das referidas casas, só 
obrigarão os preponentes, achando-se os referidos agentes autorizados 
pela forma determinada pelo artigo nº. 74. 
[...] 
Art. 77 - Os assentos lançados nos livros de qualquer casa de comércio por 
guarda-livros ou caixeiros encarregados da escrituração e contabilidade 
produzirão os mesmos efeitos como se fossem escriturados pelos próprios 
preponentes. 
Art. 78 - Os agentes de comércio sobreditos são responsáveis aos 
preponentes por todo e qualquer dano que lhes causarem por malversação, 
negligência culpável, ou falta de exata e fiel execução das suas ordens e 
instruções, competindo até contra eles ação criminal no caso de 
malversação. 

  

Conforme Iudícibus e Ricardino Filho (2002, p.14), a abordagem 

relativamente concisa da regulamentação contábil no Código Comercial deu-se 

principalmente devido à influência dos comerciantes da época, aos quais não 

interessava dar contas de suas atividades a ninguém além de seus sócios, 

interesses estes bem refletidos nos artigos 17 e 18 do Código. 

Segundo Schmidt (2002, p.205), o Código Comercial Brasileiro não 

normatizou os procedimentos contábeis, apenas determinou que as empresas 

deveriam seguir uma ordem uniforme de contabilidade e escrituração e a ter os livros 

para esse fim necessários. Franco (1988, p.54), acrescenta que o Código Comercial 

limitava-se a tratar de formalidades extrínsecas da escrituração, determinando em 

seus artigos que a escrituração nos livros comerciais deveria obedecer às 

prescrições legais da individuação e clareza de todas as operações realizadas. 

Sá (2008, p.59) assevera que com o Código Comercial, a exigência legal 

feita quanto à obrigatoriedade da escrituração contábil e a do levantamento do 

Balanço criou um serviço compulsório que exigia conhecimento específico de 

escrituração contábil. Não obstante não obrigasse que o trabalho fosse executado 

por um profissional especializado e só requeresse a assinatura do comerciante, na 
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prática este teve que buscar quem estivesse habilitado a cumprir as formalidades 

técnicas estabelecidas. Importante, então, segundo Sá (2008, p.60), como marco de 

desenvolvimento da profissão contábil foi o surgimento da aludida lei, embora esta 

não contivesse de forma específica tudo o que em realidade se fazia necessário e 

nem se preocupasse em dar destaque ao contador. 

Os artigos 295 a 299 do Código Comercial dispuseram sobre as sociedades 

anônimas. Segundo Bulgarelli (1988, p.41), a regulação das sociedades anônimas 

adotou o modelo liberal da autorização governamental prévia, consagrando os 

pontos essenciais do tipo que então delineavam concretamente; capital divido em 

ações; responsabilidade limitada dos acionistas (art.298); administração confiada a 

mandatários revogáveis, sócios ou não.  

Conforme Silva (2005, p.41), o Decreto nº 2.457 de 05 de setembro de 1859 

impôs às sociedades bancárias e outras sociedades anônimas o envio periódico ao 

governo de um demonstrativo informando: os valores que compunham os seus 

ativos; o estado do seu capital e reservas; todas as emissões, movimentações de 

letras, notas ou vales; o movimento das contas correntes, depósitos, quantias 

recebidas por empréstimos e quaisquer outras operações especiais. 

A Lei nº 1.083, de 22 de agosto de 1860, denominada na época como “lei 

dos entraves”, tinha como principal objetivo a intensificação da fiscalização sobre a 

atividade bancária, mas acabou por impactar na constituição de outras sociedades 

anônimas. Conforme Iudícibus e Ricardino Filho (2002, p.8), qualquer sociedade 

anônima, bancária ou não, somente poderia ser fundada depois que seus estatutos 

fossem aprovados pelo Parlamento e posteriormente pelo Executivo. Ainda segundo 

os mesmos autores, é possível afirmar ser a Lei nº 1.083 a primeira a regulamentar 

o funcionamento das sociedades anônimas no Brasil, determinando os padrões para 

publicação dos balanços e remessa ao governo nos prazos e pelo modo organizado 

através do Decreto nº 2.679, de 03 de novembro de 1860, permanecendo esse 

decreto vigente até a promulgação do Decreto-Lei nº 2.627 de 26 de setembro de 

1940.  

Em 19 de dezembro de 1860 foi publicado o Decreto nº 2.711, que 

regulamentou a criação e organização dos bancos, montes de piedade, ou de 

socorro, caixas econômicas, monte pios, sociedades de socorros mútuos, 

associações religiosas e políticas e outras sociedade anônimas.  
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A Lei nº 3.150, de 04 de novembro de 1882, que deu novo regulamento às 

sociedades anônimas, significou um grande avanço em relação à Lei 1.083, 

compondo-se de 42 artigos e refletindo a maior complexidade da conjuntura 

econômica brasileira da época, cujo desenvolvimento se intensificou principalmente 

a partir do último quartel do século XIX. Segundo Bulgarelli (1988, p.41), foi com esta 

lei que se instaurou amplamente o modelo liberal no país (do qual a Lei francesa de 

1867 era o exemplo).  

Com a Lei nº 3.150 manteve-se a obrigatoriedade de prévia autorização 

legislativa para a constituição de Bancos de circulação, porém passaram a 

necessitar somente de autorização do governo para sua constituição as associações 

e corporações religiosas, os monte pios, os montes de socorro ou de piedade, as 

caixas econômicas, as sociedades de seguros mútuos, as sociedades que tivessem 

por objeto o comércio ou fornecimento de gêneros ou substâncias alimentares e as 

sociedades anônimas estrangeiras. As sociedades que tivessem outros objetos 

deixaram de ter obrigatoriedade de autorização governamental para sua 

constituição. Conforme artigo 3º inciso 5º da lei, antes das companhias entrarem em 

exercício, deveriam as mesmas publicar em jornais locais, reproduzindo também no 

Diário Oficial da Corte e da Província que estivessem circunscritas, os estatutos ou a 

escritura do contrato social, com declaração da data em que foram arquivados, além 

dos nomes, profissões e moradas dos administradores. Conforme artigo 6º, também 

estariam sujeitos à publicidade os atos relativos à alteração dos estatutos, aumento 

do capital, continuação da sociedade depois de seu termo, dissolução antes do seu 

termo e modo de liquidação.  

O Decreto nº 8.821, de 30 dezembro de 1882, veio a regulamentar a Lei     

nº 3.150, dispondo em seus 168 artigos, da natureza, qualificação e condições das 

sociedades anônimas, sua constituição, dos administradores, do conselho fiscal, da 

assembleia geral, da liquidação forçada das sociedades anônimas, das sociedades 

que carecem de autorização do governo para se organizarem e das sociedades em 

comandita por ações. 

Com a Lei nº 3.150 tornou-se obrigatória a constituição de um conselho 

fiscal nas sociedades anônimas. O conselho fiscal era encarregado, conforme artigo 

14, de dar parecer sobre os negócios e operações, tendo por base o balanço, o 

inventário e as contas da administração. Conforme inciso primeiro do mesmo artigo, 

nula seria a deliberação da assembleia geral, aprovando as contas e o balanço, se 
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não fosse precedida do relatório dos fiscais. Conforme D’Auria (1916, p.91), o 

instituto do conselho fiscal teve como objetivo principal, senão único, a vigilância 

eficaz dos atos da administração, vigilância esta que se compendia no parecer do 

conselho. 

Entretanto, a falta de exigência de conhecimentos técnicos para os membros 

do conselho fiscal possibilitava a nomeação de fiscais que nada entendiam de 

contabilidade, tornando ineficaz a atuação fiscalizadora do conselho. A modificação 

desse dispositivo seria uma das grandes reivindicações da classe contábil nas 

décadas seguintes1.  

Conforme Levy (1994, p.116), a Lei nº 3.150, regulamentada pelo Decreto  

nº 8.821, excluiu as sociedades anônimas do regime de falências, submetendo-as à 

liquidação forçada, uma espécie de falência subordinada a preceitos especiais, 

seguindo a concepção exposta por Mendonça2 (1889 apud Levy, 1994, p.116): 
Não há falência sem falido; quando uma sociedade anônima cessa os seus 
pagamentos e é dissolvida por decreto judicial, não há falido, visto que a 
sentença de dissolução extingue a personalidade jurídica da sociedade. 
Desaparecendo esta personalidade, que seria o falido, claro está que não 
pode haver processo de falência, pois essa pressupõe de um lado, o falido 
e, do outro, os credores... A submissão das sociedades anônimas à lei das 
falências repugna à razão natural. 

 

Esta concepção prevaleceu na lei até 1908, quando o Decreto Legislativo        

nº 2.0243, de 17 de dezembro de 1908, submeteu as sociedades anônimas ao 

regime falimentar. 

A sociedade em comandita por ações, onde os sócios comanditários não 

são obrigados além dos fundos com que entram ou se obrigam a entrar na 

sociedade, conforme estabelecido nos artigos 311 a 314 do Código Comercial 

Brasileiro de 1850, também foi objeto de regulamentação pela Lei  nº 3.150 e 

Decreto nº 8.821. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Vide página 83 deste trabalho. 
2 MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Das falências. São Paulo: Tipografia Brasil, v.II, 1889. 
3 O Decreto Legislativo 2.024/1908 será especificamente tratado na seção 3.3.1 deste trabalho. 
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2.2 A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA (1889) 
 

 

Conforme Carone (1970, p.7), a proclamação da República, no dia 15 de 

novembro de 1889, é o clímax de um longo processo anterior, cujas tensões e 

complexidades vão explodir no período ministerial do Visconde de Ouro Preto, 

presidente e ministro da Fazenda do último gabinete imperial. Tendências 

federalistas, movimentos republicanos, crises religiosas, questões militares, 

problemas escravagistas, sucessão imperial, predomínio de uma aristocracia 

decadente, ascensão de novas camadas oligárquicas, urbanização, lenta renovação 

das instituições do Império, constituem o clima em que fermentam as contínuas 

crises imperiais e as alianças heterogêneas feitas pelos diversos grupos que lutam 

contra o sistema dominante. A união de militares e civis, à véspera da República, é 

um incidente imprevisível dentro de uma crise permanente e a indecisão a respeito 

do momento oportuno e forma que deveria assumir a proclamação da República, é 

outro sintoma da complexidade da situação. Mas o que vai caracterizar o advento do 

regime republicano é o seu repentino desencadeamento e o pequeno número de 

participantes.  

Falta de participação do povo e inércia das camadas dirigentes 

monarquistas explicam o resultado feliz da quartelada no Rio de Janeiro. Daí a 

opinião desairosa sobre o golpe que teve a maior parte da imprensa estrangeira, 

perplexa em face da queda de um monarca reinante há quase cinquenta anos, 

quando nada, aparentemente, fazia prever um fim tão inglório. Por outro lado, o que 

se constata é a segurança com que uma elite de civis e militares toma 

imediatamente as rédeas do poder e se organiza para governar, mostrando 

determinação em tornar realidade o seu pensamento. 

Segundo Prado Júnior (1976, p.209), a República, rompendo os quadros 

conservadores dentro dos quais se mantivera o Império apesar de todas as suas 

concessões, desencadeava um novo espírito e tom social bem mais de acordo com 

a fase de prosperidade material em que o país se engajara.  

Ressalta também Prado Júnior (1976, p.210) que o grande surto econômico 

ocorrido na época se verifica sobretudo no desenvolvimento do comércio externo, 

financiado principalmente pelos capitais e créditos internacionais. Apesar das 

oscilações e vicissitudes de cada um de seus ramos em particular, o progresso no 
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conjunto será estupendo, e com um ritmo de crescimento sem paralelo em qualquer 

outro período da história brasileira. Ao café acrescentam-se, na lista dos grandes 

produtos exportáveis, a borracha, que chegará quase a emparelhar-se a ele, o 

cacau, o mate, o fumo. O Brasil tornar-se-á neste momento um dos grandes 

produtores mundiais de matérias primas e gêneros tropicais. 

 

 

2.2.1 A CONTABILIDADE BRASILEIRA NO CONTEXTO DA PROCLAMAÇÃO 
DA REPÚBLICA 

 

 

A respeito da influência do governo sobre a contabilidade no Brasil, 

Rodrigues et al. (2011, p.112) partem da suposição de que a contabilidade e o 

governo estariam ligados reciprocamente: que a introdução de novas práticas 

contábeis ocorreu por causa das exigências de modernização da sociedade e de 

expansão das atividades comerciais e produtivas. Segundo os mesmos autores, o 

liberalismo no Brasil começou a perder influência na segunda metade do século XIX, 

particularmente após 1860. Conforme Topik4 (1980 apud Rodrigues et al., 2011, 

p.113), a intervenção do Estado foi importante no período 1889-1930, embora o 

Estado ainda fosse liberal. 

Conforme Rodrigues et al. (2011, p.114), a necessidade de introduzir a 

contabilidade para a gestão empresarial associou-se ao forte desenvolvimento 

econômico que teve São Paulo com a expansão da economia cafeeira e seu efeito 

multiplicador sobre as atividades urbanas: comércio, ferrovias, indústrias, bancos e 

companhias de seguros e empresas públicas. Embora o desenvolvimento da 

contabilidade (em termos de contabilidade e legislação fiscal, profissionalização e 

educação) no período de 1860 a 1930 ainda se desse principalmente como 

resultado de iniciativas de empreendedores e empresários, a análise deste período 

mostra que uma importante intervenção do Estado em assuntos de contabilidade foi 

se germinando. 

A grande transformação da economia brasileira, dada principalmente a partir 

do último quartel do século XIX, teve efeito sobre todos os entes da sociedade, 

                                                 
4 Topik, S. State Interventionism in a Liberal Regime: Brazil, 1889–1930. The Hispanic American 
Historical Review, v.60, n.4, p.593–616, 1980. 
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inclusive sobre os profissionais de contabilidade, na época comumente 

denominados como Guarda-Livros5. Tais profissionais encontravam-se oficialmente 

organizados como uma associação de classe desde 1870, quando o Decreto          

nº 4.475, de 18 de fevereiro do mesmo ano, aprovou os estatutos da Associação dos 

Guarda-Livros. D’Auria (1929, p.2) faz alusão a esta transformação: 
A carreira commercial, já não é, hoje, tão desdenhada, no Brasil. A 
escravatura deixou, entre nós, alguns vestigios de horror ao trabalho 
manual, o qual foi se dissipando aos poucos.  
Fomos uma especie de Roma Imperial, em que o trabalho era indigno e 
proprio dos escravos. Quando, em outros tempos, se cogitou, no Congresso 
Legislativo, da regulamentação do ensino commercial, os remoques aos 
diplomados ou diplomandos não foram poucos, chamando-se-os doutores 
em carne secca. Esta, felizmente, foi uma mentalidade de transição. Nós 
evoluimos bastante e já se vê algum pae sensato dirigir seus filhos para as 
escolas de commercio e a mania bacharelista está cedendo logar ao 
preparo de homens praticos e aptos para labutarem nas pelejas de nossa 
vida economica. 

 

Há de se observar uma distinção entre o desenvolvimento da contabilidade 

pública e da contabilidade do setor privado durante o período da Primeira República. 

A contabilidade pública sofreu importantes transformações até 1930, com o 

estabelecimento da escrituração por partidas dobradas e a introdução da 

contabilidade patrimonial e financeira, a instituição do Código de Contabilidade 

Pública e a criação da Contadoria Central da República.  

Já a contabilidade no setor privado não teve importante interferência 

governamental, permanecendo sua prática dirigida primordialmente para atender os 

interesses de seus dirigentes, tendo esses incumbência exclusiva sobre o grau de 

qualidade dos processos de escrituração mercantil. 

 

 

2.3 O GOVERNO PROVISÓRIO (1889-1891) 
 

 

O Governo Provisório foi constituído imediatamente após a proclamação da 

República. Segundo Carone (1970, p.8), a heterogeneidade dos membros do 

Governo Provisório, reflete, em parte, a complexidade dos compromissos das forças 

                                                 
5 Durante o século XIX o termo “contador” estava mais ligado à contabilidade pública, em função das 
contadorias públicas. 
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antagônicas que fazem a República: derrubam suavemente o Império, mas serão a 

causa de futuras querelas.  

No ministério escolhido, estão representadas as duas grandes correntes 

organizadas da época – o Exército e o Partido Republicano Paulista. Deodoro da 

Fonseca é nomeado chefe do Governo Provisório. 

O Governo Provisório tinha como objetivos principais a consolidação do 

novo regime e a institucionalização do mesmo através da aprovação de uma 

Constituição. Dentre as medidas político-administrativas tomadas temos a extinção 

da Câmara de Deputados, do Senado e do Conselho de Estado, a extinção das 

Assembleias Provinciais e das Câmaras Municipais, e a nomeação de interventores 

para governar os municípios e as Províncias (doravante denominadas Estados). 

No primeiro ministério do Governo Provisório da República, Rui Barbosa, 

ministro da Fazenda, e Campos Sales, ministro da Justiça, são os responsáveis 

pelas medidas de alcance mais profundo. Através de Campos Sales são publicados 

decretos como do casamento civil obrigatório, da separação da Igreja e do Estado e 

da organização da Justiça Federal. Rui Barbosa, prosseguindo a ação do Visconde 

de Ouro Preto, publica os decretos de 17 de janeiro de 1890, à revelia dos outros 

ministros, o que provoca a primeira grande crise governamental. 

Tais decretos, publicados anteriormente à promulgação da Constituição de 

24 de fevereiro de 1891, tinham força de lei. Em 17 de janeiro de 1890 foram 

publicados os decretos nº 164, nº 165 e nº 165-A. O Decreto nº 164 versava sobre 

as sociedades anônimas, enquanto o Decreto nº 165 organizava os bancos de 

emissão e o Decreto nº 165-A versava sobre as operações de crédito móvel. Em 19 

de janeiro de 1890 foi publicado o Decreto 169-A, que tratava sobre hipotecas. 

 
 
2.3.1 O DECRETO Nº 164 DE 17 DE JANEIRO 1890 

 

 

A legislação das sociedades anônimas foi alterada através do Decreto        

nº 164 de 17 de janeiro de 1890, que trataremos aqui de forma mais aprofundada.  

O Decreto nº 164, embora tenha se tratado em grande parte numa mera 

repetição da Lei nº 3.150 de 04 de novembro de 1882, teve algumas significativas 

modificações feitas, conforme segue: 
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− não interferência nas associações e corporações religiosas, conforme o princípio 

da separação da Igreja e do Estado iniciado com a proclamação da República; 

− deixou de ser necessário a constituição de Bancos de circulação sem prévia 

autorização legislativa, permanecendo entretanto a dependência de autorização 

governamental; 

− as sociedades anônimas estrangeiras passaram a estar obrigadas a realizar dois 

terços de seu capital no país em até dois anos da autorização governamental 

para seu funcionamento; 

− as sociedades anônimas estrangeiras passaram a estar submetidas às 

disposições que regiam as sociedades anônimas brasileiras, não estando mais 

sujeitas ao direito da nação a que pertenciam; 

− a responsabilidade dos cedentes das ações deixou de se prescrever no prazo de 

cinco anos, passando a cessar desde que a assembleia geral da sociedade 

aprovasse as contas anuais; 

− a ação de perdas e danos pelos acionistas contra administradores e o conselho 

fiscal da sociedade não poderia mais se referir a atos e operações já julgados por 

assembleias gerais; 

− foi excluída a previsão de devolução de dividendos não devidos no caso de 

insolvabilidade da sociedade; 

− não poderia mais a assembleia geral extraordinária versar sobre matéria, atos e 

contas já apreciados e julgados em assembleia geral; 

− foi concedido aos portadores de obrigações ao portador decorrentes de 

empréstimos às sociedades anônimas, em caso de liquidação da sociedade, o 

direito de haver seus empréstimos antes de quaisquer outros credores. 

Comenta Bento de Faria6 (1903 apud Bulgarelli, 1988, p.41):  
O Decreto nº 164, preocupado pela ideia de favorecer a incorporação de 
sociedades anônimas, aboliu em grande parte medidas de segurança e 
garantia. Limitou a responsabilidade do cedente aos atos ocorridos ao 
tempo em que foi acionista e conferiu à assembleia geral o direito de isentar 
os administradores de toda a responsabilidade pecuniária e criminal, pela 
aprovação de seus atos e contas. Impediu que nas assembleias 
extraordinárias se instaurasse exame e crítica de contas e atos, uma vez 
aprovados nas assembleias gerais. Os efeitos de tais medidas não se 
demoraram; o desenvolvimento excepcional que tiveram entre nós as 
sociedades anônimas, em certo tempo, e os abusos e insucesso conhecidos 
com o nome de encilhamento, determinaram a ruína de muitos em proveito 
da especulação fraudulenta e desonesta. 

                                                 
6 FARIA, Antonio Bento. Código Comercial Brasileiro. Rio de Janeiro, 1903. 
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A exigência de depósito da décima parte em dinheiro do valor de cada ação 

para constituição das sociedades anônimas não se alterou no Decreto nº 164 em 

relação à Lei nº 3.150, como pode se verificar no artigo terceiro do texto de ambas 

as leis: 
Art. 3º As sociedades anonymas não se podem constituir definitivamente, 
senão depois de subscripto o capital social todo, e effectivamente 
depositada em algum banco, ou em mão de pessoa abonada, á escolha da 
maioria dos subscriptores, a decima parte em dinheiro do valor de cada 
acção. 

 

Manteve-se também no Decreto nº 164 o requisito para a negociação das 

ações somente após a realização de 20% de seu valor. 

O Decreto nº 164 manteve nos seus artigos 14, 15 e 16, com pequenas 

alterações, as disposições da Lei nº 3.150, a respeito do parecer do conselho fiscal 

sobre o balanço, inventário e contas da administração, sua aprovação pela 

assembleia geral e a disponibilização dos balanços aos acionistas, inclusive por 

meio da imprensa: 
Art. 14. A assembléa geral nomeará annualmente tres ou mais fiscaes 
supplentes, socios ou não socios, encarregados de dar parecer sobre os 
negocios e operações do anno seguinte, tendo por base o balanço, 
inventario e contas da administração. 
§ 1º E' nulla a deliberação da assembléa geral, approvando as contas e o 
balanço, si não for precedida do relatorio dos fiscaes. 
[...] 
§ 3º Os fiscaes, durante o trimestre que precede a reunião ordinaria da 
assembléa geral, teem o direito de examinar os livros, verificar o estado da 
caixa e da carteira, exigir informações dos administradores sobre as 
operações sociaes, e convocar extraordinariamente a assembléa geral. 
[...] 
Art. 15. Haverá, em cada anno, uma assembléa geral dos accionistas, cuja 
reunião se fixará nos estatutos, annunciando-se quinze dias antes sempre 
pela imprensa. 
§ 1º Nessa reunião será lido o relatorio dos fiscaes, apresentados, 
discutidos e approvados o balanço, contas e inventario. 
[...] 
Art. 16. Um mez antes da data aprazada para a reunião da assembléa geral 
ordinaria, annunciará a administração da sociedade ficarem á disposição 
dos socios, no proprio estabelecimento onde ella tiver a sua séde: 
a) Cópia dos balanços contendo a indicação dos valores moveis, immoveis, 
bem como todas as dividas activas e passivas; 
b) Cópia da relação nominal dos accionistas, com o numero de acções 
respectivas e o estado do pagamento dellas; 
c) Cópia da lista das transferencias de acções, em algarismos, realizadas no 
decurso do anno. 
§ 1º Até á vespera, o mais tardar, da sessão da assembléa geral se 
publicará pela imprensa o relatorio da sociedade, com o balanço e o parecer 
da commissão fiscal. 
§ 2º Até trinta dias, quando muito, após a reunião se publicará pela 
imprensa a acta da assembléa geral. 
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2.4 O GOVERNO DO PRESIDENTE DEODORO DA FONSECA (1891) 
 

 

Em 24 de fevereiro de 1891 foi promulgada a nova Constituição. Conforme 

Lessa (1988, p.67), a primeira Constituição republicana teve como principais 

ingredientes a opção federalista, impressa no nome oficial do país, República dos 

Estados Unidos do Brasil, com presidencialismo; as atribuições dilatadas do 

Legislativo; a imprecisão nas relações políticas entre União e Estados; maior 

concentração de tributos nos Estados e asfixia política nos municípios; as Forças 

Armadas foram declaradas obedientes, “dentro dos limites da lei”, dotadas portanto, 

da prerrogativa de interpretar e decidir a respeito da eventual legalidade da 

desobediência. Ficava também estabelecida a igualdade de todos perante a lei, o 

voto direto e a separação entre Igreja e Estado. 

No dia seguinte, 25 de fevereiro de 1891, a Assembleia Constituinte elegeu 

constitucionalmente Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República e 

Floriano Peixoto como vice-presidente. 

Desde o início da República tornaram-se evidentes as divergências políticas 

entre a elite civil, favorável ao governo federalista e descentralizado, e os militares, 

partidários da centralização do poder.  

O permanente atrito entre o governo Deodoro e o Congresso Nacional teve 

seu ápice com o envio de um projeto de lei para incluir na Constituição a 

possibilidade de impeachment do presidente da República. Como resultado, 

Deodoro fechou o Congresso com o golpe de Estado de 03 de novembro de 1891. 

Com o fracasso do golpe, Deodoro da Fonseca renunciou à presidência, assumindo 

o vice-presidente Floriano Peixoto. 

 

 

2.4.1 A CRISE DO ENCILHAMENTO 
 

 

Segundo Fausto (1977, p.201), a política monetária do Império, nos anos 

oitenta, conduzira a um grande aumento da dívida externa e, em busca da 

conversibilidade da moeda, mantivera o sistema econômico em regime de escassez 

de meios de pagamento. À medida que a renda monetária passou a ter maior 
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significação, com o desenvolvimento do Centro-Sul, a abolição da escravatura e a 

introdução dos imigrantes, esta política se revelou cada vez mais inadequada às 

necessidades do país. O Parlamento imperial chegou a aprovar em 1888, uma 

reforma bancária de fornecimento de crédito à agricultura que começou a ser 

implantada com muitas vacilações.  

Esta reforma bancária será uma das causas da forte crise financeira que 

abaterá a República logo no seu início. Conforme Prado Júnior (1976, p.218), a 

origem da crise do Encilhamento está no funcionamento do sistema monetário e na 

recorrência, desde o Império, a emissões de moeda incontroláveis e mais ou menos 

arbitrárias. Destinando-se inicialmente a atender às necessidades da circulação 

monetária em face da intensificação das transações e da vida econômica e 

financeira em geral, as emissões acabarão afinal desenvolvendo-se muito além de 

qualquer medida.  

O novo governo republicano, na pessoa do ministro da Fazenda, Rui 

Barbosa, não somente confirmou a faculdade emissora concedida pouco antes pelo 

Império, mas ainda a ampliou consideravelmente. O Decreto nº 165, de 17 de janeiro 

de 1890, estabeleceu uma série de reformas bancárias e monetárias voltadas a 

aumentar a liquidez da economia. Também reforçou o apelo a novas emissões a 

situação do Tesouro público, a braços com a perturbação produzida pela mudança 

de regime, o que não somente desorganizou no primeiro momento a normal 

arrecadação das rendas, mas logo depois transferiu para os Estados alguns tributos, 

com grande desfalque para as finanças nacionais. 

Sob a ação deste jorro emissor não tardará que da citada ativação dos 

negócios se passe rapidamente para a especulação pura. Começam a surgir em 

grande número novas empresas de toda ordem e finalidade, dentre as quais bancos, 

firmas comerciais, companhias industriais e estradas de ferro. Prado Júnior (1976, 

p.220) assevera que entre 1889 e 1891 quintuplicou-se o capital de todas as 

sociedades existentes no país. A quase totalidade das novas empresas era 

fantástica e não tinha existência senão no papel. Organizavam-se apenas com o fito 

de emitir ações e despejá-las no mercado de títulos, onde passavam rapidamente de 

mão em mão em valorizações sucessivas. Chegaram a faltar nomes apropriados 

para designar novas sociedades, e inventaram-se as mais extravagantes 

denominações. Ao lado de projetos irrealizáveis, como estradas de ferro 

transcontinentais, grandes empresas de navegação, colonização de territórios os 
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mais afastados e inacessíveis do país, surgem negócios de todo disparatados. 

Ninguém se lembrava nunca de indagar da exequibilidade de uma empresa, das 

perspectivas do negócio. Tudo era apenas pretexto para incorporação de 

sociedades, emissão de títulos e especulação. 

A denominação de Encilhamento, dada à crise, adveio da semelhança da 

especulação ocorrida na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro com o encilhamento 

dos cavalos antes da largada no hipódromo, momento no qual as apostas se tornam 

mais agitadas. 

Em fins de 1891 estoura a crise e rui o castelo de cartas levantado pela 

especulação. De um momento para outro desvanece-se o valor da enxurrada de 

títulos que abarrotava a bolsa e o mercado financeiro. O desastre arrastará muitas 

instituições de bases mais sólidas, mas que não resistirão à crise. As falências se 

multiplicam. O ano de 1892 será de liquidação; conseguir-se-á amainar a 

tempestade, mas ficará a herança desastrosa legada por dois anos de jogatina e 

loucura: a massa imensa de papel inconversível em circulação. Esta subira, 

conforme Prado Júnior (1976, p.220), entre 1889 a 1892, de 206.000 contos para 

561.000. E como não será possível estancar de súbito este jorro emissor, a inflação 

ainda continuará nos anos seguintes. 

 

 

2.4.2 MODIFICAÇÕES AO DECRETO Nº 164 DE 17 DE JANEIRO DE 1890 
 
 

Em fins de 1890, ainda durante o Governo Provisório, o agravamento da 

crise levou o governo a tomar medidas em relação à legislação das sociedades 

anônimas. 

Em 13 de outubro de 1890, o Governo Provisório publicou o Decreto nº 850, 

alterando algumas disposições do Decreto nº 164 de 17 de janeiro de 1890. Foi 

aumentada a exigência de depósito em dinheiro para 30% do valor de cada ação 

para constituição das sociedades anônimas. Para a negociação das ações a 

requisição passou a ser de 40% do capital subscrito. 

No preâmbulo do próprio decreto, o Governo Provisório justificou a adoção 

destas medidas: 
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Considerando que, para assegurar a seriedade necessaria na organização 
das sociedades anonymas e defender contra o jogo da especulação os 
credores sociaes, as leis do commercio, em toda a parte, submettem a 
constituição dessas associação á clausula da realização prévia de uma 
parte, mais ou menos consideravel, do capital subscripto. 

 

Uma observação interessante feita no mesmo preâmbulo foi a admissão 

pelo próprio governo de sua limitada capacidade de agir diante da crise: 
Considerando que os meios disponiveis, entre as attribuições do Governo, 
para acudir a esse mal, são limitados e indirectos, não lhe sendo licito 
attentar contra os principios da liberdade, em que se molda o regimen das 
sociedades anonymas. 

 

As sociedades em comandita por ações passaram a estar sujeitas ao 

processo de falência, em conformidade com o Decreto nº 917 de 24 de outubro de 

1890, que reformou o Código Comercial na sua parte III. 

Em 11 de novembro de 1890, o Governo Provisório publicou o Decreto       

nº 997, excluindo das medidas do Decreto nº 850 as empresas que, sob garantia 

pública de juros, se destinavam a promover obras favoráveis ao desenvolvimento da 

agricultura, da navegação e da viação pública. 

O Decreto nº 1.362, de 14 de fevereiro de 1891, impôs às sociedades 

anônimas maiores exigências formais para abertura de subscrição pública, exigindo 

o depósito de um prospecto, no escritório do incorporador, disponível para exame 

por quem desejasse participar da subscrição. No prospecto deveria constar, entre 

outras informações, os nomes das pessoas que preliminarmente se associassem 

para constituição da sociedade, acompanhado do projeto de estatuto. Também 

neste decreto, o governo voltou atrás na exigência de depósito em dinheiro de 30% 

do valor de cada ação para constituição das sociedades anônimas, retornando aos 

10% exigidos no Decreto nº 164. Para a negociação das ações a manteve-se a 

requisição de 40% do capital subscrito, conforme o Decreto nº 850. 

O Decreto nº 1.386 de 20 de fevereiro de 1891 revogou os artigos 11 e 12 

do Decreto nº 1.362, que tratavam do imposto sobre as vendas de ações ou cessões 

de direito a ações a prazo. 

Em 04 de julho de 1891, já durante o governo de Deodoro da Fonseca, foi 

aprovado o Decreto nº 434, que regulamentou o Decreto nº 164 e os outros decretos 

posteriores já mencionados, consolidando as disposições legislativas e 

regulamentares sobre as sociedades anônimas, em moldes semelhantes ao Decreto 

nº 8.821 de 30 dezembro de 1882, contando com 231 artigos. 
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A crise do Encilhamento, as divergências entre o presidente e o seu 

ministério e a continuidade da impopularidade do governo levam o presidente a dar 

posse a um novo ministério em 25 de janeiro de 1891, liderado pelo Barão de 

Lucena, ministro da Fazenda. 

Dentre os atos deste novo ministério, é interessante observar a publicação 

do Decreto nº 603, em 20 de outubro de 1891, às vésperas do golpe de Estado de 

03 de novembro do mesmo ano, que fechou o Congresso e decretou Estado de sítio. 

Este decreto aprovava e novamente tratava da regulamentação das sociedades 

anônimas. Em sua longa introdução e justificativas, o decreto faz menção ao Decreto 

nº 434 de 1891, asseverando entretanto, a existência de muitas lacunas, que urgiam 

ser supridas. O Decreto nº 603, embora arrogando-se conter com exatidão as 

normas vigentes, sem inovar o direito estabelecido pelo poder competente, na 

prática se sobrepunha ao Decreto nº 434, contrariando este em aspectos como a 

exigência de realização de capital para constituição das sociedades anônimas 

estrangeiras e a responsabilidade dos cedentes da ações, dos administradores e do 

conselho fiscal. Contava com 338 artigos, sendo então bem mais extenso que o 

decreto nº 434 (231 artigos) e com caráter mais coercitivo, abordando outros 

capítulos como das Sociedades Anônimas sujeitas à Fiscalização e Fusões. 

Ainda no Decreto nº 603, foi aberta a possibilidade de negociação das ações 

de sociedades anônimas de seguros independentemente de outras entradas ou 

prestações de capital, além da primeira que se tivessem constituído, alegando-se 

ainda continuar em vigor a Lei 1.177 de 9 de Setembro de 1862, que eximiu essas 

companhias da realização do percentual mínimo do valor de suas ações, conforme  

colocado no artigo 2º inciso 5º da Lei no 1.083 de 22 de Agosto de 1860. 

