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• Qual a razão da Contabilidade Pública ter demorado tanto a 
incorporar os princípio de contabilidade: 
1. Será que a CP é uma Contabilidade de segunda classe; 

2. Será o desconhecimento do que seja o ESTADO. 

3. Será a ênfase à Lei com abandono dos princípios contábeis que , no 
setor público, dependeriam de uma nova lei 4.320/64; 

4. Será a prática de um isomorfismo; 

5. Será um processo de desconstrução do passado em que os 
professores, alunos e pesquisadores se encantam com a nova ordem 
impedindo a realização de estudos comparados da evolução da 
contabilidade brasileira. 

6. Será porque a história da Contabilidade tem sido escrita de forma 
isolada do contexto social e organizacional 

7. Diante disso tudo: Quais são os desafios a enfrentar? 

CONTABILIDADE PÚBLICA: reflexão necessária! 



AGENDA 

1. Tratamento cientifico da Contabilidade 

2. Conhecendo a administração pública  

3. A ênfase à legalidade formal: o patrimônio 
esquecido. 

4. A desconstrução do passado 

5. O isoformismo mimético 

6. Contabilidade isolada do contexto social e 
organizacional 

7. Vencendo os desafios: a governança pública. 



MENSAGEM INICIAL 

• “Aquele que se enamora da prática, sem a 
ciência, é como um navegante que entra no 
navio sem timão ou sem bússola, que jamais 
tem a certeza de onde vai. Sempre a prática 
deve ser edificada sobre a boa teoria”  

• (Leonardo Da Vinci 1452-1519) 



1. TRATAMENTO CIENTIFICO DA CONTABILIDADE 

• Patrimonialismo x Reditualismo: Zappa e Schmalenbach 
– Zappa: observa o balanço através da sua dinâmica e da qual resulta o 

patrimônio líquido.  

– Schmalenbach: observa o balanço pelos movimentos positivos ou negativos 
decorrentes dos fenômenos patrimoniais. 

  

ATIVO 

PASSIVO 

SITUAÇÃO LÍQUIDA 

Visão de Schmalenbach 

 
 
 
 
 
 

Visão de Zappa 
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1. TRATAMENTO CIENTIFICO DA CONTABILIDADE 

• As que dão à Contabilidade fundamento jurídico: 
– O Balanço é uma demonstração de direitos e obrigações – Essência 

jurídica; 
– Influenciou fortemente a Contabilidade Pública. 

• As que dão à contabilidade um fundamento 
econômico 
– 1ª. Tendência – O balanço tem como meta principal dar a conhecer a 

verdadeira situação da empresa. (foco nos RESULTADOS) 
– 2ª. Tendência – O Balanço como ferramenta essencial para a 

determinação, estudo e interpretação dos equilíbrios patrimoniais 
(foco no PATRIMÔNIO). 

• As que dão à contabilidade um significado  técnico e 
instrumental 
– O Balanço é uma recopilação de Contas, síntese final da Contabilidade. 

(Visão pragmática) 



2. CONHECENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

• Dos Princípios Fundamentais  do Estado Brasileiro: 

–  Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

• I - a soberania; 

• II - a cidadania; 

• III - a dignidade da pessoa humana; 

• IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

• V - o pluralismo político. 

– Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição. 

– Estudo das correntes filosóficas  Hobbes, Lock, Rousseau, 
Kant, Jean Bodin 

– Leituras: Soberania necessária: reflexões sobre a crise do 
Estado moderno, Civilização, Portugal, 2002. 

 



– Teoria dos ciclos políticos orçamentários 
(political budget cycles theory)  
• em que os tomadores de decisão preocupam-se em 

demonstrar sua competência administrativa no curto 
prazo com vistas ao processo eleitoral  

• deixam de lado a evidenciação do patrimônio segundo 
os princípios fundamentais de contabilidade. 
(Cukierman e Meltzer (1986), Rogoff e Sibert (1988), 
Person e Tabelini (1990) e Rogoff (1990)) 

2. CONHECENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 



2. CONHECENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Características Patrimonialista Burocrática Gerencial 

Origem do poder Desejo do 

soberano 

Estabelecido na Lei Vontade do cidadão 

Posição do cidadão Subordinado com 

deveres 

Usuário com diretos Cliente com exigências 

Dinâmica organizacional Por isolamento Por justaposição Por sinergia 

Temática Dividir para 

reinar 

Homogeneizar para 

enquadrar 

Diferenciar para integrar 

Critério para êxito Coincidência 

com o poder 

Coincidência com a 

Lei 

Coincidência com a 

solução correta. 

