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RESUMO

A  escolha  de  padrões  contábeis  capazes  de  definir  a  forma  mais  adequada  para  o 

reconhecimento,  mensuração e  divulgação das informações econômico-financeiras ao 

público externo constitui um dos grandes desafios da comunidade contábil. Dessa forma, 

a análise dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e da Estrutura Conceitual da 

Contabilidade se torna relevante pela direta relação com o processo normativo e por 

representar à essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência da Contabilidade. Os 

conjuntos  normativos  de  cada  país  apresentam divergências  na  forma  de  elaborar  e 

evidenciar as Demonstrações Contábeis, motivo pelo qual a harmonização das Normas 

Internacionais de Contabilidade (NIC) vem ganhando importância no meio contábil, em 

resposta à demanda qualitativa e quantitativa de informações em âmbito mundial.  Os 

gestores  ao manipularem ou gerenciarem a divulgação de informações contábeis  em 

atendimento a uma grande variedade de incentivos, demonstram que o gerenciamento da 

informação  contábil  passa  a  representar  uma  intervenção  proposital  no  processo  de 

elaboração das Demonstrações Econômico-Financeiras, com a intenção de obter algum 

benefício  particular.  Nesse  contexto,  a  Regulação  Contábil  exerce  importante  papel  na 

conduta técnica de profissionais da área e no desenvolvimento de práticas convergentes com 

os  padrões  internacionais  que,  por  sua  vez,  já  se  constitui  numa realidade. O  presente 

estudo, de caráter exploratório e não-experimental, tem por objetivo apresentar e analisar 

o  processo de regulação contábil  sob o enfoque normativo e  da  escolha de  práticas 

contábeis  como  resposta  dos  entes  regulados,  numa  perspectiva  tridimensional.  O 

estabelecimento da interação de disciplinas diversas, por meio da interdisciplinaridade, 

visa romper o isolamento entre as disciplinas contábil e jurídica, articulando conceitos e 

esquemas cognitivos em um processo de enriquecimento mútuo. A pesquisa conclui que 

é  possível  aplicar  as  concepções  advindas  da  Teoria  Tridimensional  do  Direito,  de 

Miguel Reale, no estudo da regulação contábil. 

Palavras-chave:  Objetivos  e  Princípios,  Normas  Contábeis,  Teoria  Normativa, 

Gerenciamento  da  Informação  Contábil,  Teoria  Tridimensional  do  Direito, 

Harmonização, Legitimidade, Valor.
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ABSTRACT

The choice of accounting standards capable of defining the recognition, measurement 
and publicizing of financial and economic information to the general public constitutes 
one  of  the  accounting  community’s  greatest  challenges.  So,  the  analysis  of  the 
Fundamental Principles of Accounting and of the Conceptual Structure of Accounting 
becomes relevant because of its direct relation to the normative process and because it 
represents the essence of doctrines and theories relating to the Science of Accounting. 
Each  country’s  set  of  rules  diverges  when  it  comes  to  creating  and  evidencing 
Accounting  Statements,  and  that’s  why  the  harmonization  of  the  International 
Accounting Rules is becoming more important among accountants: as an answer to the 
world qualitative and quantitative demand for information. When managers, answering a 
great  variety  of  incentives,  manipulate  or  manage  the  disclosure  of  accounting 
information,  they  show  that  the  management  of  accounting  information  begins  to 
represent  a  purposeful  intervention  in  the  process  of  elaboration  of  financial  and 
economic statements with the intention of obtaining some private benefit. In this context, 
Accounting Regulation performs an important function in the technical procedure of 
professionals  in  the  area  and  in  the  development  of  practices  convergent  with 
international  standards,  which,  in their  turn,  are  already in  force.  The present  study, 
which is exploratory and non-experimental, aims at presenting and analyzing the process 
of accounting regulation under the perspective of rules and of the choice of accounting 
practices  as  an  answer  by  regulated  entities  on  a  tridimensional  perspective.  The 
establishment of interaction among diverse fields, through interdisciplinarity,  aims at 
bridging the gap between the fields of law and accounting by articulating concepts and 
cognitive schemes in a process of mutual enrichment. The research concludes that it is 
possible to apply concepts from Miguel Reale’s Tridimensional Theory of Law in the 
study of accounting regulation.

Keywords: Objectives and Principles, Accounting Rules, Normative Theory, Accounting 
Information Management, Tridimensional Theory of Law, Harmonization, Legitimacy, 
Value.
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O  tamanho  do  meu  mundo  é  o  

tamanho da minha linguagem.

Ludwig Wittgenstein
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1. INTRODUÇÃO

O cenário sócio-político-econômico e cultural, no qual as organizações assentam suas 

ações e se apropriam de novos conhecimentos, encontra-se repleto de incertezas e de 

valores, os quais se renovam continuamente.

Na  identidade  desse  contexto,  as  organizações  buscam  estruturar  seus  sistemas  de 

informação de forma a atender suas necessidades no sentido de qualificar a amplitude da 

perspectiva  de  gestão.  A  contabilidade,  como área  do  conhecimento  que  tem como 

objeto o patrimônio em âmbito econômico e financeiro, integra-se de forma substancial 

à  dinâmica  organizacional,  colaborando  para  a  competitividade  e  continuidade  dos 

negócios  e  assumindo  importante  papel  na  avaliação  de  desempenho  e  no  controle 

exercitados por contratantes e contratados.

O desejo de segurança e objetividade da informação gerada pela contabilidade financeira 

é  refletido  na  adoção de  padrões  contábeis,  definindo a  forma de  mensuração  e  de 

divulgação das informações econômico-financeiras para o público externo. Os princípios 

e as normas contábeis passaram a representar a essência das doutrinas1 e das teorias 

relativas à Ciência da Contabilidade.

A regulação,  como um processo que consiste  na  restrição intencional  da escolha  de 

atividades de um sujeito, sendo proveniente de uma entidade que não é parte direta, nem 

está estabelecida na atividade em questão, é um fenômeno inerente ao homem enquanto 

ser social.  Todavia, vale destacar que ela não alcança todas as situações possíveis e, 

também, apresenta certo grau de flexibilidade em relação às normas estabelecidas, tendo 

em  vista  os  aspectos  subjetivos  que  as  constituem.  Outrossim,  as  características 

supracitadas  possibilitam  os  gestores  a  escolherem  como  e  quando  os  eventos 

econômicos  decorrentes  das  suas  atividades  serão  reconhecidos,  mensurados  e 

divulgados,  no  âmbito  da  regulação  contábil.  Esse  procedimento  é  definido,  pela 

literatura, como “gerenciamento de resultados” (MARTINEZ, 2002), no entanto, o autor 

prefere  adotar  a  expressão  “gerenciamento  de  informações  contábeis”  (CARDOSO, 

2005), por entender ser mais apropriado às circunstâncias, pois não se gerencia somente 

1 O termo Doutrina neste texto está sendo adotado no sentido da literatura jurídica, como corrente de 
pensamento, e não no sentido religioso ou dogmático.   
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o resultado (Receitas menos Custos e/ou Despesas), gerencia-se também o Patrimônio 

(Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido). 

O fenômeno da regulação pode ser analisado sob o ponto de vista de diversas ciências 

sociais, dentre as quais a do Direito. Nesse enfoque, a teoria tridimensional do direito, de 

Miguel Reale, pode ajudar a esclarecer e determinar velhos problemas e situar novas 

questões envolvendo a legitimidade do emissor das normas, a sua qualidade, os efeitos e 

sua  pertinência  ou  necessidade  da  norma  em  relação  aos  aspectos  histórico-sócio-

culturais. A contribuição dessa teoria se apóia no seu caráter concreto e dinâmico, ou 

seja,  em perceber que os três elementos – fato,  valor e norma – além de possuírem 

natureza funcional  e  dialética,  também estão sempre presentes e  correlacionados em 

qualquer  expressão  da  vida  cultural.  Em síntese,  a  visão  dessa  teoria  é  a  de  que  o 

elemento normativo pressupõe sempre uma situação de fato segundo valores.

A  Teoria  Tridimensional  do  Direito  pode  fornecer  bases  de  pensamento  do  estudo 

jurídico que podem contribuir para a superação de eventuais interpretações setorizadas 

ou unilaterais nos estudos teóricos sobre a regulação da prática contábil, num processo 

transdisciplinar. A amplitude conceitual e as premissas, apresentadas na teoria de Reale 

(2005), possibilitam perceber as relações que permeiam a construção das normas, sendo:

a) o entendimento de que a norma está inserida no mundo da vida, isto é, na vivência 

cotidiana,  no  qual  as  mudanças  ocorridas  podem  fazer  com  que  ela  deixe  de 

corresponder às necessidades da vida. Para tanto, a norma necessita ser revogada 

para que uma nova solução normativa se adapte às novas circunstâncias;

b)  a  afirmação  na  qual  o  fato,  o  valor  e  a  norma  estão  sempre  presentes  e 

correlacionados em qualquer expressão da vida jurídica, num processo dialético;

c) a percepção do valor como objeto autônomo, categoria do dever-ser e referido ao 

plano da história (historicismo axiológico), ou seja, a pessoa humana é o valor-fonte 

que condiciona todas as formas de convivência ordenada;

d) a identificação de uma correlação funcional entre fundamento, eficácia e vigência;

e) a norma jurídica vista como uma realidade cultural, pois nela e através dela se 

compõem conflitos de interesses e se integram renovadas tensões fático-axiológicas;
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f)  a  noção  de  que  todos  os  bens  culturais  possuem  natureza  binada,  logo,  são 

enquanto devem ser, isto é, realidades impregnadas de valores. Dessa forma, o ser 

Homem é o seu dever-ser;

g)  a  inserção  da  Dialética  da  Complementaridade  como  possibilidade  para  o 

estabelecimento da ligação fato-valor (“implicação polaridade”), onde cada valor se 

atualiza em momentos existenciais, exigindo, assim, a renovação das experiências 

envolvendo fatos e valores, numa perspectiva historicista axiológica.

No tocante à abordagem multidisciplinar, existem diversos estudos envolvendo pontos 

de  vista  específicos  sobre  o  papel  da  regulação  e  diferentes  linhas  de  pesquisa. 

Entretanto,  a presente  investigação envolvendo a Teoria  Tridimensional  do Direito é 

inédita  no  campo  da  Contabilidade,  na  qual  procuramos  analisar  a  regulação  numa 

abordagem  interdisciplinar  relacionada  às  variações  nas  práticas  contábeis  entre  as 

entidades, buscando, por conseguinte, encontrar explicações satisfatórias sobre as razões 

para a escolha de certos critérios contábeis.

Algumas  ciências,  ao  reduzirem  a  complexidade  da  vida  sócio-cultural  à  secura 

dogmática, limitaram as perspectivas dimensionais que envolvem processos de análise. 

A palavra “ensaio” designa tentativa, experiência. Nesse sentido, as questões teóricas 

abordadas  nesta  pesquisa  não  representam  apenas  um  esforço  para  compreender 

problemas complexos em contabilidade, a partir de novos pressupostos assumidos ou de 

referenciais estabelecidos, mas, principalmente, tentar iluminar um panorama que mal 

começamos  a  descortinar,  redescobrindo  saberes  e  buscando  revalorizar  estudos 

essencialmente  reflexivos,  superando,  assim,  o  rigor  da  comprovação  científica,  que 

paradoxalmente tende a inibir o poder criativo e entusiástico de pesquisadores.

Segundo Martins (2005, p. 39): 

Assim, talvez chegada a hora de pensar numa convivência mais 

produtiva: aceitar que alguns pensam, criam, mas não são (tão)  

capazes  de  provar  e  comprovar.  Outros,  pelo  contrário,  são  

adeptos dos “laboratórios” e têm habilidade e capacidade para  

essas verificações empíricas, porém podem ser um tanto quanto 
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estéreis como criadores... que belo círculo virtuoso corremos o  

risco de ter!

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Duas inquietações motivaram a presente pesquisa:

a)  É  possível  aplicar  as  concepções  advindas  da  teoria  tridimensional  do  direito, 

contemplando a relação dialética fático-axiológico-normativa, no estudo da regulação 

contábil, a fim de compreender as relações entre a norma contábil e as práticas adotadas 

e situar novas questões exigidas pelas conjunturas histórico-culturais?

b) Os valores influenciam a construção das normas contábeis em relação aos fatos?

Para  tanto,  adotou-se  como  método  de  estudo  a  pesquisa  bibliográfica,  de  caráter 

exploratório e não-experimental, recorrendo a uma perspectiva tridimensional, para uma 

melhor compreensão quanto à natureza da regulação contábil no Brasil, bem como o 

impacto que tal processo pode ter sobre as práticas contábeis, buscando, dessa forma, 

identificar elementos teóricos que permitam articular os domínios disciplinares em um 

sistema teórico comum.

Logo,  esta  pesquisa  exploratória,  justificada  pela  possibilidade  em analisar  questões 

relacionadas  às  normas  contábeis  numa  perspectiva  tridimensional,  enfocou  a 

dialeticidade  daqueles  três  elementos  (fato,  valor  e  norma)  imersos  numa  realidade 

histórico-cultural, abordando importantes questões como o nascimento e a legitimidade 

da norma contábil, e, também, a validade das regras contábeis.

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA

No âmbito normativo, os teóricos da contabilidade se interessam em descobrir a melhor 

maneira  de  registrar  e  divulgar  contabilmente  uma  transação.  As  respostas  a  essa 

questão, juntamente com o esforço para encontrá-las, representam o campo da teoria da 

contabilidade (HENDRIKSEN e VAN BREDA, 1999).

9



Outrossim,  o  objetivo  central  desta  pesquisa  foi  apresentar  e  analisar  o  processo de 

regulação contábil, sob o enfoque normativo, e a escolha de práticas contábeis como 

resposta dos entes regulados, numa perspectiva tridimensional, ou seja, considerando o 

“valor” como parte integrante do processo dialético normativo.

A escolha da teoria tridimensional do direito de Miguel Reale se justificou pelo caráter 

concreto e dinâmico do seu arcabouço teórico, o qual se fundamenta, essencialmente, em 

dois componentes: o historicismo axiológico e a dialética da complementaridade. Dessa 

forma,  esta  pesquisa  buscou  identificar  a  possibilidade  de  aplicação  de  conceitos  e 

concepções  extraídos  da  teoria  tridimensional  do  direito,  no  estudo  da  regulação 

contábil, em especial no que tange à análise da teoria normativa da contabilidade e sua 

relação  com as  práticas  contábeis  adotadas  e  com o  gerenciamento  de  informações 

contábeis à luz de um contexto histórico-sócio-cultural. 

Portanto, na tentativa de melhor compreender o processo de regulação, entendida como 

fenômeno  que  estabelece  condutas,  ao  verificar  a  consistência  fático-axiológico-

normativa da prática contábil adotada pelos entes regulados e ao buscar uma tomada de 

consciência das implicações que a teoria normativa da contabilidade pode estabelecer 

em relação aos  seus  objetivos  envolvendo o registro,  divulgação e  apresentação das 

informações  contábeis,  consideramos,  também,  no  estudo  os  seguintes  elementos 

estruturais do direito a fim de analisar a validade dos aspectos que envolvem o fenômeno 

regulatório:

a) vigência ou obrigatoriedade formal dos preceitos contábeis;

b) eficácia ou efetiva correspondência social ao seu conteúdo; 

c) fundamento ou valores capazes de legitimá-los.

Com  isso,  foram  também  objetivos  do  estudo  à  luz  das  Teorias  Normativa  da 

Contabilidade  e  Tridimensional  do  Direito  e  do  Gerenciamento  de  informações 

contábeis:

a) a análise do nascimento da norma contábil;

b) a legitimidade e validade das regras contábeis.
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1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

O presente estudo se justifica pela oportunidade de contribuir para a teoria contábil, no 

sentido de ampliar o entendimento de seus fundamentos e de sua aplicabilidade por meio 

de uma análise  da regulação da prática contábil  e  do gerenciamento de informações 

contábeis,  buscando  compreender  a  importância  e  a  natureza  desse  processo.  O 

estabelecimento da interação de disciplinas diversas, por meio da interdisciplinaridade, 

visa romper o isolamento entre as disciplinas contábil e jurídica, através da articulação 

de conceitos e esquemas cognitivos em um processo de enriquecimento mútuo.

Castro (1978) ensina que a ciência é uma tentativa de descrever, interpretar e generalizar 

sobre  uma  realidade  observada.  Nesse  sentido,  Hendriksen  e  Van  Breda  (1999) 

salientam que uma das questões que os pesquisadores em contabilidade têm procurado 

explorar empiricamente é o modo pelo qual as empresas selecionam os procedimentos 

contábeis que utilizam. Portanto, diante dessas assertivas, uma investida na busca de 

elementos que ampliem a compreensão desse fenômeno no âmbito da teoria contábil e à 

luz da teoria tridimensional do direito, numa articulação de saberes, é justificável. 

Iudícibus (1997, p. 45) declara que  “apesar das diferenças de abordagens das várias 

escolas,  devemos  reconhecer  que  somente  existe  uma  contabilidade,  baseada  em  

postulados,  princípios,  normas  e  procedimentos  racionalmente  deduzidos  e  testados  

pelo desafio da praticabilidade”. Então o que levaria as entidades a adotarem políticas 

e/ou práticas contábeis distintas em um mesmo contexto histórico e diante de um mesmo 

fenômeno ou fato? Possivelmente,  os valores presentes numa relação que envolve o 

estabelecimento de uma conduta (norma) e a realidade factual percebida, contribuam 

para explicar  ou compreender  melhor  o  distanciamento observado entre  a  teoria  e  a 

prática em determinadas situações.

Iudícibus e Bertolucci (2004) afirmam que os estudos, tentando hipotizar as relações 

entre as normas contábeis vigentes e, principalmente, a forma de enunciação e os valores 

culturais, institucionais, jurídicos vigentes no país, terão um futuro bastante promissor.
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Portanto, este trabalho, de caráter exploratório e não-experimental, é original na área 

contábil  por  procurar  desenvolver  uma abordagem tridimensional  como contribuição 

para  o  entendimento  da  teoria  normativa  da  contabilidade,  numa  perspectiva 

interdisciplinar  ao  recorrer  a  uma  específica  teoria  do  direito.  Recentemente,  foi 

publicado  estudo  elaborado  por  Pohlmann  e  Alves  (2004)  abordando  o  tema 

“regulamentação”, no qual foi citada a possibilidade de se analisar tal fenômeno sob a 

ótica do Direito, em especial na teoria tridimensional do direito do professor Miguel 

Reale.  Dessa  forma,  abordagens  diversas  revelam  resultados  diversos,  ou  seja, 

“diferentes respostas revelam concepções diferentes da profissão e carregam implicações 

para a educação dos futuros contadores” (LOPES e MARTINS, 2005, p. 2).

1.4 RELEVÂNCIA DO TEMA

A teoria da contabilidade vem sofrendo influências de outras disciplinas e reinventando-

se continuadamente nas últimas décadas. Os conflitos entre o estabelecimento de normas 

ou regras e as práticas adotadas persistem há décadas, nos quais as teorias e abordagens 

ou enfoques contábeis, ao longo do tempo, têm sido estudados a fim de tentar resolver 

problemas  complicados  em contabilidade  ou  amenizar  os  conflitos  que  envolvem o 

fenômeno regulatório. De acordo com Iudícibus (1997, p. 36), “a falta de discussão dos  

princípios contábeis e das boas técnicas de contabilidade tem sido responsável por uma  

enorme confusão mental dos nossos contabilistas” e acrescentando, ainda, a afirmação 

de Hendriksen e Van Breda (1999, p. 49) “nos 500 anos desde que Pacioli escreveu seu 

livro,  a  contabilidade  propriamente  dita  tem  permanecido  virtualmente  constante”,  

verificamos,  então,  dificuldades da  ciência  contábil  em acompanhar  as  rápidas  e  as 

profundas  transformações  técnicas  e  econômico-sócio-culturais  que  atingem  a 

sociedade. 

Numa análise realista do desenvolvimento e das medidas para evoluir essa disciplina, 

conforme a visão da FIPECAFI-FEA/USP é a de que nunca podemos perder de vista os 

cenários econômico, tecnológico, institucional e social dentro do qual nos encontramos. 

Sendo  assim,  diante  deste  complexo  cenário  de  desafios  e  dificuldades  em  que  se 

desenvolve  a  ciência  contábil,  a  presente  pesquisa,  de  cunho  exploratório,  pretende 

contribuir com o desenvolvimento de uma nova perspectiva no estudo da teoria contábil, 

ao “dialogar com outras formas de conhecimento,  deixando-se penetrar por elas” 
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(SANTOS,  2003,  p.  88,  destaque  nosso),  ou  seja,  buscando  em  outra  área  do 

conhecimento, especificamente no Direito, instrumentos para auxiliar na reflexão, por 

um viés filosófico, do fenômeno da regulação contábil que desempenha importante papel 

na produção de informações contábeis. Para Demo (1995, p. 88), “o método dialético é  

o que melhor convém às ciências sociais”. 

É  importante  considerar  que  o  pesquisador  contábil,  na  condição  de  sujeito,  e  o 

patrimônio  contábil,  como objeto de  estudo,  estão  inseridos  em uma dada  realidade 

social e, por conseguinte, sensíveis a influências subjetivas. Nesse sentido, Cardoso e 

Aquino (2006) entendem que a  isenção esperada da comunidade científica,  a  qual é 

composta  por  seres  humanos,  pode  ocorrer  com  maior  ou  menor  intensidade  nas 

múltiplas atividades do meio científico. Assim, estará presente um trade-off, ainda que 

inconsciente, entre a busca da verdade em detrimento de incentivos das mais variadas 

ordens. Esses autores acrescentam ainda o seguinte (2006, p. 189):

Os  fenômenos  são  observáveis  sempre  de  forma  limitada,  pois 

devemos considerar que eles podem se alterar quando observados e  

que  não  temos  a  capacidade  de  observar  e  interpretar  todos  os  

aspectos  do  mesmo fenômeno de uma só vez,  ou seja,  geralmente  

vemos apenas “um lado da moeda”.

Segundo Pohlmann e Alves (2004), o papel da regulação no campo contábil e a visão 

crítica que os contadores têm dele estão muito ligados ao desenvolvimento da profissão 

ao longo do  tempo.  Este  componente  histórico  ao  contemplar  transformações  sócio-

culturais pelas quais passam a sociedade, nos conduz a uma reflexão acerca dos valores 

que  influenciaram a  construção  não  apenas  do  papel  do  contador,  mas  também da 

própria  ciência  contábil  e,  conseqüentemente,  da  sua  regulação.  É  inegável  que  o 

problema do valor não pode ser posto fora da história, pois a consciência intencional 

culmina sempre numa projeção histórica, ou seja, a inevitabilidade de um relativismo 

axiológico de base historicista como aponta Reale.

Portanto, diante dessas novas necessidades no ambiente de informação contábil, torna-se 

relevante  considerar,  numa abordagem tridimensional,  a  relação  norma-fato-valor  no 

estudo  do  fenômeno  da  regulação  da  prática  contábil,  pois  a  percepção  do  diálogo 
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mantido entre fatos e valores pode se constituir em importante contribuição no campo da 

teoria contábil.

1.5 PREMISSAS BÁSICAS DO ESTUDO

Tendo em vista a forte presença da abordagem normativa em muitos países como o 

Brasil,  optamos,  então,  pela  teoria  prescritiva  ou  normativa  da  contabilidade  para 

analisarmos  o  fenômeno  da  regulação  contábil  num  estudo  interdisciplinar. 

Naturalmente, não se trata aqui de formular julgamentos, mas tão-somente de utilizá-la 

como referencial para uma análise à luz de um inédito enfoque tridimensional. 

Outra premissa a ser destacada diz respeito exatamente à análise da teoria tridimensional 

do  direito,  que,  por  pertencer  à  outra  área  de  conhecimento  (ciência  jurídica),  e, 

consequentemente,  envolver  conceitos  e  concepções  próprias,  será  considerada 

prioritariamente  como  referencial  conceitual  na  interpretação  dos  aspectos  jurídicos 

mencionados no estudo, as obras do mesmo autor (Miguel Reale) que alicerçam sua 

teoria tridimensional, não cabendo, portanto, aferir o conteúdo doutrinário adotado nesta 

corrente jurídica.

Os  pressupostos  e  os  conceitos  jurídicos  assumidos  na  construção  da  Teoria 

Tridimensional  do  Direito,  por  não  se  constituir  em  objeto  de  crítica  da  presente 

pesquisa, são empregados integralmente na articulação do referencial teórico adotado, 

consequentemente, a adoção de linguagem específica da área jurídica neste estudo, na 

qual  são  utilizadas,  com  freqüência,  expressões  e  terminologias  complexas,  pode 

ocasionar eventuais dificuldades aos leitores da área, por não ser usual e comum a sua 

manipulação na literatura contábil e de administração, podendo, dessa forma, prejudicar 

a compreensão integral e o interesse pelo assunto. A manutenção destes termos jurídicos 

faz-se necessária pelo significativo prejuízo na qualidade da pesquisa, caso houvesse a 

sua  supressão  ou  substituição  discricionária.  Portanto,  a  análise  tridimensional  da 

regulação  contábil  é  baseada  na  fiel  obediência  ao  teor  doutrinário  da  teoria 

tridimensional do direito de Reale, sem prejuízo às suas premissas conceituais. 
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1.6 NATUREZA E MÉTODO DO ESTUDO

A metodologia  a  ser  utilizada  em um trabalho  de  pesquisa,  de  acordo  com Selltiz, 

Wrightsmann  e  Cook  (1974),  decorre  da  natureza  básica  do  estudo  e  pode  ser 

classificada em três tipos: Exploratórios, Descritivos e Causais. 