Este decreto reflete os efeitos da grande instabilidade política e econômica 

daquele momento sobre a legislação. Em 22 de dezembro de 1891, após a renúncia 

do presidente Deodoro da Fonseca, foi publicado o Decreto nº 698, o qual revogou o 

Decreto nº 603, argumentado que este excedia os limites da atribuição conferida 

pela Constituição ao Poder Executivo. 
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2.5 O GOVERNO DO PRESIDENTE FLORIANO PEIXOTO (1891-1894) 
 

 

O presidente Floriano Peixoto adotou uma política intervencionista nos 

Estados, destituindo governadores oposicionistas e dissolvendo os congressos 

estaduais. Como consequência houve um recrudescimento da oposição deodorista, 

a qual se rearticulando, busca, antes de tentar reassumir o poder pela força, criar um 

clima de reprovação ao governo, alegando que a Constituição determinava a 

realização de novas eleições para presidente da República. A essa pressão legal, 

segue-se outra fase, em que os deodoristas efetivamente intentarão a derrubada do 

governo Floriano pela força. Eventos como as revoltas das fortalezas de Lage e 

Santa Cruz e o manifesto dos 13 generais levam o presidente a decretar Estado de 

sítio, desterrando para o norte do país uma série de opositores. 

Em 1893 estoura no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista, na qual 

enfrentaram-se os republicanos de orientação positivista e os liberais, liderados por 

Silveira Martins. A Revolta da Armada ocorre também no mesmo ano, quando a 

esquadra ancorada no Rio de Janeiro subleva-se contra o governo, agravando ainda 

mais a situação política. Após intensos combates, a revolta foi sufocada em 1894, 

prevalecendo o governo de Floriano Peixoto. 

Na conjuntura econômica, conforme Prado Júnior (1976, p.219), o déficit do 

governo em razão da diminuição da receita de impostos com a desorganização 

administrativa do início da República se agravará ainda mais com o crescimento dos 

encargos com as insurreições armadas e golpes que se sucedem a partir de 1891. 

Para cobrir o déficit crescente o governo não terá outro recurso que as emissões de 

papel inconversível. 

Floriano Peixoto apoiou uma política de desenvolvimento do progresso 

industrial e da classe média urbana, adotando medidas como a realização de 

empréstimos à indústria e o estabelecimento de taxas alfandegárias protecionistas. 
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2.5.1 A REORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL  
 
 

Através do Decreto Legislativo nº 23, de 30 de outubro de 1891, que tratava 

da reorganização dos serviços da Administração Federal, foram definidas as 

principais atribuições de cada ministério. O Tribunal do Tesouro foi extinto, sendo 

constituído em seu lugar o Tribunal de Contas. 

Dentre as atribuições do ministério da Fazenda, o artigo 3º inciso 1º do 

Decreto Legislativo nº 23 determinava: “1º Dirigir e uniformizar o serviço da 

contabilidade geral da União, exercendo fiscalização sobre todas as repartições, 

dependentes ou não do mesmo Ministerio, que tenham a seu cargo escripturar 

receita ou despeza.” 

O Decreto nº 1.166, de 17 de dezembro de 1892, deu regulamento para 

execução do Decreto Legislativo nº 23, na parte referente ao ministério da Fazenda. 

Conforme artigo 4º deste decreto, o Tesouro Federal, sob a imediata direção 

do ministério da Fazenda, teria por encargo a organização dos orçamentos e 

balanços gerais e a realização de todo o expediente de escrituração e contabilidade. 

Também era de competência do Tesouro Federal dispor sobre a organização de 

sociedades anônimas, quando dependentes de ação do Governo. 

Através deste mesmo decreto foram definidas as atribuições da Diretoria de 

Contabilidade7, diretamente subordinada ao Tesouro Federal, tendo sob sua 

responsabilidade a Pagadoria e a Tesouraria do Tesouro. 

Segundo o artigo 9º inciso 1º do Decreto nº 1.166, cabia ao ministro da 

Fazenda, como chefe superior desse ramo de administração pública, deliberar 

exclusivamente: 
c) Sobre a adopção do systema de escripturação e contabilidade que mais 
convenha seguir-se e das normas pelas quaes devem ser organizados os 
balanços e orçamentos em todas as repartições fiscaes da União, em que 
se escripturem, arrecadem ou despendam dinheiros publicos, para que haja 
em todos esses trabalhos perfeita harmonia. 

 

O artigo 3º do decreto definia que seriam expedidas pelo ministério da 

Fazenda, em forma de regulamento, as regras de contabilidade pública aplicáveis 

uniformemente a todos os ministérios. 

                                                 
7 A Diretoria de Contabilidade foi criada pelo decreto nº 736 de 20/11/1850, sob a denominação de 
Diretoria Geral de Contabilidade. 
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O Decreto nº 1.166 também tratou da criação do Tribunal de Contas, sua 

jurisdição, competência e atribuições. Conforme o artigo 29 do decreto, ao Tribunal 

de Contas competia o exame e revisão das contas ministeriais e a tomada das 

contas dos responsáveis por dinheiros e valores pertencentes à República. 

Foram criadas também através do Decreto nº 1.166 as Delegacias Fiscais 

nas capitais dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná 

e Piauí. Posteriormente, o Decreto nº 1.195 B, de 30 de dezembro de 1892, 

regulamentou as Delegacias Fiscais criadas pelo Decreto nº 1.166, tendo estas entre 

suas atribuições a organização dos balanços mensais e definitivos, bem como os 

orçamentos da receita e despesa, remetendo-os ao Tesouro Federal nas épocas 

determinadas. 

O Decreto nº 1.651, de 13 de janeiro de 1894, deu novo regulamento aos 

concursos para empregos de Fazenda. Na realidade, esse decreto foi uma mera 

atualização do Decreto nº 10.349 de 14 de setembro de 1889, do Visconde de Ouro 

Preto, ao novo ordenamento institucional da República. Os três primeiros artigos do 

decreto tratavam das principais exigências para concurso de cargos ao ministério da 

Fazenda, dentre as quais a aprovação em concurso na matéria Escrituração 

Mercantil por partidas dobradas: 
Art. 1º Ninguem poderá ser provido em emprego de primeira e segunda 
entrancia das repartições do Ministerio da Fazenda sem que tenha prestado 
prova plena de achar-se habilitado nas materias abaixo mencionadas. 
§ 1º São logares de primeira entrancia os de escripturario da ultima classe, 
excepto os do Tribunal de Contas. 
§ 2º São logares de segunda entrancia os de escripturario da penultima 
classe nas repartições diversas e os da ultima no Tribunal de Contas. 
Art. 2º As materias do concurso para os logares de primeira entrancia serão: 
Grammatica da lingua nacional (orthographia, analyse e redacção); 
Grammatica das linguas franceza e ingleza (leitura, traducção e analyse); 
Arithmetica e suas applicações ao commercio e ás repartições de Fazenda; 
Algebra até equações do segundo gráo; 
Escripturação mercantil por partidas dobradas. 
Art. 3º As materias do concurso para os empregos de segunda entrancia 
serão: 
Legislação de Fazenda; 
Pratica de repartição. 
O exame se fará de accordo com as disposições applicaveis da circular n. 
40 de 28 de junho de 1890 e o questionario publicado pelo Thesouro com a 
data de 2 de setembro do mesmo anno. 

 

Em 31 de janeiro de 1898, já no governo do presidente Prudente de Morais, 

foi publicado o Decreto nº 2.807, que tratou da reorganização das repartições do 

ministério da Fazenda. Esse decreto definiu pormenorizadamente no artigo 11 as 

competências da Diretoria de Contabilidade: 
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Art. 11. Compete á Directoria de Contabilidade: 
1º, fazer a escripturação da receita e despeza publica, dos emprestimos e 
depositos; 
2º, preparar os necessarios documentos para a abertura dos creditos 
extraordinarios e supplementares do Ministerio da Fazenda, informar sobre 
os que forem remettidos pelos outros Ministerios e expedir as ordens para o 
augmento de credito ás repartições de Fazenda; 
3º, organisar os orçamentos, balanços e mais documentos que devem ser 
presentes ao Congresso Nacional; 
4º, liquidar a divida passiva e examinar os processos de montepio, meio-
soldo, aposentadorias e jubilações; 
5º, escripturar o Grande Livro8; 
6º, processar e autorisar o pagamento do pessoal activo e inactivo, 
excepção feita do que, em virtude de ordens especiaes, é satisfeito por 
outras repartições; 
7º, autorisar, nos termos do art. 153 do decreto n. 2.409, de 23 de dezembro 
de 1896, o pagamento da despeza do material não só do Ministerio da 
Fazenda, como dos outros Ministerios; e das dividas de exercicios findos, 
liquidadas de conformidade com o decreto n. 10.145, de 5 de janeiro de 
1889; 
8º, centralisar o producto da arrecadação das rendas e impostos effectuada 
pelas diversas estações, e providenciar sobre o movimento de fundos de 
uma para outra repartição, quer por meio de telegrammas, quer por meio de 
officios. 

 

Dentre outras modificações introduzidas neste decreto, destaca-se a criação 

da Diretoria de Inspeção de Fazenda, contando com um diretor, um subdiretor, cinco 

inspetores, além de escriturários. O artigo 9º do Decreto nº 2.807 dispunha: 
Art. 9º Os inspectores incumbir-se-hão de: 
Verificar inesperadamente a escripturação das repartições de Fazenda e os 
saldos existentes em caixa e em depositos, a cargo de responsaveis por 
dinheiro ou valores pertencentes á União ou por ella administrados, e a 
regularidade dos processos da contabilidade, a exacção da arrecadação, o 
cumprimento das ordens e preceitos legaes e a cobrança da divida activa; 
Providenciar, em caso de desfalque, sobre a suspensão do responsavel e 
provocar todas as medidas indicadas na legislação para salvaguardar os 
interesses do Thesouro; 
Reclamar, quer dos responsaveis, quer dos outros empregados, o fiel 
cumprimento das leis e regulamentos concernentes á administração de 
Fazenda. 
Paragrapho unico. Os inspectores remetterão, logo que hajam concluido o 
exame, um minucioso relatorio á Directoria do Expediente. 

 

Também através do Decreto nº 2.807 foram criadas as Delegacias Fiscais 

em cada um dos Estados, além das já existentes, e redefinidas parte das 

competências das delegacias, estabelecidas pelo decreto anterior (Decreto nº 1.195 

B, de 30 de dezembro de 1892). 

 

                                                 
8 Grande Livro da Dívida Pública. 
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Sartorelli e Martins (em fase de elaboração)9 trazem a lume a atuação de 

Machado de Assis na contabilidade pública. Machado de Assis ingressou no início 

da década de 1870 na administração pública do governo imperial na função de 

amanuense10. Em 1881 foi promovido a oficial de gabinete e em 1889 tornou-se 

diretor de Comércio na Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, sendo 

desligado desta função em 1898. Em 1902, foi nomeado diretor geral de 

Contabilidade, no ministério da Viação, Indústria e Obras Públicas, permanecendo 

neste cargo até seu falecimento em 1908. 

 
 
2.5.2 REGULAMENTAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM DEBÊNTURES  

 

 

A emissão de debêntures foi autorizada pelo Decreto nº 434 de 1891, que 

consolidou as disposições legislativas e regulamentares sobre as sociedades 

anônimas. Posteriormente, o Decreto Legislativo nº 177 A, de 15 de setembro de 

1893, regulamentou a emissão de empréstimos em obrigações ao portador 

(debêntures) das sociedades anônimas.  

Dentre os requisitos necessários à emissão de debêntures, as sociedades 

anônimas deveriam publicar, na primeira quinzena de cada semestre, o balanço do 

seu estado no último dia do semestre anterior. 

O Decreto nº 2.519, de 22 de maio de 1897, regulamentou o artigo 5º do 

Decreto Legislativo nº 177 A, que dispunha sobre o resgate de debêntures em caso 

de insolvência ou liquidação de sociedade anônima. 

 
 

2.5.3 A IMPLANTAÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA EM SÃO CARLOS  
 

 

O município de São Carlos, localizado no interior do Estado de São Paulo, 

foi o berço da criação de novas práticas de contabilidade pública que acabaram por 

                                                 
9 SARTORELLI, Isabel Cristina; MARTINS, Eliseu. Machado de Assis e a Contabilidade. 2012. 
10 “Funcionário de repartição pública que geralmente fazia cópias, registros e cuidava da 
correspondência.” (Houaiss, 2012). 
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influenciar a remodelação da contabilidade realizada no governo do Estado, no 

governo federal, e em diversos outros Estados da federação. 

Importantíssimo relato sobre este acontecimento foi feito por José Mancini 

em sua obra sobre Estanislau Kruszynski, publicada em 197811. De origem 

polonesa, Kruszynski nasceu em 1856 e estudou engenharia mecânica na Escola 

Politécnica de Zurique, na Suíça. Conforme relata Mancini (1978, p.14), Kruszysnki, 

em razão da perseguição política realizada pelo Estado russo sobre seu país, 

emigrou para o Brasil, aportando em São Paulo em 1881. Na cidade de São Paulo, 

atuou como professor, lecionando geometria, matemática e outras matérias. 

Posteriormente, foi contratado como professor dos filhos do Coronel Paulino Carlos 

de Arruda Botelho, chefe político de grande influência na região de São Carlos, onde 

fixou residência. 

De fato, conforme anúncio abaixo, publicado no jornal A Província de 

S.Paulo em 17 de janeiro de 1882 (1882, p.4), Estanislau Kruszynski fazia parte do 

quadro de professores do Collegio Morton na cidade de São Paulo: 

 

 
Figura 2 - Estanislau Kruszynski no Collegio Morton 
Fonte: Jornal A Província de São Paulo, 1882, p.4 

 
                                                 
11 Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo de 12 de abril de 1968 (1968, p.11), sob o título “São 
Carlos foi o berço da ciência contábil”, com o relato de José Mancini, demonstra que cerca de dez 
anos antes da publicação de seu livro o mesmo já possuía trabalho escrito sobre o assunto. 
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Conforme Mancini (1978, p.1), Kruszynski constituiu em São Carlos um 

escritório de contabilidade, onde ministrava um curso particular de contabilidade, 

seguindo os métodos e processos em uso na Itália. O curso tinha duração de um 

ano e dedicava-se ao ensino dos vários sistemas de escrituração, especialmente o 

método das partidas dobradas e da personalização das contas denominada 

“Logismografia”, ensinando a escrituração de todos os livros de estabelecimentos 

como uma casa comercial, uma propriedade agrícola-pastoril, uma instituição 

bancária ou uma indústria. Kruszynski também ministrava neste curso noções de 

direito comercial, merceologia12 e matemática financeira. Já o escritório de 

contabilidade realizava a escrituração mercantil de diversas propriedades agrícolas 

da região. 

Conforme Santos e Schmidt (2008, p.32), a teoria personalista de 

contabilidade, fundada durante a segunda metade do século XIX, teve grande 

impulso com o pensamento logismográfico desenvolvido por Giuseppe Cerboni. 

Cerboni viu no pensamento logismográfico a essência da contabilidade, ou seja, o 

campo ideal para análise de todos os fatos econômicos, administrativos e contábeis, 

tanto no campo teórico (estudo das leis que governam as entidades), como no 

campo prático (estudo das normas que a entidade deve ser administrada para o 

atendimento de determinado fim).  

Segundo Santos e Schmidt (2008, p.34), a logismografia cerboniana é 

composta de dois sistemas distintos de escrituração, um denominado de sistema 

patrimonial e o outro de sistema financeiro. O primeiro conduz à elaboração do 

chamado balanço patrimonial e exige o uso de duas contas, uma aberta ao ente 

proprietário e outra a terceiros e correspondentes. A escrituração financeira, ou do 

balanço de previsão, vincula a própria atividade administrativa a uma documentação, 

prevendo a abertura de duas contas: uma ao ente proprietário e outra ao 

administrador. 

De acordo com Mancini (1978, p.4), a organização da contabilidade da 

prefeitura municipal de São Carlos foi delineada e orientada por Estanislau 

Kruszynski no ano de 1892, cuja execução estava a cargo de Carlos de Carvalho, o 

qual exercia a profissão de guarda-livros e depois de contador do município. 

                                                 
12 “Estudo das técnicas empregadas em compra e venda e dos processos de classificação e 
especificação de mercadorias.” (Houaiss, 2012).  
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Para evidenciar este fato, Mancini (1978,4) transcreve as folhas 42 e 43 do 

“Almanaque de São Carlos” do ano de 1894, constando relato do advogado 

Cincinato Braga, que na época exercia o cargo de promotor público: 
Até fins de setembro de 1892 não tinha a nossa Câmara escrituração feita 
de acôrdo com os preceitos da contabilidade mercantil. Até esse tempo 
eram apresentados mensalmente balancetes que davam tão somente conta 
da entrada e saída de dinheiro no correr de cada mês, sendo, 
consequentemente, impossível fazer-se idéia clara ou exata do movimento 
total da recebedoria. 
Atendendo o grande desenvolvimento a que atingiu ultimamente esta 
repartição, o Dr. Eugênio de Andrade Egas, na qualidade de intendente, 
resolveu organizar aí a contabilidade apropriada, na qual se desse conta de 
todos os negócios públicos. 
Foi nomeado, pois, guarda-livros dessa importantíssima repartição o Sr. 
Carlos de Carvalho, o qual, depois de haver prestado o devido 
compromisso, começou a escriturar os livros hoje alí existentes, seguindo o 
método de partidas dobradas, e apresentando mensalmente um balancete 
no qual figuram o ativo e passivo da Municipalidade e do qual se vê 
claramente a marcha dos negócios públicos, isto é, como se emprega o 
dinheiro do contribuinte. 
Convém dizer que não havendo antes um método regular de escriturar 
livros, o Sr. Carlos de Carvalho tomou como base um bem elaborado 
esquema apresentado pelo hábil contabilista Ten. Estanislau Kruszynski, o 
qual calculara a receita e a despesa da Municipalidade no primeiro trimestre 
do exercício de 1892, adotando para êsse importante e bem feito trabalho, o 
belo sistema de escrituração usada na Itália, nas repartições públicas e 
conhecido pelo nome de Logismografia de Cerboni, nome do seu inventor. 

 

Mancini (1978, p.3) confirma a influência dos ensinamentos de Estanislau 

Kruszynski sobre Carlos de Carvalho, o qual trabalhou com Kruszynski no período 

de 1890 a 1905.  

Segundo Mancini (1978, p.3) e Revista Paulista de Contabilidade (1929, 

p.294), Estanislau Kruszynski e Carlos de Carvalho, dentre outras atividades de 

natureza contábil, colaboraram também na organização do Banco de São Carlos, 

estabelecimento de crédito que tinha como presidente o coronel Paulino Carlos de 

Arruda Botelho, ocupando Carlos de Carvalho o cargo de contador e Kruszynski o 

cargo de tesoureiro. 

D’Auria (1953, p.16) assevera que Carlos de Carvalho desempenhava a 

função de “coletor do Tesouro em S.Carlos”, quando foi convidado a assumir o cargo 

de chefe da Seção de Contabilidade da Secretaria da Fazenda do Estado de São 

Paulo, desempenhando a partir de 1905 o aperfeiçoamento dos processos de 

contabilidade desta repartição. Conforme Revista Brasileira de Contabilidade (1920, 

p.6), Carlos de Carvalho foi por algum tempo funcionário público federal em São 

Carlos, e em 1894 foi nomeado exator das rendas estaduais do município. 
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A obra de Mancini tem por principal objetivo o resgate da memória de 

Estanislau Kruszynski, com quem conviveu e trabalhou no período de 1919 a 1924, 

ano de falecimento de Kruszynski. Segundo Mancini (1978, p.3), nos necrológios e 

compêndios especializados de ilustres contábeis patrícios como Carlos de Carvalho, 

não se vislumbra qualquer referência à personalidade de quem foi, segundo Mancini, 

o verdadeiro mestre da contabilidade no Brasil. 

Acrescenta ainda Mancini (1978, p.4): 
São Carlos, além de orgulhar-se de ter sido a pioneira do ensino e da 
prática da contabilidade, deve ainda vangloriar-se de assistir-lhe o direito de 
reivindicar o título de precursora da implantação da contabilidade pública no 
Brasil, sendo certo e incontestável que nesta cidade se estabelecia, pela 
primeira vez, de forma completa e definitiva, a contabilidade pública pelo 
método das partidas-dobradas, sistema logismográfico, desde que, a nossa 
Prefeitura Municipal foi a primeira do Brasil a inaugurar a sua contabilidade 
patrimonial, financeira e orçamentária, com os respectivos sistemas de 
contas em bases técnicas, nos moldes da contabilidade pública que se 
praticava na Itália. 
E a organização da contabilidade da Prefeitura Municipal de São Carlos foi 
delineada e orientada por Estanislau Kruszynski no ano de 1892 e por 
conseguinte, obra inteiramente sua. A execução, na prática, é que estava a 
cargo de Carlos de Carvalho que aqui exercia a profissão de guarda-livros e 
depois de contador da Municipalidade Sãocarlense. 

 

  

2.6 O GOVERNO DO PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAIS (1894-1898) 
 

 

Com o governo de Prudente de Morais, o Brasil passou a ter o primeiro 

presidente civil da República. A ascensão deste político paulista significou o 

afastamento dos ideais da classe média representada antes no poder e o retorno 

dos grandes proprietários, que novamente se uniam sob o comando da fração ligada 

ao café.  

Seguindo o lema a ordem com a lei e a paz com a ordem, Prudente de 

Morais buscou em seu governo encerrar a fase revolucionária dos primeiros anos da 

República e extinguir a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Além disso, 

teve que enfrentar a Revolta de Canudos, que abalou profundamente o país. 

Em plena crise econômica, em consequência da crise do Encilhamento, 

Prudente de Morais enfrentou intensa oposição política, liderada por militares 

florianistas e por parcelas dos setores médios da população, que representaram 

uma ameaça à sua administração durante boa parte de seu governo. 
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Por motivo de doença, Prudente de Morais licenciou-se do cargo em 

novembro de 1896, sendo substituído pelo vice-presidente Manuel Vitorino Pereira, 

que lhe fazia oposição, agravando a crise política. Reassumiu a presidência na nova 

sede do governo, o Palácio do Catete, em 1897. 

Ao final de 1897 deu-se o ápice da confrontação no atentado contra 

Prudente de Morais, ocasião em que o ministro da Guerra, Marechal Carlos 

Bittencourt, foi assassinado. Esse grave acontecimento deu a Prudente de Morais a 

oportunidade de esmagar a oposição florianista, decretando Estado de sítio por 30 

dias. O atentado resultou num longo afastamento dos militares da política. 

 
 

2.6.1 ENSINO E LITERATURA CONTÁBIL NA PRIMEIRA DÉCADA 
REPUBLICANA  

 

 

Conforme Saes e Cytrynowicz (2001, p.37), o ensino comercial, que tem sua 

origem na intenção da “Aula de Comércio”, promulgada através de decreto de 

D.João VI após sua chegada ao Brasil em 180813, foi, até meados do século XX, o 

principal núcleo de formação dos profissionais ligados à gestão dos negócios 

públicos e privados do Brasil. No ensino comercial, identificado principalmente com a 

formação do contador, havia um aprendizado formal de técnicas relativas à gestão 

dos negócios. 

Segundo Bielinski (2012), na educação do século XIX, o culto ao 

bacharelismo prevaleceu, com total ojeriza ao trabalho braçal e mecânico. A 

mentalidade preconceituosa da época ligava os trabalhos manuais e mecânicos aos 

trabalhos realizados pelos escravos e pela classe mais humilde, criando assim fortes 

barreiras ao ensino técnico-profissionalizante. Formar-se doutor era ter a 

possibilidade de subir no status social e econômico, mas tornar-se fabricante, 

negociante ou lavrador era situação não desejável para a maioria dos jovens.  

Saes e Cytrynowicz (2001, p.40) asseveram que o curso de comércio não 

devia desfrutar prestígio semelhante ao diploma de bacharel em Direito para os 

jovens da elite brasileira. Além disso, a própria prática comercial devia fornecer 

                                                 
13 A Aula de Comércio somente veio a se realizar efetivamente na década de 1840. 
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grande parte do conhecimento necessário à gestão dos negócios. Martins, Silva e 

Ricardino Filho (2006, p.117) destacam duas personalidades que tiveram os 

primeiros contatos com a contabilidade como aprendizes em empreendimentos 

comerciais ou industriais: Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, e Horácio 

Berlinck.  

Conforme Saes e Cytrynowicz (2001, p.41), na segunda metade do século 

XIX, novas condições econômicas devem ter estimulado a valorização do ensino 

comercial. A expansão cafeeira, o Código Comercial, o estabelecimento de estradas 

de ferro e de empresas de serviços urbanos, inclusive por meio de investimentos 

estrangeiros, são indicadores da crescente complexidade da economia. Nesse 

quadro, um conhecimento mais rigoroso dos princípios do comércio e gestão dos 

negócios tornou-se imperioso. 

Segundo Bielinski (2012), em 1846 a Aula de Comércio teve sua 

denominação mudada para Aula de Comércio da Corte. Em 1856 a mesma foi 

convertida no Instituto Comercial da Corte ou do Rio de Janeiro. Segundo Schmidt 

(2002, p.206), a partir de 1863 este instituto passou a oferecer a disciplina de 

Escrituração Mercantil como forma de qualificar seus alunos para a prática do 

registro contábil. Além da falta de atrativos já mencionada para a realização de um 

curso de comércio, o curso ministrado no Instituto Comercial do Rio de Janeiro era 

pago e diurno, portanto acessível a uma pequena parcela da população que tinha 

condições de arcar com as despesas de instrução e que tivesse tempo disponível 

para estudar em horário diurno. 

Bielinski (2012) afirma que em 1882 foram encerradas as atividades do 

Instituto Comercial, principalmente em decorrência de um número insuficiente de 

alunos interessados em frequentar o curso. Neste mesmo ano, ocorreu a iniciativa 

da criação do Curso Comercial do Imperial Liceu de Artes e Ofícios do Rio de 

Janeiro. Pelo fato de ser um curso gratuito e em horário noturno, atraiu o interesse 

de um grande número de alunos. Este provavelmente seria o único curso formal de 

comércio vigente na ocasião da proclamação da República. 

De acordo com Saes e Cytrynowicz (2001, p.42), na Primeira República 

acentuam-se as condições favoráveis à expansão do ensino comercial. No plano 

econômico, manteve-se o crescimento da produção cafeeira (apesar de crises 

recorrentes), acelerando o processo de urbanização. Paralelamente houve o 

estabelecimento de grandes indústrias e a multiplicação do número de casas 
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comerciais importadoras e exportadoras, de bancos e de outras empresas. Não 

menos importante foi a supressão do trabalho escravo, a imigração e a introdução 

da forma de trabalho livre e assalariada. Na economia, ganha importância a gestão 

das atividades produtivas e também o controle administrativo dos fluxos de produtos 

e dinheiro, demandando pessoas habilitadas a exercê-los. O próprio governo no 

período republicano ganha novas dimensões, multiplicando seus órgãos 

administrativos, cada vez mais especializados, o que exigia uma burocracia apta a 

desempenhar essas funções. Finalmente, o processo de urbanização ampliava a 

parcela da população identificada, em linhas gerais, como de classe média que, sem 

ter acesso aos cursos superiores tradicionais (Direito, Medicina e Engenharia), 

almejava por uma formação profissional que permitisse sua ascensão social.  

Segundo Schmidt (2002, p.206), em 1890, a Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro passou a oferecer a disciplina Direito Administrativo e Contabilidade, 

seguindo a tendência de colocar a Contabilidade como uma disciplina intimamente 

ligada ao Direito. 

Em 1891, conforme Ericeira (2007, p.82), na Escola de Comércio Centro 

Caixeiral, em São Luís do Maranhão, passa a funcionar um curso secundário de 

contabilidade, em aulas noturnas, seguindo a tradição das Aulas de Comércio do 

Maranhão iniciadas na primeira metade do século XIX.  

De acordo com Martins, Silva e Ricardino Filho (2006, p.117), a Escola 

Politécnica de São Paulo teve seu primeiro regulamento outorgado pela Lei Estadual 

nº 191, de 24 de agosto de 1893. Na ocasião, a Politécnica foi definida como uma 

escola superior de matemática e ciências aplicadas às artes e indústrias. O 

regulamento instituiu dois tipos de cursos: o de formação de mão de obra técnica e o 

superior para formação de engenheiros. 

No ano seguinte, em 20 de novembro de 1894, foi baixado o Decreto 

Estadual nº 270-A instituindo o segundo regulamento. Nele foi fixada a existência de 

dois cursos fundamentais: o curso preliminar, com duração de um ano e o curso 

geral, com duração de dois anos. O objetivo de ambos era dar formação básica que 

permitisse melhor aproveitamento dos cursos superiores de engenharia. Para 

incentivar a frequência aos cursos fundamentais foram definidos diferentes graus de 

profissionalização aos estudantes que cursassem esses três anos.  Dentre as 

disciplinas instituídas no currículo do curso preliminar, encontrava-se a Escrituração 

Mercantil, ministrada pelo professor Horácio Berlinck. Conforme rezava o artigo 205 
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do Decreto nº 270-A, “A habilitação nas matérias do curso preliminar dá direito ao 

título de Contador”.  

Segundo Martins, Silva e Ricardino Filho (2006, p.118), a Escola Politécnica 

de São Paulo manteve a concessão do título de Contador até o ano de 1918, 

quando o Decreto Estadual nº 2.931 a extinguiu.  

Conforme Almada Rodrigues (1984, p.54), o Decreto Legislativo nº 98 do 

Distrito Federal (Rio de Janeiro), de 26 de junho de 1894, criou um novo Instituto 

Comercial. A Lei nº 53, de 23 de abril de 1897 estabeleceu, dentre outras 

disposições, que o curso teria duração de quatro anos, o horário das aulas seria das 

16 às 21 horas, e as casas que empregassem alunos do Instituto gozariam de 

redução de 20% dos impostos municipais, salvo o predial, exceto agências de 

loterias ou que explorassem o jogo, aplicável após um ano de exercício do emprego. 

Em 07 de maio de 1902, através do Decreto Legislativo nº 832, foi extinto o Instituto 

Comercial. 

Segundo Leite (2005, p.65), em março de 1891, em Juiz de Fora, sob a 

coordenação de Francisco Baptista de Oliveira, foi fundada a Sociedade Anônima 

Academia de Comércio, a qual só começou efetivamente a funcionar em julho de 

1894. O curso superior desta instituição, com duração de três anos, tinha a 

contabilidade dentre as disciplinas ministradas. Em 1899, conforme Polato (2008, 

p.15), foi fundada a Escola Prática de Comércio do Pará. 

Quanto à literatura contábil, D’Auria (1929, p.2) assevera que até 1930 

ocorreram dois ciclos de obras brasileiras sobre contabilidade. O primeiro ciclo foi o 

que antecedeu o Tratado de Escripturação Mercantil (1887), de Veridiano de 

Carvalho, o qual fez época, tendo alcançado mais de 20 edições. O segundo ciclo 

abriu-se em 1900, com as obras de Horácio Berlinck e Carlos de Carvalho, autores 

cultos e primeiros expositores dos princípios em que assenta a moderna 

contabilidade. A obra Manual Mercantil ou Encyclopedia Elementar do Commercio 

Brazileiro (1880), também teve Veridiano de Carvalho como autor. 

 Silva (2005, p.104) cita obras do primeiro ciclo, tais como A Metafisica da 

Contabilidade Commercial (1837), de Estevão Rafael de Carvalho, Compendio 

Commercial – Tratado Pratico de Direito e Escripturação Mercantil (1878), de 

Jeronymo Joaquim de Oliveira; Noções Elementares de Escripturação Mercantil 

(1882), de João Batista da Silva Sobrinho; Compendio de Escripturação Mercantil 

(1883), de Antonio Witruvio Pinto Bandeira e Aeccioli de Vasconcellos; Escripturação 
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Mercantil: Estudo Teórico e Prático (1885), de João Baptista da Silva Sobrinho; 

Tratado Elementar de Escripturação Mercantil ao alcance de todas as intelligencias 

(1886), de Vicente Ferreira da Cunha Avellar. 

Almada Rodrigues (1986, p.28) menciona, dentre outras, as obras A Ciência 

do Guarda-Livros (1836), do francês J. Jaclot, Guia Teórico-Prático de Escrituração 

Mercantil (1880), de Ildefonso de Souza Cunha; Guia Prático de Escrituração 

Mercantil, por Partidas Dobradas (1885), de Adolpho A. Guedes Alcoforado; 

Ciências das Finanças e Contabilidade (1887), de Teophilo de Souza Carvalho; 

Escripturação Mercantil (1894), de Joaquim Xavier Carneiro; Noções Praticas de 

Escripturação Mercantil (1896), de Francisco Alves da Costa; Vade mecum do 

Guarda-Livros (1897), de M.C. Rocha (1897); Direito e Escripturação Mercantil por 

partidas dobradas (1899), de José Augusto do Amaral Sobrinho.  

Mancini (1978, p.2) destaca a obra Curso de Escripturação Mercantil, de 

Antonio Tavares da Costa, publicada em 1897 e, conforme Revista Brasileira de 

Contabilidade (1930, p.388), aprovada pelo Conselho Superior de Instrução Pública 

do Distrito Federal. 

Mancini (1978, p.2) alude a alguns comentários sobre esta obra feitos em 

jornais do Rio de Janeiro: 
“... sendo o primeiro trabalho neste gênero que se apresenta no Brasil, não 
podemos deixar de lê-lo com a mais religiosa atenção para, em consciência, 
dizermos o que...”. 
Da Gazeta Comercial e Financeira, de 24/07/1.897 
“... sôbre escrituração mercantil não existia obra propriamente didática, mas 
um montão de coisas preparadas e amassadas para guarda-livros feitos. 
Saber ensinar esta matéria, por meio de palavras é difícil, e escrevê-lo, mais 
difícil ainda ...”. 
Do Jornal do Comércio de 15/08/1.897 
“... é sabido que não existe em língua vernácula livro algum sobre 
escrituração mercantil, por meio do qual possa qualquer indivíduo preparar-
se para o difícil e complicado cargo de livros ...” 
Do Jornal do Comércio de 15/08/1.897 
“... O nosso comércio constituindo aliás uma classe numerosa e respeitável, 
sofre muitas vezes a falta de competência de seus auxiliares e estes por 
sua vez prejudicam-se individualmente pela ausência de um preparo 
teórico-prático da escrituração mercantil e das matérias que mais 
diretamente entendem com as operações mercantís. 
A causa deste estado é, primeiramente, a falta de professores e, em 
segundo lugar, a de compêndios próprios àquele fim”. 
Do Jornal do Comércio de 11/09/1.897. 