Controles: Tipo 

                  Forma 

Obediência cega 

Feed-back 

Conformidade-ritos 

F.back + F. forward 

Resultados 

F.back + F.forward + F. 

target 

Regra Máxima eficácia 

na máxima 

coincidência com 

o poder 

Máxima eficácia na 

máxima legalidade. 

Máxima eficácia na 

máxima 

operacionalidade. 

CARACTERÍSTICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 



3. ENFASE NA LEGALIDADE- O PATRIMÔNIO ESQUECIDO 

• TITULO I – Da Lei Orçamentária 

• TITULO II – Da proposta orçamentária 

• TITULO III – Da elaboração do orçamento 

• TITULO IV – Do exercício financeiro 
– Artigo 35 – Pertencem ao exercício: 

• I – as receitas nele arrecadadas 

• II – as despesas nele legalmente empenhadas. 

• TITULO V – Dos créditos especiais 

• TITULO VI – Da execução orçamentária 

• TITULO VII – Dos fundos especiais 

• TITULO VIII – Do controle da execução orçamentária  

• TITULO IX – Da Contabilidade 
– Art. 83 – A contabilidade evidenciará (.....)  - Princípio da evidenciação 

– Art. 93 – Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não 
compreendidos na execução orçamentária, serão também objeto de registro, individuação e 
controle contábil. – Principio da universalidade dos registros. 

• TITULO X – Das autarquias e outras entidades 

• TITULO XI – Disposições finais. 

Estrutura da Lei 4.320/64 



• Fundamentos teóricos 

– Teoria quanto à aplicabilidade das normas do setor 
privado ao setor público (Lopés, 1995, p. 142): 
• Aplicação dos princípios e normas do setor privado ao setor público. 

(Hepworth & Vassalém, além de Anthony) 

• Formulação de princípios contábeis próprios para o setor público que 
se adaptem às características dessas organizações e sirvam aos 
objetivos e requisitos da informação contábil pública.(Mautz e 
Montesinos, Garcia & Vela). 

– Criticas de Robert N.Anthony 
– Games government accountants play (Governos jogam, 

contadores manipulam) – Harvard Business Review 

– The Fatal Defect in the Federal Accounting System – Public 
Budgeting & Finance – Volume 20 (2000) 

 

3. ENFASE NA LEGALIDADE- O PATRIMÔNIO ESQUECIDO 



4. DESCONSTRUÇÃO DO PASSADO 

Brasil colonial – 1500 a 1800 Primeiros contadores 
Casa dos contos 
Reforma pombalina 
Partidas dobradas 
 

 
Brasil império (1808 a 1899) 

Alvará régio 
Partidas dobradas 

Brasil república  
1ª. Fase (1899 – 1930) 

Demonização de tudo que veio do império. 
Criação do Tribinal de Contas da União 
Código de Contabilidade Pública de 1922 
Discussões sobre a contabilidade de gestão ou de 
exercício. 

Brasil República 
2ª. Fase (1930-1945) 

Estado novo 
Criação do DASP 
Primeiras normas sobre orçamento e contabilidade 
pública 

Brasil República 
3ª. Fase (a partir de 1945) 

Constituição de 1946 
Lei 4.320/64 
Decreto-lei 200/67 
Constituição de 1988 (MUDANÇA RADICAL) 12 



Século XIX (1808) - Alvará  de 28 de junho de 1808 

baixado por D. João VI, criando o erário régio e o 

Conselho da Fazenda. 

– Ordeno que a escrituração seja a mercantil por partidas 
dobradas, por ser a única seguida pelas nações mais 
civilizadas, assim pela sua brevidade para o manejo de 
grandes somas, como por ser a mais clara e a que menos 
lugar dá erros e subterfúgios onde se esconde a malícia e a 
fraude dos prevaricadores. 