Os estudos Exploratórios são, de acordo com os autores supracitados, adequados quando 

não  há  preocupação  com  generalizações,  mas  com  a  aplicação  da  compreensão  do 

fenômeno; o essencial é descobrir idéias e intuições. Tal compreensão é estendida pela 

visão  de  Gil  (1995)  ao  dizer  que  as  pesquisas  exploratórias  permitem  esclarecer 

conceitos e idéias.

Quanto aos tipos Descritivos e Causais, Selltiz, Wrightsmann e Cook (1974) consideram 

que  enquanto  o  primeiro  tipo  busca  caracterizar  uma  situação,  grupo  ou  indivíduo 

identificando a freqüência com que certo fenômeno ocorre ou com que está relacionado 

a algum outro, o segundo tipo procura emitir quantitativamente relações de dependência 

entre variáveis verificando uma hipótese de relação causal.

Outrossim,  adotando  a  classificação  desses  autores  (SELLTIZ,  WRIGHTSMANN e 

COOK), a pesquisa apresentada é  essencialmente exploratória,  tendo em vista que o 

problema de  pesquisa  em foco  procura  desenvolver  um estudo à  luz  de  uma teoria 

desenvolvida em outra área do conhecimento, denominada “Teoria Tridimensional do 

Direito”, buscando identificar a presença dos três elementos caracterizadores desta teoria 

jurídica  (Norma,  Fato  e  Valor)  na  prática  contábil  adotada  no  país  e  ampliar  a 

compreensão do fenômeno da regulação, numa perspectiva interdisciplinar. 

A  pesquisa  foi,  portanto,  do  tipo  exploratório  e  não-experimental,  pois  “não  há 

manipulação”,  ou  seja,  não  há  tentativa  deliberada  e  controlada  de  produzir  efeitos 

diferentes  através  de  diferentes  manipulações.  As  relações  entre  os  fenômenos  são 

analisadas sem intervenção experimental. Desta forma, não se procura alterar qualquer 

condição no ambiente  estudado para medição das alterações provocadas.  Yin (2003) 

acrescenta que esse tipo de questão é um fundamento lógico justificável para conduzir 

15



um  estudo  exploratório,  tendo  como  objetivo  o  desenvolvimento  de  hipóteses  e 

proposições pertinentes a inquirições adicionais.

Quanto aos meios, a metodologia foi de natureza bibliográfica. Segundo Vergara (2006, 
p. 48):

Pesquisa  bibliográfica  é  o  estudo  sistematizado  desenvolvido  com 

base  em  material  publicado  em  livros,  revistas,  jornais,  redes  

eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral.

A pesquisa  bibliográfica,  que  envolve  o  estudo  em questão,  compreende  conteúdos 

teóricos derivados de áreas de conhecimento distintas como as Ciências Contábeis e as 

Ciências Jurídicas. De acordo com Morin (2004, p. 105):

A disciplina é uma categoria organizadora dentro do conhecimento  

científico;  ela  institui  a  divisão  e  a  especialização  do  trabalho  e  

responde à diversidade das áreas que as ciências abrangem.

Nesse sentido, Japiassú (1976, p. 72) afirma que “A interdisciplinaridade caracteriza-se 

pela  intensidade  das  trocas  entre  especialistas  e  pelo  grau  de  integração  real  das 

disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”. 

Embora não exista rigidamente a fixação de etapas para a realização de uma pesquisa 

interdisciplinar, foi possível estabelecer alguns passos para a sua efetivação (KLEIN, 

1990):

1) Definir o problema;

2) Identificar os conhecimentos; 

3) Verificar as questões que serão pesquisadas;

4) Planejar os estudos ou pesquisas que serão realizados;

5) Levantar  todo o conhecimento atual  sobre o assunto e  buscar 

novas informações;

6) Resolver os conflitos entre as disciplinas e definir um vocabulário 

comum;

7) Manter  e  cultivar  a  comunicação  por  meio  de  encontros  e  

interações freqüentes;
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8) Analisar  todas  as  contribuições,  comparando-as  e  verificando 

sua adaptabilidade, adequação e relevância;

9) Reunir e integrar os dados obtendo um modelo coerente;

10) Concordar ou não com a resposta ou solução oferecida;

11) Verificar e planejar o futuro da pesquisa e da equipe de trabalho.

A metodologia escolhida apresentou as seguintes limitações:

a) De acordo com a literatura contábil, existem diversos enfoques à teoria da 

contabilidade,  e  não  há  uma  aceitação  universal  capaz  de  orientar 

consensualmente o estudo dos fenômenos nesse ramo do conhecimento;

b) O  estudo,  no  âmbito  da  teoria  contábil,  restringe-se  à  análise  da  teoria 

normativa ou prescritiva;

c) A  pesquisa  possui  caráter  interdisciplinar.  Ao  escolher  um  determinado 

referencial  teórico,  a  perspectiva  de  estudo  do  problema  em questão  tem 

como limitação os próprios pressupostos teóricos do referencial adotado;

d) Não é abordada a questão do poder nas relações que envolvem e definem o 

processo normativo. 

1.7 ESTRUTURA DOS TÓPICOS

Esta dissertação foi estruturada em mais três capítulos, além deste.

O capítulo 2 compreende o referencial teórico, no qual são apresentados os conceitos e 

aspectos  gerais  da  contabilidade,  a  interdisciplinaridade,  a  teoria  normativa  da 

contabilidade,  a  teoria  tridimensional  do  direito  e  o  gerenciamento  da  informação 

contábil.

O capítulo  3  se  encarrega  de  apresentar  a  análise  da  regulação  da  prática  contábil, 

abordando  a  norma,  o  fato  e  o  valor,  o  processo  de  regulação  na  perspectiva 

tridimensional e a escolha de práticas contábeis. 

Finalmente, o capítulo 4 apresenta as conclusões deste trabalho e recomendações para 

futuras pesquisas.
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2. ASPECTOS TEÓRICOS INTERDISCIPLINADES

Este  capítulo  apresenta  o  referencial  teórico,  adotado  na  pesquisa,  relacionado  aos 

conceitos gerais da contabilidade, a interdisciplinaridade, a teoria da regulação, a teoria 

normativa  da  contabilidade,  a  teoria  tridimensional  do  direito  e  gerenciamento  de 

informações contábeis.

2.1 CONCEITOS GERAIS DA CONTABILIDADE

A seção aborda os conceitos e objetivos da contabilidade, os princípios contábeis, os 

órgãos normativos, as normas, as políticas, práticas e os enfoques contábeis.

2.1.1 CONCEITOS E OBJETIVOS DA CONTABILIDADE

O  estabelecimento  dos  conceitos  e  objetivos  das  Demonstrações  Contábeis  é 

reconhecido  como urgente  e  essencial  dentro  da  discussão  sobre  padrões  contábeis. 

Deste modo, considerou-se arrolar alguns conceitos de diferentes teóricos que possam 

nortear a discussão do tema:

Devine apud Belkaoui (2000, p.115) argumenta que “os objetivos e propósitos podem 

mudar ao longo do tempo, mas para qualquer período,  devem ser especificados ou 

especificáveis”.

Fabretti (2001, p. 28) assim define a contabilidade: “[...] ciência que estuda, registra e  

controla o patrimônio e as mutações que nele operam os atos e fatos administrativos,  

demonstrando  no  final  de  cada  exercício  social  o  resultado  obtido  e  a  situação 

econômico-financeira da entidade”.

Sá  (2002,  p.  46)  afirma que:  “Contabilidade  é  a  ciência  que  estuda os  fenômenos 

patrimoniais,  preocupando-se  com  realidades,  evidências  e  comportamentos  dos  

mesmos, em relação à eficácia funcional das células sociais”.

Segundo Franco (2001), a Contabilidade é a ciência destinada a estudar e controlar o 
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patrimônio das entidades, do ponto de vista econômico e financeiro, observando seus 

aspectos  quantitativos  e  qualitativos  e  as  sua  variações,  com o  objetivo  de fornecer 

informações sobre o estado patrimonial e as suas variações em determinado período, o 

objeto da contabilidade é o patrimônio administrável que está à disposição das entidades 

econômico-administrativas,  sobre  o  qual  ela  fornece  as  informações  necessárias  à 

avaliação da riqueza patrimonial e dos resultados produzidos por sua gestão.

Mautz  apud Belkaoui  (2000,  p.34)  destaca a  aplicação social  da  ciência  contábil  ao 

afirmar que:

Contabilidade trata com empresas, que são certamente grupos  

sociais;  está  interessada  com  transações  e  outros  eventos 

econômicos  na  qual  têm  conseqüências  sociais  e  influência 

relações  sociais;  produzem  conhecimento  que  são  úteis  e  

significativos  para  seres  humanos  que  se  ocuparam  de  

atividades que têm implicações sociais; é originalmente mental  

em natureza. Na base das diretrizes disponíveis, Contabilidade  

é uma Ciência Social. 

Iudícibus, Martins e Gelbcke (2007, p 29) definem assim a contabilidade:

A contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e 

avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações  

e  análises  de  natureza  econômica,  financeira,  física  e  de  

produtividade,  com  relação  à  entidade  objeto  de 

contabilização.

Portanto, dentro dos vários conceitos dados à contabilidade, podemos considerá-la como 

ciência social que tem por objeto o patrimônio de qualquer entidade, estudando seus 

aspectos quantitativos e qualitativos, como também as suas mutações patrimoniais.

Quanto  aos  objetivos,  Hendriksen  e  Van  Breda  (1999,  p.  90)  afirmam  que  eles 

representam algo para o qual há direcionamento de esforço, um alvo ou finalidade da 

ação, uma meta.

20



Segundo  a  Comissão  de  Valores  Mobiliários,  Deliberação  CVM  nº  29/86,  “a 

Contabilidade é,  objetivamente,  um sistema de informações e avaliação destinado a  

prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira,  

física e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização”.

Os objetivos da contabilidade devem ter relação com àquilo que o usuário considera 

como elementos relevantes para o seu processo decisório. Iudícibus, Martins e Gelbcke 

(2007) afirmam, ainda, que para o alcance desses objetivos da contabilidade, dois pontos 

são destacados: 

a)  as  empresas  precisam  dar  ênfase  à  evidenciação  de  todas  as  informações  que 

permitem  avaliar  a  sua  situação  patrimonial  e  das  mutações  e,  que  possibilitem 

inferências futuras;

b) a contabilidade deve guiar-se pelos seus objetivos de bem informar, seguindo, se for 

necessário à essência ao invés da forma. 

Sob o mesmo enfoque, Hendriksen e Van Breda (1999, p. 107) descrevem o seguinte:

O objetivo essencial da divulgação financeira é o fornecimento de  

informações  para  permitir  que  os  investidores,  particularmente  

aqueles desprovidos de autoridade para especificar a informação que 

desejam,  sejam capazes  de  predizer  os  fluxos  futuros  de  caixa da 

empresa.

 O  papel  da  informação  contábil  é  uma  das  áreas  mais  estudadas  na  Academia  de 

Contabilidade, onde:

Entende-se por  informação contábil  o  mais amplo conjunto de 

informações  cujo  processo  de  elaboração  utiliza  o  arcabouço  

contábil (teoria, técnicas, princípios etc.)  (CARDOSO, 2007, p. 

149).

A Norma Brasileira de Contabilidade nº 1 (NBC T 1) emitida pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (Resolução CFC  nº 785/1995) afirma que:
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A  informação  contábil  se  expressa  por  diferentes  meios,  como 

demonstrações  contábeis  (Balanço  Patrimonial,  Demonstração  do  

Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio  

Líquido,  Demonstração  das  Origens  e  Aplicações  de  Recursos,  

Demonstração  dos  Fluxos  de  Caixa,  Demonstração  do  Valor  

Adicionado),  escrituração ou registros  permanentes e  sistemáticos,  

documentos,  livros,  planilhas,  listagens,  notas  explicativas,  mapas,  

pareceres, laudos, diagnósticos, prognósticos, descrições críticas ou  

quaisquer outros utilizados no exercício profissional ou previstos em  

legislação. 

Nesse sentido, a Resolução supracitada, informa, ainda, o seguinte:

A informação contábil deve ser, em geral e antes de tudo, veraz e  

eqüitativa, de forma a satisfazer as necessidades comuns a um grande  

número  de  diferentes  usuários,  não  podendo  privilegiar 

deliberadamente  a  nenhum  deles,  considerando  o  fato  de  que  os  

interesses destes nem sempre são coincidentes. 

Tal pronunciamento enfatiza, ainda, os atributos que revestem as informações contábeis, 

sendo considerados indispensáveis os seguintes:

• A confiabilidade como atributo que se fundamenta na veracidade, completeza 

e  pertinência  do  seu  conteúdo,  configurando,  dessa  forma,  em  elemento 

essencial na relação entre o usuário e a própria informação;

• A tempestividade que se refere ao fato de que a informação precisa chegar ao 

conhecimento do usuário em tempo hábil para sua utilização;

• A compreensibilidade que consiste na clareza e na objetividade com que a 

informação contábil é divulgada;

• A  comparabilidade  que  deve  possibilitar  ao  usuário  o  conhecimento  da 

evolução da informação, de forma a identificar suas posições relativas.

Outro  importante  pronunciamento  compreende  a  Estrutura  Conceitual  Básica  para  a 

Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, baseado no  Framework for  

the Preparation and Presentation of Financial Statements do Internacional Accounting 
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Standards Board (IASB),  e submetido à  Audiência Pública nº 3/2007 do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) e nº 05/2007 da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM).  Nesse  conjunto  de  normas  que  vêm  sendo  aprovadas  com  base  nos 

International Financial Reporting Standards (IFRS), são definidas as quatro principais 

características  qualitativas  das  informações  apresentadas  pela  contabilidade: 

compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade. 

Considerando, portanto,  que o objetivo principal da contabilidade é oferecer a maior 

quantidade de informações qualitativas sobre o seu objeto de estudo, na melhor forma 

possível  e  ao  maior  número  de  interessados,  a  ação  de  divulgar  reveste-se  de  uma 

importância  essencial.  Todavia,  a  realidade  é  que  a  divulgação  de  informações 

financeiras pelas empresas está subordinada a interesses internos e externos às Entidades 

e em normas estabelecidas pelas autoridades competentes.

No  tocante  à  limitação  imposta  pela  relação  custo  e  benefício  na  divulgação  de 

informação, Iudícibus (1997, p. 22) observa que embora a informação específica para 

usuários específicos seja idealmente a melhor, nem sempre é possível ou desejável obter 

toda a  informação relevante para cada tipo de usuário,  em virtude  de problemas de 

mensuração da Contabilidade, das restrições dos próprios usuários e por problemas de 

custo.

De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999, p. 83):

A  complexidade  da  análise  tem  levado  a  freqüentes  divergências  

quanto  ao(s)  objetivos(s)  preciso(s)  da  contabilidade  e  quanto  à  

natureza  do  ambiente  econômico  em  que  opera.  Inicialmente,  a  

contabilidade nos Estados Unidos se concentrava nos interesses dos 

credores, depois pressupôs uma função de custódia em relação aos  

investidores,  e  mais  recentemente  tem  procurado  enfatizar  o  

fornecimento  de  informações  para  a  tomada  de  decisões  de  

investimentos.  Cada mudança de objetivos implica em mudança de 

princípios (destaque nosso). 
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Por conseguinte, a contabilidade financeira tem como um de seus objetivos principais a 

prestação de informações úteis, sobre as entidades, para seus múltiplos usuários, em sua 

grande  maioria  usuários  externos.  Nesse  sentido,  torna-se  fundamental  que  tais 

demonstrações  sejam  elaboradas  adequadamente  mediante  aplicação  do  conjunto  de 

conhecimentos da teoria contábil.  A necessidade de se fixar um conjunto de normas 

aceitas pelos profissionais contábeis e usuários da informação contábil, servindo como 

referência para preparação e divulgação das Demonstrações Contábeis,  passa a ser o 

grande desafio  de  todos  os  envolvidos  no  processo de  regulação  contábil.  Segundo, 

Spacek apud Bray (1966, P. 32):

Depois dos propósitos e objetivos de Contabilidade serem definidos 

corretamente,  o  próximo  passo  é  o  estabelecimento  de  uma  

fundamentação  básica  para  realizar  estes  propósitos  e  objetivos  

(talvez postulados não são o melhor termo para usar nesta ligação,  

mas nós não precisamos perder tempo discutindo nomenclatura).

Então,  princípios  de  Contabilidade  são  consistentes  com  aquela 

fundamentação que deveria ser determinado. 

Segundo King (2006, p. 74), entre 1939 e 1959, o  Comittee on Accounting Procedure 

(CAP), uma divisão do AICPA, emitiu diversos pronunciamentos contábeis (bulletins) 

tratando de temas específicos da contabilidade, antes de se definir qual seria a estrutura 

conceitual  básica  da  contabilidade  (conceptual  framework).  Este  fato  foi  duramente 

criticado pela SEC e membros da Academia, demonstrando a necessária relação entre as 

normas  e  os  valores,  consubstanciados  nos  princípios,  pressupostos  e  características 

qualitativas da informação contábil.

2.1.2 PRINCÍPIOS CONTÁBEIS

A análise do processo evolutivo dos postulados e princípios demonstra a significativa 

relação mantida com o desenvolvimento econômico capitalista, à medida que busca criar 

parâmetros para atender às necessidades dos usuários por informações contábeis cada 

vez mais precisas e úteis.
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Iudícibus e Marion (2002, p. 89) esclarecem que “os Princípios são os conceitos básicos 

que  constituem  o  núcleo  essencial  que  deve  guiar  a  profissão  na  consecução  dos 

objetivos da Contabilidade, que, consistem em apresentar informação estruturada para os 

usuários”.

Sá (1999, p. 13) declara que:

A palavra “princípios” em nosso idioma, tem acepções variadas. No 

singular  emprega-se  com  significado  de  “origem”,  “começo”,  e,  

também, “regra a seguir”, “norma”. No plural tem significado de  

“elementos”, “rudimentos”, ou “convicções”.

O  conjunto  de  normas  contábeis  brasileiras  tem  mais  de  uma  fonte  emissora  de 

princípios contábeis, dentre as quais se destacam o Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Instituto Brasileiro de Auditores 

Independentes (IBRACON) e o  recém criado Comitê  de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC),  além de Agências  Reguladoras  de diversos segmentos econômicos.  Portanto, 

apesar  da  busca  por  princípios  universais  ainda  não  ter  sido  concluída  pela  classe 

contábil internacional, existem no país atualmente dois conjuntos normativos contábeis 

que passaram a constituir os pilares da estrutura contábil nacional.

No  primeiro  caso,  através  da  entidade  de  classe  federal,  o  Conselho  Federal  de 

Contabilidade (CFC), foi editada a Resolução n° 750 de 1993, na qual são listados sete 

Princípios Fundamentais  de Contabilidade,  para servir  de parâmetro à  elaboração de 

normas, regulamentos e demonstrações contábeis.

Por essa Resolução,  os Princípios Fundamentais  de Contabilidade que representam a 

essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade são os seguintes: 

Entidade,  Continuidade,  Oportunidade,  Registro  pelo  Valor  Original,  Atualização 

Monetária, Competência e Prudência.

I - O Princípio da Entidade

Reconhece o patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma autonomia patrimonial, 

independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade 

ou instituição de qualquer natureza ou finalidade,  com ou sem fins lucrativos.  Cabe 
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ressaltar que a soma ou aglutinação contábil não resulta em nova entidade, mas numa 

unidade de natureza econômico-contábil.

II - O Princípio da Continuidade

O pressuposto que a entidade tem continuidade operacional indefinida influencia tanto a 

classificação,  quanto os  critérios  de avaliação do patrimônio e  de suas  mutações.  A 

observância  deste  princípio  é  indispensável  à  correta  aplicação  do  princípio  da 

Competência, em virtude da relação entre a quantificação do patrimônio e a realização 

de receitas e apropriação de despesas com a continuidade da entidade. 

III - O Princípio da Oportunidade

Refere-se à tempestividade e à integridade do registro patrimonial e de suas mutações, 

determinando  que  estes  sejam  feitos  imediatamente  e  com  a  correta  extensão, 

independentemente das causas geradoras. A mensuração quantitativa e qualitativa das 

variações  patrimoniais,  contemplando  os  aspectos  físicos  e  monetários,  pode  ser 

estimada, na hipótese de existir razoável certeza de sua ocorrência.

 

IV - O Princípio do Registro pelo Valor Original

Os  componentes  do  patrimônio  devem  ser  registrados  pelos  valores  originais  das 

transações com o ambiente, expressos ao valor presente na moeda do país, os quais serão 

mantidos  na  avaliação  das  variações  patrimoniais  posteriores.  A  aplicação  deste 

princípio resulta na mensuração dos componentes patrimoniais unicamente pelo valor de 

entrada (custo como base de valor), tanto para as transações com o ambiente quanto para 

as agregações e decomposições, parcial ou integral, dentro da entidade.

V - O Princípio da Atualização Monetária2

Os efeitos da alteração no poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos 

nos registros contábeis através do ajustamento dos valores de entrada dos componentes 

patrimoniais. A aplicação do princípio é recomendada para recompor o valor aquisitivo 

da moeda em situações onde há perda do poder de compra.

VI - O Princípio da Competência

2 Por força da Resolução CFC nº 900/01, a atualização monetária somente será obrigatória se o índice de 
inflação acumulada em 3 (três) anos for igual ou superior a 100%. 
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Determina  quando  as  alterações  no  ativo  ou  no  passivo  resultam  em  aumento  ou 

diminuição  no  patrimônio  líquido,  estabelecendo  diretrizes  para  classificação  das 

mutações  patrimoniais,  resultantes  da  aplicação  do  Princípio  da  Oportunidade.  As 

receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que 

incorrer,  sempre simultaneamente,  quando se correlacionarem, independentemente de 

recebimento ou pagamento.

As  receitas  são  consideradas  realizadas  quando,  nas  transações  com  terceiros:  o 

pagamento for  efetuado,  ou assumido firme compromisso de efetivá-lo;  na extinção, 

parcial  ou total,  de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento 

concomitante de um ativo de valor igual ou maior; na geração natural de novos ativos, 

independentemente da intervenção de terceiros; e no recebimento efetivo de doações e 

subvenções.

As  despesas,  por  sua  vez,  são  consideradas  incorridas  quando:  deixar  de  existir  o 

correspondente  valor  ativo,  por  transferência  de  sua  propriedade  para  terceiro;  pela 

diminuição  ou  extinção  do  valor  econômico  de  um  ativo;  pelo  surgimento  de  um 

passivo, sem o correspondente ativo.

VII - O Princípio da Prudência

Determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e maior para os do 

passivo,  sempre  que  se  apresentarem  alternativas  igualmente  válidas  para  a 

quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido.

Este  princípio,  então,  impõe a  escolha da hipótese que resulte  no menor patrimônio 

líquido,  quando  se  apresentarem  opções  igualmente  aceitáveis  diante  dos  demais 

princípios. Sua ênfase decorre da necessidade de serem realizadas estimativas, com grau 

variável de incerteza, para definição dos valores relativos às variações patrimoniais.

É importante frisar que a Resolução nº 750/93 do CFC, em seu art. 1º afirma que a 

observância dos princípios fundamentais de contabilidade é obrigatória no exercício da 

profissão e constitui condição de legitimidade das normas brasileiras de contabilidade.
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Numa outra perspectiva, a Deliberação CVM nº 29, de 5 de fevereiro de 1986, apresenta 

a estrutura conceitual básica da contabilidade, classificando os Princípios (Conceitos) 

Fundamentais  de  Contabilidade  em  três  categorias:  Postulados  ambientais  da 

contabilidade;  Princípios  contábeis  propriamente  ditos;  e  Restrições  aos  princípios 

contábeis fundamentais (convenções).

Os  postulados ambientais enunciam as condições sociais, econômicas e institucionais 

dentro das quais  a  contabilidade atua.  Dessa forma,  escapam ao restrito  domínio da 

contabilidade, para inserir-se no mais amplo feudo da Sociologia Comercial e do Direito, 

bem como da Economia e outras ciências. 

• O  Postulado  da  Entidade  Contábil  evidencia  que  a contabilidade  é 

mantida  para  as  Entidades  e  que  os  sócios  ou  cotistas  destas  não  se 

confundem, para efeito contábil, com aquelas, formalizando, assim, uma 

significativa abstração contábil.

• O  Postulado  da  Continuidade  das  Entidades  enuncia  que  para  a 

contabilidade,  a  entidade é  um organismo vivo que irá  operar por um 

período de  tempo indeterminado,  até  que  surjam fortes  evidências  em 

contrário. 

Os  princípios  propriamente  ditos  representam  resposta  da  disciplina  contábil  aos 

postulados, numa postura filosófica e prática. Os princípios constituem, de fato, o núcleo 

central da estrutura contábil e delimitam como a profissão irá se posicionar diante da 

realidade social, econômica e institucional admitida pelos postulados. 

• O Princípio do Custo como Base de Valor se baseia no entendimento 

de que o custo de aquisição de um ativo ou dos insumos necessários 

para fabricá-lo e colocá-lo em condições de gerar benefícios para a 

entidade representa a base de valor para a contabilidade, expresso em 

termos de moeda de poder aquisitivo constante.

• O Princípio do Denominador Comum Monetário expressa a dimensão 

essencialmente financeira (avaliação monetária) da contabilidade, na 

qual  as  demonstrações  contábeis,  sem  prejuízo  dos  registros 

detalhados de natureza qualitativa e física, devem ser expressas em 
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termos  de  moeda  nacional  de  poder  aquisitivo  da  data  do  último 

Balanço Patrimonial.