 

Outras duas obras tiveram por autores dois dos fundadores da Escola de 

Comércio Álvares Penteado: Contabilidade aplicada ás empresas commerciaes, 
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industriaes, agricolas e financeiras (1896), de Horácio Berlinck; e Manual da 

Sciencia das Finanças (1898), de João Pedro da Veiga Filho. 
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CAPÍTULO III - 1898 A 1910 - A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DOS 
GOVERNADORES - OS GOVERNOS DOS PRESIDENTES CAMPOS SALES, 
RODRIGUES ALVES, AFONSO PENA E NILO PEÇANHA 
 

 

3.1 O GOVERNO DO PRESIDENTE CAMPOS SALES (1898-1902) 
 

 

Enquanto o presidente Prudente de Morais buscou a pacificação do país, 

Campos Sales priorizou a restauração das finanças nacionais. Seu programa de 

governo objetivava a solução da péssima situação financeira em que se encontrava 

o Brasil através de enérgica economia em todos os setores. 

Antes mesmo de sua posse, Campos Sales renegociou, em Londres, a 

dívida externa brasileira com a Casa Rothschild, agente financeiro do Brasil na 

Europa. Com este empréstimo de consolidação de dívida, denominado funding loan, 

o Brasil receberia 10 milhões de libras esterlinas, com 50 anos de prazo de 

amortização, carência de três anos para o pagamento dos juros da dívida e de treze 

anos para amortização do principal. Em garantia, foi penhorada a receita de todas as 

alfândegas da República e da Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Embora beneficiado pelo aumento das exportações de borracha, o quadro 

econômico se caracterizava pela queda do preço internacional do café, principal 

produto da pauta de exportações, alta da inflação, desvalorização da moeda e déficit 

governamental. Campos Sales buscou debelar a inflação através de uma política 

financeira monetarista, retirando moeda de circulação, com sua consequente 

valorização, além da realização de cortes nos gastos governamentais, visando a 

diminuição do déficit orçamentário.  

As medidas de austeridade tomadas pelo governo o tornaram muito 

impopular. Em 15 de novembro de 1902, ao deixar a presidência da República, 

Campos Sales conheceu a extensão de sua impopularidade. Uma imensa vaia 

acompanhou-o do Palácio do Catete à estação ferroviária. 

Este período também foi caracterizado pela adoção da Política dos 

Governadores, concebida por Campos Sales, a qual organizava uma política de 

reconhecimento das ordens políticas estaduais, tendo como contrapartida a 

independência do governo federal. Dessa forma, os governadores davam apoio 
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incondicional ao presidente e este reconhecia o domínio político das oligarquias 

estaduais. Conforme Lessa (1988, p.18), o controle da Câmara dos Deputados deu-

se através da reforma de seu regimento, que alterou a composição da Comissão de 

Verificação dos Poderes, encarregada de decidir a respeito da renovação do 

Legislativo. 

 

 

3.1.1 O AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA 

 

 

Conforme Varsano (1998, p.2), a República brasileira herdou do Império boa 

parte da estrutura tributária que esteve em vigor até 1930. Sendo a economia 

eminentemente agrícola e extremamente aberta, a principal fonte de receitas 

públicas durante o Império era o comércio exterior, particularmente o imposto de 

importação.  

A Constituição de 24 de fevereiro de 1891 adotou, sem maiores 

modificações, a composição do sistema tributário existente ao final do Império. 

Porém, tendo em vista a adoção do regime federativo, era necessário dotar os 

Estados e municípios de receitas que lhes permitissem a autonomia financeira. Foi 

adotado o regime de separação de fontes tributárias, sendo discriminados os 

impostos de competência exclusiva da União e dos Estados. Ao governo central 

couberam privativamente o imposto de importação, os direitos de entrada, saída e 

estadia de navios, taxas de selo e taxas de correios e telégrafos federais; aos 

Estados, foi concedida a competência exclusiva para decretar impostos sobre a 

exportação, sobre imóveis rurais e urbanos, sobre a transmissão de propriedades e 

sobre indústrias e profissões, além de taxas de selo e contribuições concernentes a 

seus correios e telégrafos. Quanto aos municípios, ficaram os Estados encarregados 

de fixar os impostos municipais de forma a assegurar-lhes a autonomia. Além disso, 

tanto a União como os Estados tinham poder para criar outras receitas tributárias. 

Amed e Negreiros (2000, p.232) asseveram que muitos impostos foram 

aproveitados daqueles que eram cobrados no Império, sendo que estes foram 

redistribuídos de acordo com a estrutura republicana. Duas lacunas podem ser 

observadas na discriminação de rendas: a superposição de tributos, sendo que, 

muitas vezes, União e Estado encontravam-se em concorrência tributária, e a não 
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contemplação dos municípios, sendo que os tributos destes ficavam a critério do 

Estado a que pertenciam, o que era uma prática que já vinha do período regencial.  

Varsano (1998, p.2) observa que os impostos discriminados na Constituição 

de 1891 são tributos sobre o comércio exterior ou impostos tradicionais sobre a 

propriedade ou sobre a produção e as transações internas. Existiam ainda à época 

da proclamação da República impostos sobre vencimentos pagos por cofres 

públicos e sobre benefícios distribuídos por sociedades anônimas. Quanto à 

tributação de fluxos internos de produtos, desde 1892 foi organizada a cobrança de 

um imposto sobre o fumo. Ainda antes do final do século XIX a tributação foi 

estendida a outros produtos, estabelecendo-se o imposto de consumo, tratando-se 

este último, conforme Amed e Negreiros (2000, p.233), da formação embrionária do 

que hoje conhecemos como Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

Embora ao governo do presidente Campos Sales tenha sido atribuída a 

reputação pela instituição dos impostos sobre o consumo que tanto descontentaram 

a sociedade brasileira da época, já no penúltimo ano do governo do Prudente de 

Morais (1897) foram tomadas medidas visando o aumento da arrecadação tributária, 

face ao crescente déficit público, devido principalmente aos dispêndios militares nos 

combates das insurreições armadas e a crise econômica oriunda do Encilhamento. 

Diversos decretos foram emitidos regulamentando impostos sobre o consumo de sal, 

fósforos, fumo e bebidas. Além disso, foram regulamentados o imposto sobre 

dividendos de bancos e sociedades anônimas, o imposto do selo, o imposto sobre 

vencimentos e subsídios, o imposto de transporte, o imposto de indústrias e 

profissões, as taxas de consumo de água no Distrito Federal e o imposto de 

transmissão de propriedade1. 

Entretanto, foi no governo do presidente Campos Sales que a política fiscal 

se intensificou ainda mais. Com a colaboração de seu ministro da Fazenda, Joaquim 

Murtinho, foram regulamentados os impostos sobre o consumo de perfumarias, 

calçados, especialidades farmacêuticas, conservas, vinagre, velas, chapéus, 

bengalas, tecidos de lã e algodão e cartas de jogar2. O Decreto Legislativo nº 641 de 

14 de novembro de 1899 estabeleceu o processo de arrecadação dos impostos de 

consumo, regulamentado pelo Decreto nº 3.535 de 21 de dezembro de 1899. 
                                                 
1 Decretos nºs 2.559/1897, 2.573/1897, 2.773/1897, 2.774/1897, 2.775/1897, 2.777/1897, 2.778/1897, 
2.791/1898, 2.792/1898, 2.794/1898, 2.800/1898. 
2 Decretos nºs 3.214/1899, 3.226/1899, 3.254/1899, 3.255/1899, 3.256/1899, 3.267/1899, 3.272/1899, 
3.279/1899, 3.280/1899, 3.323/1899. 
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Campos Sales não cedeu às pressões contrárias, apesar das fortes 

resistências da sociedade. Tornou-se notória sua declaração: “Não posso obrigar 

ninguém a ser patriota, mas posso obrigar todos a obedecer às leis”. Em resposta, a 

população passou a tratá-lo pela alcunha de “Campos Selos”. 

Segundo Varsano (1998, p.3), na órbita estadual, o imposto de exportação 

era a principal fonte de receita, sendo que este imposto era cobrado tanto sobre as 

exportações para o exterior como nas operações interestaduais. Outros tributos 

relativamente importantes eram o imposto de transmissão de propriedade e o 

imposto sobre indústrias e profissões. O último era também a principal fonte de 

receita tributária municipal, secundado pelo imposto predial. 

 

 

3.1.2 A ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO 

 

 

Conforme Fundação Escola Álvares Penteado (2002, p.28), na cidade de 

São Paulo o crescimento da população e da economia foi exponencial: entre 1872 e 

1920, a população cresceu de 31.385 para 579.033 habitantes, graças à imigração 

estimulada pelos fazendeiros. Muitos imigrantes permaneceram na cidade e 

engrossaram a reserva de mão de obra para a industrialização. Nos primeiros trinta 

anos do século XX a cidade de São Paulo mudou de perfil e de identidade. 

As boas perspectivas econômicas atraíram companhias estrangeiras que 

participaram ativamente do desenvolvimento paulista. No recenseamento do Brasil 

de 1910, São Paulo já ocupava o primeiro lugar no movimento fabril, com 4.145 

estabelecimentos e 83.998 operários, sendo que levantamentos realizados em 1900 

indicavam a existência de 165 estabelecimentos industriais e 50 mil operários. 

Muitos imigrantes participaram desse processo, mas alguns cafeicultores 

destacaram-se na transferência do capital agrário para os negócios urbanos. 

Segundo Fundação Escola Álvares Penteado (2002, p.32), a cidade de São 

Paulo se tornou um promissor centro de negócios, já preocupado com a precisão da 

escrituração contábil. Os guarda-livros eram disputados, pois era necessário um 

conhecimento organizado. Nos maiores empreendimentos a presença de contadores 

britânicos garantia a qualidade da escrita, sendo estratégico fazer um estágio com 
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esses profissionais para a expertise no ofício de guarda-livros. O conhecimento 

específico adquiria-se na prática, pois não existiam escolas de comércio. 

Carvalho (1916, p.14) cita Carvalho de Mendonça sobre a situação dos 

profissionais de contabilidade nas casas de comércio da época: 
“E’ uma lastima o que se observa em geral nas casas de commercio. Não 
são muitas as casas que têm pessoal competente, encarregado da 
contabilidade e escripturação. Individuos que mal conhecem os rudimentos 
de arithmetica, intitulam-se guarda-livros e até contadores, e eil-os a 
rabiscar livros de importantes casas de commercio e a servir de peritos em 
exames judiciaes e especialmente em fallencias, onde nada pesquisam por 
inepcia e ignorancia, e, algumas vezes, por suborno. Temos visto tanta 
coisa que bem formaria um capitulo de anecdotas e disparates, Em geral é 
o empirismo rotineiro que domina a contabilidade das casas de commercio, 
quando desde muito esta se tornou uma sciencia exata. Previnam-se os 
commerciantes. Entregando a contabilidade de sua casa a quem não dispõe 
de capacidade profissional, contravêm á lei e nunca lograrão as grandes 
vantagens de um systema racional e scientifico de escripturação. Com a 
instituição das “Academias e Institutos de Commercio” é de se esperar que 
se preparem contadores e guarda-livros, despertando o gosto pelos estudos 
da contabilidade e da escripturação mercantil. Já não é sem tempo”.  

 

Sá (2008, p.69) observa que o movimento dos contadores do Estado de São 

Paulo em favor do ensino especializado de sua área, indica que se buscou proteger 

não só a classe contábil, mas também a dos empresários, esta que é mercado de 

trabalho do contador. As metas parecem ter sido as de melhor qualidade de trabalho 

que facilitasse a administração dos negócios, fortalecesse o prestígio profissional e 

servisse de amparo contra os graves problemas nacionais.  

De acordo com Fundação Escola Álvares Penteado (2002, p.34), ao final do 

século XIX surgiram na cidade de São Paulo instituições como a Sociedade 

Humanitária dos Empregados no Comércio, o Grêmio do Comércio e o Grêmio dos 

Guarda-Livros. A Associação Comercial do Estado de São Paulo foi fundada em 

1894, reunindo profissionais do comércio e da indústria.  

Em 1895 o Grêmio dos Guarda-Livros de São Paulo, fundado no ano 

anterior, lançou a ideia da criação de uma escola de comércio. Dois anos depois o 

vereador João Pedro da Veiga Filho, professor de finanças e contabilidade pública 

da Academia de Direito, mais tarde denominada Faculdade de Direito do Largo de 

São Francisco, foi procurado por representantes do comércio, tendo à frente o 

professor Horácio Berlinck, da Escola Politécnica, com um memorial solicitando à 

municipalidade a abertura de uma escola de comércio.  Apesar do apoio pessoal do 

Dr. Veiga Filho, não se obteve sucesso nesta iniciativa, buscando-se então como 

alternativa a colaboração de empresários para realização deste projeto. 
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Conforme Álvares Penteado3 (1992 apud Schmidt, 2002, p.206), o objetivo 

da escola de comércio era o de aliar ao desenvolvimento agrícola o início da 

expansão industrial, com a necessidade de habilitar e criar especialistas para, 

internamente, preencher as rotineiras tarefas de contabilidade e controle de finanças 

e, externamente, dotar São Paulo de elementos capazes de articular o 

desenvolvimento dos negócios, ampliando fronteiras de atuação. 

Segundo Polato (2008, p.31), em 1901 João Pedro da Veiga Filho publicou o 

artigo “Escola de Comércio em São Paulo”, exprimindo o pensamento da classe 

comercial sobre a necessidade de fundação de uma escola comercial, na cidade de 

São Paulo, cujos estabelecimentos comerciais até então encontravam-se dominados 

por estrangeiros. Polato (2008, p.37) ressalta a influência que o modelo de ensino 

adotado pela Escola Prática de Comércio do Pará, fundada em 1899, exerceu no 

grupo que planejava a instalação de uma escola de comércio em São Paulo, pela 

semelhança da grade curricular da escola paraense com a proposta por Veiga Filho 

para a escola de São Paulo, devendo esta seguir os objetivos de um ensino “assaz 

genérico, assaz preciso e assaz prático”. 

Deste movimento foi inaugurada em 01 de junho de 1902 a Escola Prática 

de Comércio de São Paulo. Antônio Álvares Penteado, Horácio Berlinck, João Pedro 

da Veiga Filho e o senador Antônio Lacerda Franco destacaram-se entre os 

principais colaboradores deste empreendimento, ao qual também congregaram-se 

conhecidos comerciantes, banqueiros, industriais e políticos de São Paulo. As aulas 

tiveram início em 15 de julho de 1902, utilizando provisoriamente um prédio cedido 

pelo Conde Prates na Rua São José, atual Líbero Badaró, e posteriormente os 

salões do mosteiro de São Francisco, vizinho à Faculdade de Direito do Largo de 

São Francisco. Em 1906, Antônio Álvares Penteado doou um terreno no mesmo 

Largo de São Francisco, vizinho à Faculdade de Direito, fornecendo os recursos 

para a construção da escola, a qual a partir de 05 de janeiro de 1907 passou a ser 

denominada Escola de Comércio Álvares Penteado. 

Segundo Saes e Cytrynowicz (2001, p.43), Horácio Berlinck teve papel 

fundamental na fundação da Escola Prática de Comércio. Como funcionário das 

empresas de Antônio Álvares Penteado, proprietário, além de fazendas, de duas 

indústrias têxteis, uma de sacaria de juta e outra de lã, Berlinck aprendera 

                                                 
3 Álvares Penteado, Fundação Escola de Comércio. 90 anos servindo ao ensino comercial 
econômico – 1902 - 1992. São Paulo: Letras & Letras, 1992. 
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contabilidade com contadores escoceses que ali trabalhavam. Logo passou à 

condição de contador e administrador das empresas de Álvares Penteado, sendo 

também nomeado professor de contabilidade da Escola Politécnica de São Paulo 

em 1895. 

Francisco D’Auria, um dos mais ilustres alunos desta escola, foi admitido ao 

curso em 1903. D’Auria (1953, p.12) relata que o curso era noturno e com duração 

de três anos. Havia três aulas diárias de uma hora cada uma. As disciplinas do 

primeiro ano eram: português, aritmética, contabilidade, francês e inglês. No 

segundo ano eram ministrados português, contabilidade, francês, inglês e geografia 

econômica e estatística e no terceiro ano contabilidade, noções de ciências físicas e 

história natural e noções de direito. 

Para o estudo de contabilidade era utilizada a obra Questões de 

Contabilidade, de Horácio Berlinck, o qual ministrava essa disciplina no segundo e 

terceiro ano do curso (no primeiro ano a disciplina era ministrada pelo professor 

Francisco Rodrigues Lavras). D’Auria (1953, p.13) assim relata sobre Horácio 

Berlinck: 
Berlinck não era perfeito didata, devido à sua proverbial e simpática 
amnésia, mas era um Mestre admirável pela elevação que dava às 
questões de contabilidade, mormente quando versava matemática 
comercial e financeira. Muitas e muitas vezes, iniciava suas lições 
chamando-me ao quadro negro e ditando os elementos de fórmulas 
resolutórias dos problemas de cálculo aplicado. 

 

D’Auria (1953, p.23) assevera que a fundação da Escola Prática de 

Comércio em 1902 abriu uma nova era para a instrução e preparo do profissional da 

contabilidade. Com a denominação de “contador”, o antigo guarda-livros, produto da 

rotina, passou a ser um profissional consciente, mais culto e com mais capacidade 

para acompanhar a evolução da economia administrada. Esse grande passo deveu-

se a Horácio Berlinck, o qual, organizando a escola e orientando-a no sentido de seu 

aperfeiçoamento, prestou inestimável serviço à Pátria. Berlinck tinha em mente 

elevar o nível cultural do contador, pensando já nesta época na criação de um 

“Curso Superior”. 

Polato (2008, p.43) ressalta que nos anos seguintes ao da fundação da 

escola, o discurso que até então era dirigido à importância do ensino e a 

necessidade da criação de uma escola comercial, passa a partir de então a defender 

a organização da classe, pela criação de associações e revistas especializadas e 
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pela valorização da profissão contábil. As denominações anteriormente utilizadas de 

“Grêmio dos guarda-livros”, “Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio” 

e “Profissões comerciais” são cada vez menos utilizadas e o grupo passa então a 

utilizar o termo “contador” para designar sua atividade profissional. 

Segundo Sá (2008, p.72), consta que no Brasil a expressão “Contador” 

(usada em Portugal desde o século XIX), só se generalizou nacionalmente no 

princípio do século XX, substituindo a de “Guarda-Livros”, em razão da implantação 

das escolas de comércio, sugerindo maior responsabilidade cultural, mas conservou-

se a divisão das funções (havendo, portanto, Contadores e Guarda-Livros).  D’Auria 

(1921, p.8) classificava o guarda-livros como um simples escriturário, e o contador 

como um profissional preparado tecnicamente por meio das escolas de comércio, 

desempenhando além das funções administrativas, elevadas funções nas 

manifestações econômicas e financeiras, atuando não como empregado, mas como 

livre profissional. 

Conforme Fundação Escola Álvares Penteado (2002, p.54), foi-se instalado, 

em 1908, na Escola de Comércio Álvares Penteado, o primeiro curso universitário de 

contabilidade no país. O Curso Superior de Ciências Comerciais, iniciativa de um 

grupo de professores liderados por Leon Soarez, formou duas turmas e encerrou 

suas atividades em 1914, por falta de mercado de trabalho. 

 

 

3.2 O GOVERNO DO PRESIDENTE RODRIGUES ALVES (1902-1906) 
 
 

Conselheiro nos tempos do Império, Francisco de Paula Rodrigues Alves foi 

eleito o quinto presidente da República com apoio das elites de São Paulo e Minas 

Gerais. Seu governo foi marcado pela grande reurbanização realizada no Rio de 

Janeiro e por sua posição firme na eclosão da Revolta da Vacina, em 1904, quando 

enfrentou os militares rebeldes da Escola da Praia Vermelha e os derrotou. 

Em fevereiro de 1906 foi assinado o Convênio de Taubaté, por iniciativa dos 

governadores dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

introduzindo a chamada política de valorização do café. Conforme Furtado (1961, 

p.200), a partir da crise de 1893, que foi particularmente prolongada nos EUA, 

começaram a declinar os preços do café no mercado mundial. O valor médio da 
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saca exportada em 1896 foi de 2,91 libras, contra 4,09 naquele ano. Em 1897 

ocorreu nova depressão no mercado mundial, declinando os preços nos dois anos 

seguintes até alcançar 1,48 libra em 1899. Se os efeitos da crise de 1893 puderam 

ser absorvidos por meio da depreciação do real, ou réis, a situação de extrema 

pressão sobre a massa de consumidores urbanos, que já existia em 1897, tornou 

impraticável insistir em novas depreciações. Exatamente nessa etapa em que se 

fazia impraticável apelar para o mecanismo cambial a fim de defender a 

rentabilidade do setor cafeeiro, configura-se o problema da superprodução. Os 

estoques de café, que se avolumavam ano a ano, pesavam sobre os preços, 

provocando uma perda permanente de renda para os produtores e para o país. A 

ideia de retirar do mercado parte desses estoques amadurece cedo no espírito dos 

dirigentes dos Estados cafeeiros, cujo poder político e financeiro fora amplamente 

acrescido pela descentralização republicana. No convênio, celebrado em Taubaté, 

definem-se as bases do que se chamaria política de “valorização” do produto. Em 

essência, essa política consistia no seguinte: 

a) com o fim de restabelecer o equilíbrio entre oferta e procura de café, o governo 

interviria no mercado para comprar os excedentes;  

b) o financiamento dessas compras se faria com empréstimos estrangeiros;  

c) o serviço desses empréstimos seria coberto com um novo imposto cobrado em 

ouro sobre cada saca de café exportada;  

d) a fim de solucionar o problema a mais longo prazo, os governos dos Estados 

produtores deveriam desencorajar a expansão das plantações. 

Desta forma, a política garantia um preço mínimo por saca de café, 

passando o governo a comprar os estoques excedentes do produto. O governo, 

então, formaria estoques de café que poderiam ser lançados no mercado toda vez 

que houvesse uma redução na produção, mantendo-se os preços estáveis a longo 

prazo. O governo federal se mostrou contrário ao convênio, visto que o presidente 

Rodrigues Alves, adepto do liberalismo econômico, era contrário a qualquer tipo de 

intervenção do Estado na economia. Além disso, Fausto (1977, p.217) observa que 

a Casa Rothschild, principal credora do governo federal, opôs-se abertamente ao 

convênio, temendo que uma empreitada arriscada viesse a produzir nova bancarrota 

financeira, repercutindo na retomada do pagamento da dívida. 

Ainda assim, o convênio foi efetivado pelo Decreto Legislativo n.º 1.489, de 6 

de agosto de 1906, embora tenha ficado pendente a criação da Caixa de Conversão, 
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a qual garantiria o lastro em ouro da moeda nacional, buscando-se estabilizar a taxa 

cambial em níveis mais baixos. 

Outros fatos relevantes neste período foram a incorporação do Acre e o 

auge do ciclo da borracha no Brasil, cuja participação no valor das exportações 

brasileiras, conforme Furtado (1961, p.195),  subiu de 10 por cento em 1890 para 39 

por cento em 1910,  cabendo ao país 97% da produção mundial. As exportações de 

borracha, que já haviam colaborado o governo anterior no ajuste das contas 

públicas, no governo do presidente Rodrigues Alves subsidiaram obras públicas, 

especialmente o remodelamento urbano da cidade do Rio de Janeiro, capital da 

República. 

 

 

3.2.1 A REORGANIZAÇÃO DAS DELEGACIAS FISCAIS DO TESOURO 
 
 

Através do Decreto Legislativo nº 1.178, de 16 de janeiro de 1904, foram 

criados os cargos de Contador e Procurador Fiscal das Delegacias Fiscais do 

Tesouro em cada um dos Estados. 

O Decreto nº 5.390, de 10 de dezembro de 1904, com base o Decreto 

Legislativo nº 1.178, reorganizou as Delegacias Fiscais do Tesouro Federal. Dentre 

as disposições do referido decreto, o artigo 7º tratou das competências da 

Contadoria das Delegacias Fiscais do Tesouro: 
Art. 7º A Contadoria é encarregada da escripturação de contabilidade da 
receita e despeza. Compete-lhe: 
1º Tomar, nos prazos marcados nas leis e regulamentos, as contas de todos 
os encarregados da arrecadação e dispendio dos dinheiros publicos e 
outros valores, qualquer que seja o Ministerio a que pertençam e, 
extraordinariamente, todas as vezes que as circumstancias o exigirem; 
2º Fazer o exame moral e arithmetico das guias de entrada de dinheiros na 
Thesouraria, bem assim o de todos os papeis, em virtude dos quaes tenha 
de sahir qualquer somma dos cofres della; 
3º Escripturar os creditos abertos pelos diversos Ministerios, para suas 
respectivas despezas, comprehendidos na ordem da distribuição do 
Ministerio da Fazenda; 
4º Organizar os orçamentos da receita e despeza e as tabellas que devam 
acompanhal-os; 
5º Organizar os balanços mensaes e definitivos e as respectivas tabellas, 
observando a respeito a circular do Ministerio da Fazenda, n. 47, de 18 de 
agosto de 1897; 
6º Escripturar o livro auxiliar do Grande Livro da Divida Publica e organizar 
as folhas para o pagamento dos juros das apolices; 
7º Fazer o assentamento de todos os empregados activos e inactivos; 
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8º Organizar as folhas de pagamento de taes empregados e o processo 
relativo a este ramo de serviço; 
9º Organizar a relação dos pensionistas da União que accrescerem ou 
forem eliminados, com o competente augmento ou diminuição na verba 
respectiva, afim de ser enviada ao Thesouro com o orçamento; 
10. Liquidar a divida activa e passiva e escriptural-a em livros auxiliares, por 
meio de contas correntes; 
11. Escripturar em livros auxiliares especiaes os dinheiros de orphãos e 
ausentes; 
12. Examinar os precatorios de embargos, penhora e levantamento de 
dinheiros de ausentes e quaesquer outros, informando de facto, á vista do 
que constar da respectiva escripturação, si podem ou não ser cumpridos; 
13. Fazer o assentamento dos proprios nacionaes e a escripturação relativa 
aos terrenos de marinha; 
14. Organizar os quadros das dividas activa e passiva, que devem ser 
remettidos ao Thesouro com os balanços definitivos. (Decreto n. 870, de 22 
de novembro de 1851, art. 15; decreto n. 5245, de 5 de abril de 1873, art. 
10, alinea 11º; decreto legislativo n. 1178, de 16 de janeiro de 1904, art. 1º, 
§ 16.) 

 

Já o artigo 25 do mesmo decreto tratou das atribuições do Contador, como 

chefe da Contadoria das Delegacias Fiscais do Tesouro: 
Art. 25. O contador é o chefe da Contadoria e compete-lhe: 
1º Dirigir e fiscalizar os trabalhos da contadoria; 
2º Informar, por escripto, todos os negocios de sua competencia; 
3º Tomar o ponto dos empregados; 
4º Assignar os termos de abertura dos livros e talões do expediente das 
Mesas de Rendas e Collectorias; 
5º Ter, debaixo de sua guarda, emmaçados e classificados todos os papeis, 
até que finde o negocio a que disserem respeito. (Lei de 4 de outubro de 
1831, art. 62; decreto n. 870, de 22 de novembro de 1851, arts. 35 e 36; 
decreto n. 5245, de 5 de abril de 1873, arts. 1º e 6º, paragrapho unico e art. 
10, 8º alínea; decreto legislativo n. 1178, de 16 de janeiro de 1904, art. 1º; 
circular do Ministerio da Fazenda n. 7, de 20 de março de 1889). 

 
 
3.2.2 O DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.339 DE 09 DE JANEIRO DE 1905 

 

 

O Decreto Legislativo nº 1.339, de 09 de janeiro de 1905, declarou a 

Academia de Comércio do Rio de Janeiro instituição de utilidade pública, 

reconhecendo os diplomas por ela oferecidos como de caráter oficial. O decreto 

estendeu as mesmas disposições à Escola Prática de Comércio de São Paulo 

(posteriormente denominada Escola de Comércio Álvares Penteado) e aos alunos 

diplomados pelo extinto Instituto Comercial do Rio de Janeiro e pela Academia de 

Comércio de Juiz de Fora. 
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Conforme artigo primeiro, parágrafos primeiro à sexto do referido decreto, as 

instituições manteriam dois cursos: 
§ 1º A Academia de Commercio manterá dous cursos: um geral, habilitando 
para o exercicio das funcções de guarda-livros, perito judicial e empregos de 
Fazenda e o outro, superior, habilitando mais para os cargos de agentes 
consulares, funccionarios do Ministerio das Relações Exteriores, actuarios 
de companhias de seguros e chefes de contabilidade de estabelecimentos 
bancarios e grandes emprezas commerciaes. 
§ 2º O curso geral comprehende o ensino de portuguez, francez, inglez, 
arithmetica, algebra, geometria, geographia, historia, sciencias naturaes 
inclusive o reconhecimento de drogas, tecidos e outras mercadorias, noções 
de direito civil e commercial, e legislação de Fazenda e aduaneira, pratica 
juridico-commercial, calligraphia, stenographia, desenho e escripturação 
mercantiI. 
§ 3º O curso superior, do qual é preparatorio o curso geral, comprehende o 
ensino de geographia commercial e estatistica, historia do commercio e da 
industria, technologia industrial e mercantil, direito commercial e maritimo, 
economia politica, sciencia das finanças, contabilidade do Estado, direito 
internacional, diplomacia, historia dos tratados e correspondencia 
diplomatica, allemão, italiano, hespanhol, mathematica superior, 
contabilidade mercantil comparada e banco modelo. 
§ 4º O ensino em geral será essencialmente pratico, devendo quanto ás 
mathematicas, ser todo de applicação ao commercio e, quanto ás linguas 
referidas, será effectuado de modo a que os alumnos consigam fallar e 
escrever correctamente o idioma leccionado. 
§ 5º Além das disciplinas obrigatorias nos cursos regulares, poderá a 
Academia de Commercio estabelecer aulas livres de outras materias, 
conforme melhor convier á elevação do nivel moral e intellectual dos que se 
dedicara á carreira do commercio. 
§ 6º Os diplomas conferidos pela Academia de Commercio não constituem 
privilegio, mas importam a presumpção legal de habilitação para as 
funcções a que elles se referem, dispensando os habilitados de outras 
provas e de concurso. 

 

Segundo Saes e Cytrynowicz (2001, p.43), o curso superior não concedia o 

título de bacharel (como os de Direito) ou de doutor (como os de Medicina), 

indicando uma clara diferenciação de status entre os que concluíam esses diferentes 

cursos. De qualquer modo, os portadores de diplomas tinham algumas regalias, 

como a dispensa da prestação de concurso para o exercício de algumas das 

funções a que estavam habilitados. 

A Lei nº 969 de 1º de dezembro de 1905, do Estado de São Paulo, 

concedeu à Escola de Comércio Álvares Penteado, além de isenção de impostos, a 

possibilidade dos alunos diplomados pela escola serem nomeados, 

independentemente de concurso ou quaisquer outras provas de habilitação 

intelectual, para os cargos de escrituração ou de contabilidade em qualquer das 

repartições públicas do Estado. 
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Saes e Cytrynowicz (2001, p.44) asseveram que a Escola de Comércio 

Álvares Penteado, atualmente Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, 

passou a ser, ao lado da Academia de Comércio do Rio de Janeiro, uma referência 

para o ensino comercial. Entretanto, esses autores ressaltam que a Academia de 

Comércio, embora fosse uma entidade privada, mantinha fortes vínculos com o 

governo federal: instalada na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, era também 

órgão de consulta do governo para questões relativas ao comércio e à indústria. Tal 

proximidade com o governo federal fazia com que a Academia de Comércio 

estivesse bastante ligada a ele e também mais voltada às questões de Estado. Já a 

Escola de Comércio Álvares Penteado nasceu com apoio das empresas e dos 

empresários da cidade e certamente seus alunos iriam atender às necessidades da 

economia em expansão.  

A Academia de Comércio do Rio de Janeiro foi fundada por Cândido Mendes 

de Almeida, em 1902. A quantidade de trabalhos sobre a Academia de Comércio do 

Rio de Janeiro é ínfima se comparada à Escola de Comércio Álvares Penteado, 

fundada também no mesmo ano. Artigo do Jornal O Estado de S.Paulo de 16 de 

fevereiro de 1907 (1907, p.3), destaca a criação do Museu Comercial em 1906, pela 

Academia de Comércio do Rio de Janeiro, constituindo-se um órgão de consulta do 

governo. Anexo ao museu foi criado uma biblioteca especial técnica, onde estariam 

dispostas as principais publicações relativas às ciências comerciais e assuntos 

relacionados. Conforme o jornal, tais iniciativas foram efetuadas pelos próprios 

estudantes da academia, auxiliados pelos respectivos lentes e sob a orientação do 

diretor Cândido Mendes de Almeida. Através do Decreto nº 8.206, de 8 de setembro 

de 1910, foi transferida a sede da Academia de Comércio, do edifício da Escola 

Politécnica para o edifício onde se encontrava instalado o Museu Comercial, na 

praça Quinze de Novembro. 

O Decreto Legislativo nº 1.423, de 27 de novembro de 1905, estendeu à 

Escola Comercial da Bahia, fundada em 12 de março do mesmo ano, as disposições 

do Decreto nº 1.339, de 09 de janeiro de 1905. Conforme Sá (2008, p.72) a referida 

instituição, atualmente denominada Fundação Visconde de Cairu, valorizou-se com 

a iniciativa do Coronel Domingos Silvino Marques, quando presidente da Associação 

Comercial, com apoio total do comércio, sendo a fundação solene feita na 

Associação Comercial da Bahia. 
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Através do Decreto Legislativo nº 2.305, de 21 de Dezembro de 1910, a 

Academia de Comércio de Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul, também foi 

declarada de utilidade pública. 

Conforme Schmidt (2002, p.206), em 1907 foi fundada em São Paulo a 

Escola de Comércio Mackenzie College. 

Nos anos seguintes, as disposições do Decreto nº 1.339 seriam estendidas 

a outras escolas de comércio, as quais passaram a ter grande influência na 

formação da nova geração de contabilistas. Santos (1927, p.33), faz alusão a estas 

mudanças: 
Olhando para o futuro vemos a nova geração que se prepara nas escolas 
de commercio, seguindo um curso regular, que os habilitará para a lucta da 
profissão, dispondo de outras facilidades de que não dispoz, em seu tempo, 
a geração anterior, quando o estudo era sobre as escrivaninhas do trabalho 
exhaustivo do dia e, depois, á noite, a sós, debruçada sobre os livros, nas 
secretárias, aprofundando os conhecimentos theoricos. Luctando com todas 
essas dificuldades, ainda sim se prepararam para deixar um nome que 
brilha na historia da contabilidade, produzindo obras que nos fazem venerar 
a sua memoria. Desta nova geração, que se dispõe de tão bons elementos, 
devemos esperar muito para a elevação e consideração da nossa classe. 
Não se deve ella circumscrever ao trabalho em seus escriptorios, 
applicando só para a vida os conhecimentos que recebeu nas escolas de 
commercio, mas deve produzir serviços á classe, deixando escriptos que lhe 
conserve o nome e que rememore os fructos dessa geração aos futuros 
contabilistas, que surgirão nas gerações seguintes. Espelhem-se nas obras 
dos que fôram e deixem outras de exemplo para os vindouros. 

