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Nos dias atuais, como sabiamente ensinava o maior dos Mestres, o professor 

Doutor Antônio  Lopes de Sá, cujas incontáveis obras residem para sempre na memória 

de cada um de nós, escrever sobre a Contabilidade, especialmente a Contabilidade que 

envolva a preservação do meio ambiente, onde ainda predomina pela insistência de 

alguns desavisados, as questões voltadas para a área do “mercado”, é, no mínimo, um 

ato de rebeldia que, de modo algum pode ser apagado da história dos profissionais do 

país que reconhecem como verdadeira a principal função de nossa ciência que é, e 

sempre será o controle da riqueza patrimonial. 

Obviamente que nossas afirmativas contidas no parágrafo acima, não podem, e 

nem devem ser entendidas como uma manifestação de revolta, ou até mesmo qualquer 

tipo de mágoa com aquelas “escolas”, especialmente aquela fervorosa defensora das 

ideias estadunidenses, como se a Ciência Contábil fosse um mero controlador de 

números passados na vida de uma pessoa jurídica. 

É inegável que as questões de “mercado”, bolsa de valores, tributos, tais como: 

imposto de renda, IPI, ICMS e outros possuem fundamental importância para a 

estabilidade de qualquer país, agora, daí concluir-se equivocadamente como se a função 

da Contabilidade seja uma mera “coadjuvante dos mercados” é, na nossa modesta 

opinião, desconhecer a importância de autores como: Francisco D’auria, Antônio Lopes 

de Sá, Hilário Franco e tantos outros, aqui mencionando somente alguns autores 

brasileiros cuja contribuição para nossa ciência, ultrapassou nossas fronteiras e hoje são 

reconhecidos em todo o nosso planeta, não pode ser jogada em algum canto de uma 

estante qualquer nos mais distantes rincões de nosso Brasil.  

Autores históricos tais como os italianos Giuseppe Cerboni, Fábio Besta e Vicenzo 

Masi, não podem serem simplesmente apagados dos currículos dos cursos de Ciências 

Contábeis, como se nunca tivessem existido, substituídos pelos chamados por alguns de 

autores de “uma só obra”. 

Por tudo isso, “empresas” e “investidores”, responsáveis diretos pelos mais 

absurdos crimes ambientais, precisam, com urgência serem responsabilizados criminal 

e financeiramente pelos desastres contra o ambiente que acontecem em todo o planeta. 

Esses verdadeiros crimes contra a humanidade, como aqueles que aconteceram na 

cidade de Mariana, e na cidade de Brumadinho, onde vidas são perdidas pela ganância 

financeira dessas empresas, não podem, conforme já afirmamos “adormecerem” por 

anos e anos a fio sem qualquer tipo de penalidade. Este “mercado” tão decantado em 

prosa e verso, precisa, sob pena de deixarmos de acreditar na humanidade serem 

punidos exemplarmente.  



Muitos desavisados, alguns até propositadamente vão questionar e dizer: Ótimo. 

Mas qual a relação de toda esta narrativa relacionada aos mais diversos crimes 

ambientais tem a ver com a Ciência Contábil? 

A Lei 6404/75, de 15 de dezembro de 1976 que trata da relação contábil e 

tributária das empresas constituídas sob a forma de anônima, ratificando sua função 

muito mais tributária do que contábil, destaca a obrigatoriedade das empresas ao final 

de cada exercício social “reservarem” 5% (cinco por cento) de seu lucro obtido naquele 

ano para assim garantir o “direito” do acionista minoritário. Importante aqui destacar 

que a Lei 6404/76 sofreu uma série de alterações com o advento da Lei 11.638, de 27 

de dezembro de 2007 sem, no entanto, fazer qualquer modificação no artigo que trata 

da obrigatoriedade da constituição da “Reserva Legal”. 

Ora, todos nós das Minas Gerais sabemos da nossa vocação, bem como não 

somos hipócritas em não reconhecer que essas empresas denominadas de 

“mineradoras” são grandes geradoras de empregos em nosso estado. O que não 

podemos mais aceitar são essas inúmeras perdas de vidas humanas por negligência 

daqueles que deveriam zelar pelo bem estar, não só dos negócios, mas também de 

todos aqueles que diuturnamente enchem os bolsos dos acionistas. 

Está mais que na hora dessas empresas se obrigarem, a assim como constituem 

uma reserva legal para garantir o direito dos acionistas minoritários, reservar, antes de 

sua distribuição, uma parte de seus lucros, denominada de “Reserva Ambiental” cuja 

principal e única destinação seja a reparação, ou pelo menos parte da reparação 

imediata dos prejuízos materiais causados ao meio ambiente de nossa terra. 

Obviamente a mesma legislação que tratar da adoção da constituição da 

“Reserva Ambiental” deverá determinar um percentual máximo da reserva, comparado, 

por exemplo com o patrimônio líquido, que, quando atingida, será revertida e esses 

lucros guardados por determinado período serem devolvidos aos acionistas e, a partir 

desse momento nova “Reserva Ambiental” ser constituída. 

 

 

 

 

  

  

 

  


