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RESUMO 
Este estudo documentou as principais práticas contábeis adotadas, no Brasil, por uma empresa 
comercial controlada por uma família de origem francesa, no período de transição do Império 
para a República. Adicionalmente, buscou-se (a) analisar a lógica da escrituração contábil; (b) 
discutir o grau de sofisticação das práticas contábeis adotadas; e (c) compreender a 
importância econômica e social do sistema contábil utilizado. Realizou-se um estudo de caso, 
em que foram analisados os livros contábeis da Casa Comercial Boris & Frères, localizada em 
Fortaleza/CE. As evidências apontam que: (i) o sistema contábil da empresa também era 
utilizado como controle gerencial; (ii) os controles contábeis serviam como monitoramento da 
evolução dos negócios para os sócios que residiam na França e gerenciavam a matriz; (iii) a 
manutenção do Livro Diário era uma obrigação legal e servia para solução de eventuais 
discussões judiciais; (iv) o Balanço Patrimonial era mais importante que a demonstração de 
lucros e perdas, fato que pode estar relacionado ao estágio embrionário da legislação 
tributária; (v) não aplicação do princípio da entidade, pois os gastos pessoais dos sócios eram 
registrados nas contas da empresa; (vi) as práticas contábeis observadas eram aderentes às 
ensinadas nas escolas de comércio do Brasil, França e Portugal; (vii) o reconhecimento dos 
créditos de liquidação duvidosa consistia segregar os clientes em grupos, identificando 
claramente aqueles de difícil recebimento; (viii) já havia o reconhecimento da despesa e 
depreciação acumulada de bens; (ix) a empresa reconhecia 6% de juros sobre o capital 
próprio; e (x) o princípio da entidade e o regime de competência, ainda, não desempenhavam 
um papel relevante na contabilidade das casas comerciais brasileiras. 
 

Palavras-chave: História da Contabilidade; Sistema Contábil; Registros Contábeis. 
 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos 



 2 

1 INTRODUÇÃO 
Diversos estudos, desenvolvidos por pesquisadores em história da Contabilidade, 

documentaram a relação existente entre as circunstâncias políticas, sociais, econômicas de um 
país, e as características organizacionais de uma empresa, com o “sistema de contabilidade” 
utilizado em um determinado período (vide, por exemplo, MCLEAN, 1995). Nesta linha de 
raciocínio, vários estudos sobre história contábil analisaram as práticas contábeis adotadas 
pelas empresas em países e períodos históricos distintos. Não obstante esta variedade de pesquisas, 
observa-se claramente uma escassez de estudos, no Brasil, retratando as práticas contábeis 
adotadas pelas empresas no passado e, também, uma necessidade de maior detalhamento das 
práticas contábeis adotadas pelas empresas ao longo do tempo. 

Neste contexto, o presente estudo tem como principal objetivo documentar as 
principais práticas contábeis adotadas, no Brasil, por uma empresa comercial, controlada por 
uma família de origem francesa, no período de transição do Império para a República. 
Adicionalmente, buscou-se (a) analisar o funcionamento da escrituração contábil; (b) discutir 
o grau de sofisticação das práticas contábeis adotadas; e (c) compreender a importância 
econômica e social do sistema contábil utilizado pela empresa analisada, no período de 
referência. 

A realização da presente pesquisa justifica-se por três questões fundamentais. 
Primeiro, por documentar e disseminar informações de uma parte relevante da história 
econômica do Brasil, permitindo que diversos acadêmicos e profissionais (experientes e 
iniciantes) possam ter acesso a tais registros históricos. Segundo, por fornecer evidências 
concretas sobre o nível de desenvolvimento e complexidade das práticas contábeis adotadas 
em um dado momento no tempo, bem como possibilitar a realização de inferências sobre sua 
evolução ao longo do tempo. Isso ajuda a compreender como a Contabilidade foi se 
adaptando às necessidades informacionais de seus usuários. Terceiro, permite desenvolver 
comparações das práticas contábeis com outros casos internacionais, ou com outros casos 
nacionais, em outras circunstâncias ou período de tempo. 

Ressalta-se que, apesar de uma aparente simplicidade do método de pesquisa 
empregado no estudo da história da Contabilidade, observa-se uma árdua e difícil tarefa de 
resgatar e compreender (interpretar) as práticas contábeis (e suas respectivas atribuições) 
realizadas a mais de 100 anos atrás, isto é, dentro de um contexto que quase somente é 
conhecido pelos livros contábeis e onde as informações estão restritas aos registros (fontes 
primárias) realizados no período. Neste contexto, a mais simples documentação dos eventos 
históricos já pode ser caracterizada com um resultado relevante para qualquer estudo da área. 

O trabalho está estruturado em quatro seções. A seção que se segue aborda os 
resultados de estudos anteriores que analisaram questões relativas às práticas contábeis de 
empresas e apresenta uma visão geral sobre o contexto político, econômico, social e legal do 
período analisado. A terceira seção trata dos aspectos metodológicos. A quarta seção sumariza 
os principais resultados da pesquisa, descrevendo as principais características do sistema 
contábil utilizado pela empresa objeto de análise. Na última, são apresentadas considerações 
finais, bem como, as principais contribuições da pesquisa. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Pesquisas Anteriores 

Os estudos sobre a história de Contabilidade tratam de uma grande variedade de temas 
e utilizam diversas abordagens metodológicas. Dentre as abordagens utilizadas destacam-se 
os estudos de casos que tratam dos registros contábeis utilizados pelas empresas (NAPIER 
1990; BOYCE, 1992; MCLEAN, 1995; VENT e MILNE, 2000; BONIN, 2004; MUSSARI e 
MAGLIACANI, 2007; WATTERS e LEMARCHAND, 2010; LABARDIN, 2011). Estes 
estudos buscam analisar o estágio de desenvolvimento da Contabilidade em um dado 
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momento histórico ou a sua evolução durante uma fase historicamente relevante, destacando 
características políticas, econômicas, sociais e culturais do período relacionado. 

De um modo geral, estes estudos buscam: (a) analisar os impactos das circunstâncias 
sociais, econômicas e organizacionais sobre o desenvolvimento da Contabilidade (vide 
MCLEAN, 1995), e vice-versa; (b) reconstruir a história econômica a partir dos registros 
contábeis observados (YAMEY, 2005); (c) analisar a relação entre o desenvolvimento da 
Contabilidade com questões específicas, tais como: (1) estratégia corporativa e o sucesso 
organizacional (WATTERS e LEMMARCHAND, 2010); (2) mudanças tecnológicas e 
vantagens competitivas (BOYCE, 1992); (3) governança corporativa (RODRIGUES, 
RICARDINO e MARTINS, 2009); (4) contratos da firma (MCLEAN, 1995); e (5) falência 
(LANBARDIN, 2011); (d) ou, simplesmente, conhecer as práticas contábeis adotadas em um 
determinado período do tempo. 

A Figura 1 apresenta um esquema de referência1 que ressalta a relação existente entre 
o Sistema Contábil e os aspectos gerais e específicos do ambiente de negócios. 

Além das diferenças entre o período de tempo investigado, observa-se que os artigos 
analisados tratam ainda de setores de atividades [países] significativamente diferentes, quais 
sejam: (a) serviços de navegação [na Inglaterra] (NAPIER, 1990); (b) indústria siderúrgica 
[na Inglaterra] (BOYCE, 1992); (c) indústria de construção de navios [na Inglaterra] 
(MCLEAN, 1995); (d) indústria de mineração [nos Estados Unidos] (VENT e MILNE, 2000); 
(e) serviços financeiros – bancos [na França] (BONIN, 2004); (f) fazendas agrícolas [na Itália] 
(MUSSARI e MAGLIACANI, 2007); e (g) empresas comerciais [na França] (LABARDIN, 2011). 

 
 

 
Figura 1: Influência de aspectos gerais e específicos nas características do Sistema Contábil 

Nota: (1) Fatores determinantes do Sistema Contábil adotado no país. 

 
Apesar das diferenças em relação ao objetivo da pesquisa, tipo de indústria e país de 

análise, os citados estudos documentam que as práticas contábeis, nos séculos 18 e 19, seguiam 
o método das partidas dobradas permitindo que a Contabilidade desempenhasse um importante 
papel como um instrumento de controle dos negócios da empresa por parte de seus sócios, não 
obstante em alguns casos os registros fossem bastante simplificados (VENT e MILNE, 2000). 