 
 

3.2.3 A MODERNIZAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO MERCANTIL NO GOVERNO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

Conforme D’Auria (1953, p.15) o Decreto nº 1.335, de 12 de dezembro de 

1905, do governo do Estado de São Paulo, deu origem a um progresso imenso na 

administração financeira de São Paulo, da União e de todo o País. Este decreto 

dispôs em seu Artigo 1º: “Fica estabelecida, no Tesouro do Estado, a escrituração 

em forma mercantil” e, no Artigo 4º: “A escrituração a que se refere o presente 

decreto começará a ser feita no dia 1º de janeiro de 1906”. 
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Figura 3 – Decreto nº 1335 de 12 de dezembro de 1905 
Fonte: Imprensa Oficial do Governo do Estado de São Paulo, 2012 

 

Francisco D’Auria, que a partir de 1906 passou a integrar a Seção de 

Contabilidade da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, sob a chefia de 

Carlos de Carvalho, relata que antes dessa inovação, a escrita do Tesouro não era 

totalmente satisfatória. Segundo D’Auria (1953, p.16), devia estar já no pensamento 

dos homens públicos de São Paulo uma intervenção oficial no mercado de café, 

dado que se previa uma crise na economia paulista por excesso de produção e 

acentuada queda de preços. Estas duas razões, principalmente a segunda, 

deveriam alertar o “espírito sagaz” do Coronel Luiz Gonzaga de Azevedo, Inspetor 

do Tesouro, no sentido de aperfeiçoar os processos de contabilidade da repartição 

que chefiava, tanto mais que havia chegado ao seu conhecimento a fama de notável 

guarda-livros que era Carlos de Carvalho, “coletor do Tesouro em São Carlos”. 

Segundo Mascarenhas (1922, p.17), em 1905, envolvia-se o Estado de São 

Paulo em dois grandes empreendimentos: a encampação da Estrada de Ferro 

Sorocabana e a valorização do café, por meio do Convênio de Taubaté. Carlos de 

Carvalho, dada sua reconhecida competência, foi convidado para acompanhar 

essas duas operações nos seus mínimos detalhes, além de também empreender a 

reforma da escrituração do Tesouro através do estabelecimento da escrituração por 

partidas dobradas e pela introdução da contabilidade patrimonial ao lado da 

financeira.  
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Conforme Revista Brasileira de Contabilidade (1916, p.100): 
A contabilidade publica deve cogitar do estudo, da fiscalização e da 
escripturação de todos os factos de ordem economica que se verificam na 
administração. Taes factos, constituindo dous grande grupos: 1º 
administração do patrimonio e 2º execução do orçamento, a contabilidade 
respectiva é classificada em: 
a) contabilidade patrimonial; 
b) contabilidade financeira. 
A contabilidade patrimonial cogita do estudo, fiscalização e escripturação do 
activo e passivo e contabilidade financeira do estudo, fiscalização e 
escripturação da receita e despeza.  

 

Carvalho (1914, p.161) destaca a superioridade da escrituração por partidas 

dobradas sobre a escrituração por partidas simples: 
A escripturação por partida simples não registra o inteiro movimento dos 
elementos integraes do patrimonio, ao passo que a partida dobrada põe em 
evidencia todas as transformações soffridas pelo patrimonio em 
consequência dos factos administrativos ou de gestão. 

 

Conforme D’Auria (1953, p.17), o acontecimento máximo da época, para 

história da contabilidade pública do Brasil, foi o processo introduzido por Carlos de 

Carvalho no Tesouro de São Paulo. No Relatório da Secretaria da Fazenda, do ano 

de 1905, Capítulo 3º (Ativo e Passivo do Estado), elaborado por Carvalho, as 

primeiras palavras foram: 
Pela primeira vez o Tesouro do Estado de São Paulo apresenta o seu – 
balanço do ativo e passivo – completo e organizado de acordo com as 
normas, modernamente aconselhadas pelos mestres da contabilidade 
pública. 

 

Conforme Revista Paulista de Contabilidade (1926, p.21), afirma o senador 

João de Lyra Tavares sobre Carlos de Carvalho: 
Os seus triumphos nesse alto cargo, marcam conquistas de que irradiaram 
beneficios inestimaveis á ordem financeira em varios Estados e na União. E’ 
assim que a escripturação por partida dobrada, que elle ali instituiu, em 
harmonia com a escola italiana, foi em seguida adoptada por Minas Geraes, 
Rio de Janeiro e Paraná, conforme as suas instrucções aos emissarios dos 
respectivos governos e aos do governo da Republica que, em 1914, 
resolveu estabelecel-a tambem no Thesouro Nacional. 
Attendendo ao appello da Prefeitura desta cidade, então dirigida pelo exmo. 
sr. dr. Washington Luiz4, que resolvera reorganizar a Contabilidade 
Municipal, Carlos de Carvalho delineou o plano dessa remodelação e 
esclareceu, com as luzes de seu saber e da sua experiência, o processo a 
utilizar-se5. 

 

                                                 
4 Wahington Luiz foi prefeito da cidade de São Paulo de 1914 a 1919. 
5 Carlos de Carvalho foi auxiliado pelo seu filho Tarquínio de Carvalho e por Francisco D’Auria.  
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D’Auria (1953, p.30) menciona que sua convivência cotidiana com Carlos de 

Carvalho deu-se num longo e ininterrupto curso de treze a catorze anos de 

contabilidade, sendo seus ensinamentos e seu exemplo fatores da sua formação 

profissional. Conforme Revista Brasileira de Contabilidade (1920, p.6), em 1917, 

com a reorganização da Secretaria da Fazenda e do Tesouro do Estado de São 

Paulo, o cargo exercido por Carlos de Carvalho passou a denominar-se Diretor de 

Contabilidade.   

O método de escrituração adotado no Estado de São Paulo foi 

posteriormente adotado pela contabilidade federal, e por diversos outros Estados e 

municípios do país6.   
 

 

3.3 OS GOVERNOS DOS PRESIDENTES AFONSO PENA E NILO PEÇANHA 
(1906-1910) 
 

 

O presidente Afonso Pena, diferentemente de seu antecessor, apoiou o 

Convênio de Taubaté, passando o governo federal a ser fiador de um novo 

empréstimo externo, viabilizando o financiamento da compra de cerca de oito 

milhões de sacas de café, quase a metade do total da safra brasileira. Através do 

Decreto Legislativo nº 1.575, de 6 de Dezembro de 1906, foi criada a Caixa de 

Conversão, regulamentada pelo Decreto nº 6.267 de 13 de dezembro de 1906. A 

Caixa de Conversão tinha por finalidade a manutenção da estabilidade cambial, 

através da fixação da taxa nominal de câmbio. 

Conforme Fausto (1977, p.224), em 1908 o Estado de São Paulo contraiu 

um empréstimo de 15 milhões de libras esterlinas, avalizado pelo governo federal, 

com o objetivo de aumentar a capacidade de manutenção de estoques de café fora 

do mercado durante tempo suficiente para garantir o êxito de sua valorização. 

Afonso Pena incentivou a criação de parques industriais, a construção de 

linhas férreas e a modernização dos portos. Reorganizou a administração do 

Exército, sob a supervisão do ministro da Guerra, Hermes da Fonseca. Durante seu 

governo também promoveu a exploração dos sertões brasileiros, disponibilizando os 

                                                 
6 Conforme Carvalho (1914, p.185), exceção deve ser feita ao Estado de Pernambuco, cuja 
escrituração foi delineada por João Luiz dos Santos, baseada na logismografia de Giuseppe Cerboni. 
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recursos necessários para que Cândido Rondon realizasse a ligação telegráfica do 

Rio de Janeiro à Amazônia.  

Faleceu em junho de 1909, sendo substituído pelo vice-presidente Nilo 

Peçanha. Durante seu mandato, a tensão política se intensificou, principalmente 

devido à eleição presidencial, na qual se enfrentaram Hermes da Fonseca, sobrinho 

do ex-presidente Deodoro da Fonseca e ministro da Guerra do governo de Afonso 

Pena, e Rui Barbosa, que liderou a denominada “Campanha Civilista”. Essa eleição 

representou a primeira cisão da Política dos Governadores, pois os Estados de São 

Paulo e Bahia apoiaram Rui Barbosa, enquanto Minas Gerais e outros Estados 

apoiaram Hermes da Fonseca, que prevaleceu na disputa. 

 

  
3.3.1 A REFORMA DA LEI SOBRE FALÊNCIAS 

 

 

O Decreto Legislativo nº 2.024, de 17 de dezembro de 1908, regulamentou 

de forma abrangente o processo de falência. Dentre as inovações desta lei 

destacam-se a submissão das sociedades anônimas ao regime de falências e o 

estabelecimento da concordata preventiva e da concordata na falência. 

Conforme artigo terceiro do Decreto Legislativo nº 2.024, as sociedades 

anônimas se entenderiam como falidas se, além das obrigações líquidas e certas 

descritas no artigo primeiro da mesma lei, incorressem em perda de três quartos ou 

mais de seu capital social. 

De acordo com o artigo 39 do Decreto Legislativo nº 2.024, as sociedades 

anônimas seriam representadas na falência pelos seus administradores ou 

liquidantes, os quais ficariam sujeitos a todas as obrigações impostas ao falido.  

Conforme Título XIII do Decreto Legislativo nº 2.024, no caso de falência de 

sociedade anônima, os seus administradores ou liquidantes seriam punidos com as 

penas da falência culposa se, por sua culpa ou negligência, a sociedade fosse 

declarada falida. Os administradores ou liquidantes estariam sujeitos às penas da 

falência fraudulenta se, com o fim de criar vantagens para si ou para outrem, 

conhecendo o seu mal estado econômico, concorressem para piorar a posição dos 

credores na falência iminente.  
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Dentre os eventos de falência culposa encontravam-se a falta de livros e de 

sua escrituração, na forma exigida pelo Código Comercial, ou atraso nessa 

escrituração. Já dentre os atos de falência fraudulenta incluíam-se: 

− as perdas simuladas ou falsas nos livros e balanços, a diminuição do ativo ou 

aumento do passivo, inclusive através da declaração no balanço de créditos 

pagos e prescritos;  

− a ausência de livros ou a escrituração em livros inapropriados ou escrituração 

confusa e difícil de ser entendida, de modo a embaraçar a verificação dos créditos 

e a liquidação do ativo e passivo; 

− o não arquivamento e publicação, no prazo legal, de quaisquer das resoluções ou 

deliberações da sociedade, compreendidas no art. 91 do decreto nº 434, de 4 de 

julho de 1891; 

− o fornecimento de indicações inexatas sobre a importância do capital subscrito e 

efetivamente entrado para a sociedade; 

− a distribuição aos acionistas de dividendos manifestamente fictícios, diminuindo, 

assim, o capital social.  

 O Título VII do Decreto Legislativo nº 2.024 dispôs sobre a concordata na 

falência. Foi permitido ao falido a proposição de concordata a seus credores. Na 

falência das sociedades anônimas que não estivessem em liquidação, a proposta de 

concordata deveria ser apresentada, em nome da sociedade, pelos administradores, 

autorizados, para esse fim, por acionistas representando pelo menos dois terços do 

capital social. Já a concordata preventiva, tratada no Título XI do mesmo decreto, 

não poderia ser proposta por sociedades anônimas. 

Interessante observar que, conforme Revista Brasileira de Contabilidade 

(1917, p.158), embora a legislação determinasse que toda empresa comercial fosse 

obrigada a possuir os livros exigidos pelo artigo 11 do Código Comercial de 1850, 

devidamente selados e registrados, não havia nenhum dispositivo que tornasse 

obrigatória a manutenção da escrita sempre em dia. Essa lacuna na legislação7 

permitia a conservação de livros em “branco”, podendo os mesmos ser 

oportunamente escritos, por interessados pouco escrupulosos, na ocasião de 

falências fraudulentas. 
                                                 
7 Esta situação perdurou provavelmente até a edição do Decreto-Lei 486, de 3 de março de 1969, o 
qual, em seu artigo 4º obrigou a conservação em ordem da escrituração, correspondência e demais 
papéis relativos à atividade mercantil, ou que se referissem a atos ou operações que modificassem ou 
pudessem vir a modificar sua situação patrimonial. 
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3.3.2 A REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
 

 

Através do Decreto Legislativo nº 2.083, de 30 de julho de 1909, novamente 

foi reorganizada a Administração da Fazenda Nacional. Nesta lei foi atribuída, dentre 

as competências do ministro da Fazenda, a deliberação em todos os casos que 

afetassem o regime da contabilidade pública em vigor e importassem a inteligência e 

aplicação dos preceitos estabelecidos. 

A Diretoria de Contabilidade passou a ser denominada Diretoria Geral de 

Contabilidade, centralizando a contabilidade da República e constituindo a sua 

suprema administração, ficando a ela incorporadas as diretorias de contabilidade 

dos ministérios e seções de contabilidade das repartições que as possuíssem, 

fossem civis ou militares. 

O Decreto nº 7.751, de 23 de dezembro de 1909, que aprovou o 

regulamento para execução dos serviços da Administração Geral da Fazenda 

Nacional, definiu no seu artigo décimo as atribuições do ministro da Fazenda, dentre 

as quais: a uniformização e direção do serviço da contabilidade geral da União, 

exercendo fiscalização sobre todas as repartições, dependentes ou não do mesmo 

ministério, que tivessem a seu cargo a escrituração da receita e da despesa; a 

centralização dos orçamentos parciais dos demais ministérios, para o fim de 

organizar, anualmente, a proposta do orçamento da União, que deveria ser 

apresentada à Câmara dos Deputados; a rigorosa aplicação das regras da 

contabilidade pública a todos os serviços fiscais e na organização dos orçamentos, 

estabelecendo a modelação das contas da gestão financeira e a formação dos 

balancetes mensais das estações exatoras e pagadoras, dos balanços provisórios e 

finais dos exercícios, expedindo instruções e modelos para que tais serviços 

tivessem inteira e uniforme execução. 

Também no Decreto nº 7.751 foram discriminadas mais 

pormenorizadamente as competências da Diretoria Geral de Contabilidade: 
Art. 111. À directoria geral da contabilidade compete: 
1) dirigir o serviço da contabilidade da Republica, uniformizando a sua 
organização e o seu movimento; 
2) coordenar os dados, que lhe forem fornecidos pelas directorias da receita 
e despeza, para com elles organizar a escripturação geral da receita e 
despeza da Republica e as contas finaes da gestão financeira, que deverem 
ser remettidas ao congresso; 
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3) instruir as directorias de contabilidade da Republica no sentido da 
simplificação e uniformização dos processos de contabilidade, em taes 
repartições e para que possam proporcionar elementos de apreciação da 
administração fiscal; 
4) fiscalizar a applicação dos proceitos de contabilidade publica 
estabelecidos neste regulamento, e no codigo de contabilidade geral da 
Republica, em todas as repartições civis e militares, ainda nas que presidem 
a serviços industriaes, como os Correios, Telegraphos, Corpo de 
Bombeiros, as estradas de ferro, a Imprensa Nacional e outras identicas; 
velando para que a escripturação seja em taes repartições mantida com 
exactidão quanto ás operações de contabilidade, e guardem conformidade 
com a da contabilidade do Thesouro; 
5) organizar a proposta do orçamento geral da Republica, utilizando os 
elementos proporcionados pelas directorias de receita e despeza e 
observando os principios e regras da contabilidade publica em vigor; 
6) enviar ao gabinete do ministro da Fazenda a proposta do orçamento; 
7) organizar as contas da gestão financeira e da execução dos orçamentos 
que dever o governo submetter ao congresso, de accôrdo com as 
disposições deste regulamento e do codigo de contabilidade geral da 
Republica e os balanços finaes do exercicio; 
8) regular a escripturação do Thesouro, das delegacias fiscaes, da 
Delegencia em Londres e das administrações em que se der arrecadação 
da receita e pagamento da despeza; 
9) rubricar os bilhetes do Thesouro emittidos, como antecipação da receita, 
assignar as apolices da divida publica consolidada e as letras e outros 
titulos de credito. 
10) escripturar o grande livro da divida publica; 
11) encaminhar as operações de credito que se realizarem por subscripção 
de titulos, aberta dentro ou fóra do paiz, e proporcionar instrucções e 
esclarecimentos aos intermediarios, que levarem a effeito taes operações 
no extrangeiro ou no paiz. 
12) provêr aos supprimentos de numerario nas estações pagadoras, 
ordenando os movimentos de fundos necessarios no paiz e no extrangeiro. 

 

A Tesouraria do Tesouro, a partir de então denominada Tesouraria Geral, 

permaneceu subordinada à Diretoria Geral de Contabilidade, e a Pagadoria do 

Tesouro passou a estar subordinada à Diretoria da Despesa Pública. 

Nos artigos 310 a 355 do Decreto nº 7.751 foi organizada a ação e o 

funcionamento da Contabilidade Geral da República. Segundo tais artigos, o 

princípio da contabilidade pública seria o da especialização, por exercícios, sendo 

que todos os serviços da receita e da despesa estariam adstritos ao tempo de 18 

meses, prazo da duração dos exercícios financeiros. As operações de receita e 

despesa não poderiam perdurar além do período do exercício. A receita não 

arrecadada dentro dele figuraria no ativo do exercício seguinte, como dívida ativa do 

Tesouro. A despesa do exercício encerrado constituiria encargo do exercício 

seguinte, como dívida passiva de exercício findo. 

Segundo o artigo 350 do Decreto nº 7.751, a Diretoria Geral de 

Contabilidade faria escriturar todas as operações de contabilidade que se 
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realizassem no Tesouro, nas delegacias do Tesouro nos Estados, no estrangeiro e 

em todas as estações em que tivesse lugar, segundo os moldes que fossem 

estabelecidos em instruções expedidas pelo ministro da Fazenda, observando-se o 

sistema de partidas dobradas, adotado no ato de 23 de abril de 1832. 

Através do Decreto nº 7.958, de 14 de abril de 1910, foi criada uma Diretoria 

Geral de Contabilidade no ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, 

subordinada ao ministério da Fazenda e à Diretoria Geral de Contabilidade do 

Tesouro Nacional. 

Em 18 de agosto de 1910 o Decreto nº 8.155 aprovou o regulamento dos 

concursos para empregos de Fazenda, em substituição ao Decreto nº 1.651, de 13 

de janeiro de 1894. Conforme artigo 13º deste decreto, foi mantida a exigência de 

aprovação em concurso na matéria Escrituração Mercantil por partidas dobradas, 

dentre outras, para os empregos de primeira entrância: 
Art. 13. As materias do concurso para empregos de 1ª entrancia são as 
seguintes: portuguez (orthographia, analyse e redacção), francez (leitura, 
traducção e analyse), inglez (leitura, traducção e analyse), arithmetica 
(especialmente em relação ás operações em uso no commercio e nas 
Repartições de Fazenda), algebra (até equações do 2º gráo inclusive), 
geographia geral, especialmente do Brazil; e para os empregados de 2ª 
entrancia: escripturação mercantil por partidas dobradas e applicada á 
contabilidade publica, noções de economia politica e de finanças, legislação 
de Fazenda, e pratica de repartição. 

 

 

3.3.3 A LITERATURA CONTÁBIL BRASILEIRA NO PRIMEIRO DECÊNIO DO 
SÉCULO XX 

 
 

Dentre as principais obras da literatura contábil no primeiro decênio do 

século XX no Brasil, podemos citar: 

− Questões Commerciais (1901), de Horácio Berlinck;  

− Questões Praticas de Contabilidade (1902), de Carlos de Carvalho; 

− Tratado Pratico de Contabilidade por Indução e Análise (1903), de Carlos de 

Carvalho; 

− Definições sobre themas de escripturação mercantil e outros assumptos de 

commercio (1904), de Antonio Tavares da Costa; 
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− O aprendiz Guarda Livros ou Manual do Praticante do Curso de Escripturação 

Mercantil (1904), de José Delfino; 

− Contabilidade Agricola (da Fazenda de Café) (1905), de Raphael de Abreu 

Sampaio Vidal; 

− Dos Livros dos Commerciantes - Estudo Theorico-Pratico (1906), de José Xavier 

Carvalho de Mendonça. 
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CAPÍTULO IV - 1910 A 1918 - O BRASIL NO CONTEXTO DA PRIMEIRA GRANDE 
GUERRA MUNDIAL - OS GOVERNOS DOS PRESIDENTES HERMES DA 
FONSECA, VENCESLAU BRÁS E DELFIM MOREIRA. 
 

 

4.1 O GOVERNO DO PRESIDENTE HERMES DA FONSECA (1910-1914) 
 

 

A eleição do marechal Hermes da Fonseca representou a volta dos militares 

ao poder. Orientado pelo senador Pinheiro Machado, o governo do presidente 

Hermes da Fonseca apoiou a chamada “Política das Salvações”. O objetivo era 

nomear interventores e destituir os governadores nos Estados cuja política se 

desviasse dos interesses federais ou do Exército.  

Três grandes insurreições tiveram de ser enfrentadas durante seu mandato: 

as revoltas da Chibata e do Juazeiro e a Guerra do Contestado. 

No campo econômico, conforme Fausto (1977, p.223), os primeiros 

resultados da política de valorização do café surgiram em 1909. Os preços 

internacionais do café começaram a subir e se mantiveram em alta até 1912, graças 

à retração da oferta e à diminuição do volume das safras.  

Fausto (1977, p.224) assevera que a primeira valorização do café e as 

medidas financeiras a ela associadas contribuíram para o surto de crescimento que 

se verificou entre 1908-1913. A reativação econômica vinha sendo gestada desde 

1903, a partir do programa de investimentos públicos realizado pelo governo do 

presidente Rodrigues Alves, dirigido sobretudo a reaparelhar os portos, estender e 

equipar a rede ferroviária. 

Medidas destinadas a facilitar e desenvolver a cultura da seringueira e a 

defesa econômica da borracha foram tomadas através do Decreto Legislativo             

nº 2.543-A, de 05 de Janeiro de 1912, e de sua regulamentação através do Decreto 

nº 9.521 de 17 de abril de 1912. 

Entretanto, conforme Abreu (2002, p.524), o significativo aumento da dívida 

externa, ocorrido na década anterior, tornou a economia brasileira extremamente 

vulnerável a qualquer perturbação que afetasse fluxos de capital e exportações. A 

partir de 1912, o Brasil enfrentou uma sucessão de eventos que transformaram 

radicalmente a posição do seu balanço de pagamentos. O serviço da dívida, 
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decorrente do primeiro funding loan, havia sido retomado a partir de 1909. As 

exportações de café reduziram-se com a queda de preços decorrente da venda de 

estoques nos Estados Unidos, determinada pela justiça norte-americana em decisão 

com base no Sherman Act. As exportações de borracha caíram rapidamente, em 

vista do impacto da entrada no mercado mundial da borracha asiática. Tornou-se 

difícil o lançamento de empréstimos brasileiros com a deterioração política na 

Europa, especialmente nos Bálcãs. 

Fausto (1977, p.227) observa que em 1913 os preços dos produtos de 

exportação caíram abruptamente e a manutenção do elevado nível de importações 

provocou um déficit na balança comercial brasileira, fato que ocorria pela primeira 

vez na história da República. Com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, em 

julho de 1914, paralisou-se a entrada de capitais estrangeiros, ao mesmo tempo que 

o país se via obrigado a remeter 10 milhões de libras esterlinas para atender a 

compromissos da dívida externa. Em agosto, a taxa cambial, no mercado livre, caiu 

abaixo da taxa de estabilização, provocando uma corrida aos depósitos da Caixa de 

Conversão e o seu fechamento. 

Dado o cenário exposto, tornou-se inevitável a negociação de um segundo 

funding loan, cujas negociações, conforme Abreu (2002, p.526), se arrastaram por 

longos meses, sendo interrompidas com o início da guerra. Em setembro de 1914, 

foi acertado o novo empréstimo de consolidação, o qual teria um capital nominal 

máximo de 15 milhões de libras esterlinas, 63 anos de prazo de amortização, com 

início de resgate em 1927, tendo como garantia a receita da alfândega do Rio de 

Janeiro e, subsidiariamente, de todas as outras alfândegas da República. Seriam 

suspensas as amortizações de todos os empréstimos federais denominados em 

libras ou francos franceses até 1º de agosto de 1927 e os juros desses empréstimos 

que vencessem entre 1º de agosto de 1914 e 31 de julho de 1917 seriam 

refinanciados pelos novos títulos. Ficavam vedadas, também por três anos, a 

emissão e a garantia de novos empréstimos externos, ou de empréstimos internos 

com juros pagáveis no exterior.  
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4.1.1 O SEGUNDO FUNDING LOAN E A REMODELAÇÃO DA CONTABILIDADE 
FEDERAL 
 

 

Conforme Fritsch1 (1980 apud Abreu, 2002, p.525), uma missão financeira2 

enviada ao Brasil por N. M. Rothschild & Sons Limited no segundo semestre de 1913 

voltou muito mal impressionada e disposta a recomendar que qualquer ajuda 

financeira fosse acompanhada de condicionalidades severas. Em março de 1914, 

uma conferência de banqueiros liderada por N. M. Rothschild & Sons Limited, 

incluindo os principais bancos franceses, bem como Speyer e Schroeder, decidiu ser 

impossível tomar posição sobre um empréstimo ao Brasil sem informações 

adicionais. 

Segundo D’Auria (1953, p.40), uma destas informações adicionais seria o 

balanço do Tesouro. Em 1914, último ano do período presidencial de Hermes da 

Fonseca, sendo ministro da Fazenda Rivadávia Corrêa, o Tesouro Nacional estava 

na iminência de realizar um empréstimo externo de vinte milhões de libras (valor 

inicialmente negociado para o funding loan). Os representantes dos banqueiros 

ingleses, que deveriam realizar este empréstimo, solicitaram ao ministro da Fazenda 

que lhes fornecesse, demonstrada, a situação financeira da República. O ministro 

então determinou ao diretor de contabilidade que lhe apresentasse o balanço do 

Tesouro. Para decepção do ministro Rivadávia, a feitura do balanço estava com oito 

anos de atraso, sendo o último balanço publicado em 1905. O ministro então 

determinou a Carlos Claudio da Silva, diretor de contabilidade da Caixa de 

Conversão e a Francisco Chagas Galvão, subdiretor de Contabilidade do Tesouro 

Nacional, o início de imediatos estudos para a regularização dos balanços do 

Tesouro. A conclusão que ambos tiveram foi que a melhor solução seria o estudo da 

contabilidade praticada na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, 

adaptando esta organização ao Tesouro Nacional.  

Conforme Revista Brasileira de Contabilidade (1916, p.75), as 

demonstrações anteriormente elaboradas pelo Tesouro Nacional encontravam-se 

em completa inobservância dos mais comezinhos preceitos de contabilidade pública, 
                                                 
1 FRITSCH, Winston. Aspectos da política econômica no Brasil, 1906-1914. In: NEUHAUS, P. (org.). 
Economia brasileira: uma visão histórica. Rio de Janeiro, 1980. 
2 Fazendo um paralelo aos tempos atuais, tais missões financeiras se assemelhariam ao FMI (Fundo 
Monetário Internacional) e o Funding Loan a uma Reestruturação de Dívida Externa. 
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tratando-se de meras estatísticas de rendas e despesas. Rui Barbosa, quando 

ministro da Fazenda do Governo Provisório, asseverou que a prática, assim como a 

teoria do sistema de contabilidade pública brasileiro, estavam atrasadíssimas.  

Uma comissão do governo federal foi a São Paulo para reunião com Carlos 

de Carvalho, chefe da Seção de Contabilidade da Secretaria da Fazenda. Conforme 

D’Auria (1953, p.41), Carlos de Carvalho, com aquela “argúcia penetrante” que o 

distinguia, compreendeu logo que nenhum dos membros da comissão federal estava 

em condições de assimilar a organização contábil praticada no governo de São 

Paulo e, assim pensando, persuadiu a comissão de que a melhor maneira de se 

fazer a reforma da contabilidade federal seria a ida ao Rio de Janeiro de dois dos 

seus auxiliares, a saber, Francisco D’Auria e Carlos Levy Magano. 

Por ato do ministro Rivadávia Corrêa, constituiu-se em junho de 1914 a 

“Comissão das Partidas Dobradas”, chefiada por Carlos Claudio da Silva. Foram 

também designados para fazer parte da comissão João Ferreira de Moraes Junior e 

Ernesto Le Cesne.  

A primeira parte dos trabalhos foi a de coligir dados para abertura da escrita. 

Após seis meses, foi concluída a primeira fase de remodelação, quando, conforme 

D’Auria (1953, p.42), foi levantado, tecnicamente, o balanço de receita e despesa e 

o primeiro balanço de ativo e passivo elaborado na administração do país, desde o 

Brasil Colônia. Em fins de 1914, foi redigido o Relatório da Comissão das Partidas-

Dobradas, anexos ao qual estavam os dois já mencionados balanços. Tal relatório 

foi apresentado ao então presidente da República, Venceslau Brás. Na 

apresentação, Francisco D’Auria ressaltou ao presidente que as peças apresentadas 

eram tecnicamente bem feitas, mas incompletas quanto aos dados que nelas se 

continham, devido a atrasos no envio de dados pelas delegacias fiscais e pelas 

pagadorias do Tesouro. O presidente então instou imediatas providências para 

resolução destas pendências. 

Nesta ocasião teve também Francisco D’Auria a oportunidade de elucidar ao 

presidente da República o princípio da competência de exercícios, esclarecendo que 

o Balanço da Receita e Despesa, como se fazia no Brasil, não exprimia a verdadeira 

situação financeira, porquanto nele não figuravam as despesas realizadas e ainda 

não pagas. O presidente redarguiu que não deveria ser de outra forma, pois 

despesas ainda não pagas não deveriam figurar no balanço, ao que D’Auria 

esclareceu que tecnicamente, não deveria ser assim, e politicamente, também não 
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convinha que assim fosse, pois a omissão permitiria a postergação de pagamentos 

para aparentar melhor resultado financeiro. 

D’Auria (1953, p.44) ressalta que o senador João de Lyra Tavares, que 

fizera parte da Comissão das Partidas Dobradas antes de sua eleição para o 

Senado Federal, fez referência aos trabalhos desta comissão em discurso ao 

Senado em 17 de novembro de 1915: 
O trabalho feito, afirmo ao Senado com a responsabilidade de humilde 
profissional, é importantíssimo, e tive a satisfação de ouvir do atual Ministro 
da Fazenda, Sr. Dr. Pandiá Calógeras, a declaração de que em Janeiro 
próximo será estabelecida definitivamente a escrituração por partida-
dobrada nas repartições de fazenda. Portanto, resta-nos votar quanto antes, 
o código de contabilidade pública cujo projeto existe na Câmara dos 
Deputados. 

 

O código de contabilidade pública seria somente aprovado em 1922. 

A edição do jornal O Estado de S.Paulo de 22 de julho de 1914 (1914, p.5), 

reproduz editorial do jornal Correio da Manhã, o qual ironiza a adoção do sistema de 

partidas dobradas, presente na legislação desde 1808: 
- A proposito da introducção do systema de partidas dobradas na 
escripturação das repartições publicas: 
Fala-se “agora” em estabelecer a escripturação por partidas dobradas para 
todas as repartições publicas. 
Não ha necessidade de dizer que esse é o systema usado em quasi todo o 
mundo civilisado. Mas ha necessidade de accrescentar que o que se 
projecta fazer “agora”, não constitue nenhuma novidade para o Brasil. 
Em 28 de Junho de 1808, portanto pouco tempo depois da chegada ao Rio 
de Janeiro do rei d. João VI, foi publicado um “Alvará”, que abaixo 
transcrevemos, não como recordação de uma velharia historica, mas como 
affirmação de que não tem faltado ao Brasil leis sabias que o governem, 
mas apenas tem havido desconhecimento da existência dessas leis, que, 
por isso mesmo, não têm tido execução. 
Ahi vae transcripto o “Alvará”, que até parece ter sido feito de proposito para 
ser lido nestes tempos que vão correndo: 
“Creação de um Erario ou Thesouro Geral e Publico. Titulo II – Do methodo 
da escripturação e contabilidade do Erario. 
1.º - Para que o methodo de escripturação e formulas de contabilidade da 
minha real Fazenda não fique arbitrario, e sujeito á maneira de pensar de 
cada hum dos Contadores geraes que sou servido crear para a referido 
Erario: ordeno que a escripturação seja mercantil por partidas dobradas, por 
ser a unica seguida pelas nações civilisadas, assim pela sua brevidade para 
o manejo de grandes sommas, como por ser a mais clara, e a que menos 
lugar dá a erros e subterfugios, onde se esconde a malicia e a fraude dos 
prevaricadores. 
2.º - Por tanto haverá em cada uma das Contadorias Geraes hum diario, 
hum livro mestre, e hum memorial ou borrador, além de mais hum livro 
auxiliar ou de contas correntes para cada um dos rendimentos das estações 
de arrecadação, recebedoria, thesouraria, contratos ou administrações da 
minha Real Fazenda. E isto para que sem delongas se veja, logo que se 
precisar, o estado da conta de cada hum dos devedores ou exactores das 
rendas da minha coroa e fundos publicos. 
3.º - Ordeno que os referidos livros de escripturação sejam inalteraveis,e 
que para ella se não possa augmentar ou diminuir nenhum, sem se me 
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fazer saber por consulta do presidente, a necessidade que houver para se 
diminuir ou accrescentar o seu numero.” 

 

Também D’Auria (1925, p.25) afirma a este respeito: 
Um estudioso diligente de cousas de contabilidade, o Dr. Viçoso Jardim, fez 
um “Escorço historico de Contabilidade Publica do Brasil”, em sua 
substanciosa obra “A Contabilidade Publica do Brasil”. Cita, o Dr. Viçoso 
Jardim, a legislação relativa ao Erario Regio, a partir do primeiro acto, que 
foi o alvará de 28 de junho de 1808. Por essa legislação verifica-se que não 
era, na época, descurada a pratica de boa contabilidade. 
[...] 
As instrucções de 26 de abril de 1832 encerram seguras normas de 
escripturação mercantil por partidas-dobradas. Não era uma contabilidade 
completa, mas representa um progresso notavel no tempo em que era 
praticada. Triste, humilhante até, é o facto de não ter brotado tão bem 
intencionada semente. Os regulamentos do Thesouro sempre prescreveram 
o emprego das partidas-dobradas, mas, na realidade, ellas só figuraram 
nesses regulamentos, porque a escripturação do Thesouro, antes da 
reorganização iniciada e levada a effeito nestes ultimos tempos, foi sempre 
um lamentavel atestado de incuria por um serviço primordial para 
administração dos dinheiros publicos. 