• O  Princípio  da  Realização  da  Receita  enuncia  que  a  receita  é 

considerada  realizada  e,  portanto,  passível  de  registro  pela 

contabilidade, quando produtos ou serviços produzidos ou prestados 

pela entidade são transferidos para outra Pessoa Jurídica ou física com 

a  anuência  destas  e  mediante  pagamento  ou  compromisso  de 

pagamento especificado perante a entidade produtora;

• O Princípio do Confronto das Despesas com as Receitas e com os 

períodos contábeis evidencia que toda despesa diretamente delineável 

com  as  receitas  reconhecidas  em  determinado  período,  com  as 

mesmas deverá ser confrontada; os consumos ou sacrifícios de ativos, 

realizados em determinado período e que não puderam ser associados 

à  receita  do  período  nem  às  dos  períodos  futuros,  deverão  ser 

descarregados como despesa do período em que ocorrerem.

As  convenções  ou  restrições  representam,  dentro  do  direcionamento  geral  dos 

Princípios, certos condicionamentos de aplicação, numa ou noutra situação prática. 

• A  Convenção  da  Objetividade  afirma  que  para  procedimentos 

igualmente relevantes, resultantes da aplicação dos princípios, serão 

considerados  primeiramente  os  que  puderem ser  comprovados  por 

documentos  e  critérios  objetivos  ou,  então,  os  que  puderem  ser 

corroborados  por  consenso  de  pessoas  qualificadas  da  profissão, 

reunidas em comitês de pesquisa ou em entidades que têm autoridade 

sobre princípios contábeis.

• A  Convenção  da  Materialidade  enuncia  que  o  contador  deverá, 

sempre,  avaliar  a  influência  e  materialidade  da  informação 

evidenciada  ou  negada  para  o  usuário  à  luz  da  relação  custo-

benefício, levando em conta aspectos internos do sistema contábil.

• A  Convenção  do  Conservadorismo  evidencia  que  entre  conjuntos 

alternativos  de  avaliação  para  o  patrimônio,  igualmente  válidos, 

segundo os Princípios Fundamentais, a contabilidade escolherá o que 
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apresentar  o  menor  valor  atual  para  o  ativo  e  o  maior  para  as 

obrigações.

• A Convenção  da  Consistência  define  que  a  contabilidade  de  uma 

entidade  deverá  ser  mantida  de  forma  tal  que  os  usuários  das 

demonstrações contábeis tenham possibilidade de delinear a tendência 

destas com o menor grau de dificuldade possível. 

Diante  desse  arcabouço  teórico,  que  envolve  terminologias  diversas  (postulados, 

princípios,  convenções,  normas,  padrões,  procedimentos,  princípios  fundamentais), 

relativo  à  obediência,  por  parte  dos  profissionais  da  contabilidade,  fica  a  questão 

referente à qual o conjunto de regras contábeis deve prevalecer no desenvolvimento de 

suas  atividades,  haja  vista  o  conjunto  de  sanções  impostas  pelos  organismos 

normatizadores  em  sua  esfera  de  atuação.  O  problema  aumenta  quando,  em  certos 

pontos, estas normas são conflitantes entre si.

Apesar  do  caráter  de  obrigatoriedade  e  de  legitimidade  atribuído  aos  princípios 

fundamentais, Hendriksen e Van Breda (1999, p.85) fazem um importante comentário 

em relação à escolha de padrões contábeis e princípios para justificá-la, afirmando que 

sua motivação é tanto uma questão política quanto uma escolha técnica.

2.1.3 PRINCIPAIS ÓRGÃOS NORMATIVOS 

Diversas instituições emitem normas e diretrizes contábeis entre as quais: o Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Instituto 

Brasileiro de Contadores (IBRACON),o Banco Central do Brasil (BACEN) a Secretaria 

de  Previdência  Complementar  do  Ministério  da  Previdência  Social  (SPC-MPS),  a 

Superintendência  de  Seguros  Privados  (SUSEP),  o  Comitê  de  Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB).

O CFC, criado pelo Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, é uma autarquia 

especial de caráter corporativista, sem vínculo com a Administração Pública Federal. 

Sua  estrutura,  organização  e  funcionamento  são  estabelecidos  pelo  Decreto-Lei  nº 
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9.295/46, disciplinado pela Resolução CFC nº 960/03,  que aprova o Regulamento Geral 

dos Conselhos de Contabilidade. Pela Lei nº 11.160/05, este conselho é composto por 27 

(vinte e sete) conselheiros efetivos e igual número de suplentes e tem por finalidade: 

• orientar,  normatizar  e  fiscalizar  o  exercício  da  profissão  contábil,  por 

intermédio dos Conselhos Regionais de Contabilidade, cada um em sua 

base jurisdicional, nos estados e no Distrito Federal;

• representar os Conselhos Regionais de Contabilidade, e sob a forma de 

Conselho Especial de Tomada de Contas, examinar e julgar as contas dos 

CRCs, organizadas e prestadas por seus Presidentes.

O IBRACON tem a função de discutir,  desenvolver e aprimorar as questões éticas e 

técnicas da profissão de auditor e de contador e, ao mesmo tempo, atuar como porta-voz 

dessas categorias diante de organismos públicos e privados e da sociedade em geral, 

como também:

• Auxiliar na difusão e na correta interpretação das normas que regem a 

profissão, possibilitando aos profissionais conhecê-la e aplicá-la de forma 

apropriada, também é parte de nossa missão. Dessa forma, contribuímos 

para a criação e a manutenção de um mercado sadio, regido pela ética 

profissional.

• Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado 

de ações e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social 

das companhias abertas.

O  Estado  brasileiro  se  faz  presente  na  normatização  contábil  através  dos  poderes 

Legislativo e Executivo. O Poder Legislativo atua na fixação de política contábil quando 

da elaboração de leis, tais como a Lei das Sociedades Anônimas, a legislação tributária e 

leis específicas para setores econômicos, além do Novo Código Civil.

As  sociedades  constituídas  por  ações  estão  submetidas  à  Lei  nº  6.404/76,  a  qual 

estabelece  quais  informações  devem  constar  nas  suas  demonstrações  contábeis 

publicadas.  Há  também  a  necessidade  de  observar  o  disposto  em  um  conjunto  de 
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instruções normativas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para as 

sociedades por ações de capital aberto, com ações negociadas em bolsas de valores.

Portanto, a CVM, criada pela Lei nº 6385/76, tem poderes para disciplinar, normatizar e 

fiscalizar  a  atuação  dos  diversos  integrantes  do  mercado.  Seu  poder  regulamentador 

abrange  todas  as  matérias  referentes  ao  mercado  de  valores  mobiliários.  É  da 

competência da CVM disciplinar as seguintes matérias: 

• Registro de companhias abertas; 

• Registro de distribuições de valores mobiliários; 

• Credenciamento  de  auditores  independentes  e  administradores  de 

carteiras de valores mobiliários; 

• Organização, funcionamento e operações das bolsas de valores; 

• Negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários; 

• Administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários; 

• Suspensão  ou  cancelamento  de  registros,  credenciamentos  ou 

autorizações; 

• Suspensão da emissão, distribuição ou negociação de determinado valor 

mobiliário ou decretar recesso de bolsa de valores.

De acordo com a lei que a criou, a CVM exercerá suas funções, a fim de:

• assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de 

balcão; 

• proteger os titulares de valores mobiliários contra emissões irregulares e 

atos ilegais de administradores e acionistas controladores de companhias 

ou de administradores de carteira de valores mobiliários; 

• evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar 

condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários 

negociados no mercado; 

• assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários 

negociados e às companhias emitentes; 
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• assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de 

valores mobiliários; 

• estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários. 

No Brasil, o órgão responsável por estabelecer os padrões contábeis para as instituições 

financeiras é o Banco Central do Brasil (BACEN), por delegação de competência do 

Conselho Monetário Nacional (CMN). Portanto, Este órgão tem competência para fazer 

cumprir as diretrizes gerais estabelecidas pelo CMN, regulamentando a organização e a 

fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. As instituições financeiras, considerando a 

obrigatoriedade de serem constituídas na forma de sociedades por ações, mas não de 

capital  aberto,  reportam-se  ao  BACEN,  cuja  Circular  nº  1.273/87,  instituiu  o  Plano 

Contábil das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional (COSIF).

A  Superintendência  de  Seguros  Privados  (SUSEP)  e  a  Secretaria  da  Previdência 

Complementar  (SPC-MPS)  avaliam  se  as  entidades  reguladas  possuem  ativos 

garantidores (lastro financeiro) para suportar os encargos, dívidas e provisões atuariais 

assumidas em virtude das suas atividades operacionais e,  para tanto, emitem normas 

contábeis  a  serem  observadas  pelas  sociedades  seguradoras  e  pelas  instituições  de 

previdência complementar, respectivamente.

A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)  emite as instruções normativas que 

regulamentam a apuração do lucro tributável  das empresas,  envolvendo, inclusive,  a 

definição  de  procedimentos  contábeis  a  serem  observados  pelos  contribuintes 

enquadrados em regimes específicos de apuração fiscal.

Atuam no  país  diversas  agências  reguladoras  de  serviços  públicos,  como ANATEL 

(Agência  Nacional  de  Telecomunicações),  ANEEL  (Agência  Nacional  de  Energia 

Elétrica),  ANTT (Agência  Nacional  de Transportes Terrestres)  e outras que também 

deliberam sobre a contabilidade das entidades em suas áreas de atuação para fins de 

fiscalização das empresas que prestam serviços sobre suas respectivas áreas de atuação.

A  partir  da  união  de  esforços  e  comunhão  de  objetivos  de importantes  órgãos 

reguladores da atividade contábil no país, na busca da convergência da contabilidade aos 
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padrões internacionais e em direção à unificação das normas de contabilidade, foi criado 

o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Dessa  forma,  sob  expresso  e  forte  apoio  de  diversas  entidades,  órgãos  e  autarquias 

governamentais, o CFC criou esse comitê através da Deliberação nº 1.055/05, de 7 de 

outubro de 2005, visando centralizar e uniformizar a emissão de normas contábeis no 

Brasil,  por meio de elaboração de pronunciamentos técnicos com a participação das 

seguintes entidades:

• CFC – Conselho Federal de Contabilidade;

• APIMEC – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de 

Capitais;

• ABRASCA – Associação Brasileira das Companhias Abertas;

• BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo;

• FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras;

• IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

É  atribuição  do  Comitê  de  Pronunciamentos  Contábeis  (CPC)  estudar,  pesquisar, 

discutir, elaborar e deliberar sobre o conteúdo e a redação de Pronunciamentos Técnicos, 

Orientações  e  Interpretações.  Também poderá  emitir  Orientações  e  Interpretações,  a 

serem  consagrados  nas  Normas  Brasileiras  de  Contabilidade  pelo  CFC  e  em  atos 

normativos  pelos  órgãos  reguladores  brasileiros,  visando  sanar  dúvidas  quanto  à 

implementação  desses  Pronunciamentos  Técnicos,  que  obrigatoriamente  serão 

submetidos a audiências públicas.

A Resolução CFC nº 1.055/05 (art. 3º) estabeleceu como objetivo do CPC:

O estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre  

procedimentos de contabilidade e a divulgação de informações dessa  

natureza,  para  permitir  a  emissão  de  normas  pela  entidade  

reguladora brasileira,  visando à centralização e uniformização do  

seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência  

da contabilidade brasileira aos padrões internacionais.
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As necessidades apontadas pelos membros que justificam a idealização desse comitê são 

as seguintes:

• convergência internacional das normas contábeis (redução de custo de elaboração de 

relatórios contábeis, redução de riscos e custo nas análises e decisões, redução de 

custo de capital);

• Conselho  Federal  de  Contabilidade  centralização  na  emissão  de  normas  dessa 

natureza (no Brasil diversas entidades o fazem);

• representação e processo democráticos na produção dessas informações (produtores 

da informação contábil, auditor, usuário, intermediário, academia, governo).

2.1.4 NORMAS CONTÁBEIS

Há décadas os profissionais ligados à contabilidade, bem como organismos públicos, 

insistem em encontrar um conjunto de normas, padrões ou procedimentos contábeis que 

atendam suas necessidades, a fim de contribuir no desenvolvimento de suas funções, 

buscando atender  às expectativas dos usuários das informações financeiras.  Diversos 

organismos representativos da classe contábil e de pesquisadores se propuseram a atingir 

tal objetivo. A identificação dos princípios, padrões e normas aplicáveis à contabilidade, 

a partir da década de 1960, tem sua base fundamental constituída pelos objetivos da 

contabilidade3,  características  da  informação  contábil,  critérios  de  reconhecimento  e 

mensuração  dos  elementos  nas  Demonstrações  Contábeis,  denominando-se  Estrutura 

Conceitual de Contabilidade Financeira.

Conforme  estabelece  a  Resolução  CFC  nº  751/93,  as  Normas  Brasileiras  de 

Contabilidade estabelecem regras de conduta profissional e procedimentos técnicos a 

serem observados quando da realização dos trabalhos previstos na Resolução CFC nº 

560/83, de 28 de outubro de 1983, em consonância com os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade.

As  normas  são  classificadas  em  profissionais  e  técnicas,  sendo  enumeradas 

seqüencialmente. As normas profissionais estabelecem regras de exercício profissional, 
3 A American Accounting Association (AAA) em 1966 ao desenvolver A Statement of Basic Accounting 
Theory (ASOBAT), assumiu posição na qual as informações para serem úteis devem alcançar objetivos 
gerais e qualitativos. 
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caracterizando-se  pelo  prefixo  NBC  P  e  as  normas  técnicas  estabelecem  conceitos 

doutrinários, regras e procedimentos aplicados de contabilidade, caracterizando-se pelo 

prefixo NBC T. Cabe ressaltar que as normas brasileiras de Contabilidade (NBC) podem 

ser  detalhadas  através  de  Interpretações  Técnicas  que,  se  necessárias,  incluirão 

exemplos.

A  Comissão  de  Valores  Mobiliários  (CVM),  basicamente,  elabora  Instruções  ou 

Deliberações  visando,  também,  dispor  sobre  a  contabilização  e  divulgação  de 

informações. Quanto aos pronunciamentos emitidos pelo IBRACON, estes são divididos 

em dois  tipos:  as  normas  e  procedimentos  de  contabilidade  (NPC)  e  as  normas  de 

procedimentos de auditoria (NPA).

No  âmbito  das  instituições  financeiras,  em  29  de  dezembro  de  1987,  por  meio  da 

Circular nº 1.273/1987, o BACEN instituiu o Plano Contábil das Instituições do Sistema 

Financeiro  Nacional  (COSIF/2001),  o  qual  estabelece  que  “o  profissional  habilitado 

responsável  pela  contabilidade,  deverá  conduzir  a  escrituração  dentro  dos  padrões 

exigidos, com observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade”.  O objetivo 

do COSIF (2001) é:

Uniformizar os registros contábeis dos atos e fatos administrativos 

praticados,  racionalizar a utilização de contas, estabelecer regras,  

critérios e procedimentos necessários à obtenção e divulgação dos  

dados,  possibilitar  o  acompanhamento  do  sistema financeiro,  bem  

como a análise, a avaliação do desempenho e o controle, de modo  

que  as  Demonstrações  Financeiras  elaboradas  expressem  com 

fidedignidade  e  clareza,  a  real  situação  econômico-financeira  da 

Instituição e conglomerados financeiros.

Há, ainda, normas contábeis emitidas por outros órgãos reguladores (SUSEP, ANS, ANEEL, 

SPC-MPS etc) a serem observadas pelas respectivas entidades reguladas.
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2.1.5 POLÍTICAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS

O desenvolvimento das políticas e práticas contábeis está intimamente relacionado com 

o desenvolvimento da economia de cada país, como também de sua realidade cultural. 

Como as organizações tornaram-se complexas, os interesses dos administradores e os 

interesses dos demais usuários das informações contábeis também se ampliaram, tendo 

em vista a crescente demanda de informações econômico-financeiras. Teve-se, então, a 

necessidade em estabelecer um conjunto de normas que fosse aceita pelos profissionais 

contábeis  e  usuários  da  informação  contábil,  e  que  servissem como referência  para 

preparação e divulgação das Demonstrações Contábeis.

No  entendimento  de  Carvalho  (2006,  p.220),  políticas  contábeis  “são  os  princípios 

específicos, bases, convenções, normas e práticas contábeis aplicadas por uma entidade 

na preparação de apresentação de demonstrações contábeis”.

O  Accounting  Principles  Board (APB)  acrescenta,  ainda,  que  as  políticas  contábeis 

incluem:

Os  métodos  de  aplicação  dos  princípios  que  a  administração  da 

entidade julga serem os mais apropriados, nas circunstâncias, para 

apresentar  adequadamente  a  posição  financeira,  as  mudanças  de  

posição financeira, e os resultados das operações de acordo com os 

princípios  contábeis  geralmente  aceitos  e  que  tenham,  por  isso  

mesmo, sido utilizados para elaborar as demonstrações financeiras.

A Norma Internacional de Contabilidade, NIC-1, emitida pela International Accounting 

Standards Committee (IASC4), sendo o IBRACON um de seus membros, apresenta a 

seguinte definição para políticas contábeis:

As  políticas  contábeis  englobam  os  princípios,  fundamentos,  

convenções, regras e procedimentos adotados pelos administradores  

na elaboração e apresentação das demonstrações financeiras. Muitas  

são  as  políticas  contábeis  adotadas,  inclusive  em  relação  a  uma  

mesma matéria; a seleção e aplicação das que melhor se coadunam 

com a apresentação apropriada da posição patrimonial e financeira  
4 Atualmente, o IASC é denominado Internacional Accounting Standards Board (IASB).
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e do resultado das operações, de acordo com as circunstâncias da  

empresa, é matéria que requer o exercício de julgamento.

De  acordo  com  a  mesma  norma  internacional,  três  condições  devem  nortear  a 

administração na seleção e adoção de políticas contábeis apropriadas e na elaboração de 

demonstrações financeiras:

a) prudência – muitas transações estão inevitavelmente cercadas de riscos e até 

incertezas. Tal circunstância deve ser reconhecida, usando-se de prudência na 

elaboração das demonstrações contábeis. Entretanto, prudência não justifica a 

criação de reservas secretas ou ocultas;

b) substância  prevalecendo  sobre  a  forma  –  As  transações  e  outros  eventos 

devem  ser  contabilizados  e  apresentados  em  consonância  com  a  sua 

substância e realidade financeira e não meramente de acordo com sua forma 

legal;

c) relevância – As Demonstrações Financeiras devem divulgar todos os itens 

suficientes para afetar avaliações ou decisões.

A esse respeito, as normas internacionais dispõem (parágrafo 99 do NIC 1, revisado em 

1997)  que  ao  decidir  se  uma política  contábil  deve  ser  informada,  no  conjunto  das 

Demonstrações Contábeis, a administração deve considerar se a divulgação ajudaria os 

usuários a entender a maneira pela qual as transações e eventos são demonstrados quanto 

ao desempenho e a posição financeira. As políticas contábeis que uma empresa poderia 

considerar incluem, mas não se restringem a:

a)  reconhecimento  da  receita;  b)  princípios  de  consolidação,  incluindo 

subsidiárias  integrais  e  associadas;  c)  combinações  de  negócios;  d)  controle 

compartilhado; e) reconhecimento, depreciação ou amortização de ativo tangível 

e  intangível;  f)  imobilização  de  custos  de  empréstimos e  outras  despesas;  g) 

contratos  de  construção;  h)  propriedades  de  investimento;  i)  instrumentos 

financeiros  e  investimentos;  j)  arrendamentos  mercantis;  k)  pesquisa  e 

desenvolvimento;  l)  estoques;  m)  impostos,  incluindo  impostos  diferidos;  n) 

provisões; o) benefícios aos empregados; p) conversão em moeda estrangeira e 

hedging;  q)  definição  de  negócios  e  segmentos  geográficos  e  o  critério  de 
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apropriação de custos entre segmentos; r) definição de caixa e equivalentes de 

caixa; s) reconhecimento dos efeitos da inflação, t) subvenções do governo.

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 160) afirmam que não há uma solução sobre qual a 

melhor forma de formular as políticas contábeis, sendo que “a ausência de uma solução 

reflete as dificuldades técnicas e políticas que acompanham a fixação de padrões de 

contabilidade”.

Quanto  aos  conceitos  que envolvem as  “práticas  contábeis”,  o  Dicionário básico de 

filosofia (JAPIASSÚ e MARCONDES, 2001) designa o termo como a aplicação de um 

conhecimento em uma ação concreta, efetiva. Segundo Cardoso (2005), entende-se por 

práticas contábeis os procedimentos para a elaboração e evidenciação das demonstrações 

contábeis, acrescentando ainda que “as práticas são um dos elementos que compõem as 

políticas contábeis” (CARDOSO, 2007, p. 151).

Hendriksen e Van Breda (1999, p. 91 e 155) afirmam que “enquanto as práticas são os 

meios pelos quais os objetivos básicos das demonstrações financeiras são atingidos, a 

política contábil corresponde ao conjunto de padrões, pareceres, interpretações, regras e 

regulamentos  usados  pelas  empresas  no  processo  de  divulgação  de  informações 

financeiras”.

2.1.6 ENFOQUES CONTÁBEIS

Apesar  de Hendriksen e  Van Breda  (1999)  considerarem que a  contabilidade,  como 

ciência, ainda se encontra num estágio demasiadamente primitivo para que ocorra uma 

única teoria geral da contabilidade, são percebidos avanços dessa ciência ao longo dos 

anos graças ao esforço conjunto de pesquisadores, profissionais, órgãos e institutos que 

atuam na área. 

Existem diferentes abordagens teóricas que procuram explicar  o  papel  exercido pelo 

conhecimento contábil ao estudar o patrimônio das entidades (empresas) e ao fornecer 

informações sobre este  patrimônio à  sociedade.  A literatura  contábil  aponta diversos 

enfoques à teoria em contabilidade, o que denota a ausência de um único paradigma de 
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aceitação universal que oriente o estudo dos fenômenos nesse ramo do conhecimento 

(DIAS FILHO e MACHADO, 2004).

Assim, os enfoques apresentados por Hendriksen e Van Breda (1999) como fiscal, legal, 

ético, econômico, comportamental e estrutural; por Iudícibus (1997) como a ética, teoria 

do comportamento, macroeconômica, sociológica e da teoria da comunicação; ou, ainda, 

por Dias Filho e Machado (2004) como positivo, institucional e social, sociológico e 

histórico  se  apresentam  como  esforços  para  resolver  problemas  complicados  em 

contabilidade,  e  também para  orientar  as  pesquisas  na  área  através  de  metodologia 

aplicada.

Ainda,  segundo  Hendriksen  e  Van  Breda  (1999),  os  enfoques  econômico  e 

comportamental ajudam a preparar o terreno para explicar o ambiente no qual opera a 

contabilidade  e  a  selecionar  os  dados  que  devem  ser  divulgados.  O  ético  propõe 

objetivos fundamentais para o estabelecimento de padrões de contabilidade. Os enfoques 

social e macroeconômico ampliam as controvérsias a respeito do desenvolvimento e da 

aplicação da teoria. 

Essa ampla variedade de abordagens pode ser explicada pelas divergentes concepções 

que envolvem o papel da teoria contábil e, inclusive, dos objetivos da contabilidade, 

como também serve para demonstrar o quanto as teorias e as práticas contábeis adotadas 

estão  sujeitas  à  influência  do  tipo  de  perspectiva  envolvida  no  processo  de  estudo, 

análise e de aplicação.

Dias Filho e Machado (2004) defendem que, no Brasil, se observa uma forte relação 

entre  as  práticas  contábeis  e  eventos  de  natureza  social,  econômica,  institucional  e 

cultural.  De  acordo  com  Lopes  (2001),  existem  diversas  forças  atuando  sobre  os 

administradores que podem conduzir  tratamentos contábeis  distintos.  Torna-se,  dessa 

forma, inevitável nutrir esse processo dialético de investigação e que visa impulsionar a 

teoria no campo da contabilidade, que segundo Guglielmo Ferrero  apud Hendriksen e 

Van Breda (1999, p. 33) “a teoria nos dá aos fatos valor e sentido, geralmente é muito  

útil, mesmo que seja parcialmente falsa, porque lança luz sobre fenômenos que ninguém 

observou, força o exame, de muitos ângulos, de fatos até então não estudados, e dá  

impulso a pesquisas mais amplas e produtivas”.
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Apesar de não ter sido colocada como uma abordagem teórica diferenciada, chamamos 

de  abordagem regulacionista  a  perspectiva  exposta  pelo Professor  Eliseu Martins no 

XIV Congresso Mundial de Contadores, que estuda o papel da informação contábil na 

regulação  de  contratos  sociais,  formais  ou  informais,  entre  as  organizações  e  os 

diferentes agentes econômicos, que, com elas, mantêm algum tipo de relação econômica.

Martins (1992, p.6) expõe o seguinte:

Uma  das  mais  fortes  características  da  Contabilidade  e  do  seu  

profissional é a de estar presente nas mensurações de desempenho,  

nos  controles  e  nas  avaliações  decorrentes  destes  contratos.  Daí 

sempre presente, no seu trabalho, a característica de ser demandado  

por  interesses  opostos  e  ser  responsável  pela  medição  do  

efetivamente  realizado,  o  que  leva  a  um  papel  importante  na 

avaliação de desempenho e no controle exercitados por contratantes  

e contratados.

O impacto das diferentes abordagens teóricas no processo contábil possibilita aprofundar 

e ampliar o debate, no campo científico, das formas alternativas para entender questões 

essenciais da prática contábil.

O  processo  contábil  é  composto  pelas  etapas  de  reconhecimento,  

mensuração  e  evidenciação  das  atividades  econômicas,  sendo 

resultado  de  um  amplo  conjunto  de  forças  econômicas,  sociais,  

institucionais  e  políticas.  Essas  forças  delineiam  as  principais  

características  do  processo  contábil  tendo  em  vista  o  grau  de  

influência  dos  agentes  interessados  em  sua  evolução (LOPES  e 

MARTINS, 2005, p. 52).