Outro aspecto muito relevante, destacado por alguns estudos, refere-se à ausência de 
padrão nas práticas contábeis adotadas pelas empresas, em um mesmo setor de atividade, em 
um determinado país (VENT e MILNE, 2000)2. Tais diferenças eram potencialmente maiores 

                                                 
1 O esquema apresentado foi inspirado no sistema de comparação dos sistemas contábeis internacional adotados por diversos 
países proposto por Nobes (2008). O referido sistema indica oito caterogias, são elas: (a) Sistema político; (b) Sistema 
econômico; (c) Estágio de desenvolvimento econômico; (d) Objetivo dos relatórios contábeis; (e) Forma/autoridade de emissão 
das normas contábeis; (f) Educação e treinamento contábil; e (g) Tipo de usuário da informação contábil. O modelo foi 
simplificado para se adequar às características da contabilidade no período em análise, sendo excluídas as dimensões 
irrelevantes. 
2 Heier (1992) critica enfaticamente a limitação de escopo dos estudos de caso, pois enfatizam as práticas contábeis de um 
único participante da comunidade de negócios fomentando uma impressão de que as referidas práticas são aceitas (ou 
praticadas) pela comunidade em geral. 

Aspectos 
Gerais 

Aspectos 
Específicos 

Sistema Contábil 
(livros contábeis, método de 

registro, contas e lançamentos 
contábeis, 

demonstrações contábeis...) 

INFLUÊNCIAS  

Fatores: 
1) Econômicos; 2) Políticos; 3) 
Sociais; 4) Culturais 

Fatores: 
1) Características do negócio; 2) 
Legislação Aplicável; 3) 
Instrumentos contábeis; 4) 
Formação da Profissão Contábil 
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quando considerados países (culturalmente) diferentes no mesmo período de tempo, como 
destacado no estudo de Lin (2003), que analisou as características do sistema de escrituração 
da China vis-à-vis ao utilizado na Itália no período de 1960 a 1980. 

Em relação à importância da Contabilidade, Labardin (2011) destaca que os 
comerciantes franceses tinham obrigatoriedade legal de manter registros contábeis de suas 
atividades comerciais, conforme o Código Comercial de 1807 e a Lei de Falências de 1838. 
Em caso de falência, os comerciantes estavam sujeitos a severas sanções. Utilizando 500 
casos de falência, no período de 1847 a 1887, disponíveis no arquivo de Paris, o autor 
investigou o impacto da obrigação legal relacionada coma as práticas contábeis. O foco do 
estudo foi analisar como a legislação comercial influenciou a difusão das práticas contábeis 
no século 19, na França. De acordo com o autor a obrigação de manter livros contábeis não 
teve impacto prático significativo nos séculos 17 e 18. O Estudo oferece ainda informações 
sobre divergências entre as práticas contábeis requeridas e a prática contábil adotada. 

Sobre a Contabilidade praticada no final do século 19 (período de análise deste 
estudo), destacam-se também: (a) o início da utilização de práticas de reconhecimento da 
depreciação, especialmente pelas empresas do setor industrial de países mais desenvolvidos 
(NAPIER, 1990); e (b) o desenvolvimento das práticas de controle gerencial e de sistemas de 
contabilidade de custos (KAPLAN, 1994). 

Os estudos mencionados apresentam, pelo menos, duas limitações relevantes. 
Primeiramente, as descrições das práticas contábeis utilizadas são bastante genéricas 
impossibilitando conhecer objetivamente o funcionamento do sistema de escrituração contábil 
das empresas analisadas. Em segundo lugar, apesar da abrangência de temas e tipos de 
empresas (e setores) analisados, nota-se claramente a escassez de estudos sobre países menos 
desenvolvidos, isto é, os estudos concentram sua análise nos países europeus colonizadores, e 
não sobre as colônias, especialmente na América do Sul. 

Além dos estudos de casos sobre os procedimentos contábeis utilizados pelas 
empresas, destacam-se os estudos voltados para a análise dos livros e manuais de 
contabilidade utilizados para o ensino de Contabilidade (incluindo os estudos sobre as 
estruturas curriculares nos cursos de Contabilidade). Neste segmento, destaca-se o estudo de 
Watters e Lemarchand (2008), que analisaram o Guia do Comércio de Gaignat, professor na 
escola de comércio em Paris (França), por volta de 1760 (“Guide Du Commerce of Gaignat 
de l´Aulnais”). 

Os estudos que tiveram como foco a análise dos livros e manuais de contabilidade, ou 
no conteúdo ensinado nas principais escolas de comércio da época, apresentam como 
principal limitação o fato de que as práticas contábeis apresentadas podem (potencialmente) 
não representar efetivamente a prática de escrita contábil adotada nas empresas. 

No Brasil, dentre os poucos estudos sobre as práticas contábeis adotadas pelas 
empresas, destaca-se a pesquisa desenvolvida por Rodrigues, Ricardino e Martins (2009), que 
analisaram questões relacionadas à governança corporativa no Brasil no período do império, 
argumentam que a lei de 6 de junho de 1755, aprovada pelo Rei de Portugal (D. José I), que 
criou Companhia Geral do Grão Pará e Maranhão, estabelecia que a empresa deveria manter 
em boa guarda seus livros contábeis, sem especificar quais livros contábeis deveriam ser 
mantidos. Adicionalmente, especificava que deveria ser evidenciado um detalhado balanço 
patrimonial anual, de acordo com o método das partidas dobradas, para todos os acionistas 
(RODRIGUES, RICARDINO e MARTINS, 2009, p. 421). Os autores enfatizam ainda que 
neste período a maior parte dos guarda-livros (bookkeepers) era estrangeira, sendo o primeiro 
guarda-livros da empresa o Sr. Darnaud, de origem francesa. (RODRIGUES, RICARDINO e 
MARTINS, 2009, p. 430). 

 
2.2 Código Comercial Brasileiro de 1850 e a Legislação Tributária Aplicável 
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Em 1808, Dom João VI decretou a obrigação de uso do método das partidas dobradas, 
no Brasil, pelos Contadores Gerais da Real Fazenda, na escrituração mercantil por meio de 
um Alvará. De acordo com o Alvará de 28 de junho de 1808: 

 

Para que o método de escrituração e fórmulas de contabilidade de minha Real Fazenda não fique 
arbitrário à maneira de pensar de cada um dos contadores gerais, que sou servido criar para o 
referido Erário: ordeno que a escrituração seja mercantil por partidas dobradas, por ser a única 
seguida por nações civilizadas, assim pela sua brevidade para o manejo de grandes somas, como 
por ser mais clara e a que menos lugar dá a erros e subterfúgios, onde se esconde a malícia e a 
fraude dos prevaricadores (BIBLIOTECA NACIONAL). 

 

No entanto, o Código Comercial Brasileiro, datado de 1850, passou a obrigar que as 
empresas comerciais fizessem escrituração contábil e elaborassem, anualmente, o Balanço 
Geral, descrevendo os bens, direitos e obrigações. Apesar da exigência de que as empresas 
brasileiras seguissem uma ordem uniforme de contabilidade, nesse período, ainda, não existia 
a obrigatoriedade de adoção de normas e procedimentos padrões para a Contabilidade 
(SCHMIDT, 2000, p. 203-204).  

O Código Comercial de 1850 representou um grande avanço para a regulamentação 
das atividades comerciais na época e oficializou a exigência de realização de registros 
contábeis em livros encadernados, numerados, selados e rubricados (em todas as suas folhas) 
por um membro do Tribunal do Comércio, nos termos transcritos a seguir: 

 

Capítulo II 
Das Obrigações Comuns a Todos os Comerciantes 
 ... 
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 todas 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 
lançar o registro de todas as cartas missivas que expedir, com as contas, faturas ou instruções que 
as acompanharem. 
... 
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.  (Lei n. 556, de 25 de junho de 1850; GRIFOS NOSSOS). 

 

Os comerciantes eram obrigados a escriturar os livros Diário e Copiador de Cartas, 
adotando a escrituração em forma mercantil. No livro Diário deveriam lançar também um 
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resumo o balanço geral. 
O Código Comercial previa a utilização dos livros de escrituração comercial em juízo, 

quando escriturados no idioma do país (ou traduzidos por intérprete juramentado), podendo 
ser apresentados por inteiro, ou de balanços gerais de qualquer casa de comércio (arts. 16 e 
18). O Código Comercial também caracterizava o guarda-livros como agentes auxiliares do 
comércio (art. 35), sendo os mesmos autorizados a realizar registros nos livros de qualquer 
casa de comércio, quando devidamente encarregados da escrituração e contabilidade (art. 77). 
 

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 (arts. 13 e 14). (GRIFOS NOSSOS). 