 

João Ferreira de Moraes Junior, em artigo magistral à Revista Brasileira de 

Contabilidade, denominado ”Ainda a lei de Contabilidade Pública”, descreve a 

história da escrituração por partidas dobradas na contabilidade pública. Conforme 

Moraes Junior (1921, p.91), a má interpretação do Decreto 5.245, de 05 de abril de 

1873, que aboliu a escrituração a limpo dos Diários e Livros Mestres, transmitiu a 

errônea suposição de que havia sido abandonada a escrituração por partidas 

dobradas. O autor assevera que durante mais de um século a obrigatoriedade da 

escrituração por partidas dobradas constou na legislação de Fazenda e, nesse 

prazo, foi ela praticada durante algum tempo, sendo depois arbitrariamente 

abandonada. Segundo Moraes Junior (1921, p.93), os principais fatores que 

impediram a eficiência da escrituração por partidas dobradas na contabilidade 

pública foram a Inércia, a Incompetência e a Má vontade. A Inércia não cogitou por o 

método em prática, não obstante fosse uma lei a cumprir. A Incompetência não 

permitiu perceber os benefícios advindos da adoção da escrituração dúplice. Por fim, 

a Má vontade alegava que o método era muito trabalhoso, exigia grande quantidade 

de livros, sendo muito dispendioso; que era inexequível porque exigia um corpo 

especial de técnicos para sua execução e que por ser minucioso, exigente, 

indiscreto, criava dificuldades à administração. 
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Manifestações contrárias à adoção da escrituração por partidas dobradas no 

Tesouro Nacional se deram na imprensa da época, conforme Carvalho (1914, 

p.142). 

Segundo D’Auria (1953, p.44), a Grande Guerra de 1914-1918 produzira 

profundo abalo na economia e nas finanças do Brasil. O Decreto nº 2.683, de 24 de 

agosto de 1914, autorizava a emissão de 250 mil contos de réis de papel moeda. 

Também o Decreto nº 2.986, de 28 de agosto de 1915, autorizava a emissão de 350 

mil contos de papel-moeda, com lastro em apólices, para suprimentos à Tesouraria, 

empréstimos ao Banco do Brasil, auxílio à lavoura, indústria e comércio, liquidação 

de compromissos e resgate de letras do Tesouro. A realização e contabilização de 

todas essas operações fora submetida à Comissão de Partidas-Dobradas. Os 

balanços dessas operações eram publicados mensalmente.  

A extensão da escrituração por partidas dobradas às delegacias fiscais 

iniciou-se na Delegacia Fiscal de São Paulo, em setembro de 1916. A partir de 

então, segundo D’Auria (1953, p.45) a remodelação estendeu-se às repartições 

congêneres. 

A aplicação da escrituração por partidas dobradas teve também reflexo em 

concursos públicos. O concurso para agente fiscal do imposto de consumo tinha, 

dentre as matérias de concurso, a escrituração mercantil por partidas dobradas3. 

O Decreto nº 11.820, de 15 de dezembro de 1915, que aprovou o novo 

regulamento das Caixas Econômicas, estabeleceu no artigo 62, dentre as 

atribuições do contador, a organização da escrita da Caixa Econômica por partidas 

dobradas, o estudo dos planos de contabilidade e escrituração, a organização da 

estatística geral das operações e os modelos de livros ou registros auxiliares que 

fossem necessários para as operações. 

Francisco D’Auria e Carlos Magano também participaram da remodelação 

da contabilidade do Distrito Federal, por solicitação de seu prefeito, Rivadávia 

Corrêa, que havia deixado o ministério da Fazenda ao final do mandato do 

presidente Hermes da Fonseca. 

 
 
 

                                                 
3 Decretos nºs 11.807/1915 e 11.951/1916. 
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4.1.2 A CRIAÇÃO DA REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE 
 
 

D’Auria (1953, p.38) assevera que no segundo decênio do século XX a 

literatura contábil brasileira ainda era pobre, apesar da produção de Carlos de 

Carvalho e de Horácio Berlinck. A Revista Brasileira de Contabilidade contribuiu 

bastante para o desenvolvimento da produção de literatura contábil. Afora os artigos 

dos mestres – Carlos de Carvalho, Horácio Berlinck e José da Costa Sampaio – 

estavam aparecendo trabalhos de José Caetano dos Santos Mascarenhas e do 

próprio Francisco D’Auria. São de Mascarenhas os artigos sobre “Partidas Triplas” e 

“Partidas Dobradas”, publicados nos primeiros números de 1914 da revista. 

Segundo D’Auria (1953, p.31), na volta de sua viagem à Europa em 1911, 

entusiasmado com a Rivista Italiana di Ragioneria, empreendeu, com o apoio de 

Carlos de Carvalho, Horácio Berlinck e José da Costa Sampaio, a criação da Revista 

Brasileira de Contabilidade. A revista teve seu primeiro número editado em janeiro 

de 1912, tendo com diretores Carlos de Carvalho, Horácio Berlinck e José da Costa 

Sampaio e administradores Francisco D’Auria, Carlos Levy Magano, Raymundo 

Marchi e Emilio de Figueiredo. Em maio de 1912, a partir da quinta edição, passou-

se a direção da revista para Francisco D’Auria, permanecendo os antigos diretores 

como colaboradores da revista. 

Conforme destacado na própria revista (REVISTA BRASILEIRA DE 

CONTABILIDADE, 1912, p.90), esta não obedeceu a fim mercantil, não recebendo 

nenhum de seus colaboradores, administradores e redatores, remuneração pelos 

seus trabalhos. A publicação tinha por denominação: Revista Brasileira de 

Contabilidade – Periódico de Contabilidade – Finanças, Indústria e Comércio. Tinha 

sob seu lema “Tout par Le Travail et par l’Ordre dans Le Travail”, do escritor francês 

de teoria da contabilidade Eugène Léautey. 

Em sua primeira edição, foram descritas no editorial as justificativas para 

criação de um periódico brasileiro de contabilidade: 
O vigesimo seculo encontrou completamente transformada a influencia 
civilisadora da industria, do commercio e da agricultura, influencia que 
cresceu e se desenvolveu prodigiosamente com as aperfeiçoadas 
applicações do vapor e da eletricidade. 
[...] 
Resulta deste estado progressivo das instituições mercantis, que os 
industriaes para enfrentarem a concurrencia que diariamente avulta, são 
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obrigados a um grande esforço para a manutenção do equilibrio das suas 
respectivas situações. 
Sob este ponto de vista essencial, a ordem e a economia apparecem como 
elementos de successo na luta que absorveu os vitaes interesses das 
sociedades modernas. 
E’ exactamente, o que os homens de negocio comprehenderam depois de 
se terem mortificado com as licções da experiencia. 
Se a ordem deve preponderar na organisação technica de uma empresa, 
deve tambem existir na sua administração; se a contabilidade não é uma 
causa directa de riqueza, constitue, entretanto, um consideravel elemento 
de absoluto successo das empresas em geral. 
Impressionados com o predominio da contabilidade, que é o guia 
imprescindivel dos negocios, os espiritos dotados de forte individualidade, 
que preponderam na direcção dos grandes paizes, reconheceram-na como 
a mais util das disciplinas profissionaes incorporadas ao actual regimen 
commercial. 
Assim comprehendido, justifica-se o apparecimento de um periodico 
especial relativo á contabilidade, que tenha por objecto a defesa da verdade 
de seus principios e a discussão de todas as suas applicações. 
Com tal escopo,apresenta-se a Revista Brasileira de Contabilidade 
(REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, 1912, p.1). 

 

O editorial da revista de fevereiro de 1912, que trata da ciência da 

contabilidade (REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, 1912, p.21), assevera 

que o estudo da contabilidade abrange muito mais do que sua mera função 

escritural, estudando os entes econômicos administrativos em todas as suas 

manifestações. Desta maneira, tem a contabilidade de se ocupar da essência, das 

necessidades, da organização e da matéria de cada ente econômico administrativo.  

O editorial ressalta que a contabilidade, apesar de se servir da matemática, 

das finanças e do direito, é, por certo, uma ciência constituída, tendo o seu campo 

de ação perfeitamente delimitado, os seus fins e os seus meios. O campo de ação 

da contabilidade estaria nas administrações econômicas. O seus fins seriam de guiar 

constantemente o administrador, pôr em relevo o trabalho administrativo e o 

resultado econômico obtido. Os meios seriam os cálculos e registros. O editorial 

conclui que a contabilidade se desenvolve num sistema de serviços que tem por fim 

fornecer à administração todos os dados de que ela necessita para alcançar o fim 

que se propõe, devendo o seu lugar, nas administrações econômicas, ser o de um 

guia iluminado, e nunca o de um humilde subalterno ou de um dependente servil. 

Conforme editorial da revista de maio de 1912 (REVISTA BRASILEIRA DE 

CONTABILIDADE, 1912, p.98), o objetivo de seus criadores era dar à Revista 

Brasileira de Contabilidade o verdadeiro cunho de revista técnica de contabilidade. O 

programa da revista seria o estudo das questões mais debatidas no terreno da 

contabilidade, o acompanhamento da evolução da contabilidade, a reprodução do 
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movimento universal sobre contabilidade mediante órgãos congêneres publicados 

nos principais centros intelectuais, além do seguimento das questões econômicas e 

financeiras ligadas à contabilidade.  

A Revista Brasileira de Contabilidade teve sua publicação encerrada em 

1921, sendo retomada somente a partir de 1929. Outra publicação congênere do 

mesmo período foi a Revista de Comércio e Indústria, órgão do Centro de Comércio 

e Indústria de São Paulo. 

 
 
4.1.3 RECONHECIMENTO DA PROFISSÃO CONTÁBIL NO BRASIL E 

EXTERIOR 
 

 

A Revista Brasileira de Contabilidade relata que, no dia 25 de janeiro de 

1912 foi realizada solenidade de entrega do retrato do Frade Luca Pacioli, oferecido 

à Escola de Comércio Álvares Penteado por uma comissão de admiradores daquele 

famoso primeiro tratadista do método de escrituração por partidas dobradas. O ato 

se revestiu de grande solenidade, e a ele assistiram, além da Congregação, alunos, 

familiares e autoridades (REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, 1912, p.35). 

Coube a Carlos de Carvalho conferenciar sobre o homenageado. O jornal O 

Estado de S.Paulo, de 27 de janeiro de 1912 (1912, p.7), destaca a parte final do 

discurso de Carvalho4, que versou principalmente sobre o reconhecimento da 

profissão contábil no Brasil em comparação a outros países no exterior: 
Temo-nos afastado muito de outras nações modernas em que a profissão é 
regulamentada por lei e os seus technicos são tidos em alta estima. Vêde a 
Italia. A lei de 15 de julho de 1906 e o regulamento de 9 de dezembro do 
mesmo anno vedam ahi o exercicio publico da profissão a quem não se 
acha regularmente inscripto nos collegios de instituição official. Ninguem 
trabalhará como contador se não for cidadão italiano, não estiver na 
plenitude dos seus direitos civis, se soffrer uma condemnação que o prohiba 
de advogar, se não possuir o diploma de contador (ragioniere) ou um titulo 
equivalente definido por lei, se não tiver feito depois de obtido o diploma, 
uma pratica de dois annos junto de um contador já habilitado a trabalhar, 
além de ser submettido a um exame pratico determinado pelo artigo 22 do 
regulamento alludido. 
Mas tambem são ahi grandes as regalias do contador, como é 
imcomparavel a literatura relativa á profissão. Ha hoje na Italia trabalhos 
maravilhosos em que a contabilidade é desenvolvida em toda a sua vasta 
extensão por homens eminentes. 

                                                 
4 O discurso também se encontra disponível na obra “Luca Paciolo” (1911), de Carlos de Carvalho. 
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Vêde os Estado Unidos. No Estado de Nova York a profissão de contador 
(“public accountant”) é regida pela lei de 17 de agosto de 1896. O contador 
ahi deve ser cidadão norte americano, ter pelo menos 21 annos de edade, 
residir ou ser admittido a negociar no Estado, apresentar toda a garantia de 
moralidade, receber diploma da Universidade, depois de submetido a 
exame perante tres contadores reconhecidos, - exame que versará sobre a 
theoria e a pratica da contabilidade, pericia, e a legislação commercial. Esse 
diploma pode ser concedido sem exame somente a candidatos que 
possuam titulos equivalentes declarados em lei. Tambem pode ser cassado 
pela Universidade por motivos graves, notificando-se o titular por escrito e 
sendo ele ouvido. Ha duas especies de diplomas: o dos jovens contadores 
(“junior accountant certificate”) obtido nas condições citadas, e o diploma 
completo (“Full C.P.A. certificate”) reservado aos candidatos que têm pelo 
menos 25 annos de edade e tres annos de pratica, sendo um pelo menos 
junto de um contador publico. E já outros estados da União têm imitado o 
exemplo do Estado de Nova York. São elles o de Pennsylvania, Maryland, 
California, Illinois, Washington, New-Jersey, Michigan, Minnesota, 
Wisconsin e Kansas. Em todos estes Estados têm os contadores publicos 
caracter official. 
Na Republica Argentina a lei das fallencias, de 1903, deu á profissão 
importancia excepcional. 
Na Inglaterra a missão dos contadores publicos (‘Public accountants”) está 
definida desde 1880. Desde então se consagrou officialmente a existencia 
do instituto dos contadores  - “Institute of chartered accountants in England 
and Wales”. 
É verdade que na Inglaterra qualquer pessoa pode dar-se o titulo de 
“accountant”, mas só as do referido instituto podem fazer uso do titulo de 
“chartered accountant”. E sabem todos que prestigio têm estes “chartered 
accountants” e que importantissimos trabalhos lhes devem ser confiados por 
lei. E sabem todos que o usurpador deste titulo honroso é perseguido 
correccionalmente na Inglaterra. Na Escossia está a profissão 
regulamentada por lei desde 1854. Neste anno reconheceu-se officialmente 
a existencia da “Society of accountants in Edimburg, em 1855 a do “Institute 
of accountants and actuaries in Glasgow”, em 1867  a da “Society of 
accountants in Aberdeen”. Em 1892 fundiram-se as tres sociedades numa 
só e formou-se a dos “Scottish chartered accountants”, com existencia 
oficial. 
E assim, em muitas nações, gosam os technicos da contabilidade de 
invejaveis garantias officiaes. 
Até na Africa do Sul está hoje garantida, nos dominios ingleses, a profissão 
do contador. Uma lei de 1904 prescreveu a inscripção dos contadores na 
“Transvaal Society of accountants”. Esta lei de 1904 regulamentou de modo 
completo a profissão do contador, que, aliás, já era ahi muitissimo 
considerada desde a criação do “Institute of chartered accountants in South 
Africa”. 
E foi a própria iniciativa particular que chegou nesses paizes a garantir a 
profissão dos contadores. E para tanto não foi necessario mais do que 
aparelharem-se os interessados com o perfeito conhecimento da sciencia 
da contabilidade. 
Assim aparelhados facil lhes foi o triumpho na luta com a rotina. Foi a 
iniciativa particular que nesses paizes colocou a contabilidade no lugar de 
honra que lhe pertence. 
Ha de chegar tempo em que no Brasil ella terá tambem o seu posto 
merecido. Uma geração nova, saida desta mesma escola, saida de outras 
escolas, preparará o caminho, e o que hoje é apenas uma esperança será 
amanhan uma esplendida realidade. Estabelecer-se-á então, no dominio 
desta sciencia, a aristocracia do maior saber, - e será então imenso o 
intervallo entre a obra material e a obra dictada por um complexo de 
conhecimentos ordenados e de preceitos systematisados. Triumphará na 
luta o homem scientificamente aparelhado, - aquelle que é capaz de ir 
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desde o campo do pensamento até a ultima phase da actividade humana, - 
até a applicação das normas systematisadas. Triumphará aquelle que não 
só adquiriu o conhecimento do melhor caminho a seguir, mas tambem 
adestrou-se em seguir esse caminho com segurança e rapidez. Triumphará 
aquele que possuir a sciencia – tomada esta na accepção que lhe deu 
Gallupi de uma serie de raciocinios destinados a dar o conhecimento mais 
distincto possível de um objecto, - e possuir ao mesmo tempo a arte, - 
tomada esta na accepção que lhe deu Aristoteles do habito de fazer uma 
coisa com recta razão. 
Luca Paciolo [sic] não nos apresenta a sciencia da contabilidade em seu 
luminoso tratado, - a sciencia já constituida. Elle nos faz ver apenas o 
mechanismo das partidas dobradas em toda a sua simplicidade, 
estabelecendo regras para casos concretos. Mas cabe-lhe a gloria 
imperecivel de haver sido o precursor da moderna sciencia legando-nos um 
magnifico peculio dessas generalisações empiricas que constituem a 
sciencia na sua phase mais rudimentar. As verdades simples são 
necessarias para as grandes generalisações. Luca Paciolo [sic] merece as 
nossas homenagens. A sua obra simples representa o primeiro passo dado 
na formação da sciencia da contabilidade, - a sciencia tão nobre e tão util 
que já bem mereceu o nome de “sciencia da ordem”, - sciencia professada 
nesta casa com inexcedivel brilhantismo e entranhado amor. 
Acceitae, senhores, a offerta do seu retrato. Elle honrará esta escola, e vós, 
senhores, acceitando-a, honrareis a memoria de um homem que tanto e por 
tantos modos illustrou sua patria, e á humanidade legou patrimonio precioso 
do seu precioso saber. 

   
Percebe-se, pelas palavras de Carlos de Carvalho, que o Brasil se 

encontrava muito atrasado no reconhecimento do profissional contabilista, em 

comparação a diversas nações estrangeiras. Esta falta de reconhecimento oficial 

levava à desvalorização do profissional brasileiro, sendo esse preterido, pelas 

empresas estabelecidas no Brasil, por escritórios pertencentes a profissionais 

estrangeiros que possuíam títulos reconhecidos pelos seus países. 
Conforme noticia o jornal O Estado de S.Paulo de 06 de maio de 1910 

(1910, p.6), desde essa data havia sido constituída em São Paulo uma sucursal de 

um escritório de chartered accountants, de Londres: 
Noticiámos, ha dias, que se havia estabelecido em São Paulo a succursal 
de um escriptorio de “chartered accountants”, de Londres. 
A corporação dos contadores provisionados (“chartered accountants”) foi 
fundada por decreto real na Inglaterra, a 11 de maio de 1880. 
Não é fácil o accesso ao instituto, pois que os pretendentes ao cargo têm 
que fazer um curso especial de cinco annos, junto a um socio da 
corporação, e durante esse tempo são submettidos a exames parciaes, 
além dos que prestaram no inicio do curso, sem o que não poderão ser 
provisionados. 
Os candidatos têm, pois, de fornecer provas da sua capacidade, não só 
quanto á escripturação mercantil, como a principios das leis commerciaes e 
pleno conhecimento e pratica das que regem as fallencias e as liquidações 
de sociedades anônymas.  
Com taes exigencias é facil avaliar o quanto é escolhido, pela sua 
instrucção, o corpo de contadores provisionados, sujeitos ainda ás regras e 
condições do seu instituto, e dahi o serem os seus laudos e relatorios 
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acceitos pelos juizes e pelos mais altos financeiros como a expressão 
verdadeira dos exames e trabalhos que lhes foram confiados. 
As funcções do contador provisionado são consideradas na Inglaterra, de 
alguns annos a esta parte, da mais alta importancia, no que respeita ao 
exame das contas das sociedades anonymas e particulares e ao preparo e 
feitura de escriptas de testamentarias, assim como quando agem na 
qualidade de syndicos nas liquidações forçadas das sociedades anonymas, 
na de liquidantes nas fallencias ou dissoluções de firmas e ainda na de 
fiscaes de concordatas, sendo, para estes e outros cargos de confiança, 
nomeados pelos tribunaes de justiça. 
Ainda em outro ponto são os seus serviços aproveitados. Elles são 
frequentemente chamados a exercer o papel de arbitros nas variadas 
questões commerciaes que apparecem o simples exame de livros, com o 
competente laudo por elles lavrado, ha, em muitos casos, solvido 
pendencias de uma fórma breve e pratica. Daqui o habito, que se vae 
alastrando na Inglaterra de entregar a estes profissionaes a solução de 
litigios, que pelas vias judiciarias, além da grande perda de tempo, 
demandariam o dispendio de avultadas sommas. 
Do mesmo modo, para o levantamento de capitaes nas praças inglezas a 
acção dos contadores provisionados é de muita utilidade. 

   

Percebe-se também a presença no país de escritórios estrangeiros de 

membros de chartered accountants através de pareceres publicado em jornais da 

época, como é o caso da edição do jornal O Estado de S.Paulo de 20 de fevereiro 

de 1916 (1916, p.8), onde se encontra o parecer do escritório de contabilidade Ball, 

Baker, Cornish & Co. referente ao balanço patrimonial da Companhia Constructora 

de Santos: 
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Figura 4 – Balanço Patrimonial da Companhia Constructora de Santos 
Fonte: Jornal O Estado de S.Paulo, 1916, p.8 
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Conforme Ricardino Filho e Carvalho (2004, p.22), é difícil determinar a 

exata data em que foi procedido o primeiro trabalho de auditoria no Brasil, mas o 

balanço da Sao Paulo Tramway Light & Power Co., relativo ao período 

compreendido entre junho de 1899 e 31 de dezembro de 1902, foi certificado pela 

empresa canadense de Auditoria Clarkson & Cross. Segundo Mills5 (1996 apud 

Ricardino Filho e Carvalho, 2004, p.24), a primeira empresa de auditoria 

independente a se instalar no Brasil foi a Price Waterhouse & Peat Marwick, em 

1915. Esse pioneirismo é contestado pelo departamento de comunicações da 

Deloitte Touche Tohmatsu, que assegura que a empresa instalou seu primeiro 

escritório no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 1911. 

A preferência na contratação de profissionais de contabilidade estrangeiros 

por empresas estabelecidas no Brasil perdurará ainda por muitos anos, 

principalmente em razão da indefinição sobre o reconhecimento oficial do 

profissional contabilista no país. A classe contábil não deixou de manifestar seu 

descontentamento com esta situação, conforme Andrade (1922, p.8): 
CONTADORES OFFICIAES 
A’s vezes, em publicações feitas nos jornaes, vêmos, attestanto a 
authenticidade dos balanços de companhias, os nomes de firmas inglezas, 
cujo commercio consiste em dar parecer sobre os ditos balanços, afim de 
que os accionistas e outros interessados na empresa não tenham a mais 
leve supposição de que os mesmos não sejam a expressão da verdade. 
Para affirmar a veracidade do balanço temos o Conselho Fiscal, o qual é 
obrigado a dar parecer, de acordo com o dec. n.434 de 4 de Julho de 1891, 
que consolidou as disposições relativas ás sociedade anonymas; todavia, 
como quasi todo membro de Conselho Fiscal assigna os pareceres em 
confiança, não tendo até, muitos delles, a mais elementar noção de 
contabilidade, justifica-se perfeitamente o escrúpulo de algumas directorias 
de sociedades anonymas, que chamam para examinar as contas e dar 
parecer sobre a authenticidade do balanço as citadas firmas inglezas. 
Essas firmas usam, no entanto, nos pareceres que firmam, o titulo de 
contadores officiaes, com o que, digamos francamente, não estamos de 
accordo. Não existe, no Brasil, essa classe de contadores officiaes, pois é 
publico e notorio que o ensino commercial tem sido completamente 
abandonado pelo nosso governo, que deixa tudo a cargo da iniciativa 
particular. Si os nossos distinctos colegas inglezes, de cuja competencia 
profissional não devemos duvidar, têm cursos feitos na Inglaterra, obtendo 
no Reino Unido o titulo de contadores officiaes, não nos parece justo que 
venham aqui usar desse titulo. Ora, si não temos contadores officiaes 
reconhecidos pelo nosso governo, como havemos de os ter reconhecidos 
pelo governo inglez? 
Concordamos que esses nossos collegas mereçam a confiança dos 
dirigentes e de accionistas de companhias, principalmente de companhias 
formadas com capital inglez, mas julgamos que não devem usar o 
qualificativo officiaes pelo simples facto de que, no nosso paiz, esse 
qualificativo não existe. 

                                                 
5 MILLS, John R. Charles William Miller 1894 – 1994, Memoriam S.P.A.C. Price Waterhouse, 1996. 
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Demais, esse titulo para elles proprios nada vale, uma vez que lhes 
dispensam a maxima confiança os capitalistas que fazem uso dos seus 
serviços. 
Si, todavia, usam do titulo para se recommendarem a novos clientes, isto é, 
si o uso do titulo é feito com o fim de chamar a attenção para as suas 
firmas, fazendo reclame, tomamos a liberdade de declarar que fazem mal, 
porque, nesse caso, estão se fazendo passar por portadores de um titulo 
que, a primeira vista, parece ser reconhecido pelo governo brasileiro, o que 
absolutamente não se dá. Não podemos admittir que haja em nosso paiz 
qualquer atividade que se diga official e que não pertença ao governo ou 
que não tenha, ao menos, a sua approvação. 
E’ muito justo que procuremos dar valor a nosso serviço, esforçando-nos 
sempre por fazel-o tão perfeito quanto possivel, mas não devemos nunca 
lançar mão de qualquer titulo que possa, mesmo de leve, fazer acreditar que 
queiramos fruir uma posição que não existe. 

 

Santos (1927, p.34), faz considerações também a este respeito: 
Elevemos a nossa classe, material e moralmente: materialmente, porque 
precisamos augmentar a somma de conhecimentos, possuindo grande 
numero de expoentes capazes de resolver os mais complicados problemas 
de economia e de finanças, promptos a dar uma immediata solução ás 
consultas por mais complexas que sejam e que se refiram á sciencia da 
Contabilidade; moralmente, porque nos devemos impôr ao respeito de todas 
as classes que precisam se utilisar dos nossos serviços, pela honestidade 
com que executamos qualquer trabalho contabilistico, merecendo absoluta 
fé o que disserem os contabilistas brasileiros nos pareceres que lhes fôrem 
solicitados, quanto ao estado financeiro dos patrimonios, que exijam 
estudos minuciosos. Assim evitaremos que as firmas extrangeiras e mesmo 
as nacionaes estejam sempre recorrendo a meia duzia de contadores de 
nomes, que se pronunciam mais ou menos engroladamente, vindos de 
outras terras para abrirem aqui seus escriptorios de especulações, 
apparecendo, entretanto, com orgulhosa ostentação, nos grandes pareceres 
sobre o estado dos negocios do commercio e da industria da nossa terra, 
pela falsa idéa que só elles sabem e que só elles falam a verdade, sendo 
menosprezados os conceitos expendidos pelos nossos contabilistas, cheios 
de capacidade, de habilitação e de honestidade.  

 

Também Machado (1927, p.110), mostrou sua indignação pela situação 

vigente à época: 
Causa-nos tristeza e o mais profundo desgosto que esses profissionaes 
venham de sua terra fiscalizar e dizer que estão certos determinados 
balanços, sob sua fé pública... na Inglaterra. 
Esses contadores, que na maioria das vezes muito mal entendem a nossa 
lingua, e desconhecem quasi por completo as nossas leis, são 
nababescamente pagos por um serviço de conferencia, emquanto o pobre 
contador brasileiro, que passa o dia com a preoccupação dos numeros e as 
vezes entra pela noite nesse mister, é modestamente recompensado. 
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4.2 O GOVERNO DO PRESIDENTE VENCESLAU BRÁS (1914-1918) 
 

 

Muito embora a Primeira Guerra Mundial tenha se iniciado em 1º de agosto 

de 1914, ainda no governo do presidente Hermes da Fonseca, o período da guerra 

coincidiu com o mandato do presidente Venceslau Brás. As operações militares na 

Europa e a guerra submarina no oceano Atlântico causaram desorganização do 

comércio internacional, reduzindo em muito o volume das exportações e 

importações. Como consequência, o próprio país foi forçado a produzir uma série de 

produtos antes importados, incentivando o desenvolvimento da indústria nacional e 

do comércio. A acentuada queda nos preços do café em decorrência da guerra 

acabou por determinar a realização de uma segunda política de valorização do café, 

entre 1917 e 1920. 

Conforme Fausto (1977, p.227), a conjuntura da Primeira Grande Guerra 

impôs uma substancial mudança na política monetária brasileira, em decorrência dos 

problemas financeiros do governo e das dificuldades da agricultura de exportação. 

Os preços baixos do café e da borracha provocaram uma queda na capacidade de 

importar e, consequentemente, da arrecadação federal, cuja fonte principal era o 

imposto de importação. Apesar do relativo êxito no recolhimento dos impostos sobre 

o consumo, os déficits do orçamento federal aumentaram. 

Para enfrentar as dificuldades, as emissões de papel-moeda apareceram 

como recurso viável. Ao mesmo tempo, os representantes da cafeicultura insistiram 

na necessidade de destinar parte das emissões à sustentação dos preços do café, 

pois tal medida traria reflexos favoráveis para o comércio exterior e para a renda 

governamental. 

Segundo Fausto (1977, p.229), as emissões de papel-moeda foram também 

utilizadas na segunda política de valorização de café. A União e o Estado de São 

Paulo tornaram-se sócios em uma operação de retirada dos cafés do mercado para 

sustentar os preços. 

Em 1916 foi promulgado o Código Civil Brasileiro, projeto de Clóvis 

Bevilacqua. Em 1917, foi realizada a primeira greve geral do país, em São Paulo e 

outros centros urbanos, liderada por militantes comunistas e anarquistas, os quais 

reivindicavam o aumento de salários e melhores condições de trabalho. Também em 
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1917 foi reconhecido e proclamado o estado de guerra iniciado pelo Império Alemão 

contra o Brasil, conforme Decreto nº 3.361, de 26 de outubro do mesmo ano. 

 
 
4.2.1 A FUNDAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTADORES FISCAIS E 

DA ASSOCIAÇÃO DOS CONTADORES DE SÃO PAULO 

 

 

Segundo D’Auria (1953, p.56), o Instituto Brasileiro de Contadores Fiscais foi 

fundado em 1915, em São Paulo, à semelhança do instituto inglês dos Chartered 

Accountants. 

Revista Brasileira de Contabilidade (1915, p.201) noticia a fundação do 

instituto: 
Por iniciativa de um grupo distincto de contadores e professores de 
sciencias commerciaes, será, brevemente, fundado, nesta capital, à 
semelhança do “Chartered Accountants” da Inglaterra, um Instituto 
especialmente destinado ao estudo das questões que se relacionam com os 
interesses particulares ou collectivos, envolvidos nas empresas mercantis. 
A sociedade, além de advogar a utilidade moral e material da corporação, 
será o centro do estudo das disciplinas relativas á fiscalização das diversas 
instituições commerciaes, criando nesta conformidade, uma efficaz 
assistencia de que muito depende a natural segurança dessas instituições. 
O Instituto vae trazer, pois, conveniente e nova elucidação ao problema da 
fiscalisação imposta pela lei das sociedades anonymas, problema que será 
esclarecido e cujas applicações se desenvolverão, naturalmente, ao amparo 
do respeito e do consenso publicos. 

 

A revista destaca como fundadores do instituto, Horácio Berlinck, diretor da 

Escola de Comércio Álvares Penteado, professor da Escola Politécnica, membro de 

honra da Societé Académique de Comptabilité de Paris e professor honorário da 

Universidade de São Paulo; Carlos de Carvalho, chefe de contabilidade do Tesouro 

do Estado de S. Paulo, membro de honra da Societé Académique de Comptabilité 

de Paris; Carlos Gomes de Souza Shalders, Francisco Rodrigues Lavras, Raymundo 

Marchi, José da Costa Sampaio, Joaquim de Souza Oliveira, Emilio de Figueiredo, 

Francisco D’Auria, José Mascarenhas, Adolpho de Oliveira, Abel de Castro, 

Francisco de Souza Moreira, Carlos Levy Magano e Innocencio Seraphico de Assis 

Carvalho.  

Conforme Sampaio (1929, p.125), o fim principal do instituto consistia em 

fazer uma salutar e periódica seleção, entre profissionais de cujos conhecimentos 
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técnicos pudessem depender não só a boa e regular marcha dos negócios em que o 

crédito é o elemento mais importante, mas até a conveniente garantia dos interesses 

econômicos confiados à gestão de outrem sob a forma de sociedades comerciais em 

geral. 

Segundo Berlinck (1916, p.61), um dos objetivos do instituto era prover o 

conselho fiscal das sociedades anônimas de membros com conhecimentos de 

contabilidade necessários às atribuições estabelecidas pela legislação para este 

órgão.  

Percebe-se, através de pesquisa em jornais da época, que os membros do 

instituto utilizavam-se de sua filiação ao mesmo como referência profissional. O 

instituto também emitia pareceres sobre a escrituração contábil de entidades 

públicas e privadas, como é o caso da prefeitura de Santos, noticiado na edição do 

jornal O Estado de S.Paulo de 23 de agosto de 1917 (1917, p.5).  

Conforme Revista Brasileira de Contabilidade (1916, p.220), também em 

1916 constituiu-se a Associação dos Contadores de São Paulo. A associação teria 

por principal escopo pugnar pelos interesses da classe contábil, trabalhando 

fortemente junto aos poderes públicos pela regulamentação da profissão. A 

associação teve como presidente José Mascarenhas e como vice-presidente 

Gilberto Paulo Mello Nobrega. Foi convidado para presidente honorário Francisco 

D’Auria e para membros honorários o senador João de Lyra Tavares, Carlos de 

Carvalho, Horácio Berlinck, José da Costa Sampaio, Francisco Rodrigues Lavras e 

Frederico Vergueiro Steidel. 

 

 

4.2.2 A FUNDAÇÃO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE 

 

 

D’Auria (1953, p.57) ressalta a passagem do Mensário Brasileiro de 

Contabilidade de abril de 1917, sobre a fundação do Instituto Brasileiro de 

Contabilidade, em 20 de setembro de 1916: 
Foi assim que, no mesmo dia em que o ilustre Senador João Lira 
pronunciava no Senado Federal o seu memorável discurso sobre a ciência 
da Contabilidade, e a necessária regularização da profissão do Guarda-
livros, na Associação dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro 
resolvia-se a imediata convocação dos profissionais desta Capital, a fim de 
tratar da fundação do Instituto. A reunião realizou-se no dia 28 de agosto do 
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ano findo (1916), tendo a ela comparecido cerca de 60 Guarda-livros. Os 
fins da futura agremiação foram expostos pelo secretário do Instituto 
(Augusto Carlos Setúbal), e mereceram o apoio dos presentes. Foi desde 
logo aclamada uma comissão encarregada de elaborar o regulamento da 
instituição, de acôrdo com as idéias submetidas à consideração da 
assembléia. Essa comissão trabalhou com desusado afinco e a 20 de 
Setembro de 1916 concluia seu trabalho e apresentava o projeto do 
Regulamento que obteve aprovação, ficando naquele dia solenemente 
fundado o Instituto Brasileiro de Contabilidade. 