41



2.2 INTERDISCIPLINARIDADE

Morin (2003) afirma que cada vez mais as disciplinas se fecham e não se comunicam 

umas com as outras e que os fenômenos são cada vez mais fragmentados,  e  não se 

consegue conceber a sua unidade,  na qual a disciplina torna-se um meio de flagelar 

aquele  que  se  aventura  no  domínio  das  idéias  que  o  especialista  considera  de  sua 

propriedade.

Santomé (1998, p. 55) acrescenta ainda que:

Uma disciplina  é  uma  maneira  de  organizar  e  delimitar  um  

território  de  trabalho,  de  concentrar  a  pesquisa  e  as  

experiências dentro de um determinado ângulo de visão. Daí  

que  cada  disciplina  nos  oferece  uma  imagem  particular  da 

realidade,  isto  é,  daquela  parte  que  entra  no  ângulo  de  seu  

objetivo.

Nesse sentido, Krasilchik (1998, p. 40) afirma o seguinte:

Em muitos casos, o que estipula o âmbito e a configuração de 

uma  disciplina  são  os  livros  que  estabelecem  seus  limites  

cunhando um campo, seu conteúdo, a seqüência dos tópicos e a  

sua utilização. Dessa forma, a caracterização de uma disciplina 

envolve:  uma  comunidade,  que  tem  uma  rede  comum  de  

comunicações;  uma  tradição,  que  inclui  domínio  de  um 

conhecimento;  uma  forma  de  investigar  e  uma  estrutura 

conceitual.

É possível perceber que os modelos atuais de estudo e pesquisa sofrem a influência de 

princípios  de  delimitação  interna  que  fixam  os  próprios  objetos  de  análise.  Por 

conseguinte, constitui-se uma visão limitada para orientar a compreensão da realidade 

complexa (LUCK, 1995).
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Como resposta, Morin (2003) defende arduamente a interdisciplinaridade, apoiando-se 

no fato de que a ciência nunca teria sido ciência se não tivesse sido transdisciplinar. 

Neste sentido, Zabala (1998, P.26) entende que:

Hoje em dia, mais do que nunca, existe um esforço deliberado para  

instaurar um quadro geral para a investigação científica e relacionar  

as disciplinas entre si. Esse fenômeno poderia levar à integração de  

múltiplas áreas do conhecimento. Os estudos sobre desenvolvimento 

mostram que é necessário reunir disciplinas diferentes se se deseja  

compreender  os  problemas  mais  importantes  de  nossos  tempos  e  

realizar investigações nesse sentido.

De  acordo  com  Kuhn  (1970),  o  desenvolvimento  da  ciência  não  se  efetua  por 

acumulação dos conhecimentos, mas por transformação dos princípios que organizam o 

conhecimento. Assim, a ciência não se limita a crescer, transforma-se.  SANTOS (2003) 

ao afirmar que é necessário dialogar com outras formas de conhecimento, deixando-se 

penetrar  por  ela, elucida  a  importância  da  interdisciplinaridade  como  movimento 

necessário no sentido de dar maior personalização ao trabalho científico.

Morin (2004) afirma, ainda, que as ciências progridem quando rompem o isolamento 

entre disciplinas, seja pela circulação de conceitos ou de esquemas cognitivos e novas 

hipóteses explicativas; e seja, enfim, pela constituição de concepções organizadoras que 

permitam articular os domínios disciplinares em um sistema teórico comum. 

Para o desenvolvimento das disciplinas são apontados dois caminhos: buscar uma maior 

especialização ou procurar conceitos ou metodologias científicas de outras disciplinas 

para análise do objeto de estudo (SANTOMÉ, 1998). Acompanhando essa tendência, o 

estudo aqui proposto adota a interdisciplinaridade,  a qual possui,  como uma de suas 

peculiaridades,  a  interação  entre  as  disciplinas  (ZABALA,  1998),  propondo  tentar 

compreender, sob uma nova ótica, determinadas relações na esfera contábil, mesmo que 

tomando emprestadas contribuições de outras áreas do conhecimento. Conforme afirma 

Faria  (1978),  é  necessário  continuar  tomando emprestado da filosofia  e das diversas 

áreas das ciências o que elas foram capazes de desenvolver, buscando suas contribuições 
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originais, as quais incorporam enfoques específicos relevantes para o estudo das relações 

sociais.

De acordo com o grau de relacionamento entre as diversas disciplinas, existem níveis de 

colaboração  e  integração  entre  elas.  Dessa  forma,  Andrade  (1998,  p.  95)  propõe  a 

seguinte classificação:

Multidisciplinar – modelo fragmentado em que há justaposição de  

disciplinas diversas, sem relação, aparente entre si;

Pluridisciplinar – quando se justapõem disciplinas  mais ou menos  

vizinhas nos domínios do conhecimento, formando-se áreas de estudo 

com  conteúdos  afins  ou  coordenação  de  área,  com  menor  

fragmentação;

Interdisciplinar – com nova concepção de divisão do saber, frisando 

a interdependência,  a  interação,  a  comunicação existente  entre  as  

disciplinas  e  buscando  a  integração  do  conhecimento  num  todo 

harmônico e significativo;

Transdisciplinar – quando há coordenação de todas as disciplinas  

num  sistema  lógico  de  conhecimentos,  com  livre  trânsito  de  um 

campo de saber para outro.

Os conceitos  que  envolvem a  interdisciplinaridade  também são  vastos.  Luck (1995, 

p.64) define que:

   Interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e  

engajamento  de  educadores,  num  trabalho  conjunto,  de  

interação das disciplinas do currículo escolar entre si e com a  

realidade,  de  modo  a  superar  a  fragmentação  do  ensino,  

objetivando  a  formação  integral  dos  alunos,  a  fim  de  que  

possam exercer criticamente a cidadania, mediante uma visão 

global de mundo e serem capazes de enfrentar os problemas 

complexos, amplos e globais da realidade atua.
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Segundo  Andrade  (1998,  p  93)  “a  interdisciplinaridade  refere-se  a  uma  nova 

concepção de ensino e currículo, baseada na interdependência entre os diversos ramos  

do conhecimento”.

Existem  diversos  significados  da  interdisciplinaridade,  entretanto  adotaremos  o 

paradigmático que para Luck (1995, p. 61-62) consiste na visão de conjunto de uma 

realidade, mediante permanente associação das diferentes dimensões (disciplinas) com 

que pode ser analisada; na visão global e não fragmentada da realidade e uma ótica que 

abrange todos os aspectos da produção e uso do conhecimento.

Santomé (1998) afirma que o ensino baseado na interdisciplinaridade tem uma grande 

poder estruturador, pois os conceitos, contextos teóricos e procedimentos, encontram-se 

organizados  em  torno  de  unidades  mais  globais,  de  estruturas  conceituais  e 

metodológicas compartilhadas por várias disciplinas. Com isso, buscou-se observar na 

Teoria Tridimensional do Direito uma pluralidade de recursos teóricos, no sentido de 

transcender  os  limites  de  uma  disciplina  concreta  e  detectar,  analisar  e  solucionar 

problemas  novos  (SANTOMÉ,  1998)  para  a  área  contábil  e,  assim,  contribuir 

dialeticamente com o estudo do fenômeno da regulação contábil, essencialmente quanto 

à discussão dos valores que envolvem a construção de normas em relação a determinado 

fato ou fenômeno social. 

2.3 TEORIA DA REGULAÇÃO

O sistema de regulação contábil  de um país  é  influenciado por  diferentes agentes  – 

órgãos  do  Estado,  organizações  profissionais  e  instituições  vinculadas  ao  mercado 

financeiro – que interagem entre si e agem sobre o próprio sistema. Em consonância aos 

seus objetivos e autoridade, que lhe são inerentes, esses agentes formulam leis, decretos, 

regulamentos,  padrões,  recomendações,  resoluções,  deliberações,  instruções,  e 

pronunciamentos direcionados às entidades, determinando as normas contábeis a serem 

adotadas no reconhecimento, mensuração e evidenciação das transações. 
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Essa interação entre os agentes e as normas pode ser evidenciada pelo seguinte modelo, 

adaptado de Flower e Lefèbvre (1997, P. 27).

Ilustração 1 - Modelo Geral de Sistema de Regulação Contábil

A contabilidade, na qualidade de ciência social aplicada, se sobressai pelo papel que 

exerce no processo de fornecimento de informações econômico-financeiras para permitir 
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decisões  e  julgamentos  adequados por  parte  dos  diversos  usuários,  e  garantir,  dessa 

forma,  a  prestação  de  contas  por  parte  das  entidades  aos  múltiplos  segmentos  da 

sociedade.  Todavia,  a  existência  de  diversos  agentes  econômicos,  com  os  quais  as 

organizações se relacionam, e cada qual com interesses econômicos específicos, tem, por 

conseqüência, uma diversidade de usos da informação contábil. 

 

Considerando, então, os diferentes interesses existentes, despontam questões relativas 

aos atributos destas informações produzidas e evidenciadas a fim de satisfazer algumas 

das  suas  diversas  necessidades.  O  processo  da  regulação  contábil,  no  qual  um 

determinado agente,  com poder estabelecido,  elabora padrões ou normas definindo a 

maneira  com  que  as  informações  contábeis  devem  ser  produzidas  e  evidenciadas, 

assume importante papel,  principalmente no novo cenário de internacionalização dos 

mercados financeiros.

A  internacionalização  dos  mercados  financeiros  e  a  importância 

destes para o desenvolvimento econômico provocam o aumento da  

demanda  para  maiores  estudos  relacionados  ao  entendimento  do  

papel  da  contabilidade.  Somente  através  desse  entendimento  será  

possível orientar ações futuras no sentido de melhorar o conteúdo  

informativo  da  informação  emanada  da  contabilidade (LOPES  e 

MARTINS, 2005, p. 9).

Devido a essa grande variedade de usuários e de interesses nas informações contábeis, 

cada país desenvolveu um processo peculiar de elaboração de suas normas contábeis, no 

entanto,  com  a  convergência  de  normas  contábeis  no  âmbito  internacional  como 

tendência mundial, a harmonização das práticas contábeis pode romper, de certa forma, 

a heterogeneidade normativa entre países. Nesse sentido, o Brasil já apresenta sinais de 

que o caminho escolhido é a  adoção das normas baseadas nos IFRSs, alinhando-se, 

portanto,  ao  Internacional  Accounting Standards  Board (IASB)  na busca  da  melhor 

solução para o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos eventos econômicos.

Sendo assim, a identificação dos usuários da informação contábil e suas expectativas de 

informação para que as Demonstrações Contábeis possam atender aos seus interesses, 

quando das suas decisões econômicas, considerados no tempo e no espaço, é de suma 
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importância  para  a  análise  do  processo  de  regulação  das  práticas  contábeis, 

principalmente durante as discussões que envolvem as audiências públicas, nacionais ou 

internacionais.  

Nesse  cenário  de  harmonização  de  normas,  a  regulação  contábil  se  fortalece  por 

intermédio da criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que apesar de se 

encontrar  em estágio  embrionário,  começa  a  desencadear  um processo  unificado  de 

regulação das normas contábeis, efetuado por órgãos do poder executivo (Comissão de 

Valores Mobiliários, Receita Federal, outros) e legislativo (Congresso Nacional), assim 

como por entidades profissionais (Conselho Federal de Contabilidade – CFC; Instituto 

dos Auditores do Brasil – IBRACON) e da iniciativa privada (Bolsa de Valores de São 

Paulo – BOVESPA).

Segundo Cardoso (2005, p. 51) “a Teoria da Regulação tem por objetivo responder à  

seguinte  pergunta:  Por  que  restringir  as  decisões  dos  agentes?” Isto  é,  por  que 

Regular?  Nesse  sentido,  através  da  pesquisa  bibliográfica,  procuramos  compreender 

melhor este fenômeno. 

O termo regular tem os seguintes significados: 

11. dirigir de conformidade com as leis, com as regras estabelecidas; 

22. estabelecer regras; 

33. estabelecer ordem, economia, moderação; 

44. regularizar o movimento; 

55. sujeitar às certas regras. 

O  conceito  de  regulação  pode  ser  abordado  sob  múltiplas  dimensões:  econômica, 

jurídica, política e organizacional, no entanto, a abordagem multidisciplinar é adotada 

neste estudo, tendo em vista o componente dialético presente na análise tridimensional 

do fenômeno. No campo das ciências sociais aplicadas, encontramos divergências entre 

os autores quanto ao seu conceito. 
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A  Regulação  pode  ser  entendida  como  "controle  mantido  durante  certo  tempo  e 

focalizado, exercido por uma instituição pública sobre atividades que são valorizadas 

pela comunidade" (SELZNICK apud BALDWIN e CAVE, 1999, p. 2). Também pode 

ser considerado como  “uma das formas de ação do Estado, através do controle do  

comportamento de firmas e de indivíduos” (VISCUSI, VERNON e HARRINGTON JR., 

2000).  Abranches (1999, p.19) esclarece, ainda, que "praticamente toda ação do Estado 

envolve  regulação,  embora  existam  campos  de  intervenção  estatais  integralmente 

dedicados à função regulatória".

De acordo com Baldwin e Cave (1999, p. 63), "a regulação pode ser empreendida por  

uma variedade de órgãos e a natureza das instituições pode afetar não somente o estilo  

da  regulação  e  as  estratégias  empregadas,  mas  também  o  sucesso  das  intenções  

regulatórias". Viscusi et al. (2000, p. 297) afirmam que a regulação é o uso, pelo Estado, 

do poder de coerção com o propósito de restringir as decisões econômicas dos agentes. 

Mattos (2004, p. 12-13) afirma que enquanto pela perspectiva jurídica, “regular pode 

ser entendido como o exercício da função normativa” e, quando essa função é exercida 

pelo  Poder  Executivo,  como  “função  normativa  de  regulação  administrativa”,  pela 

perspectiva econômica (2004, 19-31),  “a regulação pode ser entendida como métodos 

administrativos  de  correção  de  ‘falhas  de  mercado’  e  métodos  administrativos  de  

estabilização do desenvolvimento econômico”.

Para Mintnick (1989, p. 26), uma definição adequada para o conceito de regulação seria: 

“A  regulação  é  a  política  administrativa  pública  de  uma  atividade  privada,  com 

respeito  a  uma  regra  prescrita  no  interesse  público”. Considerando,  então,  que  o 

processo de regulação possui um caráter dinâmico, sendo um processo e não meramente 

um resultado, o autor acrescenta, ainda, que “a regulação é um processo que consiste na  

restrição intencional da escolha de atividades de um sujeito e provém de uma entidade  

que não é parte direta, nem está estabelecida na atividade em questão” (MINTNICK, 

1989, p. 29). 

Uma outra contribuição no sentido de ampliar a compreensão do fenômeno da regulação 

advém da  Teoria  da  Agência.  Watts  e  Zimmernam (1986)  impulsionaram o  uso  da 
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agency  theory  na  contabilidade,  pois  pretendiam  explicar  como  o  mundo  é com  a 

regulamentação da prática contábil e como o mundo seria sem essa regulamentação.

É importante ressaltar a distinção considerada neste estudo para os termos “regulação” e 

“regulamentação”. Enquanto “regulação” refere-se ao ato de se restringir uma ação de 

determinado agente, a “regulamentação” compreende uma das maneiras de se efetuar 

esta restrição. 

Portanto,  para  que  a  regulação  tenha  o  efeito  almejado,  é  essencial  que  o  agente 

regulador não se constitua nem parte diretamente envolvida nem esteja estabelecido na 

atividade do regulado, tendo em vista que as ações do agente regulador teriam como 

objetivo proteger o agente a ser contido, ou procurariam prejudicá-lo para eliminar um 

concorrente, ou seja, exercida por instituições isentas de outro interesse que não o bem-

estar social geral. 

Por  conseguinte,  é  necessário  que  o  órgão  regulador  não  faça  parte  e  nem  esteja 

estabelecido na atividade a ser regulada, podendo o agente a ser regulado fazer parte 

tanto da esfera estatal, quanto da particular (STIGLER, 1975).

A transparência contábil (accountability) também se constitui em importante elemento 

do  processo  de  regulação.  Baseado  na  Teoria  da  Agência  há,  neste  processo  de 

transparência, a figura do agente, que atua em nome e interesse da outra parte (Principal) 

e  deveria  realizar  a  prestação  de  contas,  e  a  do  principal  para  quem a  prestação  é 

destinada.  Tricker  (1983,  p.32),  ao  mencionar  o  relatório  do  The  Corporate  Policy 

Group (Londres) destaca o seguinte:

A idéia  fundamental  de  Accountability  envolve  uma  obrigação  de  

prestar contas pelas ações empreendidas. Representa um mecanismo 

de  feedback  por  aqueles  que  têm responsabilidade  por  atividades.  

Duas partes estão envolvidas – uma com o direito de demandar a  

prestação de contas (principal), a outra com a obrigação de prestar  

contas (agente).
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Dada  a  importância  da  regulação  da  política  contábil  no  processo  de  transparência 

financeira das organizações, diversos pesquisadores passaram a analisar este processo a 

partir  de  diferentes  perspectivas  de  conhecimento  que  vão  além  do  conhecimento 

contábil. Dentre estas perspectivas podem ser destacadas:

• A perspectiva econômica,  onde a  regulação da política  contábil  aumentaria a 

disponibilidade  e  comparabilidade  da  informação,  permitindo  decisões 

econômicas  mais  seguras  e  uma  redução  dos  custos  de  coleta  e  análise  de 

informações.  Portanto,  mudanças  que  venham  a  ocorrer  nos  organismos 

reguladores poderiam ter como conseqüências econômicas benefícios a alguns e 

prejuízos a outros, e gerariam grandes controvérsias;

• A perspectiva sócio-política, onde o entendimento de como, quando e por quem 

o poder é exercido, torna-se um pré-requisito para qualquer análise do processo 

de regulação da política contábil (HOPE e GRAY, 1982);

• Finalmente, a perspectiva social, onde o indivíduo sempre se encontra inserido 

dentro de uma estrutura de relações sociais, que, mesmo com o desenvolvimento 

de  seu senso próprio,  somente  é  possível  através  das  interações dentro dessa 

estrutura de relações (WILLMOTT, 1984).

Nessa linha, a regulação contábil como processo que envolve a definição de uma política 

contábil,  ou  seja,  do conjunto de leis,  padrões,  pareceres,  interpretações,  resoluções, 

deliberações,  instruções,  pronunciamentos,  diretivas  e  recomendações  que  norteia  a 

forma de  elaboração  e  divulgação das  Demonstrações  Contábeis,  assume importante 

papel no atendimento das necessidades de informação por parte de seus usuários.

Também é necessário perceber que o atendimento dessas necessidades depende, de certa 

forma, da estrutura conceitual assumida pelo órgão regulador que, por sua vez, pode ser 

influenciado pelo contexto,  quase sempre dinâmico,  das relações sócio-econômicas e 

políticas  que  se  assentam  determinada  sociedade.  Exatamente,  nessa  inter-relação 

contextual  que  envolve  a  sociedade e  a  estrutura  do  processo de  regulação  contábil 

existente, que são definidas as práticas contábeis dos entes regulados, ou seja, o processo 

de regulação das práticas contábeis pode ser afetado por diversos elementos históricos e 
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axiológicos,  os  quais  se  inserem  e  interferem  na  forma  pela  qual  as  empresas  se 

relacionam e prestam contas aos diferentes agentes econômicos e estatais.

2.4 TEORIA NORMATIVA DA CONTABILIDADE

Hendriksen e Van Breda (1999) definem a teoria da contabilidade como um conjunto 

coerente  de  princípios  hipotéticos  e  conceituais  que  formam  um  quadro  geral  de 

referência dentro do qual se busca investigar a natureza da contabilidade, entretanto, 

segundo os autores tal disciplina não apresenta uma teoria geral única capaz de permitir 

a  materialização  desse  objetivo.  “Uma  teoria  representa  um  conjunto  coerente  de 

princípios  hipotéticos,  conceituais  e  pragmáticos  formando  uma  estrutura  geral  de 

referência para determinado campo de estudo” (OLIVEIRA, 2003, p. 48).

A classificação das teorias contábeis é apresentada no quadro 1:

Quadro 1 - Classificação de teorias contábeis
       
 Classificação de Teorias:    
 TEORIA  
                     Descritiva ou Prescritiva  
                      (positiva vs. Normativa)  
  raciocínio  Linguagem   
 1. Dedução 1. Sintaxe  
 (é logicamente correta?) (Quais são as regras?)
 2. Indução 2. Semântica  
 (Que evidências existem?) (O que significa?)  
 3.Pragmática  
    (Que efeito terá?)  
       

Fonte: Hendriksen e Breda (1999, p. 31).

De acordo com esses autores,  uma maneira de classificar  a  forma de debate  teórico 

consiste  em  considerar  a  teoria  como  linguagem,  desdobrando-se  em  sintático 

(gramática da contabilidade), semântico (significado) e pragmático (emprego). Um outro 

modo é baseado na forma de raciocínio, que pode fluir de generalizações a observações 

específicas  (raciocínio  dedutivo)  ou  de  observações  específicas  a  generalizações 

(raciocínio  indutivo).  No  método  indutivo,  o  processo  consiste  na  formulação  de 

conclusões gerais com base em algo específico, cujo argumento indutivo típico começa 

com um conjunto de exemplos particulares considerados representativos de algum todo 

52



mais amplo, e a partir daí se faz generalização a respeito desse todo (HENDRIKSEN e 

VAN BREDA, 1999).

No método dedutivo, as aplicações e as regras práticas são deduzidas dos postulados e 

dos princípios, e não da observação prática, cuja estrutura do processo dedutivo deveria 

incluir os seguintes passos:

1.  a  formulação  de  objetivos  gerais  ou  específicos  dos  relatórios  

contábeis;

2.  a  declaração  dos  postulados  de  contabilidade  concernentes  ao  

ambiente econômico, político ou sociológico no qual a contabilidade 

precisa operar;

3. um conjunto de restrições a fim de guiar o processo de raciocínio;

4. uma estrutura, um conjunto de símbolos ou framework (contexto),  

no qual as idéias podem ser expressas e sumarizadas;

5. o desenvolvimento de um conjunto de definições;

6.  a formulação dos princípios ou declarações gerais de políticas,  

derivados do processo lógico; 

7. a aplicação dos princípios de métodos de procedimentos e normas.

Segundo Hendriksen e Van Breda (1999), tanto as teorias indutivas quanto as teorias 

dedutivas  podem  ser  descritivas  (positivas)  ou  prescritivas  (normativas).  Iudícibus 

(1997) acrescenta ainda o seguinte: em ciência, vivemos utilizando os dois, ou seja, a 

indução e a dedução podem ser vistas como raciocínios complementares.

Muitos pesquisadores consideram que a função primordial da teoria contábil é explicar e 

predizer  determinados  fenômenos.  Entretanto,  outros  consideram que  o  seu  papel  é 

eminentemente prescritivo. Vinculados a primeira corrente estão autores como Watts e 

Zimmerman (1986) e representando a segunda encontra-se Chambers (1966). De acordo 

com Belkaoui  (2000),  a  divergência  existente  nessas  duas  correntes  de  pensamento 

(positivo  e  normativo)  é  importante  no  sentido  de  fornecer  explicações  para  a 

formulação da teoria contábil. Kuhn (1970) acrescenta, ainda, que uma teoria deve agir 

como âncora no sentido de possibilitar  ao cientista o exame dos fenômenos que lhe 

interessam, na profundidade e segurança necessárias.
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Sobre esse aspecto, Iudícibus (1997, p. 44) declara o seguinte:

Apesar das  diferenças de abordagens das várias escolas,  devemos  

reconhecer  que  somente  existe  uma  contabilidade,  baseada  em  

postulados,  princípios,  normas  e  procedimentos  racionalmente  

deduzidos e testados pelo desafio da praticabilidade.

Acrescentamos,  ainda,  o  pensamento  de  Lopes  e  Lima  (2001),  segundo  o  qual  os 

princípios e as normas contábeis adotados passaram a refletir o desejo de segurança e 

objetividade da informação produzida pela contabilidade, influenciando diretamente a 

elaboração de regras contábeis complementares adotadas pela profissão contábil.

Para  Franco  (1997,  p.  208),  “as  normas  contábeis  são  convencionais  e  não  

fundamentais para o registro de fatos e elaboração de demonstrações e informações  

contábeis,  devendo  ser  interpretadas  como  regras  complementares,  obedientes  aos 

princípios  fundamentais,  e  necessárias  como  padrões  de  conduta  ou  guias-de-

orientação para o exercício profissional”. 

O  conhecimento  contábil  tem  se  desenvolvido  de  acordo  com distintas  concepções 

teóricas sobre a prática contábil e de sua inclusão nos diversos contextos econômicos, 

sociais e históricos (HOPWOOD, 1978), sendo crucial a identificação dos usuários da 

informação  contábil  e  as  suas  reais  necessidades.  Os  conflitos  que  podem advir  do 

distanciamento  entre  os  interesses  das  entidades  reguladoras  e  os  dos  usuários  das 

informações contábeis acenam para a existência de uma forte relação entre as práticas 

contábeis e os eventos de natureza social, econômica, política e cultural que permeiam a 

estrutura conceitual  da contabilidade,  a  qual  pode ser analisada sob uma abordagem 

normativa  dialética,  ou  seja,  que  considere  a  influência  de  valores  historicamente 

presentes  no  processo  de  reconhecimento,  mensuração  e  evidenciação  dos  fatos 

contábeis. 

A abordagem normativa não é privilégio de órgãos reguladores [...]  