 

Durante o período do império, no Brasil, o “sistema tributário” vigente era bastante 
simplificado. A Constituição do Império do Brasil, de abril de 1824 (primeira constituição 
brasileira), fazia apenas uma breve menção à cobrança de impostos, estabelecendo que era 
“privativa da Camara dos Deputados a iniciativa” sobre impostos (art. 36). Adicionalmente, 
especificava, objetivamente, o funcionamento do “Thesouro Nacional”, vinculado ao Ministro 
de Estado da Fazenda (arts. 170 a 172 da constituição). Neste período, eram arrecadados 
poucos tributos, entre eles: (a) direito de importação; (b) imposto sobre prédio urbano; (c) 
imposto sobre transmissão imobiliária; (d) meia sisa dos escravos (e) décima da herança e do 
legado; (f) de selo sobre papel; (g) de entrada de novos escravos; e (h) imposto de indústria e 
profissões. 

Até 1831 (período do Primeiro Império), existiam poucas normas de tributação e os 
tributos eram arrecadados ainda sem muita organização. A Lei de 15 de novembro de 1836 
(emitida no Período da Regência 1831-1840) aboliu a tributação sobre o comércio entre as 
províncias e possibilitou uniformizar a arrecadação. Durante o Segundo Império (1840-1889), 
foram emitidas novas normas tributárias iniciando um processo de reforma tributária, 
melhorando a arrecadação e fiscalização dos tributos. 

A Constituição de 1891 trouxe mudanças significativas no mecanismo tributário 
adotado no Brasil, fixando claramente a competência tributária da União e dos Estados. 
Destaca-se a seguinte passagem da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 
de 1891: 
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TÍTULO I 
Da Organização Federal 
Art 7º - É da competência exclusiva da União decretar: 
1 º ) impostos sobre a importação de procedência estrangeira; 
2 º ) direitos de entrada, saída e estadia de navios, sendo livre o comércio de cabotagem às 
mercadorias nacionais, bem como às estrangeiras que já tenham pago impostos de importação; 
3 º ) taxas de selo, salvo a restrição do art. 9º, § 1º, nº I; 
4 º ) taxas dos correios e telégrafos federais. 
§ 1º - Também compete privativamente à União: 
1 º ) a instituição de bancos emissores; 
2º) a criação e manutenção de alfândegas. 
§ 2º - Os impostos decretados pela União devem ser uniformes para todos os Estados. 
.... 
Art 9º - É da competência exclusiva dos Estados decretar impostos: 
1 º ) sobre a exportação de mercadorias de sua própria produção; 
2 º ) sobre Imóveis rurais e urbanos; 
3 º ) sobre transmissão de propriedade; 
4 º ) sobre indústrias e profissões. 
§ 1º - Também compete exclusivamente aos Estados decretar: 
1 º ) taxas de selos quanto aos atos emanados de seus respectivos Governos e negócios de sua 
economia; 
2 º ) contribuições concernentes aos seus telégrafos e correios. 
§ 2º - É isenta de impostos, no Estado por onde se exportar, a produção dos outros Estados. 
§ 3º - Só é lícito a um Estado tributar a importação de mercadorias estrangeiras, quando destinadas 
ao consumo no seu território, revertendo, porém, o produto do imposto para o Tesouro 
federal. (GRIFOS NOSSOS, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO 
BRASIL DE 1891). 

 

No período mencionado, a legislação tributária existente não tratava da tributação 
sobre o lucro das empresas, bem como, não abordava questões contábeis relacionadas. 

 
2.3  A Profissão Contábil e o Ensino de Contabilidade no Período 

O ensino da Contabilidade, no Brasil, veio com o Alvará de 15 de julho de 1809, que 
tratava de orçamentos e atribuições da Real Junta, tratava do assunto da construção de uma 
praça de comércio e do estabelecimento da Aula do Comércio. A criação da Aula de 
Comércio, no Rio de Janeiro, em 1810, representou um marco no ensino de Contabilidade no 
Brasil, sendo disseminado para outros estados nos anos seguintes. Alguns estudos 
documentam a instituição das aulas de comércio no Maranhão, em 1811, e na Bahia e em 
Pernambuco, em 1813. 

Em linhas gerais, a Contabilidade brasileira foi marcada pela influência das práticas 
utilizadas pelos contadores da Coroa Portuguesa e pelos comerciantes portugueses que 
passaram a residir e/ou manter negócios com a colônia brasileira. Neste período, as atividades 
de exploração exigiram maiores controles contábeis por parte da Coroa Portuguesa. Isto fez 
com que a Contabilidade praticada, no Brasil, fosse impactada pela necessidade de controle 
dos interesses econômicos e tributários da Coroa Portuguesa. 

Além da influência cultural da Escola Portuguesa de Contabilidade, destacam-se 
também outras escolas de Contabilidade, criadas na Europa no mesmo período, que 
influenciaram direta ou indiretamente o ensino de Contabilidade no Brasil , com destaque 
para: (a) scuole d’ábaco, em Pisa, no século XIII (ANTONI, 1987); (b) escolas superiores de 
comércio francesas (MAFFRE, 1986); (c) Escola de Comércio de Madrid-Espanha, 1828 
(FERNÁNDEZ AGUADO, 1997); (d) escola de Comércio da Coruña, no século XIX 
(GARCÍA-FUENTES, 1984), e (e) Escola de Comércio de Cádiz, ensino oficial de Contabilidade 
de 1799, que é considerada com a  primeira escola pública comercial da Espanha (1819), 
(ARQUERO MONTAÑO e DONOSO ANES, 2005; RODRIGUES, GOMES e CRAIG, 2007).  

Possívelmente, a “Aula de Comércio de Lisboa” (1759–1844), fundada em 1759, pelo 



 8 

Marquês de Pombal, foi uma das primeiras escolas públicas oficiais de ensino comercial no 
mundo, a ministrar instrução comercial, incluindo a contabilidade por partidas dobradas. O 
desenvolvimento do ensino técnico profissionalizante de Contabilidade em Lisboa, teve 
relação direta com as reformas econômicas e políticas do século XVIII. A institucionalização 
do ensino público de Contabilidade, em Portugal, possibilitou, além do avanço das práticas 
contábeis, o surgimento da profissão de Guarda-Livros3 (GONÇALVES, 2011). 

Antes de 1759, em Portugal, o ensino comercial e a prática da Contabilidade 
apresentavam as seguintes características: (a) Os métodos de ensinamentos eram orais e 
individuais, sendo utilizados como referência os próprios livros de Contabilidade das casas 
comerciais; (b) O mercado profissional de contabilidade (Guarda-Livros), em Portugal, era 
composto por estrangeiros, acabavam por assumir a função de Guarda-Livros, nas grandes 
casas comerciais de Lisboa. Portugal contava ainda com Aula de Comércio do Porto, 
instituída em 1803, que oferecia também um excelente preparação técnica e prática nas 
questões atinentes à correspondência comercial mercantil (GONÇALVES, 2011). 

Os ensinamentos sobre escrituração em partidas dobradas em Portugal estabelecia que 
se escriturassem três livros: Borrador, Diário e Razão, sendo que o Borrador tinha como 
função o registro de memórias das transações efetuadas no dia, até a transcrição definitiva 
para o Livro Diário (SOUZA, 1765 apud RICARDINO, 2012). 

As transações deviam obrigatoriamente ser lançadas no Livro Diário e, 
individualmente, no Razão. Além dos livros obrigatórios, existiam outros Livros Gerais e 
Auxiliares, para registro de Fasendas Geraes [estoques], índice de contas particulares, livro 
de recebíveis, etc. O Livro Diário era a base para a escrituração do Livro Razão, e as contas 
utilizadas pertenciam a dois grupos básicos: (i) Contas Gerais, que representavam o próprio 
Mercadorm incluiam as contas Capital, Caixa, Fasendas Geraes, Gastos Gerais, Ganhos e 
Perdas, Gastos do Negócio, Bens de Raiz, Bens Móveis; e (ii) Contas Particulares, onde eram 
registradas as transações com quem o Mercador negociava, ou seja, uma para cada cliente e 
fornecedor. Ressalta-se ainda que devido a ausência da figura da demonstração do exercício, 
todas as transações eram tratadas dentro do balanço. (RICARDINO, 2012) 

Destaca-se ainda que a conta Capital era a principal conta do Mercador, pois essa 
conta representava, essencialmente, o montante de seus bens. Vale ressaltar que não havia a 
preocupação com o princípio da entidade, ou seja, não havia distinção entre os bens do 
negócio e os bens pessoais. Ricardino (2012) comenta que quando havia mais de um sócio, 
não se utilizava o Cabedal ou Capital, mas o nome de cada participante. 

 
3 METODOLOGIA 

O presente estudo apresenta uma natureza essencialmente qualitativa e foi 
desenvolvido sob a forma de um estudo de caso. Além de possibilitar uma análise bastante 
abrangente do problema de pesquisa, este método permite explorar os detalhes de 
determinado fenômeno dentro do seu contexto real (YIN, 2001). A opção pelo método de 
estudo de caso permite responder adequadamente a questão de pesquisa proposta, sendo os 
resultados observados restritos ao caso sob análise. Adicionalmente, o presente estudo adota 
fundamentalmente uma abordagem histórica de fatos ocorridos, através da análise de dados 
em fontes primárias e secundárias. 