4. DESCONSTRUÇÃO DO PASSADO 



4. DESCONSTRUÇÃO DO PASSADO 

Momentos na história da Contabilidade 

Pública 

Fatos mais relevantes 

Proclamação da República Eliminação de tudo que lembre o Império = 

método das partidas dobradas. 

Discussões do Código de Contabilidade 

Pública 

Contabilidade com foco no patrimônio - 

Proposta de Didimo da Veiga criticada pelos 

Republicanos e pelo Ministério da Fazenda. 

Contabilidade com foco no orçamento – 

Proposta de David Campista, Ministro da 

Fazenda 

Aplicação dos Princípios Contábeis 1ª. corrente = A Contabilidade no setor público 

deve ter princípios próprios estabelecidos por 

Lei. 

2ª. corrente = A Contabilidade no setor público 

constitui uma aplicação da Contabilidade e os 

princípios são da ciência; 
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4. DESCONSTRUÇÃO DO PASSADO 

 

OPINIÃO DE DAVID CAMPISTA: 

• “Mesmo prescindindo dos artifícios de contabilidade – criados 
com deliberado propósito de ocultar penosas verdades....” 

• Defendia que a Contabilidade tivesse o foco no ORÇAMENTO. 

OPINIÃO DE DIDIMO DA VEIGA: 

– “Segundo os verdadeiros princípios de contabilidade,...... 
estabelecido o regime patrimonial, tudo isto se  simplifica 
com grandes vantagens para a administração e as partes 
interessadas. 

• Defendia o foco patrimonial da  Contabilidade 



4. DESCONSTRUÇÃO DO PASSADO 

• Francisco D`Auria em 1918: (São Paulo) 

– Tratou da necessidade do balanço patrimonial ter maior 
discriminação em anexos,  em cada exercício. 

• Tito Novaes, 1918 (Minas Gerais) 

– Até aqui o termo Contabilidade tem sido mal compreendido. 
Seu uso, por vezes, tem aparecido como sinônimo de 
escrituração, de administração fazendária e de norma de gestão 
de negócios públicos ou de aplicação das leis de cálculo. 

– A Contabilidade Pública é a ciência da Contabilidade aplicada à 
tutela do patrimônio do Estado.... 

 

 



4. DESCONSTRUÇÃO DO PASSADO 
VIÇOSO JARDIM MORAES JUNIOR 

Sistema de Gestão (Caixa) Sistema de exercício (Competência) 

As contas representam o resultado dos 
movimentos de entrada e saída do dinheiro 
do caixa do Estado. 

A contabilidade de exercício oferece em seus 
registros o ativo e o passivo do Estado, 
tendo em vista não apenas os recebimentos 
e pagamentos, mas a receita e a despesa de 
um período determinado (ano financeiro) 

Assegura grande simplicidade e rapidez na 
apuração das contas. 

Viabiliza a continuidade do estado sendo 
mais congruente com a realidade funcional 
do Estado 

São contas grosseiras, mas populares, 
permitindo o julgamento das finanças 
públicas pela Nação. 

Permite avaliação mais justa do custo 
integral de uma dada prestação 
administrativa 

Thomas Woodrow Wilson:  
= deixa os cidadãos com uma impressão 
inteligente do balanço do Estado. 

Dá resposta às indagações sobre o equilíbrio 
econômico-financeiro -  fundamental na 
apreciação dos orçamentos. 

Utilizado na Inglaterra e nos Estados Unidos. Utilizado na França. 



4. DESCONSTRUÇÃO DO PASSADO 

• Viçoso Jardim, 1916 

– Não considero modelares contas teoricamente 
perfeitas, completas – mas praticamente 
indecifráveis, e de leitura impossível aos que não 
tenham conhecimentos aprofundados da matéria, e 
que transformam a contabilidade em ciência oculta 
somente acessível aos seus iniciados. 



Semanário Económico (15/21 de set. 2006) 
 

4. DESCONSTRUÇÃO DO PASSADO 



Ambiente institucional: esta composto por normas e valores interessados 

(clientes, investidores, acionistas, políticos, funcionários e dirigentes e 

organizações de cooperação e colaboração.). 