Muitos estudos acadêmicos feitos no passado, e mesmo hoje em dia,  

carregam fortemente o  “tom normativo”.  Esse “tom” não é somente  

aplicado  a  questões  específicas  e  técnicas  como  a  mensuração  de 
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instrumentos  financeiros.  Para  muitos  autores,  a  própria  estrutura  

geral  da  contabilidade  pode  ser  avaliada  segundo  essa  abordagem 

(LOPES e MARTINS, 2005, p. 12). 

Conforme se vê, ao escolher como enfoque deste estudo a teoria normativa que se baseia 

na recomendação do que deve ser comunicado e como deve ser apresentado e divulgado 

aos usuários, buscou-se identificar e analisar esse processo de emissão de normas e os 

diversos  elementos  envolvidos,  como  a  qualidade,  a  legitimidade,  a  eficácia  e  a 

utilidade.  

A contabilidade, na qualidade de ciência social  aplicada, exerce importante papel no 

processo de geração de informações econômico-financeiras das entidades de forma a 

permitir  avaliações  e  decisões  dos  diversos  usuários  da  informação  contábil,  cujos 

interesses econômicos diversos têm por conseqüência uma enorme variedade no uso da 

informação contábil. Diante dessa assertiva, surgem indagações a respeito do alcance, do 

conteúdo e da forma das normas ou padrões estabelecidos que irão nortear a elaboração 

das Demonstrações Contábeis a serem manuseadas pelos diferentes interessados.

As  normas  a  serem  fixadas  pelos  entes  reguladores  dependem  das  necessidades, 

condições e circunstâncias do exercício profissional, podendo variar de um país para 

outro. Franco (1997, p. 208) expõe o seguinte:

As  normas  contábeis  são  convencionais  e  estabelecidas  por  

doutrinadores ou por profissionais, com a finalidade de uniformizar e  

sistematizar os registros, as demonstrações e informações contábeis  

decorrentes da aplicação prática dos conhecimentos científicos. 

Os teóricos observam também que, quase invariavelmente, a regulamentação surge em 

resposta a uma crise identificável. A tendência de surgimento de regulamentação em 

seqüência  a  desastres  econômicos  apresenta  o  resultado  curioso  de  que  a  natureza 

específica  do  desastre  tende  a  dar  forma  específica  à  regulamentação  resultante.  A 

contabilidade americana, por exemplo, em seu conservadorismo, é completamente um 

produto da grande depressão (HENDRIKSEN e VAN BREDA, 1999, p. 164).
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A  história  da  contabilidade,  então,  sugere  existir  associação  entre  o  conhecimento 

contábil e as características do ambiente, que segundo Iudícibus (1997, p. 45):

O grau de desenvolvimento das teorias contábeis e de suas práticas  

está  diretamente  associado,  na  maioria  das  vezes,  ao  grau  de  

desenvolvimento  comercial,  social  e  institucional  das  sociedades,  

cidades ou nações.

Nesse  contexto,  o  modelo  ou  estrutura  normativa  não  pode  ser  analisado 

independentemente de seu ambiente cultural, sócio-econômico e histórico, “podendo ser 

considerado como um produto de certa ordem social” (CHANTIRI, 1995). Todavia, as 

diferentes realidades e os distintos ambientes não devem ser considerados entraves para 

a  busca  de  uma  harmonização  de  normas  internacionais.  É  necessário,  no  primeiro 

momento,  reconhecer  as  peculiaridades  de  cada  país  e  intentar  reconciliá-las  com 

objetivos de outros países. Na realidade, a abordagem normativa é bem mais visualizada 

na observação de recomendações contábeis advindas de órgãos reguladores e teóricos da 

contabilidade (LOPES e MARTINS, 2005, p. 11). 

Através da visão normativa, o papel da contabilidade no tocante ao fornecimento de 

informações  contábeis  é  condicionado,  de  certa  forma,  aos  padrões  convencionados. 

Horngren  apud Flegm  (1984,  p.  100),  enfatiza,  ainda,  que  o  conjunto  de  padrões 

contábeis passa a ser mais um resultado da ação política do que das pesquisas empíricas 

ou da lógica,  cuja  justificativa se baseia no seguinte argumento  (HORNGREN apud 

BELKAOUI, 2000, p.10):

 

A  colocação  de  padrões  é  uma  decisão  social.  Padrões  colocam 

restrições  em comportamento;  então,  eles  devem ser  aceitos  pelas  

partes  afetadas.  A  aceitação  pode  ser  forçada  ou  voluntária,  ou 

ambos. Em uma sociedade democrática, adquirir a aceitação é um 

processo excessivamente complicado que requer marketing hábil na  

arena política.

Assim, os princípios e as normas contábeis adotados passaram a refletir  o desejo de 

segurança  e  objetividade  da  informação  produzida  pela  contabilidade.  Esse  desejo 

influenciou  diretamente  muitos  princípios  e  convenções  que  foram  adotados  pela 
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profissão contábil internacionalmente. Dessa forma, a precisão conceitual perdeu espaço 

para a objetividade (LOPES e LIMA, 2001).

Muitas  empresas  parecem  dispostas  e  capazes  de  produzir  suas  próprias  políticas 

contábeis e oferecer divulgação completa aos usuários dos motivos de suas escolhas, 

entretanto algumas relutam quanto à  divulgação de tais  informações  e  parecem tirar 

proveito  indevido de qualquer  flexibilidade que lhes  é  permitida.  O resultado de tal 

situação tenderá a ser alguma regulamentação, mas não muita (HENDRIKSEN e VAN 

BREDA, 1999, p. 165), pois por mais difícil que possa parecer, uma política contábil 

nacional deve levar em conta o bem-estar social mais amplo.

No  Brasil,  o  processo  de  elaboração  de  normas  ou  padrões  contábeis  ainda  não  é 

unificado, tendo em vista a existência de vários órgãos e entidades profissionais que 

definem  as  práticas  contábeis  a  serem  seguidas.  Podemos  destacar  a  Secretaria  da 

Receita  Federal  do  Brasil  (RFB),  a  Comissão  de  Valores  Mobiliários  (CVM),  a 

Superintendência  de  Seguros  Privados  (SUSEP),  a  Agência  Nacional  de  Saúde 

Suplementar (ANS), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a Secretaria de 

Previdência Complementar – Ministério de Previdência Social (SPC – MPS), a Agência 

Nacional  de  Telecomunicações  (ANATEL),  a  Agência  Nacional  de  Transportes 

Terrestres  (ANTT),  o  Instituto  dos  Auditores  do  Brasil  (IBRACON)  e  o  Conselho 

Federal  de  Contabilidade  (CFC),  como  alguns  institutos,  públicos  e  privados,  de 

regulação  contábil.  Portanto,  a necessidade  de  harmonização  das  normas  contábeis 

passou  a  fazer  parte  das  preocupações  desses  principais  organismos.  Como 

conseqüência, a instalação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) representa a 

perspectiva de importantes avanços no caminho da atualização e da modernização de 

normas  e  preceitos  contábeis.  O  comitê  inova  no  trato  de  questões  regulamentares 

porque  reúne  representantes  de  entidades  das  áreas  privada  e  acadêmica  e  do  setor 

governamental na busca da modernidade.

Enfrentar problemas que transcendem os limites da teoria contábil, enquanto disciplina 

concreta,  através  da  interação  entre  duas  disciplinas  cujas  transferências  de 

aprendizagens  podem estabelecer  novos  paradigmas,  é  buscar  uma reorganização  do 

âmbito  do  saber.  Dessa  forma,  as  perspectivas  de  compreensão  deste  processo 

normativo, ou seja, inferindo “como as coisas devem ser” podem ser ampliadas diante 
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das  contribuições  de  teorias  advindas  dos  ramos  jurídicos,  sociológico,  filosófico  e 

organizacional e, também, da economia política, tendo em vista a inserção de elementos 

conceituais capazes de estabelecer novas conexões e de possibilitar novos olhares acerca 

dos fenômenos analisados. 

Considerando que as diretrizes e padrões assumidos em função dos objetivos definidos 

estão inseridos em múltiplos contextos políticos, econômicos, sociais e culturais, dos 

quais participam provedores e usuários das informações contábeis, pode-se assumir que 

o  processo  de  regulação  contábil  sofre,  de  certa  maneira,  influências  e  tendências 

diversas. Com isso, é possível estabelecer que nessa integração normativa (regulação 

contábil)  de  fatos  (contextos  diversos),  se  inserem  valores  que  estão  presentes  na 

realidade humana, no plano do “dever-ser”, ou seja, ao nos referirmos a um determinado 

objeto, realizamos um juízo de valor e, consequentemente, é indicado o que ele deve ser. 

Com isso,  os  valores  nos  mostram para  que  fim  eles  existem ou  devem  existir.  As 

conexões axiológicas talvez revelem a possível integração normativa de fatos segundo 

valores.

Nesse sentido, Reale (1996, p. 188) ensina o seguinte:

As coisas são vistas enquanto são ou enquanto valem; e porque valem 

devem ser.  Não existe uma terceira posição equivalente.  Todas as 

demais situações são redutíveis a essas duas, e, através delas, elas se  

ordenam.

Por isso, na teoria tridimensional, tal qual é conceituado por Reale (2005), os eventos 

econômicos são reconhecidos, mensurados e evidenciados como devem ser, ou seja, o 

valor, como “elemento de mediação dialética entre fato e norma”, revela uma conexão 

com os fatos, no plano normativo, ao qualificar as informações contábeis, por meio de 

atributos considerados fundamentais, de forma a atender as necessidades dos usuários. 

As  concepções  unilaterais  ou  reducionistas,  ao  ocultar  faces  necessárias  para  uma 

compreensão  integral  do  fenômeno  contábil,  não  permitem  identificar  essa  relação 

tridimensional,  no qual  cada um destes três  elementos (norma,  fato  e valor)  assume 

importante posição no processo normativo. 
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2.5 TEORIA TRIDIMENSIONAL DO DIREITO

O pensamento do século XIX foi essencialmente analítico ou reducionista, procurando, 

sempre, encontrar uma solução unilinear para problemáticas histórico-sociais (REALE, 

2005).  Nesse  contexto,  o  fenômeno  jurídico  também  sofreu  com  a  tendência  de 

fragmentação, reduzindo a complexidade da vida jurídica a perspectivas setorizadas. 

Sendo assim, enquanto o direito para os juristas5 se resumia à norma, para os sociólogos 

do direito o  jus era visto pelo aspecto fático ou de vigência e para os filósofos como 

concretização da idéia de justiça, pairando no plano dos valores ideais. Segundo Reale 

(2005, p. 117), o direito possuía, então, três visões distintas, sendo “uma destinada à 

teoria dos fenômenos jurídicos; outra cuidando dos interesses e valores que atuam na  

experiência jurídica e, finalmente, uma terceira relativa à teoria da norma jurídica”.

Tal perspectiva analítica intrigava Miguel Reale, pois sua intuição o guiava no sentido 

que, possivelmente, estava ali escondida uma questão essencial quanto à estrutura da 

experiência  jurídica,  indagando,  ainda,  se  não  era  necessário  ir  além  de  uma  mera 

divisão metodológica e de uma visão unilateral da validade do direito para atingir a 

realidade  jurídica  por  si.  Assumir,  portanto,  uma  posição  tridimensionalista 

corresponderia  ao  “reconhecimento  da  insuficiência  das  perspectivas  resultantes  da  

consideração isolada do que há de fático, de axiológico ou ideal, ou de normativo na  

vida do direito” (REALE, 2005, p. 11).

Foi então que, em 1940, Miguel Reale começou a elaborar sua “Teoria Tridimensional 

do Direito”, numa reação contra o formalismo jurídico. Para ele, o Direito, não poderia 

ser  concebido  à  maneira  de  Hans  Kelsen6,  como  uma  simples  norma  jurídica.  O 

Normativismo  concebe  a  norma  jurídica  como  entidade  lógica-hipotética,  capaz  de 

constituir juridicamente a experiência social.

5 Miguel Reale, no desenvolver de sua Teoria Tridimensional do Direito, atribui à figura do “jurista” uma 
posição que serve tanto para as funções de legislador, quanto para as de juiz de direito.
6 Kelsen é conhecido como o jurista da norma, do normativismo hierárquico, da pirâmide das normas 
jurídicas, conforme exposto na sua Teoria Pura do Direito (Kelsen, 1999).
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Reale (2005, p. 119) afirma que:

Direito não é só norma, como quer Kelsen,  Direito não é só fato  

como  rezam  os  Marxistas  ou  os  economistas  do  Direito,  porque  

Direito  não é  economia.  Direito  não  é  produção econômica,  mas 

envolve  a  produção  econômica  e  nela  interfere;  o  Direito  não  é  

principalmente  valor,  como pensam os  adeptos  do  Direito  natural  

tomista7, por exemplo, porque o Direito ao mesmo tempo é norma, é  

fato e é valor. 

No ano de 1953, surgiu outro importante componente em sua teoria, a dialeticidade dos 

três elementos (fato, valor e norma), na qual eles não se correlacionam simplesmente, se 

dialetizam.   Reale  ao  pensar  nesse  processo  dialético  que  envolvia  tais  elementos, 

percebeu que há uma dinamicidade integrante e convergente entre esses três fatores, 

formando,  então,  a  noção  de  estrutura  tridimensional,  cujo  processo  foi  assim 

demonstrado:

Quadro 2 - Dinamicidade integrante e convergente

1º) Fato
 

Valor Norma CIÊNCIA DO DIREITO

2º) Norma   Valor       Fato SOCIOLOGIA DO 
DIREITO    

3º) Fato   
  

Norma Valor FILOSOFIA  DO 
DIREITO

Fonte: Teoria Tridimensional do Direito (2005, p. 121).

1º) Compreensão normativa de fatos em função de valores: o direito pode ir do fato ao 

valor,  visando atingir  a  norma  para  interpretá-la  e  aplicá-la.  É  a  dogmática  jurídica 

(“direito posto” ou “a teoria positiva do direito positivo”) ou jurisprudência positiva, na 

qual os juristas objetivam a norma, considerando-a como ponto de chegada. 

7 No pensamento tomista, o direito natural é um núcleo de princípios, em que se deverão inspirar as 
fórmuIas dos códigos positivos. Segundo Canotilho: "As concepções cristãs medievais, especialmente o 
direito natural tomista, ao distinguir entre lex divina, lex natura e lex positiva, abriram o caminho para a 
necessidade de submeter o direito positivo às normas jurídicas naturais, fundadas na própria natureza dos 
homens” (1999, p. 281). Portanto, O pensamento tomista, quando trata dos preceitos naturais, é dominado 
profundamente pela idéia de fim, que equivale à idéia de bem, e não de um bem qualquer, mas daquele 
que convém ao homem.
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2º) Compreensão factual de normas em função de valores: o direito pode ir da norma 

para o valor e ao fato, ou seja, o fato segundo a norma valorada, onde o fato jurídico não 

se efetiva sem referir-se a uma norma e ao valor que se visa realizar. Assim, para a 

sociologia jurídica, o objeto seria o “fato”, por conhecer o direito como fato social.

3º) Compreensão axiológica de fatos em função de normas: o direito pode ir do fato à 

norma, culminando no valor que é,  sempre,  uma modalidade do justo.  Sem base de 

justiça não pode haver ordem, nem segurança, cuja valia consiste em permitir que todos 

os valores tenham significado, numa harmonia coerente de idéias e atitudes. Portanto, o 

objeto  próprio  da  filosofia  do  direito  é  o  justo.  O uso  da  força,  por  exemplo,  só  é 

legítimo quando se funda em razões de justiça.

Em 1968,  amplia-se  a  o  conceito  de  dialética,  através  do  desenvolvimento  de  uma 

concepção  advinda  da  física,  a  dialética  da  complementaridade.  Ela  foi  inserida  na 

experiência jurídica, como modalidade histórico-cultural, na qual o valor atua como um 

dos elementos que constituem essa realidade, refletindo na compreensão da realidade por 

ele constituída e,  também, como justificativa de conduta. Logo, o direito não é algo 

disperso no espaço e no tempo, ao contrário, está imerso na vida humana.

Nesse  ponto  é  importante  destacar  que,  de  acordo  com  Reale  (2005,  p.  125), a 

perspectiva  tridimensional  não é aplicada apenas para o direito, mas para qualquer 

atividade cultural. 

O artista, por exemplo, inspirado por determinada realidade factual,  

projeta sua preferência valorativa, impressionista ou expressionista,  

e  esta  se  materializa  numa  forma  expressa  por  uma  pintura  ou  

escultura. O que é uma obra de arte senão a expressão formal de uma 

vivência axiológica do fato vivido pelo artista?
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Fonte: Elaboração própria.

2.5.1 VALIDADE DO DIREITO

A validade do direito é uma questão essencial para a compreensão unitária dos fatores 

que compõem a realidade jurídica. De acordo com Reale (2005), o discurso da validade 

do direito é  tecido por  três fios:  a vigência  ou obrigatoriedade formal  dos preceitos 

jurídicos; a eficácia ou efetiva correspondência social ao seu conteúdo; e o fundamento 

ou valores capazes de legitimá-los numa sociedade de homens livres. 

A vigência ou validade formal diz respeito à competência dos órgãos e aos processos de 

reconhecimento e produção do direito no plano normativo e corresponde à execução 

compulsória de uma regra do direito, atendidos os requisitos essenciais à sua elaboração 

dentro de determinado sistema jurídico8. Segundo Cella (2006, p. 36), “o problema da 

validade é o problema da existência da regra como tal, independentemente de um juízo  

de valor sobre ela ser justa ou não”.

A eficácia compreende a regra jurídica enquanto momento da conduta humana, ou seja, 

o direito autêntico não é apenas declarado, mas reconhecido e vivido pela sociedade. 

Segundo Cella (2006, p. 41), “quanto maior a necessidade, maior a pressão social para  

8 Sistema jurídico é o conjunto de normas que formam o ordenamento jurídico de um Estado, não podendo 
abrigar contradições, ou seja, não podem existir permissões e proibições simultaneamente. (CELLA, 2006, 
p. 37).

Norma

Valor

Fato
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que determinada conduta seja observada. Cessadas as condições históricas que exigiam 

com firmeza a observação de determinada conduta, sua exigibilidade perde o sentido e  

a norma que a amparava deixa de ser observada, ou seja, perde a sua eficácia”. Dessa 

forma, se a lei é percebida pelos seus destinatários, estamos diante de uma norma eficaz, 

podendo-se concluir que a questão da eficácia envolve uma maior proximidade com a 

pesquisa histórico-social. 

O  fundamento  é  o  valor  ou  fim  almejado  pela  regra  do  direito.  Não  é  possível 

estabelecer uma regra jurídica desvinculada da finalidade que legitima sua eficácia e 

vigência.  Nessa linha,  basta  verificar que todo ordenamento jurídico persegue certos 

fins, sendo que esses fins representam os valores que guiam o legislador.

De acordo com Reale (1995, p. 116):

A apreciação ora feita  sobre vigência,  eficácia e  fundamento vem 

comprovar a já assinalada estrutura tridimensional do direito, pois a  

vigência  se  refere  à  norma;  a  eficácia  se  reporta  ao  fato,  e  o  

fundamento expressa sempre a exigência de um valor.

Nesse contexto, o resultado de eventuais interpretações setorizadas pelos estudiosos do 

direito,  ou  seja,  feitas  de  forma unilateral  em relação  à  experiência  jurídica,  é  uma 

desarticulação da estrutura, na qual as noções de vigência, eficácia e fundamento perdem 

seu  efeito  prático  (concreto).  Portanto,  a  perspectiva  tridimensional,  através  da 

correlação unitária e dinâmica desses três aspectos, é essencial no estudo da a validade 

do direito, contribuindo substancialmente para sua compreensão integral. 

2.5.2 CONCEITOS E PREMISSAS

Tendo em vista a complexidade e especificidade dos termos jurídicos que se articulam 

solidariamente na teoria tridimensional, diversos conceitos, considerados fundamentais, 

são  abordados  neste  capítulo,  objetivando  facilitar  a  compreensão  das  premissas 
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adotadas por Reale e, também, estabelecer as conexões necessárias para a análise da 

regulação das práticas contábeis feitas nos capítulos posteriores.

A norma é considerada a forma que o jurista usa para expressar o que deve ou não deve 

ser  feito  para  a  realização  de  um  valor  ou  impedir  a  ocorrência  de  um  desvalor, 

integrando  algo  da  realidade  social  numa  estrutura  regulativa  obrigatória,  surgindo, 

então, do processo factual-axiológico, como uma relação concreta e não como simples e 

abstrato enunciado lógico. Assim, toda norma jurídica assinala uma tomada de posição 

perante os fatos em função tensional de valores. 

Outro aspecto importante consiste na afirmação de que a norma jurídica está imersa no 

mundo da vida, no qual todos nós sentimos, pensamos e agimos inseridos num complexo 

de noções e opiniões operantes numa vivência cotidiana, sujeito, portanto, a mudanças. 

Sendo assim, uma norma jurídica que não sofra qualquer mudança ou alteração passa a 

significar outra coisa.

Para Reale (2005),  a norma jurídica não surge espontaneamente dos fatos e valores, 

porque ela não pode prescindir da apreciação da autoridade (lato sensu) que decide de 

sua conveniência e oportunidade, elegendo e consagrando uma via normativa possível. 

A grande novidade em sua teoria, nesse momento, é o reconhecimento da participação 

do  poder  num  complexo  factual-axiológico,  sem,  entretanto,  discuti-la  com 

profundidade.

O conceito de fato surge como momento de um processo, um elo de encadeamento dos 

atos humanos, quer em função de atos anteriores, quer em razão da natureza. A palavra 

“fato” vem de  fieri (acontecer)  e  de  facere (fazer).  O fato é  algo que  somente  o  é 

enquanto  se  situa  no  envolver  da  história,  recebendo significado no  contexto  ou  na 

estrutura em que ele ocorre. 

O homem viveu inicialmente o Direito como experiência e o realizou  

como  fato  social,  pois  o  fato  jurídico,  como  fato  histórico  ainda  

indefinido ou indistinto, concomitantemente ao viver do homem em 

sociedade (REALE, 1996, p. 499-500).
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O fato, em suma, é “valorado”, mas jamais se converte em valor, onde na medida em 

que o fato se correlaciona a um valor,  num processo,  essa correlação já possui uma 

exigência de medida.  Portanto, o fim é a veste racional do valor enquanto alvo da 

ação.

Abordando, finalmente, o valor como o terceiro elemento de sua teoria, Reale (2005, p. 

153) afirma que “o valor é o elemento de mediação dialética entre fato e norma, sendo 

ele  mesmo a expressão de um desenvolvimento histórico no plano das estimativas”, 

sendo,  portanto,  dotado  de  objetividade  histórica,  da  mesma  forma  que  esta  se 

desenvolve no mundo da cultura.

A história é, então, impensável como algo concluído.  Consequentemente, o homem ao 

ser considerado ente histórico e fonte de todos os valores, pressupõe-se uma correlação 

fundamental  entre  valor  e  tempo,  ou  seja,  entre  axiologia9 e  história.  O  mundo  da 

cultura,  como  outro  aspecto  importante  na  fundamentação  da  teoria  de  Reale, 

corresponde  ao  mundo  das  intencionalidades  e  se  traduz  no  acúmulo  de  obras 

(patrimônio de atos objetivados no tempo), donde concluímos que “o homem é o único  

ente que é e deve ser” (REALE, 2005, p. 138).  Dessa raiz em que se origina a árvore da 

vida cultural, há no mundo da cultura análoga integração entre o mundo dos fatos e o 

mundo dos valores.

O conceito de historicismo apresentado por Japiassu (2001, p. 129) é o seguinte:

Método filosófico que tenta explicar sistematicamente pela história,  

isto é, pelas circunstâncias da evolução das idéias e dos costumes ou 

pelas  transformações  das  estruturas  econômicas,  todos  os  

acontecimentos relevantes do direito, da moral, da religião e de todas  

as formas de progresso da consciência.

De modo especial, o valor e a historicidade são para Reale inerentes à pessoa, uma vez 

que o homem é considerado a origem de todos os valores (valor-fonte) e se revelar 

axiologicamente na história. No plano do direito, é possível atribuir o seguinte: a vida 

jurídica não pode deixar de obedecer a pressupostos ligados às exigências histórico-

9 O termo axiologia designa a filosofia dos valores, fundada em Baden por W. Windelband (1863-1915). 
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axiológicas, às conquistas da experiência humana na sua autoconsciência temporal. É o 

direito como fenômeno-histórico cultural.

Por conseguinte, reconhecendo a autonomia do valor, o qual era reduzido pelas teorias 

anteriores a “valores ideais”, a correlação dialética que envolve o fato, o valor e a norma, 

nessa  teoria,  é  essencial  para  a  compreensão  do  direito  em  termos  de  experiência 

concreta (REALE, 2005), ou seja, para que seja percebida a presença e a relação mútua 

dos  três  elementos  em qualquer  dimensão  da  vida  humana,  em qualquer  lugar  e  a 

qualquer tempo, contrariamente àquela orientação separada e unilateral. 

Dessa  forma,  a  concreção  histórica  do  processo  jurídico,  que  ocorre  por  meio  da 

dialética da complementaridade, se baseia na correlação de natureza funcional e dialética 

entre fato e valor (“implicação-polaridade”) e se resolve num processo normativo, ou 

seja, cada norma compreende a incidência de certos valores sobre fatos que não podem 

ser compreendidos separados uns dos outros.

Há, pois, um complexo de fins e valorações, uma série de motivos  

ideológicos  (diversidade  de  pontos  de  vista  programáticos  ou 

doutrinários,  assim como divergência  ou  conflito  de  interesses  de  

indivíduos,  grupos  e  classes  sociais)  condicionando  a  decisão  do  

legislador,  cuja opção final  assinala  o  momento em que uma das 

proposições se converte em norma jurídica (REALE, 1996, p. 553).