Para desenvolvimento da pesquisa foi selecionada a Casa Comercial Boris & Frères 
(Casa Boris), localizada no estado de Fortaleza-Ceará, Brasil. As principais justificativas para 
seleção da empresa são: (a) empresa fundada a mais de 120 anos, isto é, desenvolvia uma 
contabilidade no período objeto de estudo; (b) possui uma ampla variedade de livros contábeis 

                                                 
3 Destaca-se que, no Brasil, a regulamentação brasileira da profissão contábil ocorreu 1870, por meio do Decreto Imperial nº 
4.475, que reconheceu oficialmente a Associação dos Guarda-Livros da Corte. Para ser guarda-livros era necessário 
conhecimento em língua português e francesa. 
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e auxiliares em excelente estado de conservação; e (c) os livros mencionados estão 
disponíveis para pesquisa mediante solicitação prévia e agendamento da visita. A seleção da 
empresa foi influenciada também pela experiência prévia de um dos autores do presente artigo 
com a análise dos documentos da referida empresa. 

O período selecionado para análise ficou restrito ao período de transição do império 
para a república no Brasil, compreendendo os anos de 1882 a 1896. O período foi escolhido 
em função de dois aspectos: (1) o período analisado apresenta uma oportunidade singular na 
medida em que foram instaladas, no Brasil, diversas Casas Comerciais, muitas de controle 
estrangeiro, correspondendo a um período de notória instabilidade política e econômica; e (b) 
o período representa um importante momento social e político do País, dando origem a 
diversas transformações subsequentes. Adicionalmente, o estudo de Cosenza, Rocchi e 
Ribeiro (2012) analisou alguns documentos contábeis da empresa, no período do império, 
quando ainda vigorava a escravidão, no Brasil . 

A coleta das informações foi realizada, no mês de janeiro de 2013, durante três dias 
consecutivos, no Arquivo Histórico da Secretaria da Cultura e do Desporto (AHSCD), do 
Governo do Estado do Ceará, localizado em Fortaleza-CE, Brasil. Além das anotações das 
evidências coletadas, foram tiradas mais de quatrocentas fotos, com a devida autorização do 
AHSCD. As fotos foram, posteriormente, analisadas, a fim de ratificar as evidências obtidas, 
ao longo do levantamento dos dados. 

A análise qualitativa ficou restrita aos livros contábeis Diário (obrigatório) e ao Razão 
(não obrigatório), além de livros extracontábeis, como o Conta-Corrente e Conta de Venda. O 
estudo consistiu na leitura e análise crítica dos livros selecionados com ênfase no exame (a) 
das contas, lançamentos e históricos contábeis utilizados, observando todas suas 
características; (b) dos demonstrativos (balanço geral) preparados pela empresa nos diversos 
anos; (c) dos saldos contábeis e suas respectivas movimentações; e (d) das características 
formais dos livros contábeis.  

Antes e durante a análise dos documentos, foram realizadas entrevistas informais com 
os funcionários responsáveis pela guarda dos documentos da empresa. Utilizou-se o método 
dedutivo para análise das informações coletadas buscando reconstruir conceitualmente a 
prática contábil utilizada no período da história objeto do estudo. 

 
4 O CASO DA CASA COMERCIAL BORIS FRÈRES 
4.1 Breve Histórico da Empresa 

A empresa Boris Frères & Ltd. Co. (Casa Boris) foi criada, em 1872, em Fortaleza, no 
nordeste do Brasil, pelos cinco irmãos da família Boris (Theodore, Alphonse, Isaie e os 
caçulas gêmeos Achille e Adrien), todos de nacionalidade francesa. A empresa, estabelecida 
sob a forma de uma Casa Comercial, seguia a estratégia francesa de ampliação do comércio 
de importação e exportação de mercadorias entre a França e o Brasil. A Figura 2 apresenta a 
estrutura societária do grupo na época. 

 

 
Figura 2 – Estrutura Societária do Grupo Boris 

Nota: (1) Estrutura societária das empresas da Família Boris no ano de 1889. (2) Percentual de participação na 
empresa Boris Frères & Ltd. Co. (Brasil). 

 

Theodore Boris Alphonse Boris Izaie Boris Adrien Boris Achielles Boris 

Boris Frères 
& Ltd. Co. 

(Brasil) 

Boris Frères 
& Co. 

(França) 

FAMÍLIA BORIS (irmãos) 

20,6% 20,6% 19,5% 20,3% 19,0% 

Filial Matriz 

Importação e 
Exportação de 
Mercadorias 
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A opção da família Boris de se estabelecer em Fortaleza, fora dos tradicionais 
mercados da época, foi motivada pela menor concorrência local e pela possibilidade de se 
efetuar o transporte marítimo das mercadorias através de uma rota de navegação segura e 
direta, minimizando, assim, os riscos de perdas e reduzindo os custos de escalas em outros 
portos no litoral ocidental. 

O desenvolvimento econômico do Ceará, na década de 60, significou a possibilidade 
de a Casa Boris atuar não só na atividade de exportação de matérias primas para a Europa, 
mas também no ramo de importação de produtos manufaturados para o Brasil. Assinala-se 
que, no Brasil, as casas comerciais tiveram uma importância fundamental na viabilização da 
estratégia expansionista francesa, já que esses comerciantes franceses atuavam como 
atacadistas e se organizavam estruturalmente com uma matriz localizada na França e uma 
filial no Brasil, conseguindo, assim, usufruir de fortes vantagens estratégicas competitivas. 

A Casa Boris foi uma das mais conceituadas casas de comércio francesas dedicadas 
aos negócios de importação e exportação, no Brasil do século XIX. As matérias primas de sua 
pauta de exportação (café, laranja, couro, madeira, etc) eram adquiridas em consignação junto 
a fornecedores locais. Os produtos importados (perfumes, tecidos, sapatos, chapéus, roupas, 
máquinas e móveis, etc) eram fornecidos através de encomendas feitas à matriz na França. 

As operações da Casa Boris (sob a gerência dos irmãos Isaie, Adrien e Achille) eram 
totalmente conciliadas com as da matriz de Paris (dirigida pelos irmãos Theodore e 
Alphonso). A matriz francesa centralizava os negócios, conduzindo a articulação das duas 
empresas mercantis, de modo que as atividades de ambas as empresas estivessem integradas. 
Além de atuar no ramo atacadista, a Casa Boris também representou como comissionaria a 
vários bancos comerciais nacionais e do exterior e companhias seguradoras estrangeiras no 
Brasil. A partir de 1884, a família Boris também passou a representar os interesses consulares 
da França na província do Ceará, representação esta que se estendeu ininterruptamente até 1925 e, 
depois, de 1928 a 1977 (MONTEIRO, 1998). 

Sua atuação, a partir de 1880, como agente de companhias de seguros e de navegação 
e, também, como representante dos interesses consulares franceses na Província, revigoraram 
seus elos com o mercado internacional e fortaleceu sua influência política no eixo Paris-
Fortaleza, reforçando ainda mais seu poder econômico. Dessa forma, a Casa Boris exerceu 
um ativo papel no contexto da economia cearense, participando do fomento de novas 
atividades no setor de agroindústria (investimentos diretos na agricultura e no beneficiamento 
de produtos agrícolas) e de projetos de construção de estradas de ferro e obras públicas. 
Também atuou como credora do próprio Governo Estadual, ao tornar viável a execução de 
serviços públicos, bem como, atuou no campo dos empréstimos externos, agenciando 
financiamentos para o Governo do Ceará junto ao “Banque Louis Dreyfus et Compagnie”, em 
1910, na França (MONTEIRO, 1998). 

A atuação no comércio atacadista, fosse na venda de manufaturados importados ou na 
compra de matérias-primas para exportação, apoiada preferencialmente na estrutura matriz-
filial, foi o que distinguiu a Casa Boris de suas demais concorrentes, dando-lhe vantagens 
competitivas para atuar em dois mercados (Paris e Fortaleza), e garantindo-lhe sua contínua 
expansão e sobrevivência durante décadas (MONTEIRO, 1998). 

O fato é que a estrutura organizacional constituída por uma matriz francesa e uma 
filial brasileira, sob controle societário de uma mesma família estabelecida nos dois lados do 
Atlântico, foi extinta em 1925. Essa relação comercial matriz-filial cessou em 1º de setembro 
de 1927, quando a casa matriz foi remodelada, ficando o negócio dividido em dois ramos: a) 
Boris Frères & Co., com sede em Paris; e b) Boris Frères & Co. Ltd., com sede em Fortaleza, 
que se dedicaria ao comércio de importação e exportação em larga escala4. 