 

Conforme Sá (2008, p.84), o Instituto Brasileiro de Contabilidade teve como 

seu primeiro presidente Cornélio Marcondes da Luz, sendo vice-presidente Joaquim 

Telles e diretores Antônio Carlos Setúbal, Antônio Joaquim de Lima, José Ignácio 

Monteiro e Raúl Ramos Villar. A entidade elegeu como responsáveis pela parte 

técnica Francisco D’Auria, João Ferreira de Moraes Junior e Ernesto Coelho 

Louzada. Em 1917 foi criado o “Mensário Brasileiro de Contabilidade” como 

periódico do Instituto Brasileiro de Contabilidade. 

O Decreto nº 3.588, de 04 de dezembro de 1918, tornou de utilidade pública 

o Instituto Brasileiro de Contabilidade. 

Segundo Lyra Tavares (1930, p.408), em 1930 o Instituto Brasileiro de 

Contabilidade encontrava-se com mais de mil associados. 

 

  

4.2.3 NOVAS ATRIBUIÇÕES À DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO TESOURO 
 

 

O Decreto nº 13.248, de 23 de outubro de 1918, trouxe alterações ao 

Decreto nº 7.751, de 23 de dezembro de 1909, que tratou do regulamento para 

execução dos serviços da Administração Geral da Fazenda Nacional. Mais 

especificamente quanto à Diretoria de Contabilidade do Tesouro Nacional, foi 

reforçada a competência desta diretoria na suprema administração da contabilidade 

da União, à qual ficariam incorporadas, como parte do seu organismo, as diretorias 

de contabilidade dos ministérios, as seções de contabilidade, quaisquer que fossem 

suas denominações, as tesourarias e pagadorias das repartições que as 

possuíssem, fossem civis ou militares. 

A Diretoria de Contabilidade passou a ser composta de uma subdiretoria e 

de uma seção de contabilidade. Os artigos 44 e 45 do mesmo decreto definiram as 

incumbências de ambas:  
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Art. 44. A' Sub-Directoria incumbe: 
a) organizar a proposta geral do orçamento da receita e despesa da 
Republica para cada exercicio; 
b) preparar os dados para a organização da Mensagem da abertura do 
Congresso e outros que se tornarem precisos para o conhecimento da 
situação financeira do Thesouro e organizar as tabellas explicativas do 
orçamento do Ministerio da Fazenda; 
c) organizar as instruções e elementos necessarios as operações de 
creditos que se realizarem dentro e fora do paiz; 
d) informar e preparar os processos relativos a Caixas Economicas e 
Montes de Socorro, cauções, fianças, beneficios de loterias, peculios e 
outros depositos; 
e) apresentar os dados para a feitura do relatorio do Ministerio da Fazenda, 
na parte relativa á situação financeira da União; 
f) rubricar os livros e talões para a escripturação a cargo da Thesouraria 
Geral e da Secção de Contabilidade; 
g) informar e dar parecer em todos os papeis em que seja pedida a 
audiencia da Directoria, excepto os que tratarem do serviço de 
escripturação a cargo da Secção de Contabilidade; 
h) escripturar os protocollos de entrada e sahida de todos os documentos a 
seu cargo e os de remessa á Directoria; 
i) os processos de substituição de apolices da divida publica. 
Art. 45. A' Secção de Contabilidade incumbe: 
a) toda a escripturação da Receita e Despesa da União, inclusive os 
depositos, as operações de credito, internas ou externas, e as contas de 
movimento de fundos pelo systema de partidas dobradas; 
b) a organização dos balanços mensaes da Receita e Despesa da 
Thesouraria Geral e das duas pagadorias do Thesouro; 
c) a apuração da Receita e Despesa das Repartições de arrecadação e 
pagadoras desta Capital, das Delegacias Fiscaes dos Estados, da 
Delegacia do Thesouro em Londres e das Collectorias Federaes do Estado 
do Rio de Janeiro, pelos respectivos balanços; 
d) a organização dos balanços geraes do Thesouro de cada exercicio e das 
contas da gestão financeira que deverão ser presentes ao Congresso 
Nacional; 
e) a liquidação das contas de movimento de fundos entre o Thesouro, as 
Repartições desta Capital, as Delegacias Fiscaes e a Delegacia do 
Thesouro em Londres; 
f) a verificação e liquidação das contas do Thesouro com o Banco do Brasil 
e com os Agentes Financeiros em Londres e outros banqueiros; 
g) informações relativas ao serviço de escripturação e o preparo de 
instrucções e outros actos no sentido da unificação e simplificação do 
mesmo serviço. 

 

Conforme Moraes Junior (1921, p.102), a integração definitiva da Comissão 

de Escrituração por Partidas Dobradas, criada em 1914, como órgão técnico da 

Diretoria de Contabilidade, deu-se com a criação da Seção de Contabilidade. 

Em 03 de setembro de 1919, o Decreto nº 13.746 deu instruções ao serviço 

geral de contabilidade pública. 
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4.2.4 ENSINO E LITERATURA CONTÁBIL BRASILEIRA NO PERÍODO              
1910-1918 

 

 

O Decreto nº 11.530, de 18 de Março de 1915, muito embora tenha disposto 

sobre a reorganização do ensino secundário e superior na República, não fez 

nenhuma referência ao ensino comercial reconhecido pelo Decreto nº 1.339, de 09 

de janeiro de 1905. 

Foram reconhecidas como instituições de utilidade pública, nos moldes do 

Decreto nº 1.339, de 09 de janeiro de 19056: 

− Escola Superior de Comércio do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro); 

− Escola de Comércio de Porto Alegre (Porto Alegre); 

− Escola de Comércio José Bonifácio (Santos); 

− Escola de Comércio Bento Quirino (Campinas); 

− Instituto Comercial (Rio de Janeiro); 

− Academia de Comércio de Pernambuco (Recife); 

− Academia de Comércio de Alagoas (Maceió). 

Dentre as principais obras da literatura contábil neste período no Brasil, 

destaque deve ser feito para a obra Estudos de Contabilidade, em 4 volumes (1915), 

de Carlos de Carvalho. Conforme Revista Brasileira de Contabilidade (1915, p.99) a 

obra marcou o início do ciclo científico dos estudos de contabilidade no Brasil.  

Outras obras que tiveram ênfase no período foram: 

− Luca Paciolo (1911), de Carlos de Carvalho; 

− Paginas de Contabilidade (1912), de Carlos de Carvalho; 

− Tratado elementar de contabilidade, para uso dos alumnos dos institutos de 

commercio (1912), de Carlos de Carvalho; 

− A contabilidade e sua influencia na vida commercial e na administração publica 

(1913), de João de Lyra Tavares. 

− Elementos de Contabilidade Commercial (1916), de Decio Fernandes Guimarães; 

− Arithmetica Commercial e Financeira (1916), de Carlos de Carvalho; 

− A Letra de Câmbio na Contabilidade (1916), de Francisco D’Auria; 

− Principios da Contabilidade Publica (1916), de João Luiz dos Santos; 

                                                 
6 Decretos nºs 3.169/1916, 3.199/1916 e 3.239/1917. 
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− Explicações praticas de escripturação mercantil (1917), de Carlos de Carvalho; 

− Tratado de Seguros (1918), de Horácio Berlinck; 

− Noções de Commercio e Escripturação Mercantil (1918), de Horácio Berlinck; 

−  Contabilidade Agricola (1918), de David Antonio dos Santos; 

− Contabilidade das Companhias de Seguros de Vida (1918), de Carlos de 

Carvalho; 

− Escripturação Commercial (1918), de Domingos Carreira.  
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CAPÍTULO V - 1918 A 1930 - A GRANDE CRISE ECONÔMICA MUNDIAL DE 1929 
E A REVOLUÇÃO DE 1930 - OS GOVERNOS DOS PRESIDENTES DELFIM 
MOREIRA, EPITÁCIO PESSOA, ARTUR BERNARDES E WASHINGTON LUÍS. 
 

 

5.1 GOVERNO DOS PRESIDENTES DELFIM MOREIRA E EPITÁCIO PESSOA 
(1918-1922) 

 
 

Rodrigues Alves, candidato vitorioso às eleições de 1918, estando 

gravemente adoentado, não pôde tomar novamente posse como presidente da 

República, assumindo então seu vice, Delfim Moreira.  

Com o falecimento de Rodrigues Alves, em 16 de janeiro de 1919, foram 

convocadas novas eleições para presidente da República, permanecendo Delfim 

Moreira no cargo até 28 de julho do mesmo ano, quando assumiu o candidato 

vencedor, Epitácio Pessoa. 

No campo financeiro, Delfim Moreira enfrentou a inflação alta resultante do 

período pós-guerra, mantendo uma política de controle das despesas públicas. Logo 

após tomar posse, teve de enfrentar uma greve geral no Rio de Janeiro, 

determinando em seguida o fechamento dos sindicatos. 

Delfim Moreira indicou Epitácio Pessoa como seu representante na 

Conferência de Paz que se reuniria, ao final da Primeira Grande Guerra, em 

Versalhes, na França. Duas questões relacionadas diretamente ao Brasil foram 

abordadas na conferência: o problema do estoque de café retido na Alemanha antes 

da guerra, e a utilização pelo governo brasileiro de navios alemães apreendidos em 

portos brasileiros em 1917, ano em que foi reconhecido o estado de guerra entre o 

Brasil e o Império Alemão. 

Assumindo Epitácio Pessoa a presidência da República, priorizou este pela 

realização de obras públicas, destacando-se a construção de ferrovias e de açudes 

no Nordeste. Procurou manter a política de controle de gastos públicos, tendo de 

ceder, entretanto, à pressão dos cafeicultores para realização da terceira política de 

valorização do café, iniciada em 1921. 

Os últimos dois anos de seu governo foram marcados por intensa agitação 

política em torno da sucessão presidencial, tendo envolvimento inclusive dos meios 
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militares. Apoiados por Hermes da Fonseca, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco 

e Rio de Janeiro formaram o movimento denominado “Reação Republicana”, 

lançando a candidatura de Nilo Peçanha à presidência da República, em oposição a 

Artur Bernardes, candidato de Epitácio Pessoa e do eixo São Paulo-Minas.  

Contra o status quo político da Primeira República, a jovem oficialidade 

militar começou a se inquietar, dando início ao “movimento tenentista”. Uma das 

primeiras manifestações deste movimento foi a revolta dos Dezoito do Forte de 

Copacabana, sufocada ao final do governo Epitácio Pessoa. 

 

 

5.1.1 A FUNDAÇÃO DO INSTITUTO PAULISTA DE CONTABILIDADE E A 
CRIAÇÃO DA REVISTA PAULISTA DE CONTABILIDADE 

 
 

Conforme Revista Paulista de Contabilidade (1927, p.157), em 19 de julho 

de 1919 foi fundado o Instituto Paulista de Contabilidade, sendo 87 os sócios que se 

inscreveram como fundadores. Conforme D’Auria (1953, p.74) Francisco D’Auria foi 

designado presidente e Gilberto Melo Nóbrega vice. Outros membros da diretoria 

foram Frederico Herrmann Junior, Fernando Hrescak, Aristides de Macedo Filho, 

Luiz Seráfico Junior e Mário Pligher. 

Relatório apresentado na Revista Paulista de Contabilidade (1924. p.55) 

descreve algumas das aspirações do Instituto Paulista de Contabilidade: 
Do esforço conjunto de todos nós depende o successo desta nossa 
cruzada, para nós santa, do elevamento de nossa classe, quer pela parte 
moral, quer pela intellectual, com a comprovação da existencia em nosso 
meio de technicos tão capazes como os mais capazes dos mais adiantados 
paizes em materia de contabilidade e de organizações economicas quer 
finalmente pela parte material, porque desde que nos mostremos aptos, 
desde que nós saibamos impor o nosso trabalho, como um trabalho 
intelligente, util, necessario, inquestionavelmente disso tiraremos vantagens 
materiaes de toda a sorte. 
[...] 
Regulamentação de nossa profissão 
Um dos escopos do Instituto é o da regulamentação da nossa profissão. 
Parece que já é tempo de cuidarmos disso. As leis estrangeiras sobre o 
assumpto deverão ser cuidadosamente traduzidas e publicadas em nossa 
revista. Um estudo consciencioso sobre a materia deverá ser feito; depois 
com o apoio que o Instituto naturalmente encontrará nas instituições 
congeneres, a questão deverá ser agitada com tanto mais esforço, com 
tanto mais enthusiasmo quanto fôr preciso para obter-se o fim desejado: a 
regulamentação da nossa profissão. Teremos certamente de luctar antes de 
conseguir o objetivo, pelo choque de interesses que o facto provocará, mas, 
se formos firmes, acabaremos vencendo. 
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Figura 5 – Emblema do Instituto Paulista de Contabilidade 
Fonte: Revista Brasileira de Contabilidade, 1919, p.222 

    

Em sua sede foi instalada uma biblioteca contendo obras da literatura 

contábil, cuja base inicial se deu com a aquisição da biblioteca particular de Carlos 

de Carvalho, após seu falecimento em 19201. 

Conforme Revista Paulista de Contabilidade (1927, p.13), em 01 de outubro 

de 1926 foi incorporado o Grêmio dos Guarda-Livros de São Paulo ao Instituto 

Paulista de Contabilidade. 

Em 1919, a Revista Brasileira de Contabilidade foi escolhida como órgão 

oficial para publicação dos atos do Instituto Paulista de Contabilidade. Com a 

extinção deste periódico ao final de 1921, foi fundado, em junho de 1922, o periódico 

do instituto, denominado Revista Paulista de Contabilidade. Segundo Revista 

Paulista de Contabilidade (1922, p.1), a publicação tinha como programa trabalhar 

pelo engrandecimento da classe e propugnar pela elevação material, moral e 

intelectual dos contadores e guarda-livros brasileiros e especialmente, paulistas. Sua 

diretoria era composta por Francisco D’Auria, José Mascarenhas, Sebastião da Silva 

Andrade, Fabio Ruy Galembeck, João Kolody e Frederico Herrmann Junior. Os 

                                                 
1 (D’AURIA, 1953, p.80): “Carlos de Carvalho possuía uns trezentos e mais volumes de obras 
escolhidas e, por sua morte, essa rica biblioteca me foi confiada por seu filho Tarquínio que, mais 
tarde, resolveu aliená-la, tendo sido adquirida pelo “Instituto Paulista de Contabilidade” e hoje fazendo 
parte da melhor biblioteca especializada do gênero, em nosso País, como é a do Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo”. 
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membros do Conselho Fiscal eram Innocencio Seraphico de Assis Carvalho, Carlos 

Levy Magano e Pedro Gregoraci. 

 
 
5.1.2 O CÓDIGO DE CONTABILIDADE PÚBLICA  

 

 

Conforme D’Auria (1953, p.65), depois de uma vintena de anos, permanecia, 

ainda em estudos, na respectiva Comissão da Câmara Federal, o projeto do Código 

de Contabilidade Pública. A iniciativa da remodelação da contabilidade do Tesouro 

Nacional, desde meados de 1914, fora motivo para ativação dos trabalhos da 

mencionada comissão. O projeto foi apresentado, em 1917, por mãos do 

parlamentar Barbosa Lima. 

O Decreto Legislativo nº 4.536, de 28 de janeiro de 1922, organizou o 

Código de Contabilidade da União. O decreto foi dividido em seis capítulos: 

Centralização dos Serviços de Contabilidade; Do Exercício Financeiro – Orçamento 

e Contas da Gestão Financeira; Da Receita Pública; Da Despesa Pública; Dos Bens 

Públicos; Dos Responsáveis por Bens Públicos. 

Estabeleciam os seis primeiros artigos do Decreto Legislativo nº 4.536: 
Art. 1º A Contabilidade da União, comprehendendo todos os actos relativos 
ás contas de gestão do patrimonio nacional, á inspecção e registro da 
receita e despesa federaes, é centralizada no Ministerio da Fazenda, sob a 
immediata direcção da Directoria Central de Contabilidade da Republica2 e 
fiscalização do Tribunal de Contas. 
Paragrapho unico. As contabilidades seccionaes dos Ministerios, Correios, 
Telegraphos, estradas de ferro, linhas de navegação e outros 
estabelecimentos industriaes da União ficam subordinadas á Directoria 
Geral de Contabilidade da Republica, sabendo a direcção dessas 
contabilidades a funccionarios de Fazenda, commissionados pelo 
Presidente da Republica, em decreto referendado pelo Ministro da Fazenda 
e pelo titular do Ministerio respectivo. 
Art. 2º A Directoria Central de Contabilidade da Republica organizará, 
orientará e fiscalizará todos os serviços de escripturação das repartições 
federaes, expedindo as necessarias instrucções, exigindo todos os 
elementos de informação e exercendo inspecção por funccionarios 
designados para esse fim. 
Art. 3º O registro das operações de contabilidade far-se-á, excepto nas 
collectorias, pelo methodo das partidas dobradas, mediante formulas e 
modelos organizados pela Directoria Central de Contabilidade da Republica. 
Art. 4º As Delegacias Fiscaes do Thesouro Nacional, assim como todas as 
contabilidades seccionaes, organizarão, com os elementos proprios e os 
fornecidos pelas repartições subordinadas, balancetes mensaes, que serão 

                                                 
2 A denominação foi retificada para “Contadoria Central da República” conforme Decreto Legislativo 
4.555/1922 (artigo 153). 
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enviados á Directoria Central de Contabilidade da Republica até o ultimo dia 
do mez seguinte áquelle a que se referirem as operações. 
§ 1º Nos balancetes mensaes a receita e a despesa serão rigorosamente 
classificadas. 
§ 2º Até 15 de janeiro as repartições subordinadas aos diversos Ministerios 
enviarão ás respectivas contabilidades as demonstrações das despesas 
empenhadas durante o anno financeiro findo. A’ vista dessas 
demonstrações, a contabilidade, respectiva levantará a conta geral das 
despesas do respectivo Ministerio e a enviará, dentro de 20 dias, á 
Directoria Central de Contabilidade da Republica, para organização da 
conta das despesas empenhadas, exigida no art. 14, n. 8. 
Art. 5º A Directoria Central de Contabilidade da Republica organizará um 
balancete trimestral de todas as operações de contabilidade da União, e 
levantará, a 30 de novembro de cada anno, o balanço geral do ultimo 
exercicio financeiro. 
Paragrapho unico. Uma cópia de cada balancete trimestral e do balanço 
geral será immediatamente remettida ao presidente do Tribunal de Contas. 
Art. 6º O chefe da Directoria Central de Contabilidade da Republica e os 
chefes das contabilidades seccionaes serão pessoalmente responsaveis 
pela exactidão e preparo opportuno da escripturação, contas, balanços e 
demonstrações dos actos relativos á receita e despesa federaes. 

 

Segundo D’Auria (1953, p.83), o regulamento do Código de Contabilidade 

baixado com o Decreto nº 15.783, de 8 de novembro de 1922, foi elaborado por 

João Ferreira de Moraes Junior. O trabalho era monumental, pois se compunha de 

mais de 900 artigos ao passo que o Código, estabelecido pelo Decreto Legislativo  

nº 4.536, era composto por cento e oito artigos. 

 

 

5.1.3 A CONTADORIA CENTRAL DA REPÚBLICA 
 
 

A denominação “Contadoria Central da República” foi inicialmente dada 

através do Decreto nº 15.210 de 28 de dezembro de 19213. Posteriormente, o 

Decreto nº 16.650, de 22 de outubro de 1924, organizou definitivamente a 

Contadoria Central da República e aprovou seu regulamento. 

A Contadoria Central da República estava imediatamente subordinada ao 

ministro da Fazenda, não estando mais sob dependência do Tesouro Nacional. 

Como órgão centralizador da contabilidade da União, tinha por responsabilidade 

todos os atos relativos às contas de gestão do patrimônio nacional, à inspeção e 

registro da receita e despesa federais e a superintendência da contabilidade de 

todas as repartições e serviços públicos federais, civis ou militares. 
                                                 
3 Ratificada pelo Decreto Legislativo 4.555/1922 (artigo 153). 
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Competia à Contadoria Central, além da suprema administração da 

contabilidade geral da União, a fiscalização para a fiel observância, pelas diferentes 

repartições e serviços federais, civis ou militares, dos preceitos de contabilidade 

pública estabelecidos pelo Código de Contabilidade e seu regulamento. 

Comenta Moraes Junior (1921, p.103): 
No discurso com que justificou o parecer da Commissão Especial ás 
emendas apresentadas em terceira discussão ao projeto daquelle Codigo 
[de Contabilidade Pública], o preclaro Deputado Federal Sr. Dr. Josino 
Araujo, tece um verdadeiro hymno de louvor á creação daquella Contadoria, 
que “tem por fim principalmente systematisar, organisar, dirigir, orientar e 
fiscalizar todos os serviços das contabilidades ministeriaes e outras 
repartições dependentes”, e que, na centralização e uniformização das leis 
e preceitos de contabilidade “será como o centro cerebro-espinhal do 
systema nervoso, dirigindo por meio dos nervos todos os movimentos do 
organismo”. 

 

Também cabia à Contadoria Central, como órgão centralizador da 

contabilidade da União, as seguintes funções:  

Quanto ao orçamento: 

− preparação das propostas orçamentárias da receita e despesa da União; 

− fiscalização da contabilidade do empenho das despesas; 

− escrituração das despesas autorizadas e liquidadas para pagamento; 

− demonstração do destino dos créditos orçamentários, quando se tratasse de 

pedido de créditos suplementares. 

Quanto ao patrimônio: 

− centralização de todos os lançamentos referentes ao ativo e passivo da União e 

constantes dos balanços das repartições subordinadas; 

− fiscalização permanente da contabilidade do patrimônio; 

− centralização da contabilidade de todas as operações relativas às dívidas interna, 

externa e flutuante, bem como de todas as operações de crédito que 

modificassem o patrimônio; 

− organização dos balanços anuais do patrimônio. 

Quanto à receita e despesa: 

− centralização de todos os balanços de receita e despesa remetidos mensalmente 

pelas repartições subordinadas; 

−  fiscalização da observância às regras de contabilidade em quaisquer repartições 

públicas ou estabelecimentos industriais, civis ou militares, da União; 
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− organização e estatística permanente de todos os dados relativos à receita e à 

despesa públicas; 

− organização das contas a serem apresentadas ao Congresso; 

− organização dos balanços gerais ou definitivos da receita e despesa de cada 

exercício. 

Conforme artigo segundo do Decreto nº 16.650, estavam subordinadas à 

Contadoria Central da República as contadorias e sub-contadorias seccionais 

distribuídas pelo país. A Contadoria manteria um serviço de inspeção permanente 

em todas as repartições que lhe fossem subordinadas. 

O contador geral, contador-adjunto, sub-contadores, secretário-chefe de 

seção, guarda-livros e auxiliares, conforme artigo décimo, seriam nomeados por 

decreto do presidente da República. 

A Diretoria de Contabilidade do ministério da Fazenda passou a ser 

responsável apenas pelas funções de contabilidade desse ministério. 

Segundo D’Auria (1953, p.81), no início de 1923, Francisco D’Auria assumiu 

o cargo de Contador Geral da República, após convite do ministro da Fazenda 

Sampaio Vidal, pertencente ao governo recém empossado do presidente da 

República Artur Bernardes. 

Conforme D’Auria (1953, p.84), no decurso de 1923, a nova organização foi 

tomando corpo, embora não poucas deficiências se manifestassem devido aos 

processos antiquados ainda em uso nas delegacias fiscais, nas alfândegas e outras 

repartições em que se executavam serviços de contabilidade. Contudo, terminado o 

exercício, pôde-se levantar, tecnicamente, os primeiros balanços – receita e 

despesa, ativo e passivo – sob os novos moldes da contabilidade federal. 

Em 29 de abril de 1924 procedeu-se à inauguração oficial da Contadoria 

Central da República. O discurso feito por Francisco D’Auria nesta ocasião ilustra o 

quanto a contabilidade pública estava passando por transformações neste período: 
Esta repartição, mal entendida para uns e, para outros, alvo de ataques 
sistemáticos, consagra, na realidade, um passo concreto para a 
sistematização dos princípios reguladores da ordem e da clareza nas 
finanças públicas. 
Que confiança poderão merecer as contas do Tesouro obtidas por métodos 
caóticos, obedecendo à orientação de cada encarregado da escrituração 
dos fatos administrativos, - quando um método fôsse adotado -, ou então 
nenhuma escrituração regular ser feita? 
.......................................................................................................................... 
O regulamento do Tesouro mandou, sempre, que a escrituração se fizesse 
por partidas-dobradas, mas a verdade é que o Tesouro nunca teve escrita! 
.......................................................................................................................... 
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É ocioso repetir, aqui, quais foram as vicissitudes por que passou o trabalho 
de remodelação da contabilidade federal. Obstáculos de tôda sorte 
defrontaram-se à comissão de partidas-dobradas. E nesse andar continuaria 
a utilíssima iniciativa, ou antes, a rotina, a inconsciência e a indiferença, 
talvez a tivessem asfixiado, se não surgissem paladinos para a grande 
campanha. 
.......................................................................................................................... 
Ao contrário do que sucedera em 1914 (quando o Tesouro não poude 
demonstrar a sua situação, para o fim de realizar operação de crédito) – há 
dois meses apenas, a contabilidade federal recebeu francos elogios dos 
membros da Missão Britânica, tendo um dos seus componentes, 
profissional contabilista dos mais completos que a Inglaterra possúe, 
declarado que a nossa organização contábil é superior à do seu próprio país 
(D’AURIA, 1953, p.85). 

 

Segundo D’Auria (1953, p.87), a entrada em vigor do Código de 

Contabilidade Pública e de seu respectivo regulamento, e a fase de aprendizado e 

adaptação ao novo serviço, requeriam formas e meios de orientação às repartições 

que praticavam atos correlativos e aos técnicos que deviam efetuar os fatos da 

administração financeira. Um dos meios adotados por Francisco D’Auria como 

Contador Geral da República foi a expedição de circulares aos serviços 

subordinados à Contadoria, em que se organizavam as normas e regras de 

realização de operações e respectivas formas de registro. Outras iniciativas tomadas 

no mesmo sentido foram a criação do serviço de inspeção, a constituição do 

“Conselho de Contabilidade”, onde, em reuniões periódicas, debatiam-se matérias 

de serviço e decidia-se sobre a melhor maneira de proceder tecnicamente, e por 

último, a criação do “Boletim da Contadoria Central da República”. 

A remodelação que se iniciara no ministério da Fazenda, com a 

centralização do registro de todos os fatos da administração financeiro-patrimonial 

da União, já em 1925 havia-se estendido às delegacias fiscais, às repartições 

especiais do Distrito Federal, aos ministérios e aos serviços industriais, recebendo a 

Contadoria um total de 37 balancetes mensais. 

Conforme D’Auria (1930, p.3), ao final da década de 1920 a Contadoria 

Central da República contava com um quadro de aproximadamente 600 

funcionários.  
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5.2 GOVERNO DO PRESIDENTE ARTUR BERNARDES (1922-1926) 
 
 

A eleição de Artur Bernardes à presidência da República não esmaeceu a 

turbulência política existente no governo anterior. O recrudescimento do movimento 

tenentista culminou com a Revolta Paulista de 1924, e posteriormente, com a 

formação da Coluna Prestes. Artur Bernardes combateu de forma enérgica os 

revoltosos, mantendo o Estado de sítio praticamente durante todo o seu mandato 

presidencial.  

Segundo Fausto (1977, p.234), nos primeiros anos da década de vinte, a 

recessão americana deu lugar a um período de vários anos de prosperidade e o 

consumo do café começou a ampliar-se nos Estados Unidos, incentivado também 

pela proibição das bebidas alcoólicas. Com isto, pôde Artur Bernardes encerrar o 

esquema valorizador de café iniciado em 1921 por seu antecessor, liquidando o 

empréstimo contraído com os banqueiros ingleses. 

Artur Bernardes pôs fim à atribuição do governo federal de garantir o preço 

do café no mercado internacional, passando essa competência para os respectivos 

Estados. Conforme Fausto (1977, p.232), o esquema de defesa do café se modifica, 

transformando-se em defesa permanente sob a responsabilidade dos Estados. 

Fausto (1977, p.230) assevera que a realização permanente de uma política 

de defesa dos preços do café provocou uma grande expansão do plantio de 

cafezais, acarretando um crescente desequilíbrio entre a produção brasileira e as 

possibilidades de absorção do mercado mundial. O desequilíbrio se agravaria com o 

surgimento da concorrência colombiana e africana após a Primeira Guerra Mundial. 

 
 
5.2.1 O PRIMEIRO CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE  

 

 

O Primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, marcado para 1º de julho 

de 1924, e adiado em decorrência da Revolta Paulista de 1924, teve sua sessão 

inaugural realizada no dia 17 de agosto na Associação dos Empregados no 

Comércio do Rio de Janeiro, encerrando-se em 27 de agosto de 1924. 
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Planejado por Augusto Carlos Setúbal, o congresso teve como presidente de 

honra o ministro da Fazenda, Raphael de Abreu Sampaio Vidal; presidente, senador 

João de Lyra Tavares; 1º vice-presidente, Francisco D’Auria; 2º vice-presidente, 

João Ferreira de Moraes Junior.  

Conforme Revista Paulista de Contabilidade (1924, p.131), coube ao 

senador João de Lyra Tavares, presidente do congresso, realizar o discurso da 

sessão inaugural de 17 de agosto de 1924, no qual foram destacadas a realizações 

na contabilidade pública ocorridas nos anos anteriores: 
Já tive occasião de accentuar que, se em sua parte pratica é uma arte de 
admiravel simplicidade, por ter as mesmas illimitaveis applicações das 
contas, que se amoldam a todas as necessidades ou conveniencias 
imaginaveis e podem ser adequadas ao cumprimento das mais exigentes 
determinações legaes e regulamentares, a contabilidade põe em jogo 
relações diversas e contribue para a solução de problemas ás vezes 
complicadissimos. Penetra, por isso, nos dominios de varios ramos de 
conhecimentos de ordem juridica, financeira, administrativa e economica, 
tornando-se em virtude da complexidade reflexa das sciencias enumeradas, 
um estudo de vastidão infinita. 
Entretanto, é fóra de duvida que se tornou afinal reconhecida no Brasil a 
imprevista importancia que nos ultimos annos, vem assumindo. Começamos 
a dar-lhe o merecido apreço e já ella nos faculta esclarecimentos 
apreciaveis, quanto á situação orçamentaria e patrimonial da União. 
Na mensagem que a 3 de maio deste anno dirigiu ao Congresso Nacional, o 
Sr. Presidente da Republica escreveu que “cumpre registrar, com a mais 
viva satisfação, as fartas informações a respeito do exercicio de 1923, 
graças ao trabalho efficiente da Contadoria Central da Republica. E’ assim 
que o Governo está habilitado a offerecer amplos esclarecimentos sobre a 
sua gestão. Pela primeira vez no actual regimen, a Mensagem recebe em 
suas paginas o balanço da Receita e Despeza e do Activo e Passivo da 
Republica.”  

 

Segundo D’Auria (1953, p.92), os trabalhos apresentados ao Primeiro 

Congresso Brasileiro de Contabilidade foram em número de 70. Revista Paulista de 

Contabilidade (1924, p.109) enfatiza entre os temas apresentados: definições de 

contabilidade; o empenho da despesa; a eficiência dos órgãos de contabilidade; a 

utilização dos livros “Diário”, “Copiador” e “Razão”; as cinco contas gerais; o código 

de contabilidade pública; da incompatibilidade entre as funções contabilísticas e 

administrativas; da contabilidade das instituições subvencionadas; o ensino técnico e 

sua discriminação; regulamentação profissional; deveres do negociante em relação à 

sua escrita; cálculos e direitos de importação; reforma do sistema monetário 

brasileiro; reforma do código comercial; contabilidade das falências. 

Foi aprovada a definição de contabilidade proposta por João Luiz dos 

Santos, com algumas modificações sugeridas por Francisco D’Auria: “Contabilidade 
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é a sciencia que estuda e pratica as funções de orientação e de contróle, relativas 

aos actos e factos da administração economica.” (REVISTA PAULISTA DE 

CONTABILIDADE, 1924, p.110). 

Quanto à necessidade de uniformização da orientação do ensino comercial, 

ponderou Horácio Berlinck que seria essencial manter às escolas de comércio a 

autonomia, essencial ao progresso do ensino, na confecção de seus programas, que 

se devem harmonizar com o meio em que elas existem e não obedecer a um padrão 

único e oficial, grandemente nocivo ao ensino. 

Segundo D’Auria (1953, p.94), não sendo apresentadas as teses sobre a 

história da contabilidade e a bibliografia contábil nacional, foi confiado ao Instituto 

Brasileiro de Contabilidade o encargo de promover um concurso para a composição 

da História da Contabilidade no Brasil, sendo também incumbido o mesmo instituto 

de elaborar um plano de concurso para a organização da “Bibliografia Brasileira de 

Contabilidade”. 

No dia 24 de agosto, Horácio Berlinck conferenciou sobre o tema “Da 

actuaria”. 

Conforme Peleias e Bacci (2004, p.49), foram formuladas algumas 

definições que enriqueceram e valorizaram o evento: 

− ESCRITURACÃO: o registro metódico dos fatos administrativos de ordem 

econômica; 

− CONTABILIDADE: é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de 

controle e de registro, relativos aos atos e fatos de administração econômica; 

− CONTABILISTA: versado nos estudos de Contabilidade; o que executa trabalhos 

de Contabilidade; 

− CONTABILIZAR: organizar de acordo com os princípios de Contabilidade; 

− UNIGRAFIA: escrituração por partidas simples; 

− DIGRAFIA: escrituração por partidas dobradas; 

− DIGRAFISTA: o que faz lançamentos por partidas dobradas. 

 

No final do congresso, houve uma moção para criação da Federação 

Brasileira de Contabilidade, a qual teria por objetivo a congregação dos institutos de 

contabilidade existentes no Brasil, e a criação e manutenção do Conselho Superior 
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de Contabilidade, que seria um órgão de consulta para as altas questões de 

contabilidade pública e privada no Brasil.  