2.5.3 CONCEPÇÃO GERAL DA TEORIA TRIDIMENSIONAL

Reale (2005) afirma ser nada mais errôneo do que reduzir a teoria tridimensional do 

direito à mera constatação de que toda experiência jurídica implica a correlação de fatos, 

valores e normas.

Nesse  sentido,  a  Teoria  Tridimensional  do  Direito,  ao  fornecer  algumas  bases  de 

pensamento, advindas de uma ciência também social, pode contribuir para a superação 

de  eventuais  interpretações  setorizadas  ou  unilaterais  nos  estudos  teóricos  sobre  a 

regulação das práticas contábeis. Destacamos as seguintes concepções advindas dessa 

teoria:
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• a norma está imersa no mundo da vida (vivência cotidiana) e quando esse 

muda sem que haja qualquer alteração da norma, esta passa a significar 

outra  coisa.  Assim,  quando  a  norma  deixa  de  corresponder  às 

necessidades  da  vida,  deve  ser  revogada  para  uma  nova  solução 

normativa adequada;

• fato, valor e norma estão sempre presentes e correlacionados em qualquer 

expressão da vida cultural, num processo dialético;

• valor como objeto autônomo, categoria do dever-ser e referido ao plano 

da história (historicismo axiológico), sendo a pessoa humana considerada 

o valor-fonte que condiciona todas as formas de convivência ordenada;

• há uma correlação funcional entre fundamento, eficácia e vigência, pois a 

vigência se refere à norma, a eficácia se reporta ao fato e o fundamento 

expressa sempre a exigência de um valor;

• a  norma jurídica é  uma realidade  cultural,  pois  nela  e  através  dela  se 

compõem  os  conflitos  de  interesses  e  se  integram  renovadas  tensões 

fático-axiológicas;

• todos os bens culturais constituem-se em realidades (fatos) impregnadas 

de valores;

• é através da Dialética da Complementaridade que é possível estabelecer 

uma ligação em que cada valor se atualiza em momentos existenciais, 

renovando, assim, a experiência de valores diante das mudanças no nosso 

cotidiano num processo dialético.  Daí  ser fundamental no historicismo 

axiológico a complementaridade dialética.

Essa teoria, devido a sua originalidade e importância, passou a ser estudada em vários 

países  da  Europa  e  da  América,  com  inconteste  reconhecimento  internacional. 

Entretanto, vale ressaltar que a natureza tridimensional da experiência jurídica já era 

defendida por teóricos em outros países. A diferença essencial apontada por Reale entre 

a sua teoria e as desenvolvidas por outros estudiosos, consistia no caráter genérico e/ou 

abstrato destas.

Na Alemanha, as bases do tridimensionalismo consistem no plano do valor ou do dever- 

ser; no plano da realidade ou do ser; e no plano da cultura ou do ser referido ao dever-
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ser. Na Itália, a teoria é focalizada de acordo com a ótica do fim, do meio e da forma, ou 

seja, da validade formal, da validade empírica e da validade material ou fundamento 

axiológico.  E,  na França,  a  teoria  aponta como dimensões a  histórico-normativa e  a 

fático-axiológica, entretanto, ainda, de caráter abstrato.

Portanto, a Teoria Tridimensional do Direito de Reale (2005, p. 57) se distingue das 

demais por ser considerada  concreta e dinâmica,  onde se destacam, primordialmente, 

dois aspectos.

1. Tridimensionalidade como requisito essencial do Direito, no qual fato, valor 

e norma estão sempre presentes e correlacionados em qualquer expressão da 

vida  cultural.  Na  tridimensionalidade  genérica  ou  abstrata,  relacionada  às 

teorias desenvolvidas em outros países, caberia apenas ao filósofo o estudo 

do valor, ao sociólogo o do fato e ao jurista o da norma;

2. Concreção  histórica  do  processo  jurídico,  numa  dialética  da 

complementaridade,  ou  seja,  a  natureza  da  correlação  entre  aqueles  três 

elementos passa a ser funcional e dialética, tendo em vista a “implicação-

polaridade” entre fato e valor. Da tensão existente (fato-valor), o momento 

normativo  resulta  como  solução  superadora  e  integrante  do  tempo  e  do 

espaço.

Daí ser fundamental  no historicismo axiológico,  a  complementaridade dialética entre 

subjetividade  (fonte  de  valores)  e  a  objetividade  (possibilidade  de  determinação  da 

experiência),  ou  seja,  quando  o  homem  tipifica  determinadas  formas  de  conduta  e 

concretiza aspirações e interesses em determinado intuito jurídico, há sempre um aspecto 

objetivo (realidade jurídica em si)  e  outro subjetivo (situação dos  homens buscando 

salvaguardar a liberdade e capacidade de síntese), contemplando conceitos fundamentais 

como segurança, certeza, ordem ou justiça. 

Segundo  a  dialética  de  implicação-polaridade,  aplicada  à  

experiência jurídica, o fato e o valor nesta se relacionam de tal modo  

que cada um deles se mantém irredutível ao outro (polaridade), mas  

se exigindo mutuamente (implicação) o que dá origem à estrutura  
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normativa  como  momento  de  realização  do  Direito.  Por  isso  é  

denominada  também “dialética  da  complementaridade”  (REALE, 

1995, p. 67).

Na  ilustração  3,  Reale  (2005,  p.  101)  representa  o  processo  axiológico-factual-

normativo, no qual uma norma jurídica sofre alterações semânticas pela superveniência 

de mudanças no plano dos fatos e valores,  até se tornar necessária a sua revogação. 

Pressupõe-se,  então,  uma tomada de posição perante  fatos sociais,  tendo em vista  a 

realização  de  determinados  valores.  Apenas  com  a  dialética  da  complementaridade 

(aberta),  identificando  contrários  e  contraditórios,  que  é  possível  compreender  a 

experiência jurídica em sua amplitude.

Ilustração 3 - Processo axiológico-factual-normativo

V1 V2 V3 Vn

N1 N2 N3 Nn    

F1 F2 F3 Fn

tempo
Fonte: adaptado de Reale (2005, p. 101).

Segundo  Reale  (2005),  articulando  e  processando  a  experiência  jurídica  de  forma 

tridimensional  não  há  perda  da  sua  unidade  e  concretude,  pois  é  estabelecida  uma 

unidade de processo ou dialética.  Portanto, a teoria de Miguel Reale se diferencia das 

demais  (caráter  genérico  ou  abstrato),  por  ser  concreta  e  dinâmica,  na  qual  FATO, 

VALOR e NORMA estão sempre presentes e correlacionados em qualquer expressão da 

vida jurídica, cuja descoberta da natureza dialética ou dinâmica dos elementos (até então 

abstraídos uns dos outros) foi um fator decisivo em sua teoria, no qual o Direito era uma 

dimensão da vida humana expressando a dialeticidade do homem.

Para evidenciar essa perspectiva, como símbolo de expressão dialética, Reale (2005, p. 

123) apresenta a nomogênese jurídica (ilustração 4) que demonstra que o mundo jurídico 

é formado de contínuas “intenções de valor” (V1, V2, V3, V4), que incidem sobre uma 

“base  de  fato”  (F),  refletindo-se  em várias  direções  normativas,  se  convertendo em 

norma jurídica em virtude da inferência de poder (P). Percebemos, então, que a norma 

69



jurídica (N) não pode surgir espontaneamente dos fatos e dos valores como pretendem 

alguns sociólogos, pois ela não pode prescindir da apreciação da autoridade, ou seja, 

quem define a oportunidade e conveniência da norma a ser consagrada.

Ilustração 4 – Nomogênese jurídica

Fonte: Teoria Tridimensional do Direito (2005, p. 123).

No que se refere ao Poder, Reale introduz em sua teoria esse novo elemento, sem, no 

entanto,  aprofundar-se na questão.  Segundo Parsons,  apud Hope e Gray (1982),  nas 

ciências  sociais  o  conceito  de  poder  não  dispõe  de  uma  definição  única,  em 

conseqüência haverá tantos meios de identificar poder quantos conceitos de poder.

Portanto, Reale (2005) ao afirmar que o direito é uma integração normativa de fatos 

segundos valores, revolucionou os estudos jurídicos na época, ao introduzir o processo 

dialético, no qual a norma integra em si e supera a relação fático-axiológica, podendo 

converter-se em fato em um momento do processo, mas somente em função de nova 

integração normativa determinada por novas exigências axiológicas (novos valores) e 

novos fatos.  

A Teoria Tridimensional do Direito de Miguel Reale, desenvolvida em outra área do 

conhecimento,  é apropriada para a análise de elementos que integram o processo de 

regulação – a norma, o fato e o valor, pois o caráter concreto e dinâmico de sua teoria, 

que  a  diferencia  das  demais,  impõe  uma  abordagem  essencialmente  dialética  e 

consistente, possibilitando contribuir para uma melhor compreensão geral da teoria da 

contabilidade.
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2.5.4 TEORIA DOS VALORES

Como  vimos  anteriormente,  o  homem  é  o  valor-fonte  de  todos  os  valores  porque 

somente ele é originariamente um ente capaz de tomar consciência de sua própria valia, 

ou  seja,  de  sua  subjetividade.  Dessa  forma,  toda  ação  humana  consciente  tem  por 

objetivo alcançar determinados fins e esses são escolhidos pelo homem de acordo com 

os valores que ele considera importantes para a sua vida. 

De acordo com Birou (1976, p. 419), o valor corresponde a “capacidade que um objeto 

(coisa, idéia ou outra pessoa) tem de satisfazer um desejo, uma necessidade ou uma  

aspiração humana”.

Japiassú (2001, p. 268) afirma que “a noção filosófica de valor está relacionada por um 

lado àquilo que é bom, útil e positivo; e por outro lado, à de prescrição, ou seja, de algo  

que deve ser realizada”. 

Nesse sentido, ter um valor como algo que nos faz agir é ter uma finalidade da ação, 

denotando um caráter normativo. Os valores têm sido, então, considerados como tipos 

específicos de necessidades (MASLOW, 1954), crenças (ROKEACH, 1973), atitudes 

(LEVY, 1990) ou a combinação de crenças e concepções desejáveis (SCHWARTZ e 

BILSKY, 1987), e de metas, necessidades e preferências (DOSE, 1997). Ainda nessa 

linha, Rokeach (1973, p.20) sugere que  “os valores são representações cognitivas e  

transformações das necessidades”. 

Inglehart (1990), ao afirmar que os valores decorrem mais do processo de socialização 

do que um resultado estrito das condições de escassez vividas pelo homem, sustenta que 

os  indivíduos  não  dão  importância  apenas  ao  que  não  têm,  mas  também ao  que  é 

reconhecido como importante para eles e o que desejam ou temem perder.

De acordo com Schwartz (1999) valores são idéias compartilhadas sobre o bom ou ruim, 

comunicados de forma explícita  ou implícita  aos indivíduos,  por  meio da exposição 

diária aos costumes, leis e normas etc. e que orientam a seleção e a avaliação das coisas 
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e de eventos. Para Kluckholm, apud Ros (2001), valores correspondem a uma concepção 

explícita ou implícita, própria de um indivíduo ou característica de um grupo, sobre o 

que é desejável e que influencia a seleção de modos de conduta, meios e fins de ações 

acessíveis.

Considerando  essas  definições,  podemos  supor  que  valores  afetam a  percepção  e  o 

comportamento, quando os indivíduos apresentam hierarquias de valores próximas, pois 

tendem  a  perceber  os  objetos  e  eventos  de  maneira  similar.  A  similaridade  nas 

interpretações,  por  conseguinte,  poderá  trazer  efeitos  na  comunicação  e  no 

comportamento,  apresentando uma comunicação mais  fluida e  comportamentos mais 

comuns e, conseqüentemente, mais previsíveis do ponto de vista de quem compartilhe o 

mesmo sistema de valores (MEGLINO e RAVLIN, 1998).

Quando se  parte  de  uma teoria  específica  das  necessidades,  pode-se  adequadamente 

reconhecer  o  conteúdo  destas  e  listar  os  valores  que  servem  para  representá-las. 

Portanto, considerar os valores como representações das necessidades, poderá constituir-

se em importante etapa no processo de identificação e compreensão das relações sociais. 

Parra (1983) menciona sete requisitos necessários para este processo: 

• As  necessidades  precisariam  ser  expressas  em  termos  de  valores  e 

possuírem uma aplicação geral.

• Estes  valores  necessitariam  configurar  um  sistema  fechado  em  que 

qualquer necessidade pudesse ser representada.

• Eles deveriam ser classificados de acordo com a sua importância. 

• Os grupos humanos precisariam realizar ou buscar tais valores.

• Eles  deveriam  representar  as  necessidades  que  existem  em  todos  os 

casos.

• Toda  sociedade  precisaria  realizar,  com  maior  o  menor  ênfase,  o 

conjunto proposto de valores. 

• Tais valores deveriam ser adaptáveis às particularidades de cada caso.

Portanto,  ao  identificarmos  as  necessidades,  é  possível  perceber  os  valores  que 

preenchem  os  critérios  supracitados.  Nesse  sentido,  a  Teoria  das  Necessidades  de 

Maslow  (1954)  é  considerada  aqui  para  identificar  o  conjunto  de  valores  básicos 
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definidos como categorias de orientação que são desejáveis e baseados nas necessidades 

humanas e nas pré-condições para satisfazê-las, podendo variar em sua magnitude e nos 

elementos que as constituem.

Apesar  da  controvérsia  sobre  a  adequação  dos  princípios  da  sua  hierarquia  de 

necessidades  (TODT,  1982),  há  um  acordo  sobre  a  existência  e  extensão  destas 

(RONEN,  1994).  A  teoria  de  Maslow  (1954)  além  de  dar  ênfase  às  necessidades 

humanas,  que  incluem  necessidades  fisiológicas,  de  segurança,  amor,  pertença, 

cognitiva,  estética,  estima e auto-realização,  também se refere às pré-condições para 

satisfazê-las. Dessa forma, um conjunto de 24 valores humanos básicos foi identificado, 

sendo detalhados a seguir:

• afetividade  -  representa  a  necessidade  de  amor  e  afiliação,  onde  as 

relações  próximas  e  familiares  são  destacadas,  assim  como  o 

compartilhamento de cuidados e afetos, ou seja, relaciona-se com a vida 

social;

• apoio Social - representa a necessidade de segurança, sendo expressa no 

sentido de não se sentir sozinho no mundo e receber apoio nos momentos 

difíceis;

• auto-direção -  representa a precondição de liberdade para satisfazer às 

necessidades, quer dizer, este valor implica um reconhecimento de auto-

suficiência;

• beleza  –  compreende  as  necessidades  relacionadas  à  estética,  não 

significando uma apreciação de um objeto específico, mas a beleza no 

sentido de um critério transcendental;

• conhecimento  –  se  baseia  nas  necessidades  cognitivas.  Os  indivíduos 

procuram  um  conhecimento  atualizado  e  amplo  para  atender  as  suas 

necessidades;

• convivência - é focada na dimensão pessoa-grupo e apresenta um sentido 

de socialização; 

• emoção – corresponde à necessidade fisiológica de excitação e da procura 

de experiências arriscadas, que devem estar sempre presentes. As pessoas 

que adotam este valor são menos conformadas às regras sociais; 
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• estabilidade pessoal - a necessidade de segurança é representada por este 

valor  e  enfatiza  uma vida  organizada  e  planejada.  Quem assume esta 

orientação visa garantir sua própria existência. Provavelmente configure o 

tipo  motivacional  de  segurança  (SCHWARTZ,  1992),  e  pode  ser 

relacionado com itens específicos, tais como possuir um emprego estável 

(LEVY, 1990) e estabilidade econômica (WALSH et al., 1996);

• estimulação  –  consiste  na  necessidade  fisiológica  de  movimento, 

novidade e variedade de estímulos,  a qual está sempre em atividade e 

ocupado;

• êxito  -  enfatiza ser  eficiente  e  atingir  os objetivos.  Os indivíduos que 

adotam este valor têm uma noção exata de sucesso e buscam essa direção;

• honestidade – é um valor que dá ênfase a um compromisso em relação 

aos  demais,  possibilitando  manter  um  ambiente  apropriado  para  as 

relações interpessoais;

• justiça social - significa a pré-condição de justiça ou igualdade para o 

atendimento das  necessidades,  onde  cada  indivíduo possui  os  mesmos 

direitos e deveres que capacitam uma digna convivência social;

• maturidade – corresponde à necessidade de auto-realização, enfatizando o 

sentido de auto-satisfação de um indivíduo que se considera útil como um 

ser  humano.  Ao  priorizar  este  valor,  há  uma  orientação  social  que 

transcende pessoas ou grupos específicos;

• obediência - destaca a importância de cumprir os deveres e as obrigações 

sociais.   Trata-se  de  uma conduta  individual,  na  qual  os  membros  da 

sociedade  assumem  um  papel  e  se  conformam  à  hierarquia  social 

tradicionalmente imposta;

• ordem social – compreende uma escolha de alguém orientado a padrões 

sociais que assegurem uma vida segura e um ambiente estável;

• poder – os indivíduos que atribuem importância a ele podem não ter a 

noção de um poder socialmente constituído;

• prazer – refere-se à necessidade orgânica de satisfação, em um sentido 

amplo. A sua especificidade se baseia no fato de que a fonte da satisfação 

não é de um tipo específico;
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• prestígio – enfatiza-se a  importância  do contexto social,  ou seja,  a  de 

possuir uma imagem pública que resulte em seu próprio benefício;

• privacidade – o espaço particular considerado necessário para diferenciar 

os  diversos  aspectos  da  vida  pessoal,  reconhecendo,  dessa  forma,  os 

benefícios de ter seu próprio espaço íntimo;

• religiosidade – compreende a  necessidade de segurança,  com a qual  é 

reconhecida a  existência  de  uma entidade  superior,  através  da qual  às 

pessoas podem lograr a certeza e a harmonia social necessárias para uma 

vida pacífica;

• saúde – representa a necessidade de segurança. A sua essência é não estar 

doente, portanto quem adota este valor enfrenta um drama pessoal devido 

ao sentimento de incerteza que está implícito na doença;

• sexual –  é a necessidade fisiológica de sexo, constituindo um padrão de 

orientação para as pessoas ou para aquelas que foram ou são privadas 

deste  estímulo.  É usualmente  tratado  como um elemento  ou  fator  dos 

valores morais ou religiosos;

• sobrevivência – corresponde às necessidades mais básicas, como comer e 

beber. Sua relevância é evidente como princípio-guia na vida daquelas 

pessoas socializadas em um contexto de escassez, como também daquelas 

que atualmente vivem sem os recursos básicos;

• tradição  –  representa  a  precondição  de  disciplina  e  harmonia  na 

sociedade,  sugerindo  um  respeito  aos  padrões  morais  históricos, 

respeitando símbolos e padrões culturais.

Portanto, a Tipologia dos Valores Humanos Básicos, composta pelos vinte e quatro (24) 

valores supracitados, é distribuída por Gouveia (1998) entre três critérios de orientação: 

o pessoal, o social e central, sendo que cada um destes é subdividido em duas funções 

psicossociais:  experimentação e realização (critério pessoal),  normativa e interacional 

(critério  social)  e  de  existência  e  suprapessoal  (critério  central).  O  quadro  a  seguir 

sintetiza a distribuição dos valores básicos:
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Quadro nº 3 - Distribuição de valores básicos 

I-Valores  Pessoais:  Normalmente  quem 

assume  estes  valores  mantém  relações 

pessoais  contratuais,  geralmente  procurando 

obter vantagens.

1.Valores  de  Experimentação: 

descobrir  e  apreciar  estímulos  novos, 

enfrentar  situações  arriscadas  e 

procurar  satisfação  (emoção, 

estimulação e prazer).

2.Valores  de  Realização:  além  da 

experimentação  de  novos  estímulos, 

faz  parte  do  universo  desejável  dos 

seres a autodireção, o êxito, o poder, o 

prestígio e a privacidade.
II-Valores Centrais: A expressão é usada para 

indicar o caráter central ou adjacente destes 

com os valores pessoais e sociais. 

1.Valores  de  Existência:  interessa 

garantir  a  própria  existência  orgânica 

(estabilidade  pessoal,  sobrevivência  e 

saúde).

2.Valores  Suprapessoais:  pessoas  que 

assumem estes  valores  tentam atingir 

seus  objetivos  independentemente  do 

grupo  ou  condição  social  (beleza, 

justiça social, maturidade e sabedoria).

III-Valores Sociais: As pessoas que assumem 

estes  valores  estão  direcionadas  para  estar 

com os outros.

1.  Valores  Normativos:  enfatizam  a 

vida social, a estabilidade do grupo e o 

respeito  para  com  os  símbolos  e  os 

padrões  culturais  (obediência,  ordem 

social, religiosidade e tradição).

2.  Valores  de  Interação:  focalizam  o 

destino  comum  e  a  complacência, 

especificamente;  a  pessoa  que  o 
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assume tem interesse em ser amada e 

ter  uma  amizade  verdadeira,  assim 

como tende a apreciar uma vida social 

ativa  (afetividade,  apoio  social, 

convivência e honestidade).
Fonte: Elaboração própria.

Gouveia (1998) desenvolveu esta Tipologia dos Valores Humanos Básicos, baseada no 

modelo  de  Ronald  Inglehart  e  na  Hierarquia  das  Necessidades  de  Maslow.  Neste 

trabalho adotou-se esta teoria, devido ao fato dela esclarecer melhor e de forma reduzida 

quais  valores são priorizados pelas pessoas nas diferentes culturas,  tendo em vista o 

homem como valor-fonte na teoria tridimensional de Reale. Dessa forma, esse conjunto 

de valores, teorizados por Maslow, representa todas as necessidades e condições para 

satisfazê-las, cujos valores são supostamente universais, no sentido de que todos podem 

reconhecê-los,  embora  adotados  pelos  indivíduos  em  diferentes  amplitudes, 

acompanhando as características e as especificidades de cada cultura.

Compreendendo a  cultura  como toda  ação  e  pensamento  humano  que  se  realiza  na 

história, presume-se que o homem a cria numa tentativa de aproximação desses valores, 

visando, consequentemente, à sua realização.  O indivíduo, então, sempre se encontra 

inserido dentro de uma estrutura de relações sociais, mesmo o desenvolvimento de seu 

senso próprio somente é possível através das interações dentro dessa mesma estrutura de 

relações (WILLMOTT, 1984).

Não obstante, o direito, como fato cultural,  é criado pelo homem como meio para a 

realização de determinados valores considerados importantes por uma dada sociedade, 

tais  como  a  segurança  a  harmonia,  a  paz  social  e,  principalmente,  a  justiça.  Vale 

destacar que John Rawls apud Steinmetz (2001) eleva o valor da justiça como principal 

em relação à eficiência, organização, interesses sociais e bem-estar.

Outrossim, no âmbito do direito, Reale (2005, p. 13) sinaliza para duas perspectivas do 

valor, sendo uma transcendental e outra empírica ou positiva. 

Numa  o  valor  é  condição  transcendental  do  direito,  a  qual  é,  

substancialmente, um processo existencial de opções e de realizações 

77



no  sentido  do  justo:  sob  outro  ângulo,  o  valor  se  atualiza  como  

valoração afetiva, determinante de soluções pragmático-normativas,  

isto  é,  de  sistemas de modelos  destinados a disciplinar  classes  de  

comportamentos futuros, segundo as diversas circunstâncias de lugar 

e de tempo.

Ao  assumir,  então,  uma  posição  em  que  a  objetividade  dos  valores  é  de  natureza 

histórica, os valores consistiriam em projeções da pessoa humana (valor-fonte), os quais 

se  distinguiriam dos objetos ideais  por  alguns  aspectos  que  o vinculam ao processo 

histórico  que  seriam:  a  realizabilidade (valor  que  não  se  realiza  é  utopia);  a 

inexauribilidade (sempre há justiça a realizar); a transcendentalidade (uma sentença justa 

não  é  toda  a  justiça);  a  polaridade (só  se  compreende  um  valor  pensando-o  na 

complementaridade  do  seu  contrário).  Possibilidade  e  realizabilidade  são,  portanto, 

qualidades  inseparáveis  do  valor  e  da  experiência  jurídica  enquanto  experiência  de 

valores (REALE, 2005, p. 94).

Tendo em vista que o estudo da axiologia é peça-chave no pensamento jusfilosófico de 

Reale  e,  consequentemente,  em nosso  estudo,  torna-se necessário  identificar  as  suas 

características  a  fim  de  percebê-las  no  processo  normativo  que  irá  disciplinar  uma 

situação de fato referida a determinados valores. Então, podemos observar as seguintes 

características dos valores (GARCIA, 1999, p. 21-23):

a) bipolaridade;

b) implicação recíproca;

c) referebilidade;

d) preferibilidade;

e) objetividade;

f) historicidade;

g) inesgotabilidade e inexorabilidade.

Outros aspectos devem ser considerados, como a compreensão da pluralidade de valores, 

na  qual  cabe discutir  a  sua validade (se  são válidos ou não e  quais  valem mais)  e, 

também, o fato de os valores não se reduzirem nem a uma medida comum e nem ao 

estabelecimento de um sistema de prioridades.
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Com a  teoria  dos  valores e  a  experiência  histórica  podemos  interpretar  os  fatos  da 

experiência  cultural  que  influenciam  e,  de  certa  forma,  fazem  parte  da  regulação 

contábil. Nesse sentido, Miguel Reale, ao incluir uma esfera axiológica no direito por 

meio  da  Teoria  Tridimensional, estabelece  certos  fundamentos  capazes  de  tornar 

possível essa interpretação de forma concreta (sempre presente nas manifestações da 

vida humana) e dinâmica (em permanente diálogo).  Assim, a  natureza e o efeito da 

contabilidade podem ser reformulados com o tempo e a cultura, pois uma hegemonia 

pode ser alterada já que não é estática (BOOTH e COCKS, 1990). 