Legitimidade: perspectiva geral de que as ações de uma organização sejam 

desejáveis, adequadas e apropriadas dentro do sistema de normas, valores e 

crenças do ambiente. 

5. PROCESSO DE IMITAÇÃO 

E NO SETOR PÚBLICO ?: 



5. PROCESSO DE IMITAÇÃO 

• TEORIAS INSTITUCIONAIS MAIS SIGNIFICATIVAS (Burns e Scapens, 2000): 
Teoria Características 

(NIE) New Institutional Economics Razões econômicas para explicar a diversidade nas formas 
de arranjos institucionais. 

(OIE) Old Institutional Economics Estuda as práticas contábeis como regras e rotinas 
institucionalizadas. Os sistemas de contabilidade são vistos 
como regras que uma vez assimiladas pelos gestores 
internos, se transformam em rotinas posteriormente 
transmitidas a novos membros (fincando 
institucionalizadas). 

(NIS) New Institutional Sociology Estuda o processo de homogeneização (isomorfismo) das 
organizações que pode ser de três formas: 
1. Coercivo como resultado de pressões formais e 

informais impostas por outras organizações e/ou pela 
sociedade; 

2. Mimético, quando resultante de imitações das 
decisões e cópia das melhores práticas de outras 
organizações tidas como referência 

3. Normativo, isto é, resultante de pressões efetuadas 
pelas organizações de profissionais na busca da sua 
legitimação perante a sociedade. 



5. PROCESSO DE IMITAÇÃO 

Teoria Institucional – Visão proposta por Burns e Scapens:  Existe uma relação 
entre as ações, as rotinas e as instituições e Os elementos (artefatos) gerenciais 
devem fazer parte de hábitos e rotinas insitucionais. 



5. PROCESSO DE IMITAÇÃO 

ISOMORFISMO 

Mimético Coercitivo Normativo 

Razão para 
adaptação 

Incerteza Dependência Dever, Obrigação 

Motivação Visibilidade de 
inovação 

Leis, regras,  
sanções, política 

Profissionalismo, 
Certificação 

Base social Apoio à cultura Legal Moral 

Exemplo Reengenharia, 
benchmarking. 

Controle do meio 
ambiente, 
regulamento 
escolar. 

Normas de 
contabilidade, 
capacitação de 
multiplicadores. 



6. CONTABILIDADE ISOLADA DO CONTEXTO SOCIAL 

• Associação Americana de Contabilidade (1970) 

– História da Contabilidade é o estudo da evolução do pensamento 
contábil, das práticas, e instituições em resposta à mudança das 
necessidades da sociedade e do meio ambiente. 

– Os fins da história da Contabilidade são intelectuais e utilitários: 
• Intelectual – Identifica o efeito que as mudanças no pensamento contábil,  

nas práticas e nas instituições têm no meio envolvente. 

• Utilitária – estuda as origens de conceitos, práticas e instituições utilizados  
e que podem aumentar o conhecimento para resolver problemas contábeis 
atuais. 

• Visão do CIGAR - Comparative International Governmental 
Accounting Research  

– Klaus Lüder Professor Universidade de Speyer, Alemanha 

– 13th Biennial CIGAR  Conference  09/10 de junho de 2011. 
http://www.cigar2011.ugent.be/CIGAR%20Papers.html 

 



6. CONTABILIDADE ISOLADA DO CONTEXTO SOCIAL 

• Questões que precisam ser respondidas: 

– Como é que os fenômenos sociais tem vindo a interagir com a 
contabilidade no passado e no presente? 

– Que fatores sociais e políticos foram mobilizadores  da 
mudança contábil? 

– Que papéis tem tido a Contabilidade, que no domínio social, 
quer no domínio político? 
• Hopwood, A. G. (1985) The tale of a committee that never reported: 

disagreements on interwinin accounting with social, Accounting 
Organizations and Society, 10 (3)  



1968 O milagre econômico gera obras e medidas de incentivo dão 

impulso ao mercado acionário no Brasil 

1971 Começa uma dramática queda das cotações. O processo se 

estende até 1976 e quebra muitos investidores 

1976 Com medidas tomadas pelo governo Geisel, o mercado começa a 

se reestruturar. É editada a Lei das S.A. e criada a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) . 