Segundo Revista Paulista de Contabilidade (1925, p.55), um dos frutos do 

Primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade foi o surgimento de diversos 

escritores na literatura contábil, principalmente sob a forma de teses.  

Segundo D’Auria (1953, p.105), o Primeiro Congresso de Contabilidade 

alcançou grande êxito e nenhum dos que se sucederam teve tanto brilho e nem 

produziu tanta soma de trabalho. Aquela primeira assembleia pecou pelo excesso de 

teses, o que prejudicou bastante o debate de toda a matéria a ser apreciada. 

Considerou, entretanto, D’Auria, as teses produzidas no congresso dignas de figurar 

em qualquer congresso internacional de contabilidade. 

 

 

5.2.2 O IMPOSTO SOBRE A RENDA  
 

 

Segundo Amed e Negreiros (2000, p.247), oriunda das nações onde a 

riqueza produzida já começava a ser dividida por uma parcela maior da população, a 

ideia da aplicação de uma modalidade de imposto sobre a renda individual do 

cidadão também tem penetração no Brasil. Em nosso caso, no entanto, a aceitação 

desta noção, em meio aos debates políticos, apresentou-se como uma possibilidade 

de diminuição das já crônicas crises de endividamento do Erário público. 

Amed e Negreiros (2000, p.250) asseveram que o fisco, desde os tempos do 

Império, já impunha tributos sobre determinadas categorias de rendas, denominados 

impostos sobre subsídios e vencimentos, o qual atingia sob forma progressiva, 

apenas as pessoas que recebessem vencimentos dos cofres públicos.  

A ideia do Imposto de Renda foi retomada com mais vigor em 1891, pelo 

então ministro da Fazenda, Rui Barbosa. A discussão, no entanto, não se 

desenvolveu adequadamente no Congresso. O entrave encontrava-se na 

Constituição de 1891, que outorgara aos Estados a competência para decretar 

impostos sobre indústrias e profissões. O argumento da inconstitucionalidade perdeu 

força quando nos Estados Unidos, uma emenda apresentada em 1909 dava conta 

da introdução do Imposto de Renda sem que, com isso, se ferisse a Carta Magna 

daquele país. O Imposto de Renda, da forma como conhecemos hoje, incidente 
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sobre a renda total do contribuinte, foi estabelecido através do artigo 31 do Decreto 

Legislativo nº 4.625, de 31 de dezembro de 1922, que orçou a Receita Geral da 

República dos Estados Unidos do Brasil para o exercício de 1923:  
Art. 31. Fica instituido o imposto geral sobre a renda, que será, devido, 
annualmente, por toda a pessoa physica ou juridica, residente no territorio 
do paiz, e incidirá, em cada caso, sobre o conjunto liquido dos rendimentos 
de qualquer origem. 

 

O Decreto Legislativo nº 4.625 foi revisto em 1923, tendo em vista algumas 

dificuldades na arrecadação do imposto, com o Decreto Legislativo nº 4.783, de 31 

de dezembro de 1923, o qual em seu artigo terceiro classificou os rendimentos em 

quatro categorias: comércio e qualquer exploração industrial, exclusive a agrícola; 

capitais e valores mobiliários; ordenados públicos e particulares e remunerações sob 

qualquer título e forma contratual; exercício de profissões não comerciais. 

O Decreto nº 16.580, de 4 de setembro de 1924, aprovou o regulamento 

para o serviço de arrecadação do imposto sobre a renda. Na mesma data também 

foi aprovado o Decreto nº 16.581, que regulamentou o imposto sobre a renda. 

Conforme Revista Paulista de Contabilidade (1926, p.186) a regulamentação 

do imposto sobre a renda causou grande confusão na época: 
Cremos que nunca houve, no Brasil, um imposto mais accusador da nossa 
grande balburdia em materia tributaria do que o já famigerado imposto sobre 
a renda. Não é que os contribuintes procurem evitar o pagamento de 
impostos, quando estabelecidos de modo razoavel, não; é que os 
encarregados da regulamentação da lei, já por si complicada, timbram em 
demonstrar os seus profundos conhecimentos das legislações extrangeiras 
sobre o assumpto, sem considerarem a situação exacta do nosso meio, o 
que nos pareceria de excellente aviso. Devemos fazer leis e regulamento 
para nós, sem penetrar nos meandros daquillo que se cogita nos outros 
paizes, onde os elementos são extremamente diferentes dos nossos. Não 
contestamos a necessidade de estudal-os, mas impugnamos a sua 
applicação assim transplantados, sem que se tenha feito uma cousa 
perfeitamente nossa, attendendo as condições especiaes do paiz. 
Após os primitivos Regulamentos e as modificações que nelles se fizeram, 
foi tudo, afinal annulado, por completo, para se organisar um Regulamento 
novo, expurgado dos incontaveis defeitos, encontrados nas experiencias, 
theoricamente discutidas, porém que jámais foram praticadas. 

 

O novo regulamento referido deu-se através do Decreto nº 17.390, de 26 de 

julho de 1926, que aprovou o regulamento do imposto sobre a renda tendo em vista 

o disposto no art. 18, inciso 9º, do Decreto Legislativo nº 4.984, de 31 de dezembro 

de 1925. Segundo artigo 1º do Decreto nº 17.390, o imposto de renda recaía sobre 

quem possuísse rendimentos derivados das seguintes categorias: 
Art. 1º O imposto de renda recairá sobre quem possuir rendimentos 
derivados das origens seguintes (Lei n. 4.984, de 31 de dezembro de 1925): 
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1ª categoria – Commercio e qualquer outra exploração industrial inclusive a 
agricola e a das industrias extractivas vegetal e animal; 
2ª categoria – Capitaes mobiliarios, inclusive os applicados em titulos de 
dividas publicas; 
3ª categoria – Ordenados subsidios, emolumentos, gratificações, 
bonificações, pensões e remuneração sob qualquer titulo e fórma 
contractual; 
4ª categoria – Exercicios de profissões ou artes quaesquer não 
commerciaes e não comprehendidas nas outras categorias; 
5ª categoria – Capitaes immobiliarios. 

 

Conforme capítulos V a X do Decreto nº 17.390 de 1926, nas sociedades 

anônimas, em comandita, em nome coletivo, de capital e indústria, em conta de 

participação, cooperativas e por quotas de responsabilidade limitada, era facultada 

escolha da base de cálculo de tributação entre: o rendimento real; o rendimento 

líquido estipulado em uma tabela de coeficientes sobre o total das vendas mercantis. 

A alíquota do imposto era de 6%. 

Segundo artigo 53 do Decreto nº 17.390, a tributação sobre o rendimento real 

seria a diferença entre as receitas totais da sociedade e as suas despesas. Não 

seriam dedutíveis das rendas totais as quotas destinadas a fundos de reservas e as 

despesas relativas a aquisição de bens. Seriam deduzidas da receita líquida: as 

quotas relativas à constituição de fundos de depreciação; as referentes à exaustão 

ou esgotamento do capital invertido em propriedades sujeitas às explorações 

minerais e florestais; as destinadas à amortização de capitais invertidos em bens 

reversíveis, quando se tratasse de contratos com os poderes públicos; as destinadas 

à constituição de fundos de pensões; os juros de dívida contraída para o 

desenvolvimento da empresa. 

Quando as sociedades anônimas aumentassem o seu capital com recursos 

tirados de quaisquer fundos de reserva, as quantias correspondentes ficariam 

sujeitas ao imposto, se não tivessem sido anteriormente tributadas. 

Na tributação sobre o rendimento líquido estipulado com base numa tabela de 

coeficientes sobre o total das vendas mercantis, a tabela utilizada considerava um 

rendimento líquido regressivo de 6% até 2%, de acordo com o faturamento. 

O Decreto Legislativo nº 5.138, de 5 de janeiro de 1927, que aprovou o 

Decreto nº 17.390, alterou, dentre outras disposições, o inciso 6º do artigo 57 deste 

último, desobrigando os negociantes em firma individual e os sócios ou acionistas 

das sociedades de qualquer espécie do pagamento do imposto proporcional sobre 
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dividendos, mantendo nas pessoas físicas o imposto de renda progressivo conforme 

instituído no artigo 46 do mesmo decreto.   

Conforme Marques (1995, p.64), a partir de então, o imposto de renda sobre o 

lucro das pessoas jurídicas passou a tratar as pessoas físicas e jurídicas de forma 

totalmente distinta. O lucro é tributado nas pessoas jurídicas e não na distribuição de 

dividendos, e novamente na pessoa física, não se confundindo as pessoas (entidade 

jurídica e seus sócios). 

Marques (1995, p.74) salienta que a legislação até então não tratou sobre o 

lucro contábil. O cálculo do lucro contábil deveria seguir as normas da escrituração 

comercial e as práticas adotadas pelos contabilistas no país. 

Importante também observar o artigo 173 do Decreto nº 17.390, segundo o 

qual os agentes fiscais não podiam solicitar a exibição de livros de contabilidade, 

documentos de natureza reservada ou esclarecimentos dos contribuintes, 

devassando a vida privada. Tal disposição tinha como base jurídica o artigo 17 do 

Código Comercial de 1850, conforme capítulo 2.1.1 deste trabalho. 

A seguinte passagem da Revista Paulista de Contabilidade (1926, p.187), 

comenta tal situação, sendo um verdadeiro prenúncio da forma na qual se 

organizaria o imposto de renda pela Receita Federal do Brasil: 
Não ha muito o representante da Associação Commercial do Estado de 
S.Paulo, em uma reunião no Rio de Janeiro das Associações Commerciaes 
dos Estados, oppoz tenaz resistencia para que não fossem apresentados os 
balanços das firmas commerciaes ás Repartições Fiscaes. Porque? Acaso 
os balanços revelam os segredos das transações? Não; apenas patenteiam 
a situação economica e financeira das firmas, ás repartições fiscaes. 
Esta medida seria até muito salutar, pois obrigaria as firmas commerciaes a 
trazerem as suas escripturações em melhor ordem e perfeitamente em dia. 
Não se veria o que temos visto nas fallencias e concordatas desta praça, 
nas quaes os balanços publicados demonstram o maior descalabro em que 
se mantéem as escripturações dos livros commerciaes. 
[...] 
Haveria, pois, grande vantagem em serem exigidos os balanços de todas as 
firmas commerciaes e talvez mesmo dos particulares, que tambem teem a 
obrigação de saberem a quantas andam na vida. Seria muito, se exigissem 
que estes tivessem escripta, mas poderiam apresentar os seus balanços 
organisados e levantados no momento, do modo que se lhe apresentava a 
situação no fim do anno. 
Todos esses balanços seriam documentos particulares e archivados na 
devida ordem, nas respectivas Repartições, não fosse permittido, de fórma 
alguma, o seu exame, por quem quer que fosse. 
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5.2.3 EM PROL DA VALORIZAÇÃO DO ENSINO E PROFISSÃO CONTÁBIL  
 

 

A partir de 1920, intensificou-se o movimento pela consecução de duas 

antigas reivindicações da classe contábil: a regulamentação do ensino comercial 

pelo governo federal e o reconhecimento oficial da profissão de contador. 

A falta de regulamentação e fiscalização das escolas de comércio pelo 

governo federal foi objeto de grande insatisfação da classe contábil. Uma das 

consequências da ausência da presença do Estado foi a disseminação de pretensas 

escolas de comércio, com fins puramente especulativos, as quais prometiam formar 

guarda-livros em poucos meses, quando a duração de um curso em uma escola de 

comércio tradicional tinha em média três anos de duração. 

Conforme Revista Paulista de Contabilidade (1928, p.231), ao final da 

década de 1920 existiam no Estado de São Paulo mais de trinta escolas de 

comércio, e em torno de cem no Brasil. Os cursos não possuíam programas 

uniformes, devido à falta de uma orientação definida. 

Segundo Vaz (1922, p.3), esta situação era fruto direto da negligência do 

governo, o qual tinha completamente se descurado da fiscalização das escolas. 

Andrade (1923, p.181) assevera que à época nenhuma fiscalização existia 

no ensino comercial, sendo isso a razão única do estado lamentável de 

desorganização na qual o mesmo se achava. 

Esta negligência era em grande parte reflexo da mentalidade de muitos da 

época. Conforme Magano (1916, p.192), na Câmara dos Deputados, um de seus 

membros atacou um projeto relativo ao ensino comercial, alegando que para 

pessoas que se destinavam a vender “carne seca” não era preciso criar escolas 

especiais. Magano (1916, p.193) afirma que havia uma errônea suposição no país a 

respeito do ensino comercial, pensando muitas pessoas que as escolas de comércio 

se destinavam a formar caixeiros, ou simplesmente guarda-livros4. As escolas de 

comércio destinavam-se a preparar homens capazes para a ativa vida do alto 

comércio, destinando-se a formar guarda-livros, contadores, atuários, chefes de 

grandes empresas comerciais e funcionários públicos.  

                                                 
4 O próprio Código Comercial de 1850 classificou, em seu artigo 74, os guarda-livros como prepostos 
dos comerciantes, juntamente com os feitores e caixeiros. 
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Outra importante reivindicação era da regulamentação da profissão de 

contador. Berlinck (1917, p. 49) expõe esta necessidade em face do 

desenvolvimento econômico do país: 
Regulamentar, pois, a profissão, é contribuir para o progresso economico e 
para o bem estar da ordem publica. 
De facto, com o crescimento da nação apparecem novas instituições de 
caracter economico, cujo regular funccionamento interessa a economia 
nacional; e como o contador é o especialista destinado a ser consultado 
acerca do mechanismo e da possibilidade daquellas instituições, elle, sem o 
auxilio de ordem legal, não gozará, em toda a sua plenitude, relativamente 
aos actos de que se vae occupar, da auctoridade que deve resguarda-lo. 
[...] 
Si o contador é o funccionario legal indicado para resolver, pelo estudo 
pericial, os assumptos de contabilidade, a lei deve expressamente designa-
lo como unico capaz de exercer as funcções de fiscal do patrimonio que se 
tenha de recompor ou liquidar. 
[...] a conveniencia de se regulamentarem as profissões é altamente 
moralizadora, porque, sem tal attributo legal, desapareceria o estimulo que 
nos conduz a escolher uma profissão e a sacrificar alguns annos de estudos 
com o intuito de servil-a com verdadeira consciencia. 

 

Steidel (1917, p.98) assevera sobre as responsabilidades do profissional de 

contabilidade: 
Elle deve ser considerado como um profissional com responsabilidade 
propria pelos seus actos; responsabilidade moral sob o ponto de vista de 
depositario dos segredos e da confiança da empreza; responsabilidade 
technica pelo completo conhecimento de sua sciencia e dos methodos 
conhecidos e do exacto desempenho de seus deveres; responsabilidade 
legal pelo crime contra a bôa fé e o credito, quando se envolve no crime de 
fallencia fraudulenta, que é reconhecida pela nossa lei no. 2024 de 1908. A 
perfeita contabilidade exercida por contadores competentes e honestos, 
protege e assegura a moralidade mercantil, e favorece a internacionalização 
do commercio, por meio da unica linguagem commercial até hoje 
descoberta e posta em pratica: que é a linguagem dos numeros.  

 

Em 1916, o senador João de Lyra Tavares já havia justificado, no Senado 

Federal, a conveniência de regularizar-se o exercício da profissão. Em entrevista à 

Revista Brasileira de Contabilidade (1916, p.161), o senador explicou as razões 

pelas quais defendeu esta proposta:  
A profissão de guarda-livros deve ser legalisada “porque ella carece ter 
autoridade juridica nos pleitos em que servir, sendo preciso as suas 
funcções, nas relações com os tribunaes, estarem regulamentadas; porque 
a documentação nos pleitos que lhe são affectos, tanto nos propriamente 
ditos commerciaes, como nos criminaes ou civeis, devem offerecer a 
necessaria garantia, quer sob aspectos profissional, quer sob o da 
honorabilidade pessoal, afim de merecer a confiança imprescindivel á 
administração da justiça, collocando, ao mesmo tempo, a classe dos 
guarda-livros no logar que por direito lhe pertence; porque é perniciosa a 
pratica que se tem seguido de serem chamados a intervir em assumpto de 
contabilidade individuos sem competencia profissional, resultando de tal 
pratica, pelos effeitos juridicos que produz, um descredito sempre crescente 
para a classe dos peritos contabilistas, cujo campo de acção é assim 
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invadido por inexperientes e curiosos da especialidade, podendo dar logar a 
deploraveis erros de officio, e levar, por esse facto, os tribunaes a 
resoluções injustas e iniquas”.   

 

Outra medida proposta pelo senador João de Lyra Tavares foi a criação de 

câmaras de peritos contabilistas, as quais serviriam como órgãos de consulta dos 

poderes públicos, quando se fizesse necessária a intervenção de conhecimentos 

técnicos, nas questões que fossem postas em prática pelo governo. Essas câmaras 

também dariam parecer e verificariam as contas que dissessem respeito ao balanço 

e ao relatório que deveria ser apresentado às assembleias gerais das sociedades 

anônimas. 

Entretanto, não foi obtido êxito no Congresso Nacional na aprovação de tais 

propostas. 

 O tema do reconhecimento do profissional contabilista no Brasil será cada 

vez mais recorrente na década seguinte, quando a classe, melhor organizada, 

travará uma longa batalha na busca do devido reconhecimento de sua profissão. 

Santos (1927, p.34) faz considerações a este respeito: 
Devemos aspirar uma posição definida no trabalho commercial e industrial, 
porque não a temos. Por emquanto não somos nada: somos simples 
escrivinhadores de quantias por conta de terceiros, arrumando e 
regularisando a baralhada que tantas vezes fazem os realisadores de 
negocios, os quaes, geralmente, não teem a menor noção do modo pelo 
qual vão ser escripturadas as transações que realisam. Entretanto, pesa 
sobre nossos hombros grandes responsabilidades, porque todos os 
segredos dos negocios passam pelos escriptorios e como “a alma do 
negocio é o segredo”, essa alma tem que ser cuidada por nós, que della 
devemos ser o constante anjo da guarda. 
Aspiremos uma posição definida, mas sem imposições, porquanto a maior 
responsabilidade está com as administrações dos patrimonios, que devem 
procurar escolher não só o trabalho material dos contabilistas, mas tambem 
obter dos mesmos a orientação moral dos seus negocios. 

 

O fato de o contador não possuir a incumbência legal exclusiva para efetuar 

pareceres sobre o balanço patrimonial das empresas e para realizar serviços de 

perícia contábil dava margem a ocorrência de erros ou fraudes, como é o caso das 

perícias judiciais nas falências e concordatas ocorridas no comércio da época. A 

este respeito afirma Doria (1923, p.77): 
E’ muito possivel, senhores, que o numero dos aventureiros, desses que 
improvisam preparo, da noite para o dia, e sem criterio algum collaboram 
com technicos, seja muito limitado; mas, a verdade sabida, e comprovada 
na pratica de todos os dias, é que campeia e vence materialmente a mais 
consumada incompetencia. Não raro, nos pleitos judicaes se nos deparam 
ignorancias crassas, rotuladas de contadores peritos, a concorrerem com 
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profissionaes de merecimento real e comprovado, ornados de rara 
honestidade.  
Não muito raro, esses contadores improvisados, com a sua ousadia 
caracteristica, se avantajam mesmo, nos resultados pecuniarios, ao 
technico de verdade. São individuos sem escrupulo algum que se não 
pejam de assignar um laudo que não leram, nem entendem, mas ante o 
qual o Juiz, muitas vezes, não pode recuar. 

 

Andrade (1923, p.182) afirma que as providências necessárias seriam a 

reforma da legislação comercial, dispondo o Código Comercial, já naquela época 

considerado ultrapassado, de penas severas contra as fraudes e acabando com a 

morosidade nos processos de concordatas e falências; a regulamentação oficial da 

profissão contábil, com penas rigorosas para os que não cumprissem com o seu 

dever e a consequente fiscalização e regulação do ensino da contabilidade. 

Regulamentado o exercício da profissão, moralizado e fiscalizado o ensino nas 

escolas de comércio, todas as empresas e casas comerciais deveriam ter um ou 

mais responsáveis pela escrituração contábil, cargo que só poderia ser exercido por 

pessoa portadora de um título profissional. 

Conforme Revista Paulista de Contabilidade (1927, p.177), em 1921 foi 

apresentado ao Senado Federal pelo senador Raymundo de Miranda um projeto de 

lei, tendo entre suas disposições a regularização do serviço profissional da classe 

contábil, a modificação de algumas determinações do Código Comercial de 1850 e a 

possibilidade de fusão da Escola Superior de Comércio com Academia de Comércio 

do Rio de Janeiro, incorporando-se esta última à Universidade do Rio de Janeiro. O 

projeto foi inicialmente aprovado no Senado, porém sofreu várias modificações na 

Câmara, tendo sua discussão adiada por vários anos, sendo retomada em 1927. 

Segundo artigo primeiro, parágrafo único, do projeto de lei, somente seria 

permitida a escrita organizada pelo próprio comerciante, que não fosse guarda-

livros, quando não houvesse na praça profissional habilitado nos termos do projeto 

de lei. 

O artigo quinto do mesmo projeto de lei estabelecia que somente se 

considerariam habilitados ao exercício das funções de contador ou guarda-livros, os 

profissionais que tivessem obtido o certificado de capacidade profissional pela Junta 

Comercial respectiva, ou os que fossem portadores de diploma conferido por 

instituição de ensino comercial declarada oficial por lei federal, ou os que 

lecionassem ou tivessem lecionado contabilidade ou escrituração mercantil em 

estabelecimento de ensino comercial com capacidade legal.  
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O projeto também dispunha de regras para preenchimento, mediante 

concurso, de cargos da administração pública em que fossem indispensáveis 

conhecimentos técnicos de contabilidade. Os balanços das firmas e sociedades 

comerciais e as cópias das contas de lucros e perdas, exigidas para o pagamento do 

imposto sobre a renda, deveriam ser autenticados não só pelas assinaturas dos 

comerciantes, diretores ou gerentes, mas também pela do contador. Quanto às 

sociedades anônimas, os balanços e as contas de lucros e perdas deveriam ser 

examinados e visados por perito mercantil, nomeado pela Junta Comercial, dentre 

os guarda-livros e contadores nela registrados, anteriormente ao parecer do 

Conselho Fiscal. Por fim, o projeto de lei previa que a organização dada à Academia 

de Comércio do Rio de Janeiro serviria de padrão para todas as instituições de 

ensino comerciais existentes ou que viessem a existir. 

Embora o projeto de lei representasse um grande avanço para a classe 

contábil, o mesmo não foi adiante, acabando por ser engavetado.  

Provavelmente deve-se a este constante insucesso na obtenção da 

regulamentação da profissão de contador no Congresso Nacional, o comentário 

efetuado pelo senador João de Lyra Tavares, no discurso da sessão inaugural do 

Primeiro Congresso de Contabilidade, conforme Revista Paulista de Contabilidade 

(1924, p.134): 
Os contabilistas, a meu ver, não devem procurar engrandecer-se aos 
bafejos de favores governamentaes. Cumpre-lhes impor-se naturalmente 
como se impoz a contabilidade, nascida do admiravel engenho do 
commercio, que tambem surgiu da iniciativa individual e desenvolveu-se 
espontaneamente, tendo chegado á perfeição que ostenta quasi que 
exclusivamente pela energia e pertinacia dos seus profissionaes. 

 

Entretanto, os apelos da classe contábil pela regulamentação profissional 

não cessaram. Machado (1927, p.110) ressalta o grande número de falências 

fraudulentas ocorridas na época: 
O Governo Brasileiro está na obrigação de, reconhecendo que os 
contadores nacionaes possúem competencia e honorabilidade, dar a essa 
classe fé publica, creando em todas as cidades corpos de contadores-
peritos, aos quaes caberia fazer trabalhos judiciaes. 
[...] 
Modificada a lei das fallencias, tornado o contador responsavel 
criminalmente por qualquer irregularidade na escripta, teriamos logo como 
resultado a diminuição dessa praga de fallencias fraudulentas, que tanto 
prejuízo dá ao commercio honesto. 
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Conforme Revista Paulista de Contabilidade (1928, p.135), em 1928 foi 

apresentado novo projeto de lei ao Congresso Nacional, pelo deputado Pacheco de 

Oliveira5. O projeto diferenciava-se do anterior por se restringir apenas ao âmbito do 

registro dos guarda-livros e contadores. Com esta simplificação, buscava-se facilitar 

a aprovação da regulamentação da profissão contábil, há tantos anos em discussão 

no Congresso.  

Este projeto incluiu importante artigo com novas exigências relativas à 

concordatas e falências: 
Art.6º - Para fins de requerer concordata ou fallencia a escripta do 
commerciante ou firma, nos livros exigidos pelo Codigo Commercial, deverá 
ser feita e encerrada por guarda-livros contador, devidamente registrado, de 
conformidade com esta lei; e bem assim conferidos, sob sua assignatura, os 
documentos que devem acompanhar á Juizo a respectiva petição da 
concordata ou fallencia. 

 

Conforme Revista Paulista de Contabilidade (1928, p.137), este artigo 

encerrava uma medida de moralidade, pois com tais exigências o processo das 

falências e concordatas culposas ou fraudulentas ficaria mais difícil pela 

responsabilidade que assumiria o guarda-livros ou contador. Tal medida dificultaria a 

denominada indústria de falências e concordatas da época, visto que as escritas e 

os balanços realizados não tinham responsáveis diretos. 

Embora o projeto também não tenha conseguido ser aprovado, o Decreto 

Legislativo nº 5.746, de 9 de dezembro de 1929, que modificou parte das 

disposições da Lei de Falências nº 2.0246 de 17 de dezembro de 1908, através de 

emenda do deputado Alexandre Marcondes Filho7 incluiu em seu artigo 190, a 

exigência de que as verificações e exames periciais só poderiam ser feitos por 

contadores diplomados por estabelecimentos de ensino técnico comercial e 

instituições de classe reconhecidos pelo governo federal, cujos diplomas, 

devidamente legalizados, estivessem registrados nas Juntas Comerciais, ou nas 

repartições que as substituíssem. Onde não houvesse contadores em tais 

condições, os juízes nomeariam peritos dentre os profissionais da mais notória 

idoneidade. O mesmo artigo estabeleceu uma remuneração para tais serviços de no 

                                                 
5 Posteriormente foi feito um substitutivo ao projeto de lei pelo deputado Graccho Cardoso. 
6 Uma das modificações foi a submissão à lei de falências da sociedade por quotas, de 
responsabilidade limitada, instituída através do Decreto Legislativo nº 3.708 de 10 de janeiro de 1919.  
7 REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE. Reforma da lei de fallencias. Revista Brasileira de 
Contabilidade, Rio de Janeiro, n.7, p.255, Jul. 1929. 
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máximo seiscentos mil réis para o profissional contabilista, valor considerado 

ridículo, conforme Berlinck (1930, p.59). 

Apesar de insuficiente para os anseios da classe, este foi o primeiro 

reconhecimento do profissional contabilista na legislação federal, sendo considerado 

o primeiro passo na regulamentação da profissão contábil. 

Conforme Revista Paulista de Contabilidade (1928, p.220), também em 1928 

outro projeto de lei visando a regulamentação da profissão de contador foi 

apresentado ao Congresso Legislativo do Estado de São Paulo, de autoria do 

deputado Orlando de Almeida Prado. Nesta iniciativa, teve importante participação 

Frederico Herrmann Junior, como presidente do Instituto Paulista de Contabilidade. 

Através do Decreto Legislativo nº 5.571, de 13 de novembro de 1928, 

tornou-se desnecessária a nomeação por escrito dos guarda-livros das casas de 

comércio na Junta Comercial, pelos seus patrões ou preponentes, instituída através 

do artigo 74 do Código Comercial de 1850, para que os mesmos gozassem das 

vantagens oferecidas pelo código. As disposições do artigo 74 na prática nunca 

foram cumpridas, tratando-se a sua supressão de uma antiga reivindicação da 

classe contábil. 

Ao final da década de 1920, D’Auria (1929, p.3) comenta sobre a situação do 

profissional contabilista: 
A situação do profissional contabilista no Brasil não é correspondente ao 
esforço e ao preparo technico dos nossos colegas. Se ha estabelecimentos 
industriaes, mercantis, bancarios e publicos que avaliam a importancia de 
suas contabilidades, tendo na merecida consideração os prepostos dos 
escriptorios, a verdade é que a nossa situação é de desamparo e desunião. 
O contabilista não é mais considerado do que um mestre de officina, do que 
um chefe de armazem, do que um auxiliar da administração bancaria, do 
que um burocrata da administração publica. 
Na jurisprudência contabil, autoridades judiciarias ha que não procuram os 
competentes. Ha decretos que entregam, privativamente, a porteiros e 
outros auxiliares, a delicada missão da jurispericia. Leigos, estimulados 
pelos resultados pecuniarios, pleiteam a nomeação de peritos em causas 
que exigem profundo conhecimento da technica contabil. As nossas 
sociedades anonymas confiam o exame de seus balanços a profissionaes 
extrangeiros. Como se vê, em nossa terra, a contabilidade é desprezada, o 
profissional contabilista é postergado. 
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5.2.4 A REGULAMENTAÇÃO DO ENSINO COMERCIAL 
 

 

A regulamentação do ensino comercial teve os apelos da classe contábil 

ouvidos pelas autoridades, diferentemente do reconhecimento oficial da profissão de 

contador. Conforme Revista Paulista de Contabilidade (1925, p.43), foram 

realizadas, em maio de 1925, diversas reuniões no Rio de Janeiro, sob os auspícios 

do governo federal, representado pelo ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, 

Miguel Calmon Du Pin e Almeida, visando a elaboração de um regulamento para o 

ensino comercial. 

Dos trabalhos apresentados destacou-se o projeto elaborado pela delegação 

da Escola de Comércio Álvares Penteado, representada por Julio de Sampaio Doria, 

Horácio Berlinck e João Ferreira de Moraes Junior, substitutivo aos projetos Heitor 

Beltrão e Figueira de Melo – Horácio Berlinck, relativos à organização do ensino e 

aos cursos. 

Segundo este projeto, o curso integral dos estabelecimentos de ensino 

técnico comercial teria duração de quatro anos, durante os quais se ministraria o 

ensino de matérias técnicas e propedêuticas. As matérias técnicas constituiriam a 

base essencial da organização do ensino técnico-comercial. As matérias 

propedêuticas preparariam e complementariam o ensino integral. 

Além do curso integral, os estabelecimentos de ensino comercial poderiam 

manter cursos anexos de especialização, visando profissões determinadas (atuária, 

consular, perícia contábil, línguas, mecanografia, etc.). 

O projeto manifestou-se contrariamente à manutenção na legislação do 

curso superior das escolas de comércio, alegando que a experiência demonstrava a 

sua nenhuma vantagem prática, nem mesmo a sua apregoada utilidade. Ainda 

segundo o projeto, preferível seria acrescentar-se um ano de estudos ao curso de 

comércio proposto, a manter-se um curso superior distinto, o qual ficaria para uma 

providência futura.  

O projeto também rejeitou qualquer medida legal que afetasse a autonomia 

didática e administrativa das escolas de comércio, especialmente quanto a 

dispositivos que estabelecessem a realização de concursos como obrigação legal e 

vitaliciedade do professor. 
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Aproximadamente um ano após tal iniciativa, em 28 de maio de 1926, 

através do Decreto nº 17.329, foi aprovado o regulamento para os estabelecimentos 

de ensino técnico-comercial reconhecidos oficialmente pelo governo federal. Quanto 

às matérias do curso geral, o decreto seguiu basicamente o projeto apresentado no 

ano anterior pela delegação da Escola de Comércio Álvares Penteado, dispondo em 

seu artigo segundo: 
Art. 2º O curso geral será de quatro annos o comprehenderá as seguintes 
materias: 
a) propedeuticas: lingua portugueza, franceza e ingleza; noções de 
sciencias naturaes (physica; chimica e historia natural); mathematicas 
(arithmetica, algebra e geometria); geographia physica e politica, 
chorographia do Brasil; historia geral e do Brasil; instrucção moral e civica, 
calligraphia; dactylographia e desenho; 
b) technicas: noções de geographia economica e da historia do commercio, 
agricultura e industria; merceologia e technologia merceologica; 
mathematicas applicadas (operações financeiras a curto e a longo prazo); 
noções de direito constitucional, civil e commercial; legislação de fazenda e 
aduaneira; pratica juridico-commercial; contabilidade (integral); 
complementos de sciencias naturaes applicadas ao commercio; 
estenographia; mecanographia; pratica de commercio. 

  

Entretanto, contrariamente ao projeto da delegação da Escola de Comércio 

Álvares Penteado, foi estabelecido um curso superior, com caráter facultativo e 

duração de três anos, acessível somente aos diplomados no curso geral. Para a 

admissão de professores, foi exigida a realização de concurso, ou estágio de pelo 

menos dois anos.  

A idade mínima para o curso geral seria de doze anos e para o curso 

superior dezesseis anos. Conforme artigo 13 do mesmo decreto, o diretor de cada 

estabelecimento ficaria obrigado a apresentar um minucioso relatório do 

funcionamento da instituição no ano anterior. 

A fiscalização dos estabelecimentos do ensino comercial, instituída através 

do artigo 3º do Decreto Legislativo nº 4.724-A, de 13 de agosto de 1923, teve sua 

regulamentação nos artigos 14 a 17 do Decreto nº 17.329. O artigo 14 previa a 

nomeação, pelo ministro da Agricultura, Indústria e Comércio, de fiscais em função 

rotativa, sendo que a fiscalização abrangeria toda a organização e funcionamento 

dos estabelecimentos, devendo apresentar o fiscal relatório conforme artigo 16: 
Art. 16. O relatorio informará sobre a pratica rigorosa dos preceitos deste 
regulamento, quanto: 
a) ao regular funccionamento das aulas; 
b) a fiel execução dos programmas; 
c) a moralidade dos exames e provas parciaes; 
d) A sufficiencia do apparelhamento escolar, especialmente dos gabinetes e 
laboratorios; 
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e) ao provimento das vagas do corpo docente e aptidão deste; 
f) á legalidade dos diplomas conferidos. 