As  valorações,  portanto,  são  ingredientes  do  processo  cultural  inseparáveis  da  vida 

cotidiana, cujas regras de conduta pressupõem um processo político, um envolvimento 

com  negociações,  barganhas,  permutas  e,  até,  a  utilização  de  força,  as  quais 

possivelmente estão impregnadas de valor (REALE, 2005).

2.6 GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL

O objetivo primordial da divulgação das Demonstrações Financeiras, de acordo com a 

teoria contábil,  é prover os interessados de informações contábeis necessárias para a 

tomada  de  decisões,  em  observância  das  normas  vigentes.  Todavia,  a  flexibilidade 

contida nas normas possibilita certo grau de subjetividade na geração e na evidenciação 

de informações contábeis. A sua justificativa decorre do fato que os padrões contábeis, 

originados  dos  órgãos  reguladores,  não  alcançam  todas  as  situações  possíveis. 

Consequentemente,  determinadas  situações  nas  quais  a  regulamentação  é  flexível, 

permitem que os gestores utilizem a sua discricionariedade na definição dos critérios 

contábeis  que  serão  adotados,  ou  seja,  quando  e  como  os  eventos  econômicos 

decorrentes das transações da entidade serão reconhecidos, mensurados e divulgados.

Como premissa deste estudo, consideramos gerenciamento da informação contábil como 

tradução de  earnings management  e  balance sheet managemen.   Cardoso (2005, p.18) 

traduz e amplia a definição de Healy e Wahlen (1999) afirmando que o gerenciamento 

de informações contábeis.
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Ocorre  quando  os  gestores  utilizam  critérios  discricionários  

(judgment), para alterar as demonstrações contábeis e para enganar 

(mislead)  alguns  usuários  dessas  demonstrações  sobre  o  efetivo 

desempenho  econômico  da  entidade,  ou  para  influenciar  os  

resultados  contratuais  (contractual  outcomes)  que  dependem  dos  

números  contábeis  divulgados.  Interessante  observar  que  essa 

definição  não  restringe  o  julgamento  discricionário  à  escolha  de  

práticas  contábeis  (judgment  in  financial  reporting),  que  

normalmente implica na escolha do momento de reconhecimento de  

receitas  e  despesas  (accruals)  e  dos  critérios  de  mensuração 

patrimonial – avaliação de estoques, avaliação de investimentos em  

participações societárias, reavaliação e depreciação de imobilizado 

etc.  –,  mas transcende a isso,  é  o  que ocorre  quando os  gestores  

manipulam a efetiva atividade operacional (structuring transactions)  

da  entidade  para  alcançar  determinados  objetivos,  como  enviar  

mercadorias aos clientes sem que eles tenham solicitado e oferecer  

descontos extraordinários, normalmente na véspera do encerramento 

do  período  contábil  para,  com  isso,  aumentar  as  vendas 

contabilizadas  e  aumentar  o  giro  dos  estoques;  como  reduzir  os  

gastos com pesquisa e desenvolvimento, para aumentar os lucros e o  

saldo de caixa.

Nesse sentido, a revisão bibliográfica buscou identificar estudos sobre a participação dos 

gestores  nas  informações  contábeis  das  organizações  e,  também,  sobre  as  diversas 

terminologias oriundas da literatura científica, cuja manipulação ou gerenciamento que 

resulta na escolha entre os possíveis critérios contábeis decorre de uma variedade de 

estímulos  e  que  pode  ocasionar  relevantes  conseqüências  para  os  usuários  dessas 

informações. 

Hepworth (1953) publicou um dos primeiros estudos sobre manipulação contábil, cujo 

objetivo era estabilizar os lucros a partir da redução das suas variações ao longo do 

tempo, prática denominada na literatura como income smoothing,  atribuindo um maior 

estímulo por parte dos gestores para a amenização do resultado em face da tributação 

sobre o lucro. 
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A pesquisa realizada por White  (1970) teve como objeto a tomada discricionária de 

decisões contábeis pelos gestores, com o objetivo de elevar o lucro por ação.  Já os 

estudos desenvolvidos por Healy (1985), DeAngelo (1986) e Napier (2001) admitem que 

a  manipulação  contábil  somente  é  possível  pelo  fato  de  os  princípios  contábeis  não 

conseguirem abranger todas as situações que envolvem os eventos contábeis.

Os  conceitos  relativos  ao  gerenciamento  de  resultados  ou  da  informação  contábil 

apresentam alguns aspectos convergentes, como a discricionariedade dos gestores e a 

obtenção de resultados desejados. De acordo com Mohanran (2003), o gerenciamento de 

resultado ocorre quando os gestores tomam decisões, não por motivos estratégicos, mas 

somente com a intenção de modificar os resultados da empresa. Não obstante, Amat e 

Gowthorpe (2004) afirmam que esse gerenciamento de informações contábeis implica 

mudança  do  resultado  financeiro  empregando opções  contábeis,  estimativas  e  outras 

práticas possibilitadas pela regulação contábil.

Healy  e  Wahlen (1999)  sustentam que  quando os  gestores  utilizam seu arbítrio  nos 

relatórios  contábeis  ou  nas  estruturas  das  transações  para  alterar  os  resultados 

divulgados,  enganando  alguns  stakeholders10 sobre  o  desempenho  econômico  da 

empresa,  ou  para  influenciar  o  efeito  de  contratos  que  dependam de  demonstrações 

contábeis  divulgadas,  estão  gerenciando  informações  contábeis.  Já  Schipper  (1989) 

conceituou  o  gerenciamento  de  informações  contábeis  ou  de  resultados  como  a 

intervenção  intencional  no  processo  de  elaboração  das  demonstrações  contábeis, 

objetivando benefícios particulares.

Um aspecto relevante nesse estudo e que merece destaque se refere à distinção entre o 

Gerenciamento de Informações contábeis e o instituto da fraude.  Cosenza e Grateron 

(2003, p. 8) entendem que fraude é a mesma coisa que gerenciamento de resultados. 

Entretanto,  Dechow  e  Skinner  (2000,  p.  239)  consideram  que  enquanto  o 

“gerenciamento  de  resultados”  é  praticado  em consonância  aos  princípios  contábeis 

generalizadamente  aceitos,  a  “fraude”  é  praticada  mediante  violação  dos  princípios 

contábeis generalizadamente aceitos. 

10 Segundo Freeman (1984., p. 174) é considerado stakeholder qualquer grupo ou indivíduo que possa 
afetar ou é afetado pelos objetivos organizacionais. O conceito apresentado por Clarkson (1995, p. 5) 
remete a pessoas ou grupos que têm ou reivindicam propriedade, direito ou interesse em uma corporação e 
em suas atividades passadas, presentes e futuras.
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Martinez  apud Cardoso  (2005)  entende  que  o  gerenciamento  de  resultados  ou 

informação contábil (CARDOSO, 2005) é operado dentro dos limites da regulamentação 

contábil, circunstância em que o gestor usa seu poder discricionário nas situações em 

que  a  legislação  lhe  possibilita  tal  exercício.  Park  e  Shin  (2004)  afirmam que  essa 

manipulação se distingue dos resultados fraudulentos porque, enquanto estes violam os 

Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP),  o gerenciamento de resultados ou 

informações contábeis não o faz.

Stolowy e Breton (2003) defendem que a manipulação praticada por atos enquadrados 

fora de alcance da legislação ou dos padrões contábeis enseja fraude. Nessa linha, Brow 

(1999)  define  que  o  gerenciamento  decorre  da  utilização  de  ferramentas  dentro  da 

fronteira dos princípios contábeis geralmente aceitos e que as ações para influenciar os 

resultados praticados fora de tais limites consistem em fraude.

Como pode ser observado, o “divisor de águas” entre o gerenciamento e fraude – para 

esses autores – é o GAAP.  Contrariamente a essa corrente literária, a Resolução CFC nº 

820/1997  expressa  como  definição  para  fraude  o  “ato  intencional  de  omissão  ou 

manipulação  de  transações,  adulteração  de  documentos,  registros  e  demonstrações  

contábeis”.

Como pode ser observada, a intencionalidade é apontada pelo CFC como importante 

aspecto  na  caracterização  da  fraude  contábil.  A  intencionalidade  do  ato,  também,  é 

destacada por Cardoso (2005, p. 134) ao fazer a sua distinção entre o gerenciamento de 

informações contábeis e a operação fraudulenta, onde faz a seguinte consideração:

Entendo  não  ser  adequada  a  adoção  dos  Princípios  Contábeis  

Generalizadamente  Aceitos  (GAAP)  como  fronteira  entre  

Gerenciamento da Informação Contábil e Fraude Contábil. Sugiro,  

pois, que tal distinção considere a intenção do agente, a essência de  

sua ação e não simplesmente a formalidade das práticas contábeis.  

Então,  o  dolo,  o  objetivo  de  desinformar,  deverá  ser  punido  

independente de regras contábeis.

Outrossim, dentro da abordagem deste estudo, as opções feitas pelos gestores no tocante 

às práticas contábeis ou operacionais adotadas serão classificadas como “fraude” quando 
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escolhas  tiverem  por  objetivo  prejudicar  terceiros,  ou  seja,  quando  houver 

intencionalidade  no  ato  de  desinformar;  no  caso  contrário  serão  classificadas  como 

gerenciamento de informação contábil.

Quanto às razões que conduzem os gestores à manipulação de informações contábeis ou 

de resultados, Napier (2001) destaca duas, sendo a primeira decorrente do fato que os 

princípios contábeis geralmente aceitos não abrangerem todas as situações possíveis, e a 

segunda, de que os gestores possuem alguma possibilidade de opção quanto à prática 

contábil a ser adotada, apesar da existência de uma estrutura de regras contábeis. Dessa 

forma, de acordo com Healy (1985), DeAngelo (1986) e Napier (2001), isso passa a ser 

um estímulo para que os gestores tomem decisões relacionadas a interesses que não 

estão vinculados à prática de uma melhor técnica contábil.

Scholes, Wilson e Wolfson (1992) ao analisarem o comportamento das empresas, nos 

Estados  Unidos  da  América,  verificaram  que  estas  diferiam  o  reconhecimento  das 

receitas e aceleravam o reconhecimento das despesas visando à redução do resultado, no 

período que antecedia a vigência da nova regulamentação tributária de 1986, e, com isso 

, reduziam o pagamento dos tributos. Logo, a manipulação da informação contábil ou de 

resultados apontava para um outro incentivo, de regulação não-contábil, a de redução da 

base de cálculo de tributos.

Outros pesquisadores como Black, Sellers e Manly (1998) estudaram o comportamento 

de gerenciamento de informações contábeis, concentrando-se na opção do momento da 

venda de ativos em contextos de regulamentação que prevêem a reavaliação dos ativos. 

McNichols e Wilson (1988) realizaram pesquisas voltadas para a utilização das despesas 

de provisão para créditos de liquidação duvidosa, em entidades não financeiras, com a 

finalidade de gerenciamento de informações.

Arya et al. (2003) ao afirmarem que a discricionariedade contábil é fundamental para se 

adotarem práticas contábeis mais eficientes, colocam em questão a dicotomia substância 

e forma, na qual a conformidade às normas pode se constituir em entrave na busca da 

desejada eficiência  econômica.  A essência sobre a forma, considerada uma premissa 

orientadora,  é  fundamental  para  que a  contabilidade  atinja  seus  objetivos  (LOPES e 

MARTINS, 2005, p. 126).
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Nesse contexto, ao invés da esperada convergência, no ambiente de regulação, entre o 

modelo prescrito por entes reguladores e a escolha de práticas contábeis, deslinda-se o 

exercício de manipulação de resultados (MARTINEZ, 2001) ou de informação contábil 

(CARDOSO, 2005) pelos gestores. Um provável conflito de interesses ou de objetivos, 

causado pelo distanciamento entre valores envolvidos nessa relação, pode justificar a sua 

ocorrência. Tendo em vista que os procedimentos e práticas “são considerados os meios  

para a obtenção dos objetivos da contabilidade” (LOPES e MARTINS, 2005, p. 122) e 

que ter um valor como algo que nos faz agir é ter uma finalidade da ação (REALE, 

2005),  a  inclusão  do  elemento  axiológico  “realizando-se  ao  longo  do  processo  

histórico” (REALE, 1996, p. 108), na análise da regulação das práticas contábeis à luz 

do gerenciamento de resultados, pode contribuir no sentido de identificar tanto os fatores 

capazes  de  influenciar  a  manipulação  de  resultados  das  Demonstrações  Contábeis, 

quanto os que influenciam a elaboração das regras de conduta. 

Portanto, fatores como o alinhamento às normas internacionais, as exigências relativas à 

transparência e clareza nas relações entre as partes envolvidas no processo contábil, a 

tendência em priorizar a essência em relação à forma, o crescente fluxo de investimentos 

estrangeiros, a complexa estrutura legal e tributária e o dinâmico ambiente empresarial e 

de informação, podem acenar para o surgimento de novos valores e para a consolidação 

de  tradicionais  atributos,  considerados  fundamentais  na  estrutura  conceitual  da 

contabilidade,  para  a  consagração  das  normas  contábeis  definidas  pelos  entes 

reguladores.
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3. ANÁLISE DA REGULAÇÃO DA PRÁTICA CONTÁBIL

Este  capítulo  apresenta  o  desenvolvimento  da  análise  tridimensional,  abordando  a 

correlação,  dinâmica  e  concreta,  entre  norma,  fato  e  valor;  o  processo de regulação 

contábil na perspectiva tridimensional; e a escolha das práticas contábeis. 

3.1 NORMA, FATO E VALOR

A seção aborda a relação entre cultura, história e valores; a identificação dos elementos 

que compõem a análise tridimensional; e a análise da validade do processo normativo.

3.1.1 CULTURA, HISTÓRIA E VALORES

Os  termos  cultura,  história  e  axiologia  estão  inter-relacionados,  num  processo 

complementar e dialético, e se constituem na base da teoria tridimensional do direito 

adotada na análise do processo de regulação das práticas contábeis.

No dinâmico processo de transformações que envolvem as relações sociais, o pensar e o 

agir  são  constantemente  modificados  e  ampliados  por  nós.  Esta  capacidade  de 

transformar a natureza torna possível a cultura. Levi-Strauss (1976) define cultura como 

um sistema simbólico que corresponde a uma criação acumulativa da mente. De uma 

forma mais  pragmática,  Reale  (2005)  afirma  que  cultura  pode  ser  definida  como o 

acervo de bens objetivados pelo espírito humano na realização de seus fins específicos.

Nesse  sentido,  o  mundo  cultural  é  um sistema  de  significados  já  estabelecidos  por 

outros, de modo que, ao nascer, encontramos um mundo de valores já dados, no qual 

iremos nos situar. Até na própria emoção, que nos parece uma manifestação espontânea, 

ficamos à mercê de regras que educam desde a infância a nossa expressão (ARANHA, 

2003, P. 25).

Como consequência da consciência cultural, cujas fronteiras dos relacionamentos com o 

meio se ampliam, uma percepção mais acurada da realidade surge para compreendermos 
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a estrutura das relações e das necessidades que irão estabelecer os valores e as regras de 

conduta que nortearão a construção da vida social, política e econômica.

Samuels  e  Oliga  (1982,  p.  69-87)  defendem  que  onde  há  diferenças  culturais, 

econômicas,  sociais,  políticas  e  contextuais,  entre  países  ou  sociedades,  o  problema 

relativo a padrões contábeis adequados terá diferente significado tanto conceitual quanto 

contextual.

Em todos  os  tempos e  lugares  têm ocorrido  mudanças.  Os  hábitos,  introduzidos  de 

maneira  gradativa,  que  ordenam de  forma  organizada  a  sociedade  são  orientados  e 

reorientados pela nossa maneira de pensar, valorar e agir.  Nesse movimento de ação 

consciente  sobre o mundo e de contínuo processo de valores é  construída a  própria 

história.

As civilizações representam diferentes concepções ou interpretações  

do  mundo,  correspondentes  a  uma  época  ou  momento  histórico  

determinado. O traço característico que diferencia as civilizações dos  

meros momentos históricos é o agrupamento axiológico peculiar que  

cada uma delas representa (GARCIA, 1999, p. 60).

Ao  longo  da  história  ocorrem  mudanças  que  Kuhn  classifica  como  revoluções 

científicas11. Nessas mudanças de paradigmas12, fruto de crises histórico-culturais, tanto 

as teorias quanto as explicações conceituais da realidade,  do homem, da história,  da 

filosofia etc. sofrem mudanças (KUHN, 1970). Segundo Aranha (2003, p. 26) “estamos 

vivendo  a  era  da  sociedade  da  informação,  gestadas  pelas  grandes  descobertas  

tecnológicas”, e a contabilidade, como sistema de informação e avaliação destinado a 

prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira, 

física e de produtividade, assume importante papel nesse ambiente cultural. 

Jaggi (1973, p. 75-84) concluiu seu estudo sobre o impacto do ambiente cultural e da 

orientação  de  valores  individuais  na  evidenciação  da  informação  financeira  que  a 

experiência  de  países  economicamente  desenvolvidos  na  elaboração  de  princípios 

11 mudanças bruscas nas interpretações teórico-científicas e nas interpretações do mundo (KUHN, 1970).
12 Thomas Kuhn utiliza o termo em sua análise do processo de formação e transformação das teorias 
científicas.
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contábeis não pode ser efetivamente transferida para países em desenvolvimento, tendo 

em vista diferenças de ambientes culturais, o que provavelmente não provocariam os 

mesmos resultados. A literatura aponta no sentido de que os sistemas contábeis refletem 

os fatores sociais, econômicos, éticos, educacionais, legais, políticos e culturais a que 

estão inseridos, da mesma forma a organização da profissão contábil e o processo de 

estabelecimento de normas contábeis.

A relação da cultura com a história é explicada pelo fato de a realidade humana ter sido 

projetada e concretizada através dos diferentes ciclos históricos, nos quais a cultura se 

desenvolve (GARCIA,1999, p. 46). 

Quanto a relação da cultura com a axiologia, Garcia (1999, p. 46) esclarece que: 

Toda  a  realidade  humana  é  cultural  e  se  constitui  graças  às  

diferentes seleções que o homem realiza na história. As objetivações  

dessas  seleções  ou  estimativas  sobre  a  realidade  transcendente  

constituem o mundo da cultura, que a partir do que foi previamente  

dito, só pode ser axiológico e impregnado de algum valor.

Daí o termo historicismo axiológico incorporado por Reale na sua fundamentação de 

realidade cultural e axiologia. A sua expressão compreende duas idéias fundamentais:

1ª) A relação essencial  estabelecida entre axiologia e  cultura,  assim 

como história  e  cultura,  entendendo esta  como a  realidade  humana 

objetivada pelo espírito, ao longo da história.

2ª) A convicção profunda de que a axiologia não pode ser desvinculada  

da sua relação com a história. Os valores são o fruto das diferentes  

projeções  do  espírito  humano  sobre  a  natureza,  desenvolvendo-se  e  

manifestando-se ao longo da história (GARCIA, 1999, p. 46).

Portanto, a vida especificamente humana é cultural e por isso mesmo axiológica, sendo o 

fruto das diferentes transformações que o homem imprime na natureza (GARCIA, 1999, 
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p. 101), onde a pessoa é definida como “ser essencialmente axiológico” (REALE, 1977, 

p.225). O valor, então, “age como conteúdo ou como ingrediente essencial da realidade  

estudada” (REALE, 1996b, p. 8). 

A  compreensão  da  teoria  normativa  e  das  práticas  contábeis,  em  relação  ao  papel 

exercido  em  determinado  contexto  histórico  e  cultural,  pode  ser  facilitada  pelo 

conhecimento de seu processo axiológico como ocorre  com as demais atividades  de 

natureza  humana.  Tal  fato  decorre  da  contabilidade  resultar  da  convergência  de 

fenômenos  de  ordem  econômico,  político,  social,  cultural,  etc.  (DIAS  FILHO  e 

MACHADO, 2004, p. 54).  Neste processo devemos considerar a dialeticidade dos fatos 

e dos valores proposto por Reale (1977, p. 171):

O problema dos valores não pode ser colocado fora da história, pois 

é  nela  que  se  manifestam  e  adquirem  sentido,  como  sínteses 

constantes das decisões humanas (dever ser) sobre o real.

A partir daí é possível compreender a importância da cultura no contexto do fenômeno 

da regulação e, consequentemente, sua relação com a axiologia e a história, ou seja, “não 

pode ser entendido sem levar em conta o papel da cultura nas diversas manifestações 

histórico-axiológicas” (REALE, 1996c, p. 83).

No  que  tange  aos  valores  humanos,  prima-se  pela  diferenciação  entre  o  que  é 

considerado essencial e o que é secundário para o indivíduo, pois eles revelam tanto a 

relação  com  o  comportamento  e  as  opções  de  vida  dos  indivíduos,  quanto  a  sua 

preferência no que diz respeito ao que tem ou não significado (TAMAYO, 1988). Um 

valor, então, tem um forte componente de desejabilidade social, ou seja, não diz respeito 

apenas ao que a pessoa quer para si, mas também o que a pessoa deveria querer para a 

sociedade.

Entre os valores sociais, caracterizados por se direcionarem aos outros e se relacionarem 

com os interesses coletivos (GOUVEIA, 2003), destacamos os valores normativos por 

enfatizarem a vida social, a estabilidade do grupo e o respeito para com os símbolos e 

padrões culturais  que prevaleceram durante anos,  sendo a  ordem  apreciada acima de 

tudo (obediência, ordem social, religiosidade e tradição).
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Considerando, então, o aspecto normativo como valor social, cujo critério de orientação 

se refere, essencialmente, aos interesses coletivos, é possível estabelecer uma relação 

entre estes valores e as necessidades que estão inseridas numa determinada realidade 

histórico-cultural, podendo, com isso, perceber o estado da sociedade e fazer sentir o 

reflexo das mudanças sociais provocadas pelas ações do homem. Vale destacar que pode 

existir distanciamento entre as aspirações sociais (valores), baseadas nas reais necessidades 

informacionais dos usuários das Demonstrações Contábeis, e as normas emitidas pelos entes 

dotados de autoridade normativa.

Toda ação humana consciente tem por objetivo alcançar determinados fins e esses fins 

são escolhidos pelo homem de acordo com os valores que ele considera importantes na 

sua vida (CELLA, 2005). Em função desses fins e inspirado por eles, o homem cria a 

cultura numa tentativa de aproximação a esses valores.  Da mesma forma, pela ótica 

normativa, os objetivos da contabilidade também são conscientemente fundamentados 

por  determinados  valores  que  estão  inseridos  em  um  contexto  histórico-cultural.  O 

resultado é a fixação de padrões, cujos mecanismos contábeis são claramente de criação 

humana, com indício de forte desejabilidade social. 

No  tocante  a  existência  desses  valores  histórico-culturais,  também  se  defende  a 

existência de valores constantes que não deixam de existir com o passar do tempo, e 

permanecem gravados na consciência histórica (REALE, 1994, p. 218), ou seja, “uma 

vez  elevados  à  categoria  de  consciência  coletiva,  determinados  valores  se  tornam 

semelhantes a entidades ontológicas, adquirindo um caráter permanente e definitivo” 

(REALE, 1994, p. 162).

É  a  razão  pela  qual  o  sistema  das  invariantes  axiológicas  defendidas  por  Reale 

circunscreve  o  universo  da  cultura,  nos  impelindo  em  busca  dos  valores  éticos, 

religiosos, estéticos, políticos, econômicos e sociais, tendo como causa o nosso espírito 

subjetivo que é uma realidade intuída como autoconsciência e comprovada ao longo do 

processo histórico, que é de incessante inovação e criação. Esses valores, reconhecidos 

de forma racional e coletiva, transformam-se em valores fixos e universais, orientando a 

humanidade como autoconsciência do espírito (GARCIA, 1999, p. 68).

89



Gerboth apud Hendriksen e Van Breda (1999, p. 85), afirma o seguinte:

A chave da objetividade contábil, tanto na fixação de padrões quanto  

na  prática,  reside  onde  sempre  tem  estado:  nos  valores  –  na  

integridade e na responsabilidade individual – dos que praticam a 

contabilidade. Com esses valores, a contabilidade conta com tudo de  

que precisa para alcançar o mais alto grau de objetividade de que os  

profissionais  são  capazes.  Sem  tais  valores,  é  impossível  atingir  

objetividade de qualquer espécie.

Dessa forma observamos a  presença de  alguns valores inseridos na maior  parte  dos 

estudos  que  envolvem  a  geração  de  padrões  contábeis,  tais  como  a  integridade  e 

responsabilidade.  Seriam  tipos  de  valores  fundamentais?  A  inclusão  do  elemento 

axiológico na análise do processo de regulação contábil pode ajudar a responder esta 

questão.

A importância da relação entre as “invariantes axiológicas” ou “constantes axiológicas” 

e a atividade eminentemente axiológica-normativa consiste em conceber a influência de 

valores considerados essenciais no processo de regulação contábil ao longo do tempo, 

expressando a correlação existente entre história,  cultura e axiologia, e, também, em 

buscar uma nova orientação de conduta. Gerboth apud Hendriksen e Van Breda (1999, 

p. 85) conclui ainda que:

Quando a contabilidade é desafiada como nunca o foi, é preciso que  

consiga orientação a partir de seus valores, e não de seus conceitos;  

deve buscar segurança em sua conduta profissional,  e não em sua 

estrutura intelectual.
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Ilustração 5 - Fundamentos da Teoria Tridimensional do Direito

HISTORICISMO AXIOLOGIA CULTURA 

     FATO

   NORMA

    VALOR

                            

Fonte: Elaboração própria.