                                                 
4 Em 1910, a Casa Boris encerrou a importação de mercadorias devido ao fato de a França perder progressivamente posição 
no mercado mundial. Em 1930, a Casa Boris suspendeu as suas exportações por causa de dificuldades econômicas 
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4.2 O Sistema Contábil da Casa Boris & Frères Ltd. Co. 
A escrituração contábil da Casa Boris era realizada em diversos livros contábeis 

(Diário, Borrador e Razão) e auxiliares (Caixa, Conta Corrente, Conta de Venda, 
Consignações, dentre outros menos importantes). Os livros, Diário e Razão, do período 
possuíam aproximadamente 1.000 páginas, com peso aproximado de 20 quilos. A escrituração 
das transações5 era manual e seguia o método das partidas dobradas. Os registros contábeis 
eram organizados por mês de referência, isto é, não eram indicadas as datas das transações, 
nos livros – Diário e Razão. 

Em geral os registros contábeis apresentam uma ótima organização e uma excelente 
grafia. Notadamente, a grafia de alguns termos utilizados seguia padrão ortográfico diferente 
do adotado atualmente. As características utilizadas na escrituração contábil permitiam uma 
operacionalização racional dos fatos contábeis, com um grau suficiente de detalhamento para 
análise. Naturalmente, uma adequada compreensão dos detalhes das transações registradas no 
Diário exige a leitura dos registros realizados nos livros auxiliares, como por exemplo, o 
Livro de Registro de Vendas, Livro Caixa e outros. 

A Casa Boris utilizava um reduzido número de registros contábeis padronizados, 
sendo que os históricos contábeis eram bastante detalhados no Livro Diário do período de 
1882 a 1887. Nos períodos seguintes, os históricos dos registros contábeis no livro Diário 
foram abreviados e padronizados, simplificando os registros das transações6. A redução dos 
históricos contábeis ao longo do tempo permitiu a racionalização do processo de escrituração 
contábil.  

No período analisado, eram utilizadas várias formas de registros contábeis, sendo 
menos usual a utilização do lançamento de primeira fórmula. A utilização de lançamentos de 
segunda, terceira e quarta fórmulas simplificava o processo de registro manual das transações 
contábeis. O lançamento de quarta fórmula (Diversos a diversos), apesar de apresentar maior 
dificuldade de compreensão em função do grande número de contas envolvidas, reduzia 
sobremaneira o trabalho de escrituração manual. Assim, o método de quarta fórmula facilitava 
o processo contábil ao permitir lançar diversas transações simultaneamente agregando 
diversos registros em um único lançamento.  

O sistema de escrituração contábil da Casa Boris não adotava um plano de contas 
formal, ou seja, não havia institucionalmente um plano de contas, mas apenas uma 
hierarquização das contas quando da elaboração no balanço patrimonial. Adicionalmente, 
observa-se uma ausência de numeração (codificação) para identificar as contas contábeis7, o 
que tornava o processo de escrituração ainda mais complexo. Os registros contábeis 
realizados mensalmente seguiam um determinado padrão (ordem) de registro, apresentando 
pequenas variações de um mês para outro.  

O Quadro 1 relaciona os principais registros contábeis típicos de um mês de operações 
da empresa. Em geral, eram utilizados 12 (doze) lançamentos contábeis para registro das 
transações nas contas de ativo, passivo, receita e despesa da empresa. No mês do 
encerramento do resultado, eram registrados três lançamentos contábeis para encerramento 
das contas de resultado do período. Observou-se também que a conta “Lucros e Perdas” 

                                                                                                                                                         
provocadas pela grande depressão de 1929, o que fez com que as atividades da Boris Frères, no Ceará, ficassem restritas, 
especialmente ao ramo de navegação e seguros. Por causa de condições desfavoráveis no mercado internacional e questões 
ligadas à linha sucessória na direção dos negócios, a Casa Boris começou a declinar em suas atividades comerciais, situação 
que culminou em sua falência em 1982 (MONTEIRO, 2009, p. 267). 
5 O livro Diário do ano de 1947 foi preparado de forma mecanizada (com apoio de uma máquina de escrever). Não foi 
possível verificar o início da adoção de tal procedimento em função da não disponibilidade de outros livros contábeis. 
Existem evidências, em outros livros auxiliares e documentos, que o processo de registro mecanizado já havia sido 
implementado antes de 1947. 
6 A partir do ano de 1892 (livro Diário n. 4), observa-se que os lançamentos contábeis apresentavam históricos mais 
abreviados, dificultando um adequado entendimento da natureza das transações.  
7 A ausência de numeração dificultava a identificação de algumas contas de ativo, passivo, receita e despesa. 
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(conta transitória para apuração do resultado) recebia lançamentos de debito (despesa) e 
crédito (receita) durante o exercício social, incluindo a apuração do resultado em diversas 
contas. Além dos registros contábeis indicados, no Quadro 1, observa-se ainda outros 
registros contábeis não usuais, com destaque para o registro de efeitos de variação cambial no 
capital (débito da conta câmbio e crédito da conta capital). 

 
Quadro 1: Registros Contábeis Típicos da Casa Boris & Frères 

 

Painel 1: Lançamentos de movimento das contas de cada mês 
1 Diversos (gastos gerais, clientes, ...) 
 a Fasendas Geraes  
2 Fasendas Geraes  
 a Diversos (Boris Freres, desconto, delcredere, cidades, ...) 
3 Caixa  
 a Diversos (cidades, clientes, letras a receber, produtos, saques, descontos, fasendas geraes, comissões, descontos, ...) 
4 Diversos (aluguel, lucros e perdas, capital (cada sócio), materiais, ...) 
 a Caixa  
5 Consignações  
 a Diversos (couro, café, algodão, assúçar, Boris e Freres ***, ...) 
6 Diversos  
 a Consignações (Boris Freres, ....) 
7 Diversos * (conta de cada cliente) 
 a Juros  
8 Juros  
 a Diversos (diversos fornecedores e outros passivos) 
9 Descontos  
 a Diversos (conta de cada cliente) 
10 Diversos (couro, courinhos, ...) 
 a Diversos (conta de cada cliente, fasendas geraes, saques, estampinhas, letras a receber, lucros e perdas,...) 
11 Diversos (letras a receber, saques, seguros, ...) 
 a Boris e Freres  
12 Boris e Freres  
 a Diversos (produtos - couro, penas, ... - saques, fasendas geraes, ....) 

Painel 2 - Lançamentos de encerramento das contas no mês apuração do Balanço 
13 Lucros e Perdas  
 a Diversos (gastos gerais, alugueis, juros, estampilhas, sellos, produtos: cera de carnaúba, couros, 

garras...) 
14 Diversos              

a Lucros e Perdas 
(fasendas geraes, immoveis, lanchas, comissões, descontos, accões, conta de câmbio, produtos: 
algodão, assúcar, ...) 

15 Lucros e Perdas **  
 a Capital (utilizado o nome de cada um dos sócios que representava uma parcela do capital de cada um) 

Fonte: Elaborado, a partir do Livro Diário da Casa Boris do mês de marco de 1889. 
Notas: * Não ocorria em todos os meses. ** No caso de apuração de lucro no exercício. *** Conta contábil que representava 

a empresa do grupo, sediada na França. 

 
Em relação ao encerramento do período contábil, destaca-se ainda a ausência de 

preparação da Demonstração de Resultados do Exercício. Utilizava-se uma conta transitória 
chamada "Lucros e Perdas" para registro das variações patrimoniais. Esta conta registrava os 
resultados apurados de diversas contas, sendo encerrada em contrapartida com a conta Capital 
ao final de cada período, segundo o número de contas de cada um dos sócios. O encerramento 
contábil da Casa Boris era realizado no mês de abril, utilizando como referência o dia 31 de 
março de cada ano8. No período analisado, não existia a conta de custos das mercadorias 
vendidas, sendo os ganhos e perdas apurados pelo valor líquido. Os juros e descontos de 
clientes e aumentos e reduções de câmbio também eram lançados diretamente na conta 
“Lucros e Perdas”. Destaca-se, ainda, que os tributos eram agregados e lançados nas contas: 
“Alfândega” (1873-1888), “Sellos e Estampilhas” (1888-1896), não existindo tributos 
apurados sobre o resultado do período. 

