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A técnica da contabilidade sempre representou uma "necessidade" para os empresários, entidades 

e instituições que deveriam "prestar contas" ou "guardar memória" da atividade desenvolvida, ou 

mesmo controlá-la.   

A relação entre a Contabilidade e o direito todavia teve início bem mais tarde e, sobretudo, nas 

primeiras legislações, as indicações normativas eram extremamente fracas e permissivas.  

Na antiga Roma a técnica de guardar os livros contábeis era já reconhecida como obrigatória 

para os argentários, ou seja os banqueiros, e na Grécia os comerciantes atenienses eram levados a 

compilar e conservar alguns registros.  

As mesas Amalfitanas de segundo século depois de Cristo e as Assembleias de Jerusalém de 

século XII, fazem notar, mesmo de uma forma bastante rápida os livros comerciais.  

De fato, porém, só depois da invenção e da difusão da partida dobrada em diversas legislações 

que a obrigação de fazer a Contabilidade veio melhor formalizada e demonstrada.  

Na França desde 1539 foi imposto aos banqueiros e aos agentes de cambio a obrigação de 

guardar um livro onde se anotava todas as operações realizadas. Tal disposição foi pois estendida à 

famosa Ordenanças de 1673 do Ministro Colbert a todos os operadores comerciais.  

Uma lei espanhola de 4 dezembro de 1549, prescreveu a obrigação para todos os bancos, os 

cambistas públicos, os comerciantes, e as outras pessoas que se dedicavam ao comércio, de registrar 

as próprias operações em língua espanhola nos seus livros contábeis, distinguindo o "dar" do 

"haver".  

A primeira menção, que veio de uma lei, com o mérito de utilização da partida dobrada, ressalta 

o ano de 1737, está contida numa ordenança do consolado de Bimbal, na qual se lê, 

destacadamente, que qualquer comerciante que desejasse guardar mais livros para manter as suas 

atividades podia aplicar tanto a partida dobrada quanto a partida simples, a segunda como opção.  

A mais conhecida disposição em matéria de livros comerciais é sem dúvida simplesmente 

relembrada nas Ordenanças do ministro Colbert em 1673. Todavia, esta, não se limitava a 

prescrever a guarda de livros, mas admitem outras condições, até o tratamento dos conteúdos de tais 

livros e das relativas formalidades, além disso a prever a formação obrigatória do inventário com o 

prazo bianual.  



Particularmente, no que se refere ao título III da Ordenança, que se compõe de 10 artigos. O 

primeiro obrigava os comerciantes a guardar os livros e seus negócios, as letras de câmbio, as 

atividades e as passividades, além do destaques das "despesas da casa", ou seja as despesas "extra 

gerenciais". O artigo 2 prescrevia a guarda de um livro diário aos agentes de câmbio e de banco. Os 

artigos 3, 4, e 5 impunham visar os mesmos registros, além de específicas regras, atualmente 

validas, reconhecendo o seu registro (numeração das páginas, ordem de registros por data 

progressiva, proibição de deixar espaços brancos e de deixar margens escritas, etc). O artigo 6 

prescrevia a formação de novos registros dentro de seis meses de entrada em vigor à ordenança, 

enquanto o artigo 7, obrigava à conservação da correspondência comercial. O artigo 8 é 

particularmente importante, porque impunha a todos os comerciantes redigir um inventário dentro 

de seis meses e, a partir desta data, destacava a obrigação de compilar esta peça em dois anos. Os 

últimos dois artigos reconheciam enfim a comunicação e a exibição dos registros com os fins 

jurídicos, no caso dos negócios de sucessão, de sociedade, de falência, de comunhão de bens e de 

assuntos controversos (brigas de família, divisão patrimonial, etc).  

No geral é significativo ressaltar relevância que o conteúdo das Ordenanças de Colbert foi, 

substancialmente, entendido como uma predição do primeiro código de comercio Francês (1807), 

entre a segunda metade do século XIX e os primeiros decênios del século XX, talvez com 

variações, de outras numerosas legislações de outros países a nível mundial, que a tal código fora 

profundamente inspirado (entre eles os da Itália, Bélgica, Espanha, Portugal e de todos os Estados 

da América Latina).  

Especificamente, o Brasil adotou o modelo francês de forma "resumida" prescrevendo 

explicitamente como obrigatório os livros "borrador" (copiador) e "livro diário", enquanto os outros 

países sul-americanos, como Argentina, Paraguai e Uruguai, têm introduzido o modelo francês 

"puro" (que prescreve o livro "borrador", "livro diário", e o "livro dos inventários"). Outros países 

da América Latina (Chile, Venezuela, Peru, Colômbia e Bolívia), têm total admissão ao modelo 

francês "ampliado" enquanto, outros precedente documentos são previstos, como explicitamente 

obrigatórios, também, a escrituração do "livro razão".  