3.1.2  IDENTIFICAÇÃO  DOS  ELEMENTOS  QUE  COMPÕEM  A  ANÁLISE 

TRIDIMENSIONAL (NORMA, FATO E VALOR)

Dos três elementos fundamentais apontados na Teoria Tridimensional do Direito,  no 

âmbito da ciência jurídica, a norma e o fato surgem da seguinte forma:  “o elemento 

norma, como medida de concreção do valioso no plano da conduta social; o elemento  

fato como condição de conduta” (REALE, 1996, p. 509).

A norma, no plano do dever-ser, pode ser caracterizada como uma ordem dirigida a 

regular  a  conduta  humana  e  que  deve  ser  observada  na  preservação  dos  interesses 

comunitários.  Se  a  norma,  então,  estatui  uma  conduta  humana  que  deve  ser,  ela 

apresenta  o  sentido  de  um  querer,  de  um  ato  de  vontade,  constituindo-se  numa 

prescrição.  Assim o  dever-ser  é  o  sentido  subjetivo  de  todo  ato  de  vontade  de  um 

indivíduo que intencionalmente visa à conduta ou prática de outro.

Norma

Valor

Fato
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Este sentido subjetivo constitui também o aspecto objetivo quando a conduta, a que o 

ato intencionalmente se dirige, é considerada obrigatória e possibilita até mesmo a sua 

exigência por meio de instrumentos formais de coação diante das práticas consideradas 

indesejáveis e/ou prejudiciais aos objetivos estabelecidos. 

Surge,  então,  uma  questão  fundamental  no  presente  estudo:  Como  explicar  o 

distanciamento ou o ponto de distinção entre o dever-ser subjetivo e objetivo da norma? 

O fundamento vinculativo das condutas talvez revele as conexões necessárias para a 

compreensão das práticas contábeis adotadas pelos entes regulados. Daí a importância da 

análise “da correlação entre aqueles três elementos de natureza funcional e dialética” 

(REALE, 2005, p. 57).

Portanto, como terceiro componente, o valor emergiu como intuição primordial. Nesse 

sentido, buscamos identificar na literatura contábil tanto o conceito de norma, quanto o 

de fato contábil, objetivando, com isso, analisar aspectos conceituais envolvidos nesta 

interdisciplinaridade  e,  também,  observar  a  presença  destes  elementos  no  processo 

axiológico-factual-normativo,  destacando  a  posição  do  valor  como  “elemento  de 

mediação dialética entre fato e norma” (REALE, 2005, p. 153).

Quadro 4 – Comparativo conceitual transdisciplinar

Conceito Jurídico Conceito Contábil

Fato  jurídico: O  conceito  de  fato  surge 

como momento de um processo, um elo de 

encadeamento dos atos humanos, quer em 

função de atos anteriores, quer em razão da 

natureza.  O fato  é  algo  que  somente  o  é 

enquanto se situa no envolver da história, 

recebendo  significado  no  contexto  ou  na 

estrutura em que ele ocorre (REALE, 2005, 

p. 95).

Fato contábil: É qualquer ocorrência que 

modifique  o  patrimônio,  seja  decorrente 

ou  não  de  negócio  realizado  pela 

administração.  A  expressão  fatos 

contábeis é mais abrangente, pois inclui os 

fatos administrativos13.

“Os atos praticados pelos administradores 

ou  donos  da  empresa,  que  afetam  o 

patrimônio  empresarial  são  denominados 

fatos  administrativos  ou  contábeis” 

(PADOVEZE, 2004).

13 Fato administrativo ou fato de gestão é qualquer negócio realizado pela administração que modifique o 
patrimônio da empresa, em termos de qualidade ou quantidade.
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“São os eventos (de natureza econômica, 

em sua maioria) que provocam alterações, 

e  que  são  registrados  pela  contabilidade 

em função de uma planificação anterior” 

(IUDÍCIBUS et al., 1983, p.99).

“Qualquer  alteração  nos  elementos 

constitutivos do patrimônio é considerada 

um fato contábil (ou fato administrativo)” 

(CREPALDI, 2003, p. 50).

“São  ocorrências  que  se  registram  no 

patrimônio,  trazendo-lhe  variações 

específicas ou quantitativas. São todos os 

acontecimentos suscetíveis de registro, ou 

contabilização,  donde  a  designação  de 

contábeis” (FRANCO, 1997, p. 58).
Norma  Jurídica: é  considerada  a  forma 

que  o  jurista14 usa  para  expressar  o  que 

deve ou não deve ser feito para a realização 

de um valor ou impedir a ocorrência de um 

desvalor,  integrando  algo  da  realidade 

social  numa  estrutura  regulativa 

obrigatória.

(REALE, 2005, p. 125)

Norma  contábil:  é  regra  complementar 

obediente  aos  princípios  fundamentais, 

considerada necessária como o padrão de 

conduta  para  o  registro  de  fatos  e 

elaboração  de  demonstrações  e 

informações contábeis. 

“São  convencionais  e  não  fundamentais 

para o registro de fatos e elaboração das 

demonstrações  e  informações  contábeis, 

devendo  ser  interpretadas  como  regras 

complementares,  obedientes  aos 

princípios  fundamentais,  e  necessárias 

como  padrões  de  conduta  ou  guias-de-

orientação  para  o  exercício  profissional” 

(FRANCO, 1997, p. 208).

“São  diretivas  de  natureza  operacional. 

Alicerçadas  nos  princípios  e  a  eles 

subordinadas,  são  comandos  que 
14 Miguel Reale, no desenvolver de sua Teoria Tridimensional do Direito, atribui à figura do “jurista” uma 
posição que serve tanto para as funções de legislador, quanto para as de juiz de direito.
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determinam  o  que  deve  ser  feito.  São 

critérios,  métodos,  procedimentos  ou 

técnicas.  Norma  é  uma  indicação  de 

conduta  obrigatória”  (NIYAMA  et  al., 

2001, p. 315).

O valor, por ser considerado apenas no modelo proposto por Reale (2005), é definido 

como elemento de mediação dialética entre fato e norma, sendo, ele mesmo, a expressão 

de um desenvolvimento histórico no plano das estimativas.

O caráter concreto e dinâmico da tridimensionalidade realeana, no qual FATO, VALOR 

e  NORMA estão  sempre  presentes  e  correlacionados  em qualquer  expressão  social, 

possibilita  olhar  a  contabilidade  como  uma  dimensão  da  vida  humana  revelando  a 

dialeticidade que envolve esses três elementos. Tal perspectiva, de certa forma, amplia a 

discussão em torno dos diversos enfoques que podem ser adotados na orientação de 

pesquisas e solução de problemas contábeis, tendo em vista que uma vez presentes e 

relacionados  esses  três  elementos  em  qualquer  expressão  da  atividade  contábil,  as 

questões éticas, legais, fiscais, institucionais, sociais, históricas e/ou estruturais poderiam 

ser observadas como faces de um único paradigma, o tridimensional. Nesse novo olhar, 

ao reconhecer a coexistência dos aspectos oriundos das mais diversas ciências sociais 

(antropologia, sociologia, economia, história, etc.) no plano cultural e no processo de 

construção dos  valores  do homem, não caberia  apenas  a  uma determinada  visão ou 

disciplina compreender de forma unitária o fenômeno contábil.

Reale (2005, p. 123) ao apresentar a nomogênese jurídica como símbolo da expressão 

dialética de sua teoria, nos possibilita fazer uma analogia com o processo de emissão de 

normas  no  campo  contábil:  as  normas  prescritas  podem  ser  formadas  de  contínuas 

“intenções de valor”  (V1, V2, V3)  que incidem sobre um determinado evento ou uma 

“base  de  fato  contábil”  (F),  refletindo-se  em  várias  direções  normativas,  e  se 

convertendo em norma contábil (N) em virtude da inferência de poder (P). 

94



Ilustração 6 - Analogia da nomogênese jurídica15

 
Fonte: adaptado de Reale (2005, p. 123).

Portanto,  como fachos luminosos,  os  valores  atuam na  realidade  social  (fato)  e  são 

convertidos em um sistema dinâmico de normas, cada uma delas correspondente a uma 

decisão.  Notamos, então, que a norma contábil não pode surgir espontaneamente dos 

atos e dos valores, pois ela não pode prescindir da apreciação da autoridade, ou seja, de 

quem define a oportunidade e conveniência da norma a ser consagrada (REALE, 2005).  

No Brasil,  os  diversos  conjuntos de conhecimentos  contábeis  (postulados,  princípios 

fundamentais,  convenções,  normas,  instruções,  padrões,  deliberações,  procedimentos 

etc.) algumas vezes conflitam entre si. A possibilidade de aplicação de sanções pela não 

obediência às normas estabelecidas, em cada esfera de competência, tendo em vista o 

poder  legalmente  ou  legitimamente  investido,  agrava  a  delicada  situação  dos  entes 

regulados.  Uma  típica  situação  punitiva  é  a  que  se  refere  ao  não-atendimento  dos 

princípios  fundamentais  de  contabilidade  e  das  normas  brasileiras  de  contabilidade 

(NBC)  por  parte  dos  profissionais  de  contabilidade,  pois  tal  inobservância  constitui 

infração disciplinar com penalidades previstas no Código de Ética do Contabilista.

Ora, se um determinado evento ou fato econômico a ser disciplinado é o mesmo a ser 

observado por qualquer tipo de órgão regulador (legal ou profissional), não seriam as 

intenções de valor que orientariam a direção normativa de cada emissor  de normas, 

numa relação de poder?  

15 No sentido etimológico, a expressão “nomogênese jurídica” se refere à gênese ou origem da norma 
jurídica.
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As regras de conduta pressupõem, então, um jogo de poder, nas quais os autores de 

padrões, neste contexto, procuram elaborá-las de maneira a criar um equilíbrio de poder 

(MOSS,  apud HENDRIKSEN e VAN BREDA, 1999,  p.  167).  Todavia,  a aceitação 

desejada é complexa e difícil, principalmente ao considerar que a definição de regras ou 

padrões impõe restrições nos comportamentos dos entes regulados. 

A  aceitação  pode  ser  forçada  ou  voluntária,  ou  ambas.  Em uma 

sociedade  democrática,  adquirir  a  aceitação  é  um  processo  

excessivamente  complicado  que  requer  marketing  hábil  na  arena 

política (HORNGREN apud BELKAOUI, 2000, p. 10).

Admitindo que não haja uma norma sem um ato de vontade que a estabeleça ou um 

imperativo  sem  um  mandante,  uma  ordem  sem  um  ordenador,  à  luz  da  teoria 

tridimensional:

A norma é bem mais que uma proposição lógica de natureza ideal: é  

antes  uma  realidade  cultural  e  não  mero  instrumento  técnico  de  

medida  no  plano  ético  da  conduta,  pois  nela  e  através  dela  se  

compõem conflitos  de  interesses,  e  se  integram renovadas  tensões 

fático-axiológicas,  segundo  razões  de  oportunidade  e  prudência 

(REALE, 2005, p. 61).

E nessa tomada de posição perante a tensão existente entre os fatos e valores, as normas, 

por sua vez, sofrem alterações “pela superveniência de mudanças no plano dos fatos e 

valores,  até  se  tornar  necessária  a  sua  revogação”  (REALE,  2005,  p.  101).  Tal 

concepção é denominada na Teoria Realena “processo axiológico-factual-normativo”. 

Ilustração 7- Correlação dinâmica fato-norma-valor

V1 V2 V3 Vn

N1 N2 N3 Nn    

F1 F2 F3 Fn

tempo
Fonte: adaptado de Reale (2005, p. 101).
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A correlação dinâmica que envolve aqueles três elementos pode ser visualizada através 

do processo normativo que envolveu a correção monetária de balanço. Inicialmente, pela 

Lei  nº  6.404  de  15  de  dezembro  de  1976  em seu  capítulo  XV (Exercício  social  e 

Demonstrações financeiras), Seção III (Balanço Patrimonial), era obrigatória a correção 

monetária do ativo permanente e do patrimônio líquido.

Art. 185 - Nas demonstrações financeiras deverão ser considerados  

os efeitos da modificação no poder de compra da moeda nacional  

sobre os elementos do patrimônio e do resultado do exercício.

Parágrafo  1ºo Serão  corrigidos,  com  base  nos  índices  de  

desvalorização da moeda nacional  reconhecidos pelas autoridades 

federais.

a)  o custo de aquisição dos elementos do ativo permanente [...]

b)  o saldo das contas do patrimônio líquido.

Porém, o governo federal, com a edição da Lei nº 9.249/95, suspendeu o mecanismo de 

correção monetária  das  Demonstrações  Contábeis,  extinguindo,  inclusive,  a  Unidade 

Fiscal de Referência (UFIR), que servia como indexador monetário. Com isso, não foi 

mais possível reconhecer contabilmente os efeitos inflacionários para efeitos societários 

e tributários.

Em  22  de  março  de  2001,  o  Conselho  Federal  de  Contabilidade  (CFC)  emitiu  a 

resolução  nº  900,  na  qual  estabelece  que  a  aplicação  do  princípio  da  atualização 

monetária é compulsória quando a inflação acumulada no triênio, com base no IGPM, 

for de 100% ou mais. 

Portanto,  a  passagem  histórica  retratada  elucida  as  transformações  envolvidas  no 

processo  que  envolve  a  denominada  “dialética  da  complementaridade”,  na  qual,  da 

tensão  existente  entre  o  evento  econômico  (fato)  a  ser  reconhecido,  mensurado  e 

divulgado e o que se deseja (valor objetivado), as normas passam a sofrer alterações pela 

superveniência de mudanças (no plano dos fatos e valores), até se tornar necessária a sua 

revogação.
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Ilustração  nº  8  -  A  dialética  da  complementaridade  na  normatização  da  correção 

monetária de balanço

Fonte: Elaboração própria.

3.1.3 ANÁLISE DA VALIDADE DO PROCESSO NORMATIVO
      

Diante  das  grandes  transformações  econômicas,  políticas,  sociais  e  tecnológicas  nas 

últimas  décadas,  são  questionadas  a  validade  e  a  adequação  das  rígidas  estruturas 

normativas  e  concepções  contábeis,  principalmente  ao  serem consideradas  as  atuais 

necessidades dos usuários das informações contábeis, e, conseqüentemente, a própria 

qualidade da informação que envolve o processo decisório. 

 Segundo Larrimbe et al. (1922, p. 6-7), normas contábeis profissionais são emitidas por 

órgãos profissionais da contabilidade e normas contábeis legais são constituídas por leis, 

decretos, instruções, resoluções, entre outras. Essa dicotomia pode trazer alguns entraves 

à boa prática contábil, uma vez que os objetivos podem ser antagônicos. Analisando a 

questão sob o prisma da validade da contabilidade, à luz da teoria do Direito, os aspectos 

relativos à vigência da norma, de sua eficácia e dos fundamentos que a legitimam podem 

elucidar o papel que estas normas desempenham no campo prático, como também em 

relação aos eventuais conflitos que envolvem a sua manutenção e obrigatoriedade.  
 

FATO VALOR

Perda do poder aquisitivo

Correção Monetária Relevância

Informação Contábil

Aspecto qualitativo
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De acordo com Reale (1994, p. 14):

A  fonte  de  Direito  implica  num  conjunto  de  determinados  

pressupostos de validade, que precisam ser obedecidos para a devida  

produção de prescrições normativas. Ou seja, a fonte de Direito só se  

tornará obrigatória com o devido acatamento daqueles pressupostos  

de validade. 

A análise da validade da regulação contábil, através da observância dos três elementos, 

que,  segundo  Reale  (2005),  tecem  a  validade  jurídica,  se  baseará  nas  seguintes 

premissas: a vigência ou obrigatoriedade formal dos preceitos contábeis; a  eficácia ou 

efetiva correspondência prática do seu conteúdo; e o fundamento ou valores capazes de 

legitimá-los. 

Quadro 5 - Validade jurídica: uma analogia contábil

ELEMENTO DE 
VALIDADE

TEOR JURÍDICO
(REALE, 2005)

ANALOGIA16

À CONTABILIDADE

VIGÊNCIA

Diz  respeito  à  competência  dos 

órgãos  e  aos  processos  de 

reconhecimento  e  produção  do 

direito no plano normativo.

Corresponderia  à  competência 

dos  entes  reguladores  e  ao 

alcance das normas emitas, por 

exemplo, pela CVM ou CFC.

EFICÁCIA

Corresponde  à  regra  jurídica 

enquanto  momento  da  conduta 

humana, ou seja, o direito autêntico 

não  é  apenas  declarado,  mas 

reconhecido  e  vivido  pela 

sociedade.

Corresponderia  à  efetiva 

aplicação  os  dispositivos  de 

regulação  (princípios,  normas, 

regras etc.) aos fatos contábeis.

Seria  o  reconhecimento  da 

previsão  normativa  pelos  entes 

regulados  através  da  efetiva 

conduta (prática contábil).

16 De acordo com Diniz (1995, p.141), a analogia “consiste em aplicar a um caso, não regulado de um modo direto ou específico por 
uma norma jurídica, uma prescrição normativa prevista para uma hipótese distinta, mas semelhante ao caso não contemplado, 
fundando-se na identidade do motivo da norma e não na identidade do fato”.
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FUNDAMENTO

Compreende  o  valor  ou  fim 

almejado pela regra do direito. Não 

é  possível  estabelecer  uma  regra 

jurídica desvinculada da finalidade 

que  legitima  sua  eficácia  e 

vigência.

Corresponderiam  aos  valores 

que fundamentam a construção 

dos  princípios  fundamentais  e 

das  qualidades  essenciais  da 

informação,  ou  seja,  da 

Estrutura  Conceitual  Básica  da 

Contabilidade. 
Fonte: Elaboração própria.

Ampliando o conceito de vigência, recorrendo ao campo jurídico, Kelsen (1999) afirma 

que o termo “vigência” designa a existência específica de uma norma, ou seja, quando 

descrevemos o sentido ou o significado de um ato normativo dizemos que, com o ato em 

questão, qualquer conduta humana é preceituada, ordenada, prescrita, exigida, proibida; 

ou então consentida, permitida ou facultada. Empregando, então, o sentido do “dever-

ser”, abrangendo todas estas significações, é possível considerar a vigência (validade) de 

uma norma ao dizer que certa coisa deve ou não deve ser, deve ou não ser feita.

Pode-se inferir, portanto, que a "vigência" traduz a existência específica de uma norma. 

Da mesma forma, uma norma pode ter vigência e não ser dotada de eficácia, posto que a 

vigência e a eficácia também são consideradas características distintas da norma.

A eficácia, segundo José Afonso da Silva (1999, p. 66): 

Designa uma efetiva conduta de acordo com a prevista pela norma;  

refere-se ao fato de que a norma é realmente obedecida e aplicada; 

nesse sentido, a eficácia da norma diz respeito, como diz Kelsen, ao  

fato  real  de  que  ela  é  efetivamente  aplicada  e  seguida,  da 

circunstância  de  uma  conduta  humana,  conforme  a  norma  se 

verificar  na  ordem  dos  fatos.  É  o  que  tecnicamente  se  chama  

efetividade da norma. Eficácia é a capacidade de atingir objetivos  

previamente fixados como metas. 

A análise feita a seguir circunscreve os elementos que justificam a validade da norma de 

acordo  com  a  concepção  de  Reale  (1995,  p.  116),  ou  seja,  numa  perspectiva 

tridimensional específica (e dinâmica), considerando que “a vigência se refere à norma; 

a eficácia se reporta ao fato, e o fundamento deve expressar sempre a exigência de um  
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valor”,  mostrando,  dessa  forma,  que  esses  elementos  sempre  se  implicam  e  se 

estruturam,  numa conexão  necessária.  Nesse  sentido,  percebe-se  que  a  legitimidade, 

enquanto meio de justificação do direito, é uma expressão que está em busca do seu 

próprio significado. Todavia, pelo viés de Reale a implementação de um direito legítimo 

seria  justificada,  desde  que  as  normas  estivessem fundadas  em valores  culturais  da 

sociedade (FARIA, 1978, p. 37).

• O ASPECTO DA VIGÊNCA NO CAMPO DA REGULAÇÃO CONTÁBIL – 

EXEMPLIFICAÇÃO

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), criada pela Lei nº 6385/76, com poderes 

para disciplinar, normatizar e fiscalizar a atuação de integrantes do mercado de valores 

mobiliários, ao editar e publicar as instruções normativas para as sociedades por ações 

de  capital  aberto  (negociadas  em  bolsas  de  valores)  possui  força  para  disciplinar 

(vigência), para reger, fazendo cumprir na norma seus objetivos finais. Logo, a vigência 

é  propriedade  das  regras  jurídicas  que  estão  prontas  para propagar  efeitos,  tão  logo 

aconteçam, no mundo fático, os eventos que elas descrevem.

A  vigência  das  normas  instituídas  pelo  poder  de  regular  atribuído  à  CVM  pode  ser 

temporária  ou  indeterminada,  conforme  disponha  o  seu  instituidor  no  momento  da 

elaboração.  Se  fixado um período delimitado de  vigência,  esta  cessará  ao término do 

mesmo, quando chegará ao seu termo final. Na ausência de fixação de prazo de vigência, 

presume-se a indeterminação. A vigência também poderá ser obstada pela ocorrência de 

revogação.

• O ASPECTO DA EFICÁCIA NO CAMPO DA REGULAÇÃO CONTÁBIL – 

EXEMPLIFICAÇÃO

A eficácia, no sentido jurídico, diz respeito à capacidade da norma em produzir efeitos. 

Considerando  a  divulgação  de  informações  úteis  como  objetivo  da  contabilidade,  a 

capacidade de atingi-lo denota tecnicamente a efetividade da norma. 
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A  tendência  à  proteção  da  informação  pelos  entes  reguladores,  no  processo  de 

evidenciação  da  contabilidade,  necessita  de  padrões  mínimos  que  garantam  um 

adequado grau de informação aos usuários e que produzam os efeitos desejados. Nesse 

sentido,  foram realizados estudos  diversos  com o intuito  de identificar  os  diferentes 

efeitos econômicos da divulgação dessas informações, nos quais, Healy e Palepu (2001), 

por exemplo, demonstraram a importância da evidenciação das informações contábeis 

para a alta administração comunicar o desempenho e a governança da empresa, além de 

fornecer uma estrutura de análise para o mercado acionário. Logo, a eficácia da norma 

reflete o reconhecimento da previsão normativa pelos entes regulados através da sua 

efetiva conduta.

A preocupação com a qualidade e  a  proteção da informação também é percebida em 

dispositivos legais. Assim, no caso de uma determinada norma vigente, editada de acordo 

com o processo técnico-normativo, como a Lei nº 6.404/76, cujo art. 185 dispõe sobre o 

tratamento  dado  à  correção  monetária,  quanto  à  apresentação  e  divulgação  das 

Demonstrações Contábeis, deixar por decisão do governo federal de reconhecer os efeitos 

inflacionários  para  efeitos  tributários  e  societários,  o  resultado  por  ela  produzido será 

considerado ineficaz, ou seja, a incapacidade da norma em produzir efeitos traduz que 

apesar de declarada, ela não é reconhecida, nem vivida pela sociedade.

• O ASPECTO DO FUNDAMENTO NO CAMPO DA REGULAÇÃO CONTÁBIL

O  fundamento  como  o  valor  ou  fim  desejado  na  regra  pressupõe,  pela  ótica 

tridimensional, ser impossível a sua desvinculação em relação à finalidade que legitima 

a  eficácia e a vigência,  tornando esses fins representativos dos valores que guiam o 

regulador (REALE, 2005).

Considerando que a função primordial das Demonstrações Contábeis é o fornecimento 

de informações econômico-financeiras úteis para a tomada de decisões dos usuários e, 

nesse  contexto,  a  produção  de  informação  assume  papel  central  no  processo  de 

regulação contábil, a “utilidade” pode ser considerada um valor objetivado, pois:

O fato se correlaciona a um valor no âmbito de um processo, essa 

correlação já possui uma “exigência de medida” (...)  o fim não é  
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senão “a veste racional do valor, enquanto alvo da ação” (REALE, 

2005, p. 95).

Exemplificando, a NBC T1, aprovada pela Resolução CFC nº 785/95 destaca que  “a 

informação contábil deve ser, em geral e antes de tudo, veraz e eqüitativa”.

A informação é, portanto, qualificada, tendo em vista que valores relativos à veracidade 

e equidade, através das expressões “veraz” e “eqüitativa”, são atribuídos e vinculados à 

finalidade desejada, fornecendo, assim, condições de legitimidade às normas como meio 

de alcançar os seus fins. 

No  mesmo  sentido,  o  Pronunciamento  Conceitual  Básico,  emitido  pelo  Comitê  de 

Procedimentos  Contábeis  (CPC),  ao  definir  atributos,  que  tornam as  Demonstrações 

Contábeis  úteis  para  os  usuários,  como  a  compreensibilidade,  a  relevância,  a 

confiabilidade e a comparabilidade, na realidade estabelece as condições (valores) que 

irão fundamentar o tratamento contábil destinado ao reconhecimento, a mensuração e a 

evidenciação dos eventos econômicos.

A preocupação com a  qualidade também é  revelada nas  discussões que  envolvem à 

aplicação da doutrina conhecida como Essência sobre a Forma , que de acordo com Ijiri 

(1975,  p.51)  o  Statement n°  4,  de  outubro  de  1970,  elaborado  pelo  Accounting 

Principles Board  (APB),  orienta que a  Contabilidade deve dar sempre preferência à 

essência econômica dos eventos, mesmo nos casos em que a legislação determine uma 

forma de tratamento diferente em relação ao valor a ser contabilizado. 

Sempre  que  houver  discrepância  entre  a  forma  jurídica  de  uma  

operação  a  ser  contabilizada  e  sua  essência  econômica,  a  

Contabilidade  deverá  privilegiar  a  essência  sobre  a  forma  

(IUDