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Apesar da origem da Contabilidade se confundir com os primeiros indícios de 

racionalidade do ser humano, pouco interesse tem sido dedicado à história dessa ciência 

(SÁ, 2006) e essa indiferença no Brasil se deve basicamente à escassez de documentos 

anteriores ao século XIX (RICARDINO FILHO e MARTINS, 2003). Os primeiros anos 

após o Descobrimento foram marcados pelo esforço da colonização, por meio das 

Capitanias Hereditárias. O colapso desse sistema impôs a instalação do Governo Geral e, 

com ele, a alfândega, administrada pelo contador Gaspar Lamego (RICARDO FILHO, 

2001). Posteriormente, em 1679, foi criada a Casa dos Contos, responsável pela 

fiscalização das receitas e despesas do Estado. 

É possível que neste período tenha havido algum tipo de escrituração contábil, porém os 

documentos não resistiram à ação do tempo. Além disso, não houve nenhuma iniciativa 

educacional que permitisse formar mão de obra na colônia. As mudanças só vieram a 

ocorrer em 1750, quando Sebastião José de Carvalho (Marquês de Pombal) foi nomeado 

assessor do rei. D. José II e criou as Aulas de Comércio, em Portugal. A educação contábil 

chegou ao Brasil com a Família Real e logo se mostrou necessária, porque a transferência 

da Corte para a Colônia provocou um surto de desenvolvimento econômico e, 

consequentemente, de gastos públicos. Neste período foi criado o Banco do Brasil e a 

Imprensa Régia. Foi criado, também, o Erário Público e, com ele, tornado obrigatório o 

uso das partidas dobradas (REIS, SILVA e SILVA, s.d.).  

A abertura dos portos não só oxigenou a economia, mas também alterou padrões de 

consumo, exigindo profissionais qualificados. A solução para atender a essa demanda 

veio com a nomeação de José da Silva Lisboa, o futuro Visconde de Cairu, para a cadeira 

de Economia Pública, disciplina que ensinava contabilidade no Rio de Janeiro (LEITE, 

2005). Para garantir o cumprimento das despesas e regular a atividade econômica foi 

instituído o Imposto de Renda (1843) e editado o Código Comercial (1850) que, entre 

outras novidades, instituiu a escrituração mercantil em livros. Os Contadores se tornaram 

prepostos das empresas e responsáveis pelos livros de escrituração, daí a denominação de 

Guarda-Livros, considerada a primeira profissão liberal no Brasil. 

Em termos de produção literária, não havia quase nada a apresentar no século XIX. As 

únicas obras são: A Metafísica da Contabilidade Comercial, escrita em 1833 pelo 

maranhense Estevão Rafael de Carvalho; Tratado de Escripturação Mercantil por 

Partidas Dobradas Aplicada às Finanças do Brasil, publicada em 1852 por Sebastião 

Ferreira Soares; Manual Mercantil, apresentado em 1880 por Veridiano de Carvalho; e 

Curso de Escrituração Mercantil, possivelmente datado de 1897 por Antônio Tavares da 

Costa.  

Estas obras tiveram como precursor o livro Mercador Exacto nos seus livros de contas 

ou Methodo Fácil para qualquer mercador, e outros arrumarem as suas contas com a 

clareza necessária, como seu Diário, elo Princípio das Partidas Dobradas, segundo 

determinação de Sua Magestade (sic), editado em 1758 por João Baptista Bonavie. 

Apesar do título extenso, este livro foi considerado a primeira obra em língua portuguesa 

versando sobre Contabilidade. Em síntese, a obra trata da escrituração de um comerciante 

que compra a grosso e vende no varejo, utilizando o Diário, o Razão e o Livro da Loge. 



Curioso notar que Bonavie não faz distinção entre o patrimônio da entidade e o 

patrimônio particular do mercador, porém utiliza uma conta específica chamada Cabedal. 

Bonavie trata também da apuração do resultado, recomendando que seja feita pelo 

confronto das entradas e saídas de mercadorias a débito e a crédito da conta Lucros e 

Perdas. Ele faz menção sobre a necessidade de se realizar um inventário ao final do 

período para conciliar o saldo de mercadorias, que será transportado para o novo período 

que se inicia. Nesse aspecto, Estevão Rafael de Carvalho também aborda a apuração do 

resultado, ampliando a análise para contemplar vendas a prazo e eventuais extravios. No 

seu livro, há também a necessidade de realização do inventário. De igual modo, Antônio 

Tavares da Costa também dedica algumas páginas do seu volumoso livro para tratar da 

apuração do resultado. Ele recomenda o uso de contas sintéticas e analíticas tanto para 

mercadorias quanto para a conta Lucros & Perdas, subdivida em Despesas Gerais, 

Prêmios, Juros, Descontos, Comissões, Del crédere etc. Além de tudo, reforça a 

necessidade do inventário ao final do período. 

Antônio Tavares da Costa vai além ao tratar do inventário, antecipando-nos em mais de 

um século um procedimento que somente veio a ser incorporado nas normas contábeis 

com a harmonização aos padrões internacionais. Costa (p. 327) recomenda realizar 

algumas atividades preliminares para levantar quantidades, qualidades, peso e medida, 

pelo preço de compra acrescido das despesas. Ele recomenda que, na hipótese de os 

preços serem superiores aos praticados na praça ou as mercadorias tiverem sofrido algum 

tipo de deterioração, os preços devem ser ajustados de forma a ficar igual ao preço de 

mercado. Se, por outro lado, os preços forem inferiores aos de mercado, assim eles devem 

ser mantidos. 

Percebe-se que Antônio Tavares da Costa ensinava o conceito hoje conhecido como teste 

de recuperabilidade (impairment test), confrontando o valor justo das mercadorias com o 

saldo contábil. Nesse mesmo sentido, recomendou usar a conta Depreciação para ajustar 

o valor dos bens do Imobilizado ao seu real valor de mercado, o que implicava ao Guarda-

Livros exercer enorme capacidade de julgamento e certo subjetivismo responsável. Nada 

mais nada menos do que a atual e moderna Contabilidade exige dos Contadores do século 

XXI. 
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