 

 

5.2.5 O REGISTRO GERAL DOS CONTABILISTAS DO BRASIL  
 

 

Conforme Revista Paulista de Contabilidade (1925, p.1), por ocasião de 

homenagem feita a Francisco D’Auria, em 27 de dezembro de 1925, foi lançada pelo 

próprio homenageado a proposta da criação do Registro Geral dos Contabilistas do 

Brasil. D’Auria justificou a sua criação com a argumentação que segue: 
Qual é a impressão que deveria ter um contabilista extrangeiro, visitando o 
Brasil, quanto á organização profissional de seus collegas desta terra? Creio 
eu, a de um corpo fragmentario, sem forma, nem côr. 
E’ esta, na realidade a classe dos contabilistas brasileiros. Não ha ordem. 
Contadores e guarda livros e respectivas escolas que os produzem, ou sem 
escolas mesmo, pullulam nestes oito milhões e meio de kilometros 
quadrados de terra brasileira. Ha os de todos os matizes. Profissionaes 
competentes, profissionaes nullos. Profissionaes conscienciosos, 
profissionaes inescrupulosos. Quem pode attestar as aptidões de nós 
outros, contadores e guarda-livros? Os diplomas das escolas, existentes em 
algarismo astronomico, ou o soi-disant dos próprios profissionaes? Esta é a 
questão. Não possuimos os Collegi dei Ragionieri da Italia, nenhum orgão 
possuimos para uma questão de tão magna importancia. 
Nos labios do nosso ilustre collega e meu particular amigo, o Contador 
Perito Emilio de Figueredo aflora-se um sorriso interrogativo. E a lei 1339? 
Esta lei é uma garantia, mas não é um attestado de competencia para o 
exercicio da profissão. O diploma attesta a indespensavel cultura do 
contabilista. A pratica da profissão assegurará a sua competencia para o 
exercicio das funcções de contador. 
Pedem-se garantias ao Poder Legislativo, regulamentando-se a profissão. 
Nesta questão sigo a orientação do nosso grande contabilista Dr. 
Raymundo Marchi, tão grande quanto modesto. Ao nosso distincto collega e 
excellente amigo, estribado nas mais puras concepções do direito, repugna 
a idea de privilegios. Valorizemos a nossa acção profissional, pensa elle que 
as garantias e o prestigio virão por si. Serão uma consequencia logica da 
utilidade das nossas funcções. E’ a livre concorrencia das aptidões, com a 
condemnação das muletas da officialização, para os aleijados da 
contabilidade no Brasil. Nada de escoraes. E’ o valor real pelo valor real dos 
profissionaes. 
O nosso problema é serio e sua solução não deve ser mais protelada. 
[...] 
Entendo que na ausencia de uma ordem dos contabilistas, devemos 
organizar um registro dos que são dignos deste nome e tornal-os 
conhecidos por meio de publicidade moderada, sem ostentação e sem 
intuitos de reclame. E’, apenas, a constituição da classe dos verdadeiros 
contadores do Brasil, diplomados ou não, mas sujeitos a provas e 
formalidades que assegurem as suas aptidões profissionaes. 
Para tal, pensei na Constituição do “Registro Geral dos Contabilistas do 
Brasil”. Este instituto se regerá por uma carta ou estatuto, cujo projecto 
elaborei e peço permissão para submetter á vossa approvação. 
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A Carta do Registro Geral dos Contabilistas do Brasil apresentada por 

Francisco D’Auria era composta por dez artigos. O Registro Geral teria sede na 

Capital Federal, com jurisdição em todo Brasil. Os contabilistas registrados seriam 

declarados aptos para o desempenho de quaisquer funções inerentes ao exercício 

da profissão. 

Seria criado também o Conselho Perpétuo dos Contabilistas Brasileiros, o 

qual teria em sua composição os seguintes membros: senador João de Lyra 

Tavares, José Xavier Carvalho de Mendonça, Horácio Berlinck, João Luiz dos 

Santos, Raymundo Marchi, João Ferreira de Moraes Junior, José dos Santos 

Mascarenhas, Joaquim Telles e Francisco D’Auria. 

A proposta para ingresso no Registro Geral deveria ser submetida ao 

Conselho Perpétuo, recomendado o solicitante por cinco contabilistas registrados, 

acompanhada com os documentos de habilitação, que poderiam ser: diploma de 

escola de comércio reconhecida pelo Conselho Perpétuo; atestado do exercício 

satisfatório da profissão por três anos; obras e publicações sobre a contabilidade e 

ciências comerciais; atestado de ensino superior da contabilidade durante três anos 

no mínimo. 

As escolas de comércio e de contabilidade que desejassem ser 

reconhecidas pelo Conselho Perpétuo deveriam apresentar pedido instruído com a 

seguinte documentação: documento sobre a data de fundação da escola e sua 

diretoria atual; frequência dos alunos e listas anuais de contabilistas diplomados; 

programa de ensino; relação dos professores de contabilidade; posições principais 

ocupadas pelos alunos diplomados. 

O Conselho Perpétuo faria publicar semestralmente um boletim do registro 

dos contabilistas e das escolas de comércio e de contabilidade, reproduzindo-o 

também nas capitais dos Estados, em jornais de maior circulação, quando o número 

de contabilistas registrados excedesse a dez em cada Estado. 

Conforme D’Auria (1953, p.99), a criação do Registro Geral dos Contabilistas 

do Brasil foi precursora da legislação regulamentadora da profissão e do Conselho 

Federal de Contabilidade, que consolidaram e prestigiaram a função do contador. 

O Conselho Perpétuo dos Contabilistas Brasileiros, oficialmente constituído 

em 25 de abril de 1926, também foi denominado como Conselho da Classe dos 

Contabilistas Brasileiros. Segundo D’Auria (1929, p.3), o conselho passou a manter 

o registro dos contabilistas divididos em três categorias:  
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− Contabilistas: profissionais chefes de escritórios, professores e autores 

consagrados de contabilidade. 

− Contadores: guarda-livros ajudantes e os auxiliares de escritório. 

−  Aspirantes: auxiliares praticantes de escritório e os estudantes de comércio e 

contabilidade. 

Em cada um dos Estados foi criado um Conselho Regional da Classe. 

Abaixo segue anúncio da Classe dos Contabilistas Brasileiros publicado na 

edição de 01 de novembro de 1929 da Revista Brasileira de Contabilidade: 

 

 
Figura 6 – Anúncio – Classe dos Contabilistas Brasileiros 
Fonte: Revista Brasileira de Contabilidade, 1929 
 
 
5.2.6  25 DE ABRIL - DIA DOS CONTABILISTAS DO BRASILEIROS 

 

 

Conforme Revista Paulista de Contabilidade (1926, p.21), o senador João de 

Lyra Tavares veio à cidade de São Paulo em 25 de abril de 1926, para participar de 

um almoço no Hotel Terminus, promovido por um grupo de contabilistas em sinal de 

agradecimento pelos serviços prestados pelo senador à classe contábil e à 
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contabilidade, bem como para tomar posse do lugar de presidente do Conselho 

Perpétuo de Contadores, para o qual havia sido eleito em 27 de dezembro de 1925.  

Abaixo segue o trecho final do discurso proferido pelo senador João de Lyra 

Tavares, publicado pela Revista Paulista de Contabilidade (1926, p.34): 
Podemos, portanto, pretender a soberana influencia da mais dignificadora 
cohesão e solidariedade de nossa classe, sem incorrer nos mais severos 
preconceitos governamentaes. 
Devido á indecisão, temos atrazado o avanço que, equivalentemente, tem 
conquistado os mais resolutos. 
Emquanto noutros paizes os contabilistas se reuniam e trabalhavam pela 
sua elevação moral e technica, hesitavamos em agir conjugados para o 
mesmo fim. 
Poderemos, entretanto, recuperar ainda o tempo que passou, intensificando 
a actividade. Não receiamos os obstaculos que embaraçam os 
comettimentos de tamanha significação social. Exaggeral-os, seria uma 
reflexão tão imperdoavel quanto acreditarmos no successo, sem que 
firmemos, e mantenhamos a homogeneidade de vistas que a dispersão de 
esforços até agora reinante fez, talvez, mais precaria. 
E’ fora de duvida que marcha com animo mais firme quem julga menos 
aspero o caminho a percorrer. Convençamo-nos, portanto, de que será facil 
a jornada. 
Não nos entibiem a vontade as conjecturas de desalentos, que 
ordinariamente presagiam, por sua vez, compensadores jubilos. 
Cada um de nós é capaz de possuir predicados superiores aos de outro, 
mas nenhum logrará ter ao menos eguaes aos de todos os que constituem 
uma grande collectividade. 
Trabalhemos, pois, bem unidos, tão convencidos de nosso triumpho, que 
desde já consideramos 25 de abril o dia dos contabilistas brasileiros. 
A fundação da classe hoje realizada em São Paulo, onde gloriosos 
antepassados, proclamando independencia nacional, escreveram a pagina 
mais fulgurante da nossa historia politica, virá a ser o acontecimento mais 
digno de enthusiasticas comemmorações aos profissionaes da contabilidade 
no Brasil. 
Si não temos ainda o espirito preparado para trabalhar collectivamente em 
favor dos nossos ideaes, eduquemol-o para isso, procurando intir-lhe os 
principios de solidariedade. 
Sendo firmes nesse proposito, a acção dos brasileiros se extenderá ao labor 
dos que se fortificam no movimento de concentração internacional, a que os 
contabilistas das principaes nações já dão soberbo realce. E precisamos 
conseguil-o si bem que o Brasil deva ser nossa preoccupação culminante, 
não poderemos circumscrever o nosso pensamento aos problemas 
nacionaes e nem mesmo aos que são peculiares propriamente á 
contabilidade, que interessa radicalmente ás grandiosas empresas privadas 
e á administração publica. 
Carecemos ampliar o nosso esforço, habilitando-nos a intervir, dentro da 
esphera de nossa competencia profissional nos assumptos de infinita 
complexidade em que desaparecem as fronteiras das mais poderosas 
nações. 
A economia social tem funcções universaes e a contabilidade segue-a 
inseparavelmente nos mais vastos e confusos designios. Estuda, esclarece 
e decide pela estatistica, pelo registro do movimento economico e do 
movimento financeiro, pelos seus incomparaveis elementos de previsão, de 
administração e de vigilancia, todas as duvidas e todos os litigios das 
concepções mais arrojadas e das suspeitas ou ambições inspiradas, sincera 
ou maliciosamente, pelas mais habeis meditações. 
Apparelhemo-nos para que a nossa Patria possa cumprir integralmente a 
nobre missão social, que está reservada á contabilidade. 
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Propugnemos leal e desinteressadamente, irmanados aos mais humildes 
contadores, pela elevação moral e technica dos contabilistas, pelo ideal 
commum de todos os brasileiros dignos: a soberania inflexivel da ordem, o 
respeito consciente ás autoridades publicas, a prosperidade incessante do 
Brasil. 

 
 
5.3 GOVERNO DO PRESIDENTE WASHINGTON LUÍS (1926-1930) 
 
 

Do programa de governo de Washington Luís, dois pontos se sobressaíram: 

as construções rodoviárias e a reforma financeira. 

Através da construção de estradas, buscava-se facilitar a ligação entre as 

zonas de produção e os centros comerciais e industriais.  

Já a reforma monetária buscou instituir o padrão-ouro no Brasil. A adoção do 

padrão-ouro significaria que todas as notas em circulação no Brasil seriam 

garantidas pelas reservas de ouro do governo. O plano consistiu na criação de uma 

Caixa de Estabilização que administraria as reservas-ouro, criada em dezembro de 

1926, sendo estabelecida uma paridade do real ou réis ao ouro. Previa-se a 

substituição do real por uma nova moeda, o “cruzeiro”. Foi proibida a emissão de 

dinheiro sem lastro, e os saldos orçamentários dos exercícios anteriores seriam 

incinerados. 

A quebra da Bolsa de Nova York, em outubro de 1929, e a consequente 

grande crise econômica mundial, maior da história do capitalismo, precipitou o 

colapso da Caixa de Estabilização. Conforme Furtado (1961, p.207), deflagrada a 

crise, não foram necessários alguns meses para que todas as reservas metálicas 

acumuladas à custa de empréstimos externos fossem tragadas pelos capitais em 

fuga do país. Dessa forma, a aventura da conversibilidade do final dos anos vinte, 

que em última instância era um subproduto da política de defesa de café, serviu 

apenas para facilitar a fuga de capitais. 

Conforme Bueno (2010, p.330), o reflexo de uma crise tão monumental não 

demoraria a chegar ao Brasil. Antes do fim de 1929, já havia quase 2 milhões de 

desempregados no país: 579 fábricas fecharam as portas em São Paulo e no Rio de 

Janeiro. Nas cidades e no campo, o salário dos trabalhadores caiu cerca de 40% a 

50%. O preço internacional do café despencou de 200 mil-réis a saca, em agosto de 

1929, para 21 mil-réis em janeiro de 1930. 
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Segundo Furtado (1961, p.203), o complicado mecanismo de defesa da 

economia cafeeira funcionou com relativa eficiência até fins do terceiro decênio do 

século XX. A crise mundial de 1929 o encontrou, entretanto, em uma situação 

extremamente vulnerável. A produção de café, em razão dos estímulos artificiais 

recebidos, cresceu fortemente na segunda metade desse decênio. Entre 1925 e 

1929 tal crescimento foi de quase cem por cento, o que revela a enorme quantidade 

de arbustos plantados no período imediatamente anterior. Enquanto aumenta dessa 

forma a produção, mantêm-se praticamente estabilizadas as exportações. Entre 

1927 e 1929 as exportações apenas conseguiram absorver duas terças partes da 

quantidade produzida. A retenção da oferta possibilitava a manutenção de elevados 

preços no mercado internacional. Os preços elevados se traduziam numa alta taxa 

de lucratividade para os produtores, e estes continuavam a inverter em novas 

plantações. A procura, por outro lado, continuava a evoluir dentro das linhas 

tradicionais de seu comportamento. A situação que se criara, perfeitamente 

caracterizada de desequilíbrio estrutural entre oferta e procura, era, destarte, 

absolutamente insustentável. 

A crise de 1929 em muito agravou o ambiente já agitado pela luta eleitoral e 

pelas divergências políticas. A insistência de Washington Luís na indicação de Júlio 

Prestes, presidente do Estado de São Paulo, como seu sucessor, provocou a 

derradeira cisão na política oligárquica até então vigente na Primeira República. As 

forças políticas de Minas Gerais, aliadas com os Estados do Rio Grande do Sul e da 

Paraíba, juntamente com as oposições dos outros Estados, formaram a Aliança 

Liberal, tendo Getúlio Dorneles Vargas, presidente do Estado do Rio Grande do Sul 

e ex-ministro da Fazenda de Washington Luís, como candidato à presidência da 

República. 

Em março de 1930 foram realizadas as eleições presidenciais e reconhecida 

a vitória de Júlio Prestes pelo Congresso, apesar das suspeitas de fraude eleitoral, 

recorrentes no período da Primeira República.  

Em 26 de junho de 1930, o assassinato de João Pessoa, governador da 

Paraíba e candidato a vice-presidente da República na chapa de Getúlio Vargas, foi 

o estopim para o levante revolucionário iniciado em 03 de outubro de 1930. 

Reassumindo o governo do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas e outros políticos 

como Oswaldo Aranha deram início à conspiração política que levou à Revolução de 

1930. 
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O presidente Washington Luís foi deposto em 24 de outubro pelos chefes 

das forças armadas, e uma junta provisória de governo assumiu o poder, composta 

pelos generais Tasso Fragoso e Mena Barreto e pelo almirante Isaías de Noronha, a 

qual, em 03 de novembro de 1930, entregou o poder a Getúlio Vargas, que tomou 

posse como chefe do Governo Provisório. Era o fim da Primeira República. 

 

 

5.3.1 A 2ª FASE DA REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE 
 
 

Conforme D’Auria (1953, p.120), tendo Francisco D’Auria deixado a 

Contadoria Central da República, em 17 de outubro de 1928, e resolvido a não voltar 

ao exercício de seu cargo na Secretaria da Fazenda de São Paulo, buscou como 

intenção cuidar mais intensamente das coisas relacionadas com a contabilidade: 

estudos, magistério, livre exercício profissional e produção de literatura técnica. 

Desde então D’Auria começou a cogitar da publicação de um periódico, com o 

ressurgimento da “Revista Brasileira de Contabilidade”, extinta em 1921. 

A Revista Brasileira de Contabilidade, nesta nova fase com sede no Rio de 

Janeiro, iniciou sua publicação em janeiro de 1929. Os principais empreendedores 

desta iniciativa foram Francisco D’Auria, Carlos Levy Magano, Raymundo Marchi, 

Emilio de Figueiredo e Ubaldo Lobo. A Revista Brasileira de Contabilidade 

incorporou a publicação denominada “Revista dos Contabilistas Brasileiros”, criada 

em 1926 como órgão oficial do Conselho da Classe dos Contabilistas Brasileiros. 

A Revista Brasileira de Contabilidade tornou-se órgão oficial do Instituto 

Brasileiro de Contadores, fundado em São Paulo também em 1929. 

Outras associações de classe foram fundadas neste período, como a 

Associação dos Diplomados em Ciências Comerciais do Rio de Janeiro (1921), o 

Instituto Mineiro de Contabilidade (1926), a Associação Baiana de Diplomados em 

Comércio e a Associação Campineira de Contabilidade (1927), o Instituto 

Fluminense de Contabilidade, o Instituto Santista de Contabilidade e a Associação 

Internacional de Contabilidade (1929), o Instituto Pernambucano de Contabilidade e 

o Instituto da Ordem dos Contabilistas do Brasil (1930). 

Em 1929, Francisco D’Auria propôs a criação da “Casa do Contabilista”, mas 

o projeto não logrou ir adiante. 
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5.3.2 ANÁLISE DE MODIFICAÇÕES NOS BALANÇOS PATRIMONIAIS:                
O EXEMPLO DO BANCO DE SÃO PAULO 

 
 

Como forma de se realizar uma comparação entre os padrões de publicação 

dos balanços patrimoniais no início e final do período objeto deste estudo, 

utilizaremos como exemplificação os balanços encontrados do Banco de São Paulo. 

A análise deste exemplo serve como ilustração da existência de possíveis mudanças 

nos padrões de publicação no período, não podendo, entretanto, ser generalizada a 

todas outras demonstrações publicadas na época. 

O exemplo estudado foi do Banco de São Paulo, fundado em 1889. Seu 

edifício-sede, construído na década de 1930 no centro da cidade de São Paulo, 

permanece ainda presente nos dias de hoje, constituindo-se um exemplar dos mais 

representativos da linguagem art déco na arquitetura paulistana. 

Os balanços encontrados referem-se respectivamente aos exercícios 

semestrais encerrados em 31 de dezembro de 1892 e 31 de dezembro de 1929, 

tendo portanto uma diferença de 37 anos entre a publicação de ambos. 

O balanço de 1892 ainda reflete a situação de banco recém constituído, 

enquanto o balanço de 1929 apresenta uma instituição amadurecida, possuindo 

agências em diversas cidades. 

Primeiramente, na publicação de 1929 encontram-se destacados os valores 

do capital realizado e do fundo de reserva. 

Nas contas do Ativo, o balanço de 1892 apresenta a conta de ações a 

integralizar, correspondente a 50% do valor da conta Capital, provavelmente pelo 

fato da recente constituição da sociedade. Quanto às demais contas, verificam-se 

muitas semelhanças, apesar do balanço de 1929 conter uma apresentação mais 

pormenorizada.  

Nas contas do Passivo, as contas “Lucros Suspensos” e “Dividendos não 

reclamados” do balanço de 1892, não encontram correspondência direta no balanço 

de 1929. 

Quanto à demonstração da conta de “Lucros e Perdas”, o balanço de 1892 

denomina as contas entre “DEVE” e “HAVER”, enquanto o de 1929 utiliza as 

terminologias “DÉBITO” e “CRÉDITO”. A demonstração de 1929, nas contas de 
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Débito, discrimina pormenorizadamente alguns abatimentos relativos a ativos 

imobilizados. 

Ainda sobre a demonstração da conta de “Lucros e Perdas”, note-se que a 

mesma se tratava de uma aglutinação do que posteriormente passou a ser 

apresentado em duas demonstrações: a de Resultado e a de Lucros ou Prejuízos 

Acumulados. 

Embora haja algumas variações entre os balanços, podemos notar muitas 

semelhanças, e também perceber que ambos ainda seguiam de forma geral o modo 

organizado através do Decreto nº 2.679, de 03 de novembro de 1860 (Balanços para 

Bancos que não tem emissão). 
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Figura 7 – Balanço Patrimonial base 31/12/1892 do Banco de São Paulo 
Fonte: Jornal O Estado de S.Paulo, 1893, p.3 
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Figura 8 – Balanço Patrimonial base 31/12/1929 do Banco de São Paulo 
Fonte: Jornal O Estado de S.Paulo, 1930, p.13 
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5.3.3 ENSINO E LITERATURA CONTÁBIL BRASILEIRA NO PERÍODO              
1918-1930 

 

 

Através do Decreto Legislativo nº 4.724-A, de 23 de agosto de 1923, as 

seguintes escolas de comércio tiveram seus diplomas equiparados aos expedidos 

pela Academia de Comércio do Rio de Janeiro, conforme o Decreto Legislativo       

nº 1.339, de 09 de janeiro de 1905: 

− Academia de Ciências Comerciais do Estado de Alagoas (Maceió); 

− Liceu de Artes, Ofícios e Comércio do Sagrado Coração de Jesus (São Paulo); 

− Instituto Comercial Mineiro (Juiz de Fora); 

− Instituto Lafayette (Rio de Janeiro); 

− Liceu Nossa Senhora Auxiliadora de Campinas (Campinas); 

− Escola Comercial, mantida pela Sociedade de Educação e Ensino de Campinas 

(Campinas);  

− Escola Prática de Comércio, mantida pela Fênix Caixeral do Ceará (Fortaleza);  

− Escola do Comércio, mantida pela Associação Comercial do Pará (Belém do 

Pará); 

− Academia de Comércio, mantida pela Associação Comercial de Pernambuco 

(Recife).  

 

Por meio de outros decretos8 foram reconhecidos como de utilidade pública 

as seguintes escolas de comércio: 

− Academia de Comércio de Juiz de Fora (Juiz de Fora); 

− Escola Superior de Comércio de Botucatu (Botucatu);  

− Escola de Comércio Cristovão Colombo (Piracicaba); 

− Academia Comercial Mercúrio (São Paulo);  

− Fênix Caixeiral Paraense (Belém do Pará); 

− Escola de Comércio de Ouro Fino (Ouro Fino); 

− Academia de Comércio de Alfenas (Alfenas); 

− Instituto Comercial de Florianópolis (Florianópolis); 

                                                 
8 Decretos 4.188/1920, 4.288/1921, 4.644/1923, 4.645/1923, 4.709/1923, 4.728/1923, 4.935/1925, 
4.974B/1925, 5.115/1926, 5.154/1927. 
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− Escola de Comércio Conselheiro Orlando (Aracajú); 

− Escola de Comércio Doze de Outubro (São Paulo); 

− Escola de Comércio de Natal (Natal). 

 

Em 1929, a Escola de Comércio D. Pedro II, anexa à Associação dos 

Empregados de Comércio de São Paulo, a Academia de Comércio de Pernambuco 

e a Academia Comercial de Porto Alegre tiveram seus cursos comerciais 

reconhecidos oficialmente através de portarias9 do ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio, conforme disposto no Decreto nº 17.329 de 28 de maio de 

1926. 

Ao final da década de 1920, D’Auria (1929, p.1), comenta a situação do 

ensino comercial: 
Em materia de ensino commercial, se não alcançamos o adeantamento da 
Italia, da Allemanha, dos Estados Unidos da America do Norte, da França e 
da Belgica, não nos encontramos em plano tão inferior, como poderá 
parecer a alguns pessimistas. Essas modernas gerações de profissionaes 
preparados e cultos são obra dos nossos institutos de ensino commercial. 

 

Na década de vinte, a produção da literatura contábil se intensificou. 

Francisco D’Auria foi um grande propugnador de obras neste período. Conforme 

D’Auria (1953, p.35), Francisco D’Auria, em viagem à Itália em 1911, teve encontro 

com o mestre Fábio Bésta, sendo por este presenteado com o Anuário da Escola 

Superior de Comércio, de Veneza, da qual Bésta era diretor. Este anuário tinha uma 

peculiaridade que D’Auria ressalta como um dos fatos mais eloquentes de sua vida: 

a seriação das matérias do curso de contabilidade constantes do anuário estava 

disposta na forma de um volume para cada aplicação. Essa lógica serviu de 

inspiração à D’Auria, bem como posteriormente a diversos outros autores, na 

disposição de suas obras em títulos tais como “Contabilidade Mercantil”, 

“Contabilidade Industrial”, “Contabilidade Bancária”, etc. 

Entre as principais obras da literatura contábil neste período no Brasil, 

destacaram-se: 

− Problemas de Escripturação (1919), de Carlos de Carvalho; 

− Contabilidade Mercantil (1920), de Francisco D’Auria; 

                                                 
9 REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE. Notas e informações. Revista Brasileira de 
Contabilidade, Rio de Janeiro, n.6, p.228, Jun. 1929. REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE. 
Notas e informações. Revista Brasileira de Contabilidade, Rio de Janeiro, n.1, p.39, Jan. 1930. 
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− Contabilidade Bancaria, (1920), de Francisco D’Auria; 

− Contabilidade Industrial (1922), de Francisco D’Auria; 

− Methodos de Escripturação (1924), de José Mascarenhas; 

− Contabilidade Mercantil (1925), de Pedro Pedreschi; 

− Contabilidade de Empresas Diversas (1925), de Francisco D’Auria; 

− Apontamentos de Historia da Contabilidade (1925), de Francisco D’Auria; 

− Mathematica Commercial (1926), de Francisco D’Auria; 

− Contabilidade Publica (1927), de Francisco D’Auria; 

− Curso de Contabilidade (1927), de Francisco D’Auria; 

− Tratado Pratico de Correspondencia Commercial (1928), de Ernani Macedo de 

Carvalho; 

− Mathematica Financeira e Noções de Atuaria (1928), de Francisco D’Auria; 

− Aspectos da Contabilidade e da Missão dos Contabilistas (1929), de João de Lyra 

Tavares; 

− Contabilidade das Empresas Immobiliarias (1928), de David Antonio dos Santos; 

− Repositorio de Cálculos Commerciaes, Formulas e Assumptos Technicos de 

Interesse Comercial (1929), de Trajano de Carvalho; 

− Contabilidade dos Contractos (1929), de Trajano de Carvalho; 

− Contabilidade, Factor Social (1929), de Francisco D’Auria; 

− Guia Pratico para o Ensino de Contabilidade Bancaria (1929), de Jonas Correia 

Filho; 

− Correspondencia Technica e Technica Commercial (1929), de Paulo de Freitas; 

− Tratado de Contabilidade (1929) – 5 Volumes (Contabilidade Geral, Contabilidade 

Mercantil, Contabilidade Rural, Contabilidade Industrial, Contabilidade Bancária), 

de Juvenal Carneiro e Erymá Carneiro; 

− Evolução da Escripta Mercantil (1929), de João de Miranda Valverde; 

− Pratica de Escripturação Mercantil (1929), de Alarico Cardoso; 

− Noções de Contabilidade (1929), de Sylvio de Freitas; 

− Diversos responsaveis (1929), de Gabriel Rebouças de Carvalho; 

− A reforma das partidas-dobradas (1929), de Wencesláu Muniz; 

− Novo Promptuario de Juros e Descontos (1930), de Francisco Innecco; 

− Tratado Pratico de Escripturação Mercantil (1930), de José Mascarenhas; 

− A Technica da Escripturação Mercantil (1930), de Adolpho João Bauer; 
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− A Contabilidade da Conta Corrente (1930), de Raimundo Brito Pereira. 

 

Outras obras do período deste estudo foram: Noções de Calculos 

Commerciaes e Financeiros, de Carlos de Carvalho; Noções Praticas de 

Escripturação Mercantil, de Carlos de Carvalho; Tendencias Positivas da 

Contabilidade, de Francisco D’Auria; Contabilidade das Companhias de Seguros, de 

Horácio Berlinck; Contabilidade das Fallencias, de Salvador Ferrara; Contabilidade 

dos Hoteis, de Vicente Vanetti; Tratado de Contabilidade, de Erymá Carneiro; A 

Contabilidade no Direito, de Lincoln Mourão de Mattos; Indice do Imposto sobre a 

Renda, de Antonio do Amaral Cunha; Compendio de Contabilidade, de João de Lyra 

Tavares; Contabilidade das Garantias, de Miguel Lima; Contabilidade Hospitalar, de 

Francisco Campos Abreu; Contabilidade Elementar, de José Mascarenhas; Carteira 

de Guarda-Livros, de Trajano de Carvalho; Contabilidade, de A. Miguel Pinto; 

Manual Pratico do Imposto sobre a Renda, de Tito Rezende. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A contabilidade nacional durante a Primeira República, tal como a história 

política do Brasil no mesmo período, não pode ser figurada como uma noite 

monótona e enfadonha, mas sim como um período de relevantes conquistas, 

principalmente nas esferas da contabilidade pública, do desenvolvimento do ensino 

contábil e da criação de organizações de classe. 

Na esfera da contabilidade pública a principal conquista foi o 

estabelecimento definitivo da escrituração por partidas dobradas na contabilidade 

federal, a partir de 1914, seguindo o modelo adotado no governo do Estado de São 

Paulo por Carlos de Carvalho, a partir da experiência adquirida por este último na 

contabilidade do município de São Carlos, onde contou com a importante 

colaboração do polonês Estanislau Kruszynski. 

Cabe notar que embora a escrituração por partidas dobradas estivesse 

presente na legislação desde 1808, a mesma só se efetivou de fato na contabilidade 

pública nacional mais de um século depois, em 1914, quando o então ministro da 

Fazenda, Rivadávia Correa, após solicitação de auditores dos banqueiros credores 

ingleses, soube que o balanço da Receita e Despesa e do Ativo e Passivo da 

República encontrava-se defasado em oito anos. 

Posteriormente, a constituição do Código de Contabilidade Pública e a 

criação da Contadoria Geral da República fortaleceram e deram perenidade às 

práticas adotadas a partir de 1914. 

Na esfera do ensino da contabilidade, diversas escolas de comércio se 

constituíram no país durante o período, visando atender a crescente demanda por 

profissionais habilitados nas empresas privadas e na burocracia governamental, 

sendo que a grande maioria destas escolas surgiu a partir da iniciativa de 

empresários e de associações de classe. Destaca-se neste modelo a fundação da 

Escola de Comércio Álvares Penteado, pela iniciativa do empresário Antônio Álvares 

Penteado e do Grêmio dos Guarda-Livros de São Paulo, liderado por Horácio 

Berlinck. 

Embora o Decreto Legislativo nº 1.339, de 09 de janeiro de 1905, tenha 

declarado a Academia de Comércio do Rio de Janeiro e a Escola de Comércio 

Álvares Penteado como instituições de utilidade pública, e posteriormente outros 
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decretos tenham estendido as mesmas disposições a diversas outras escolas, a 

influência do setor público na organização do ensino comercial foi ínfima até 1926, 

quando foi aprovado o Decreto nº 17.329, que regulamentou os estabelecimentos de 

ensino técnico-comercial e instituiu a sua fiscalização. 

A ausência do poder público não impediu o desenvolvimento do ensino 

comercial no Brasil neste período, porém a falta de regulamentação da atividade 

propiciou o aparecimento de estabelecimentos muito pouco qualificados para a sua 

realização. Apesar disso, as escolas de comércio reconhecidas pelo governo 

buscaram proporcionar às empresas agrícolas, comerciais, à emergente indústria, e 

aos quadros governamentais, mão de obra qualificada para o bom andamento 

destas atividades. 

As organizações de classe ganharam novo impulso a partir do segundo 

decênio do século XX, em razão principalmente da nova geração de contabilistas, 

oriunda das escolas de comércio fundadas na década anterior. Do movimento criado 

por esta nova geração, apoiado pelos seus antigos mestres, surgiram entidades 

como o Instituto Brasileiro de Contadores Fiscais, a Associação dos Contadores de 

São Paulo, o Instituto Brasileiro de Contabilidade e o Instituto Paulista de 

Contabilidade, além de periódicos como a Revista Brasileira de Contabilidade, a 

Revista Paulista de Contabilidade e o Mensário Brasileiro de Contabilidade. 

Utilizando-se das associações de classe para dar voz às suas ideias, bem 

como através de periódicos de contabilidade e da imprensa da época, puderam os 

contabilistas brasileiros manifestar as suas principais reivindicações, das quais se 

sobressaíram a regulamentação do ensino comercial e o reconhecimento oficial da 

profissão de contador. Outro sinal da maior atividade da classe foi a intensificação 

da produção de literatura contábil, na forma de livros e teses, como se pôde 

observar com o Primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado em 1924. 

No meio político conseguiram um importante interlocutor, na pessoa do senador 

João de Lyra Tavares.  

Francisco D’Auria, descrito por Frederico Herrmann Junior como dotado de 

uma inteligência privilegiada e de uma extraordinária capacidade para o trabalho, foi 

o personagem de maior destaque desta nova geração. Aluno da Escola de Comércio 

Álvares Penteado, participou da implantação da escrituração por partidas dobradas 

no Estado de São Paulo e no governo federal. Envolveu-se praticamente em todas 

as principais entidades de classe surgidas no período, escreveu diversas obras, foi 
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professor em escolas de comércio e um dos fundadores da Revista Brasileira de 

Contabilidade, além de idealizador do Registro Geral dos Contabilistas Brasileiros. 

Como Contador Geral da República, deu impulso à organização da contabilidade 

pública federal.  

Embora o artigo 190 do Decreto Legislativo nº 5.746 de 1929 tenha sido o 

primeiro reconhecimento da profissão contábil na legislação federal, as mais 

importantes aspirações de legalização da profissão contábil não lograram êxito. Por 

outro lado, o fortalecimento da classe em muito colaborou para a valorização da 

profissão, e o objetivo de reconhecimento oficial deixou de ser um sonho distante 

para se tornar uma meta factível de ser alcançada. 

Quanto às práticas contábeis das empresas privadas, não se percebe 

importante evolução no período estudado. A legislação praticamente não interferiu 

nas normas contábeis. O problema de contabilidade permanecia reduzido, porque as 

aplicações eram relativamente muito poucas em comparação aos dias atuais, tendo 

em vista o estágio ainda embrionário no qual se encontrava a economia capitalista 

nacional. As informações contábeis permaneciam dirigidas primordialmente para 

atender as necessidades dos dirigentes e proprietários das empresas. Ademais, 

essas informações em grande parte ainda permaneciam envoltas na antiga 

concepção do sigilo contábil e da inviolabilidade dos livros mercantis, cujos 

resquícios encontram-se presentes até os dias de hoje. 

No que diz respeito às sociedades anônimas, tendo em vista o 

desenvolvimento econômico observado no período 1889-1930, o Decreto nº 434 de 

1891 foi se mostrando cada vez mais inadequado às necessidades do mercado de 

capitais. Uma nova legislação das sociedades anônimas foi promovida somente em 

1940, através do Decreto-Lei nº 2.627/40. 
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