Sobre a composição do resultado da empresa, destaca-se que: 1) os gastos pessoais dos 

                                                 
8 Nos primeiros anos de atividade da empresa, a apuração do resultado ocorreu na data base 30 de abril de cada ano. 
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sócios eram reconhecidos como despesas na contabilidade da empresa, reduzindo o valor de 
capital de cada sócio (contrapartida da conta capital). 2) a empresa reconhecida 6% de juros 
sobre a conta de capital de cada um dos sócios, apropriando assim uma remuneração mínima 
(custo de oportunidade) para o capital empregado no negócio. 3) não era realizado o 
procedimento sistemático de depreciação dos bens móveis e imóveis, apesar do 
reconhecimento da perda de valor, em determinadas circunstâncias. Por exemplo, no mês de 
abril do exercício de 1880, o saldo da conta “Bens Moveis” era de $3.714.900 réis e 
observou-se um registro de redução de 10% “pela desapropriação estimada nessa conta”, 
reconhecido contra Lucros e Perdas. Tal registro pode ser caracterizado como o 
reconhecimento de um desgaste do bem, sem a utilização de contas de depreciação 
retificadoras. A Tabela 1 apresenta o resultado apurado pela Casa Boris, computado a partir 
dos valores contábeis registrados na conta “Lucros e Perdas”, no Livro Razão, no período de 
1882 a 1896. 

O Balanço Geral indicava o nome completo de todos os clientes da empresa como 
título das contas contábeis, sendo os mesmos segregados em grupos e subgrupos (TABELA 
2), isto é, não existia uma conta única para os clientes, demonstrando uma abordagem 
personalista da contabilidade da época. No ano de 1891, os valores foram apresentados apenas 
pelo valor total para cada grupo, não sendo mais especificado o nome completo do devedor9. 

A Casa Boris efetuava a apuração de sua situação patrimonial em 31 de março, quando 
da apuração do resultado do período, sob o título “Balanço Geral”, apresentado no Livro 
Diário. Destaca-se que a empresa preparava o Balanço Geral resumido, conforme determinação 
do Código Comercial Brasileiro de 1850. 

A forma de apresentação das contas Balanço Patrimonial seguia uma ordem de 
classificação objetiva para os critérios de controle empregado pela Casa Boris. As contas do 
passivo eram, supostamente, listadas em ordem decrescente de exigibilidade, iniciando pelas 
contas dos correspondentes credores (em ordem alfabética), seguidas da conta de mútuo 
(Boris Freres Paris). Posterioremente, eram apresentadas as contas que tinham incidência 
sobre o Capital, Delcredere, Seguros e Câmbio e, por fim, a conta Capital. Já, nas contas do 
ativo, a ordem de disclosure seguia um aparente padrão de realização, começando pela conta 
“Fasendas Geraes” (representava estoques de produtos importados), seguida dos 
correspondentes devedores (em ordem alfabética). Depois eram apresentadas as contas de 
créditos junto aos sócios (Isaie, Achille e Aldrien) e os ativos fixos (“bens moveis” e “bens 
immoveis”). Em seguida, eram apresentadas as mercadorias mantidas em consignação 
(“penna" de ema; café, couros; algodão, etc.) e sempre terminava pela conta Caixa. 
Posteriormente, o capital passou a ser representado por contas contábeis com o nome de cada 
um dos sócios10, enquanto para os demais itens utilizavam-se contas gerais e particulares (no 
caso de clientes, fornecedores e produtos). Neste período, observa-se a (a) Ausência de grupos 
e subgrupos para acumulação dos saldos contábeis do ativo e do passivo, exceto para a conta 
clientes e fornecedores; e (b) Ausência de contas redutoras (retificadoras) de ativo ou passivo. 

Destaca-se que antes do ano de 1880 não era apurado o balanço geral, mais apenas 
realizado um lançamento de "zeramento" de todas as contas, para apuração do total de débitos 
e créditos do balanço. Em seguida, o lançamento de "zeramento" era estornado para início da 
contabilização dos eventos do próximo período. As contas do ativo “Clientes” e “Imóveis” 
merecem especial atenção em função de suas características peculiares.    

                                                 
9 A partir do ano de 1891, os saldos contábeis do balanço foram listados apenas para os grupos de clientes e fornecedores 
agrupados pelo sobrenome. 
10 Até 1896, era utilizada apenas uma conta contábil (com o título “Capital”) para representar os recursos dos sócios. 
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Tabela 1 - Resultado do Exercício da empresa Boris Feres (a) (b) 
         

Painel 1 - Período do Império do Brasil       

         

  1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 

Receitas  403.818.762 391.135.294 356.611.308 365.008.089 401.791.699 451.875.568 447.702.847 

Despesas  (175.032.087) (152.342.700) (245.073.805) (237.304.950) (192.821.085) (174.919.964) (199.743.195) 

Lucros e Perdas  228.786.675 238.792.594 111.537.503 127.703.139 208.970.614 276.955.604 247.959.652 

         

Margem Líquida (c)  56,7% 61,1% 31,3% 35,0% 52,0% 61,3% 55,4% 

         

Rentabilidade (d)  ND ND ND ND ND 9,0% 6,7% 

         

         

Painel 2 - Período da República Federativa do Brasil       

         

 1889 (e) 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 

Receitas 398.166.182 361.808.450 321.941.348 506.419.907 (467.559.316) 533.873.344 592.895.542 983.915.272 

Despesas (275.574.276) (313.244.005) (178.935.832) (323.684.971) (441.372.172) (421.268.708) (635.859.341) (505.904.583) 

Lucros e Perdas 122.591.906 48.564.445 143.005.516 182.734.936 26.187.144 112.604.636 (42.963.799) 478.010.689 

          

Margem Líquida 30,8% 13,4% 44,4% 36,1% 5,6% 21,1% -7,2% 48,6% 

         

Rentabilidade 3,2% 1,2% 3,5% 3,8% 0,4% 1,8% -0,6% ND 

         
Fonte: Dados extraídos do Livro Razão de 1878 a 1886 (1 livro) e 1886 a 1896 (2 livros). 

Notas: (a) Valores em Réis. (b) Dados do encerramento do resultado em 31 de março de cada ano. Nos anos de 1879, 1880 e 1881 a empresa apurava o resultado no mês de abril de 
cada ano. (c) A Margem Líquida corresponde a divisão do valor de Lucro e Perdas pela Receita Total. (d) A rentabilidade corresponde a divisão do valor de Lucros e Perdas total 
do ativo do ano anterior (último encerramento contábil). (e) A proclamação da república no Brasil ocorreu em 15 de novembro de 1889. (e) A unidade monetária da época era o real 
(plural réis). Assim, 1,000 réis era escrito 1$000. (f) ND = informação não disponível. 



 15 

Apesar da individualização das contas de clientes e fornecedores aumentar 
significativamente o número de linhas utilizadas no livro Diário, o processo de registro contábil 
era simplificado pelo fato da apuração ser realizada apenas uma vez por mês. O balanço 
patrimonial controlava os clientes em dois grupos. a) devedores, e b) devedores duvidosos. O 
primeiro grupo compreendia os clientes que assinaram uma letra pela aquisição de produtos ou 
serviços; e (ii) no segundo grupo figuravam os clientes de difícil recebimento11. Destaca-se que 
neste período, não havia registro de provisão para perdas em clientes, sendo, apenas, 
evidenciados, no balanço, os créditos com maior probabilidade de não pagamento em um grupo 
separado, já que não eram utilizadas contas retificadoras do balanço. 

Outro aspecto, a ser ressaltado, é a ausência de detalhamento da composição dos saldos 
das contas, com exceção da conta “Immoveis” que indicou cada um dos ativos fixos 
registrados12. 

 
Tabela 2: Resumo da apresentação das contas clientes, no ativo, em 31 de março de 1890 

Antonio   
 Antonio Albertino e Irmão 1.102.690   
 [...] [...]  
 Antonio Marques Vianna 705.480        153.134.520  
  ==== Duvidosos ====   
Antonio   
 Antonio Olegário Fenteneles 100   
 Antonio Pereira de Menezes 400.000   
 [...] [...]  
 Antonio Fernandes da Silva           100           1.624.490  
        

Fonte: Balanço Geral de 31 de março de 1890, indicado no Livro Diário no. 3 p. 700, 701, 702 e 707) 
Nota: (1) A estrutura apresentada trata-se, apenas, de um resumo dos dados apresentados no livro Diário da época. 

 
Vale destacar a forma de apresentação da conta “Immoveis”, no balanço de 1890. Apenas 

esta conta teve seu detalhamento apresentado (nota explicativa implícita), evidenciando a 
importância da divulgação de tal informação. Notadamente, nos dias atuais, as empresas 
divulgam tal informação em Notas Explicativas, sendo os valores agrupados por grupos de ativos 
com a mesma característica, especialmente em razão do grande número de ativos existentes. 
Naquela época, tudo indica que era importante conhecer a composição (descrição analítica) das 
propriedades da empresa. Além disso, destaca-se que alguns dos ativos não possuíam valor 
contábil atribuído, de qualquer forma o referido ativo era relacionado. Tal situação pode indicar a 
importância da informação qualitativa referente a natureza do ativo de propriedade da empresa. A 
Tabela 3 apresenta a composição do patrimônio da Casa Boris, antes e após a proclamação da 
República Federativa do Brasil. 

 

Tabela 3 - Balanço Geral da empresa Boris Frères em 31 de março (em Réis) 
==== Activo ==== 1888 1889 1890 1891 

Fasendas Geraes 405.126.970  457.922.103  283.322.920  526.982.120  
Caixa 50.754.894  6.767.405  152.618.948  133.198.525  
Immoveis 163.377.215  165.746.075  253.186.695  282.727.945  
Móveis 9.206.700  8.318.940  8.318.940  11.538.940  
Consignações 1.234.523.558  632.754.471  348.347.515  580.823.569  
Produtos (5)     
Lanchas 4.860.000 5.786.950  5.780.000  10.000.000  
Prensas 2.200.000 3.029.060  2.050.370  3.057.870  

                                                 
11 Não foi possível identificar quais eram os critérios utilizados para essa classificação. 
12 A conta "Immoveis" não foi detalhada no livro Diário no ano de 1889 (ano da proclamação da republica), tendo sido detalhada 
nos anos de 1888 e 1890. 



 16 

London and Brazilian Bank 256.800 118.447.956  68.353.126  1.257.744  
Devedores (valores a receber) (5)     
Materiaes 48.872.040  76.152.832  39.261.701  68.017.650  
Cia Confiança Industrial (4) - 4.189.360  - 405.480  
Apólices - 1.000.000  10.850.000  34.931.750  
Letras Descontadas - 7.363.405  5.873.490  2.273.490  
Serrota 8.461.800  7.992.422  - 8.005.300  
Banco do Brasil - 1.270.227  - - 
Comité Des Assueurs Maritimes - 38.780  38.780  38.780  
Fazenda Colominguara 3.227.310  3.290.110  3.290.110  3.290.110  
Sitio Nancy 26.480.913  37.678.953  56.277.883  69.935.378  
English Bank of Rio de Janeiro - 445.690  445.690  75.230  
Clientes (diversas pessoas) (5)     
Seguradores 84.140  - - - 
Saques (4) - - 314.954.630  - 
Accões - - - 50.000.000  
Outras contas  1.923.977.613  2.363.424.043  2.571.498.683  2.983.091.974  

Total 3.881.409.953  3.901.618.782  4.124.469.481  4.769.651.855  
  ==== Passivo ====     
Theodore Boris (3) 231.789.067  270.214.789  298.568.781  352.234.180  
Alphonse Boris (3) 231.789.066  270.214.789  298.568.778  352.234.177  
Izaie Boris (3) 220.050.473  255.356.294  278.419.177  326.317.606  
Adrien Boris (3) 236.520.437  266.265.119  253.747.864   
Achielles Boris (3) 240.719.243  249.225.921  264.459.414  312.549.583  
Delcredere 32.965.168  63.397.731  106.080.953  133.888.803  
Seguro 18.261.503  19.796.093  18.674.098  20.200.862  
Agencia de Seguros 494.540  543.280  563.280  583.280  
Vice Consulado da França 691.941  526.180  540.190  430.110  
Cia. Confiança Industrial (4) - - 7.929.380  - 
Boris Freres 1.748.038.950  1.636.910.470  2.032.367.472  432.195.184  
Credores (diversos) (5)     
Cidade 18.059.369  35.891.362  23.293.850  26.577.449  
Fabrica de Tecidos Rink 1.307.180  613.110  - - 
Saques (4) 525.104.741  473.802.427  - 12.547.640  
Diversos Credores 487.770  265.290  - - 
Achilles Boris cta de depósito 22.100.000  32.100.000  15.900.000  - 
Letras a Receber 614.140  8.419.257  4.099.090  447.128  
Fabrica Aliança - - 1.037.530  571.240  
Depósitos - - 13.646.304  4.550.000  
Adriem Boris - - - 250.090.824  
Boris e Freres conta fixa - - - 1.600.000.000  
Outras contas  352.416.365  318.076.670  506.573.320  944.233.789  

Total 3.881.409.953  3.901.618.782  4.124.469.481  4.769.651.855  
Fonte: Balanço Geral, indicado no Livro Diário n. 3. 

Notas: (1) Não foram apresentadas todas as contas utilizadas pela empresa. As demais contas foram condensadas nos itens 
“Outras Contas”. (2) A ordem das contas está de acordo com a classificação utilizada no ano de 1889. Em alguns anos ocorreram 
algumas alterações na ordem das contas. (3) Contas representativas do capital dos sócios. (4) Contas apresentadas no ativo ou 
passivo conforme natureza do saldo. (5) Título de conta utilizado para representar diversas contas contábeis. (6) Em 1888, foi 
utilizado o título de conta "Mercadorias (em armazens)". 

 
Os procedimentos contábeis utilizados pela Casa Boris mantinham, em linhas gerais, os 

traços da Contabilidade do século de XVIII. O sistema contábil da Casa Boris & Frères não 
contemplava um grande número de contas. As principais contas utilizadas eram: Capital, Caixa 
“Fasendas Geraes”, Produtos, Gastos Gerais, Gastos com a “Caza”; Clientes (pelo nome) e 
Duvidosos, Comissões, Juros, Saques Consignações, Bens: “Immoveis” e Moveis; Lucros e 
perdas, Delcredere, Câmbio etc. 
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Como a Casa Boris atuava com empresa importadora e de produtos manufaturados e 
exportava produtos agropecuários, basicamente, as transações com os produtores brasileiros eram 
produtos agropecuários comprados e/ou adquiridos em consignação que eram registrados pelo 
nome e a natureza dos produtos, tais como: (i) Produtos Agrícolas: algodão e caroço, “cacao”, 
mamona, cera da carnaúba café, “assucar”, jaborandy, mangabeira; madeira, oitecica etc. (ii) 
Produto de Origem Animal: couros, courinhos e couros espichados; sola, “penna” de ema, garras, 
crina, cabelo, ossos, chifres, cera animal etc. 

A maioria das transações (compra, venda, estoque e consignação e gastos) passava pela 
conta do Mercador, ou seja, a conta “Fasendas Geraes”. Essa conta tinha relação direta com 
diversas contas: Caixa, Capital, Clientes, Consignação, Delcredere, Gastos da “Caza” e Gastos 
Gerais, Câmbio, Juros, Comissões etc., pois era uma conta contábil que recebia produtos 
manufaturados importados de diversos países, receitas e outros custos e despesas. Atualmente, 
essa conta seria classificada como conta de mercadorias (estoques) para revenda. 

Além do grande volume de vendas a prazo (clientes), vale ressaltar que havia uma 
cobrança de juros, por atraso e pelos descontos de letras. Identificaram-se, também, as contas de 
comissões, as quais eram derivadas das transações de consignação e delcredere, essa última 
refere-se a uma espécie de spread financeiro oriundo das transações realizadas pela Casa Boris. 
Como o foco principal era o comercio exterior (entrada e saída de produtos) a empresa 
movimentava valores significativos na conta de Câmbio, que eram lançadas contra a conta capital 
no fechamento. 

A Casa Boris realizava remessas de lucros para o exterior por meio do envio de produtos 
(exportação da Filial brasileira para França), como havia no balanço a conta Casa Boris, deduz-se 
que havia um confronto de contas entre matriz e filial e compensação (Lucros menos 
exportações), ou seja, uma conta de mútuo.  Esse processo possivelmente era lícito, pois como 
não havia imposto de renda e nem preço de transferências eles utilizavam das sistemáticas que 
otimizassem o processo, pois a remessa de recursos monetária, possivelmente, não era algo tão 
simples de se fazer. 

As contas de ativos permanentes eram compostas, basicamente, por três tipos de grupo de 
contas: a) móveis lançavam os equipamentos, as prensas, as maquinas, as mobília e as 
ferramentas, em geral; b) na conta “immoveis” contabilizavam-se terras, sítios, fazendas, 
chácaras, imóveis residências, lojas etc; e c) foram identificados diversas contas que tinhas 
natureza de investimento, por exemplo: conta cidade, ferrovias, cadeia, e obras públicas. Essas 
contas representavam parcerias publico privados. Também foi observado que havia uma conta de 
saques, que possivelmente representava saídas de caixas para atender os sócios, adiantamentos 
aos fornecedores e liquidas pequenas dívidas. Além disso, identificou uma conta denominada 
Gastos da “Caza” que estava relacionava tanto com o Caixa como com a conta “Fasendas 
Geraes”. 