Crise na Bolsa de Valores de 1971/1972 

6. CONTABILIDADE ISOLADA DO CONTEXTO SOCIAL 



6. CONTABILIDADE ISOLADA DO CONTEXTO SOCIAL 

• LUDER (*) identifica a necessidade de uma mudança na 
Contabilidade tradicional por ativos fixos para evitar as 
fraquezas do sistema, ou seja: 

– mau controle administrativo sobre os ativos; 

– falta de informação sobre o valor dos ativos realizáveis; 

– falta de informação sobre o valor dos ativos não realizáveis 
em comparação com uma dívida de longo prazo. 

(*) Luder, 1991; Valuation of Assets in Government. 



• A DIFICULDADE DE ALINHAMENTO ENTRE A 
CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA E O 
GOVERNMENT FINANCE STATISTICS – GFS  

– Autores: Fernando do Nascimento Lock  UFSM 

– José Alexandre Magrini Pigatto  USP 

– Revista Eletrônica de Contabilidade – Curso de Ciências 
Contábeis UFSM -  VOLUME I. N.3 MAR-MAI/2005 

• Fabrício Augusto de Oliveira, UFES (Economia) 

–O ajuste fiscal de Minas Gerais e o déficit 
orçamentário zero: a contabilidade que 
engana. 

 

6. CONTABILIDADE ISOLADA DO CONTEXTO SOCIAL 



7. VENCENDO OS DESAFIOS: A GOVERNANÇA PÚBLICA 

Século XX - O Relatório Nolan (UK,1995) citado no Study 13 da IFAC 
Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective 
identificou e definiu sete princípios gerais de conduta que devem 
sustentar a vida pública e recomenda que todas as entidades do 
setor público devem elaborar códigos de conduta que incorporem 
estes princípios. 

 Os “sete princípios da vida pública" são:  
• altruísmo(selflessness);  
• integridade(integrity);  
• objetividade(objectivity);  
• responsabilização(accountability);  
• abertura(openness);  
• honestidade(honesty); e  

• liderança(leadership).  



Governança no Setor Público  
(Governance in the Public Sector - Study 13 IFAC, 2001):  

 
• Control (controle) - Risk Management (gestão de risco); 

Internal Audit (auditoria interna); Audit Committees 
(comitês de auditoria); Internal Control (controle interno); 
Budgeting, Financial Management and Staff Training 
(orçamento, gestão financeira e capacitação de pessoal; 

• External Reporting (transparência) - Annual Reporting 
(demonstrações contábeis); Use of Appropriate Accounting 
Standards (utilização de normas contábeis adequadas); 
Performance Measures (mensuração da performance); 
External Audit (auditoria externa). 

7. VENCENDO OS DESAFIOS: A GOVERNANÇA PÚBLICA 



• Princípio da Competência (Accrual Basis of Accounting – 
Study 14 IFAC Transition to the Accrual Basis of Accounting: 
Guidance for Governments and Government Entities) – força 
modernizadora para a contabilidade aplicada ao setor 
público; 

• Essência sobre a Forma – tradução científica dos fenômenos 
contábeis; 

• Teoria da Comunicação em Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público –  

• Distinção conceitual entre:  
– a)Transparência (Ciclo Orçamentário) e  
–  b) Evidenciação (Essência da Contabilidade) 

7. VENCENDO OS DESAFIOS: A GOVERNANÇA PÚBLICA 



7. VENCENDO OS DESAFIOS: A GOVERNANÇA 
PÚBLICA 

• Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 4° LRF) 
– evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios 
– Destaque para a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a 

alienação de ativos  
– avaliação da situação financeira e atuarial: 

• dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores 
públicos; 

• dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial 

– demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e 
da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter 
continuado.  

– Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos 
contingentes e outros riscos  



7. VENCENDO OS DESAFIOS: A GOVERNANÇA PÚBLICA 

 Da Escrituração e Consolidação das Contas (Art. 50 LRF)  
 

 obedecer às normas de contabilidade pública  
 Segregação das disponibilidades de caixa, dos recursos vinculados; 
 Regime de competência para Despesa e compromissos 
 apuração complementar do resultado do fluxo financeiro 
 receitas e despesas previdenciárias apresentadas em demonstrativos 

específicos    
 Evidenciar na escrituração o montante e variação da dívida pública 
 Destacar a aplicação das receitas de alienações  
 Avaliação da eficiência dos programas com a manutenção da 

contabilidade de custos; 
 Consolidação das contas nacionais e  por esfera de governo  
 Normas gerais editadas pelo Conselho de Gestão Fiscal 



7. VENCENDO OS DESAFIOS: A GOVERNANÇA PÚBLICA 

CONTABILIDADE 
PATRIMONIAL 

CONTABILIDADE 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 
 
NORMAS APLICÁVEIS 

 
Art. 83 da Lei 4.320/64 
Princípios Fundamentais de Contabilidade 
sob a perspectiva do setor público 
(Resolução CFC 1.111/2007) 
Normas Brasileiras de Contabilidade 
aplicadas ao setor público (NBC TSP) 

 
Art.   35 da Lei 4.320/64 
Lei do Plano Plurianual 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Lei do Orçamento Anual 
Princípios Orçamentários 

 
CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 

 
Verifica todos os fatos administrativos e 
registra-os segundo o princípio de 
competência tanto para as receitas como 
para as despesas. 

 
Verifica todos os fatos administrativos e 
registra-os considerando que pertencem ao 
exercício: 
a) As receitas nele arrecadadas; 
b) As despesas nele legalmente 

empenhadas.  
 
OBJETIVOS 

Determina o resultado econômico do 
exercício pelo confronto entre as Variações 
Ativas e as Variações Passivas do 
Patrimônio. 

Determina o resultado da gestão pelo 
confronto entre receitas e despesas sob o 
enfoque orçamentário. (superávit ou 
déficit). 

Valor preditivo com ênfase em ciclos de 
longo prazo. 

Valor preditivo com ênfase em ciclos de 
curto prazo 

Evidenciação dos elementos do patrimônio 
para fins de prestação de contas. 

Transparência da execução orçamentária   e 
financeira para fins de acompanhamento 
pelo Poder Legislativo e pela população. 

Tomada de decisões com foco no longo 
prazo 

Tomada de decisões com foco no curto 
prazo. 

 
NATUREZA DOS DADOS 
RELEVADOS 

Releva custos e resultados sob o aspecto 
econômico 

Releva os ingressos e desembolsos 
financeiros e o resultado financeiro 

Todos os ativos e passivos são 
necessariamente evidenciados, inclusive as 
perdas de valor (depreciação, amortização 
ou exaustão) 

Identifica todas as Receitas previstas e 
arrecadadas em confronto com as Despesas 
fixadas no orçamento e as realizadas. 



MENSAGEM FINAL 

Toda a teoria deve ser feita para poder ser posta em prática, e toda a prática deve 

obedecer a uma teoria. 

Só os espíritos superficiais desligam a teoria da prática, não olhando a que a teoria 

não é senão uma teoria da prática, e a prática não senão a prática de uma teoria. 

Quem não sabe nada de um assunto, e consegue alguma coisa nele por sorte ou acaso,  

chama “teórico” a quem sabe mais, e por igual acaso, consegue menos.  

Quem sabe, mas não sabe aplicar –  isto é, quem afinal não sabe, porque não saber 

aplicar  é uma maneira de não saber – tem rancor a quem  explica por instinto, isto é, 

sem saber que realmente  sabe.  

Mas, em ambos os casos, para o homem são de  espírito equilibrado de inteligência, 

há uma separação  abusiva. Na vida superior a teoria e a prática completam-se. Foram 

feitas uma para a outra. 

Fernando Pessoa, Revista de Comércio e Contabilidade, 1926.(extraído de Sistema de 

Normalização Contabilística, Vida Economica, página 88, 2010 

 



E-mail: smartins@uninet.com.br 

http://linomartins.wordpress.com/ 

         