É interessante relatar que não havia registros explícitos de saques de dividendos e nem 
pagamentos de pró-labores para os sócios, pois como não havia ainda influência do imposto de 
renda, que regulamenta distribuição de dividendos em períodos específicos de fechamento 
contábil, os sócios possivelmente realizavam suas retiradas com conforme suas necessidades 
pessoais, assim, era comum identificar, nos registros do Diário, o lançamento de pagamentos de 
corte de cabelo, concerto de relógios e aquisição de chinelas etc. Nos fechamentos contábeis do 
Balanço (entre marco e final de abril) era apropriado, proporcionalmente, a cota de capital de 
cada sócio uma parcela de lucro ou perda, aumentando ou diminuindo o capital social. 

Em relação à conta de tributos, identificou-se a conta Alfândega, pois, nesse período, 
existiam poucos tributos, pois como o foco econômico do império e da república era a exportação 



 18 

os principais estavam voltados para essas transações. Os tributos eram registrados nas seguintes 
contas: “Sellos”, Estampilhas e Direitos de Exportação e importação. Os tributos em linhas gerais 
tinham relação contábil direta com a conta “Fasendas Geraes”. 

 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As principais características do “sistema contábil”, adotado pela Casa Boris, no período 
compreendido entre os anos de 1882 a 1896, foram detalhadas anteriormente. Além de 
demonstrar que a empresa adotava o método de partidas dobradas para escrituração de seus livros 
contábeis, foi possível conhecer detalhes sobre os registros contábeis, as contas contábeis 
utilizadas, bem como, sobre as demonstrações contábeis elaboradas no período. 

As evidências coletadas possibilitaram verificar cinco questões fundamentais relacionadas 
ao Sistema Contábil da época: Primeiro, o sistema contábil da empresa era efetivamente utilizado 
como um instrumento de gestão dos negócios e de controle gerencial, permitindo registrar e 
sistematizar um grande volume de transações comerciais, distribuídas em diversas atividades 
econômicas exploradas pela empresa, através da adoção de um conjunto sintético de registros 
contábeis. Os controles permitiam um detalhado acompanhamento (1) dos valores a receber dos 
clientes (segregando os clientes duvidosos); (2) dos montantes devidos aos diversos fornecedores; 
(3) das quantidades e valores das mercadorias mantidas em estoque (nas “Fasendas Geraes”); e 
(4) das aplicações financeiras em bancos comerciais e outros créditos correspondentes. 

Segundo, os controles contábeis serviam também como monitoramento da evolução dos 
negócios da empresa para todos os sócios, especialmente para os irmãos que moravam na França 
e gerenciavam a empresa matriz do grupo. Eventuais problemas, decorrentes da ausência de 
informações do dia a dia dos negócios da empresa, em função do distanciamento de alguns sócios 
(pode-se dizer que a Casa Boris era um grupo internacional), podiam ser, parcialmente, mitigados 
pela leitura e análise dos detalhados registros contábeis formais mantidos pela empresa. 

Terceiro, além da obrigação legal de manter os registros contábeis no Livro Diário 
(característico de uma legislação do tipo “Code Law”), os registros contábeis mantidos pela Casa 
Boris poderiam ter uma importante função para solução de eventuais discussões judiciais com os 
devedores e os credores da empresa, daí a ênfase na escrituração anual do balanço geral pela 
empresa (ênfase no patrimônio). Supõe-se que a utilização do registro das contas utilizando o 
nome completo de cada cliente pode decorrer de aspectos legais, relacionados a Lei Comercial de 
1850, onde além de cada nota (letra) promissória assinada, a própria Contabilidade poderia ser 
utilizada como documento legal para uma eventual cobrança dos devedores. Como mencionado, 
o Código Comercial em vigor na época exigia a manutenção de uma regular escrituração 
contábil, com ausência de vícios, como forma de comprovação em juízo para eventuais 
discussões. Adicionalmente, no caso de falência da empresa os registros contábeis poderiam ser 
relevantes para a execução judicial dos bens da empresa. 

Quarto, o embrionário desenvolvimento da legislação tributária durante o período 
analisado pode justificar, mesmo que parcialmente, o fato da ausência de preocupação na 
preparação de uma demonstração de resultado, bem como, a realização do registro contábil de 
gastos pessoais dos sócios nas contas da empresa. A inexistência de cobrança de impostos sobre o 
lucro da empresa, permitia que as Casas Comerciais, da época, adotassem sistemas contábeis 
mais simplificados e menos onerosos. 

Quinto, não obstante os resultados observados serem compatíveis com as descrições das 
práticas contábeis ensinadas nas escolas de comércio do Brasil, conforme documentado em 
estudos anteriores, ainda sim não é possível afirmar que as práticas da Casa Boris estavam 
completamente aderentes aos conteúdos dos livros e manuais da época, podendo conter 
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procedimentos específicos em função da influência de outras escolas internacionais, 
especialmente da Franca que era uma civilização que servia de modelo de referência para 
Portugal, e para a Europa de um modo geral. 

Com base nos dados coletados nos livros contábeis da empresa e da análise do contexto 
econômico e social da época, é possível depreender que a Contabilidade desempenhava também 
um importante papel como instrumento formal no fornecimento de informações para usuários 
externos à empresa (seja para os sócios distantes ou da utilização dos registros contábeis para 
prova em juízo), típico da função da contabilidade financeira observada nos dias atuais. 

No plano teórico, convém destacar dois aspectos relevantes. Primeiro, as práticas 
contábeis adotadas pela Casa Boris revelam claramente uma ausência de preocupação em relação 
ao princípio da entidade (conceito amplamente aplicado algumas décadas depois). Não obstante, 
os gastos pessoais, realizados pelos sócios estabelecidos no Brasil, impactarem os saldos 
contábeis de sua conta capital, tais gastos compunham naturalmente a movimentação da conta 
“Lucros e Perdas” da empresa. Notadamente, nos dias atuais, a legislação tributária de quase 
todos os países (possivelmente todos) não permitem tal procedimento para as grandes empresas. 
Segundo, o regime de competência dos exercícios ainda não estava devidamente consolidado nas 
práticas contábeis da Casa Boris. Tal conceito, também aprimorado várias décadas depois, 
dificilmente seria aplicado em função da ausência na época da utilização do conceito de contas 
retificadoras do patrimônio. 

A ausência de contas retificadoras impossibilitava a utilização de procedimentos contábeis 
bastante comuns atualmente, com destaque para: (a) reconhecimento dos créditos de liquidação 
duvidosa utilizado, que consiste em registrar uma provisão para perdas estimada sobre o saldo da 
carteira no ano de referência. Neste caso, a solução gerencial adotada pela empresa foi 
simplesmente segregar em grupos os clientes, identificando claramente aqueles de difícil 
recebimento; (b) reconhecimento das despesas de depreciação acumuladas de bens móveis e 
imóveis. Há indícios (ainda não conclusivos) de que a empresa já reconhecia reduções do valor 
dos ativos fixos, apenar de ainda não serem sistemáticos. Observa-se claramente como a técnica 
de utilização de contas retificadoras são instrumentos contábeis relevantes para a 
operacionalização de uma contabilidade mais sofisticada. 

Uma limitação clara da contabilidade da empresa está associada ao fato de que os 
registros contábeis não eram realizados diariamente no Livro Diário, mas, lançados mensalmente 
(por valores acumulados), diferente do prescrito pela legislação comercial da época. Por outro 
lado, ressalta-se ainda o reconhecimento das variações cambiais reconhecidas sobre o saldo de 
capital dos sócios, que permitia uma adequada apuração da situação patrimonial da empresa no 
período. 

Diante dos resultados apresentados o presente estudo tem como principais contribuições: 
(a) documentar e resgatar parte relevante da história da Contabilidade no Brasil; (b) descrever 
aspectos práticos da escrituração contábil utilizada durante um período historicamente tão 
relevante, enfatizando as limitações e sofisticações do sistema contábil adotado; (c) fornecer, no 
plano prático, evidências sobre a influência da legislação comercial e tributária (embrionária) da 
época sobre o sistema contábil; (d) demonstrar, no plano teórico, como conceitos fundamentais 
de contabilidade financeira adotados atualmente (princípio da entidade e o regime de 
competência dos exercícios para reconhecimento das receitas e despesas) ainda não 
desempenhavam um papel relevante na contabilidade das casas comerciais brasileiras no período 
de transição do império para a república. Por outro lado, a contabilidade da empresa analisa 
incluía o sofisticado conceito de custo de oportunidade (ao reconhecer 6% de juros sobre o 
capital próprio dos sócios), amplamente divulgado em vários modernos livros de contabilidade 
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gerencial, utilizados atualmente. 
Como recomendação para futuras pesquisas sobre a história da Contabilidade no Brasil, 

sugere-se a identificação e análise de documentos contábeis de outras empresas, tanto em outros 
setores de atividade, quanto em outras regiões do país. 
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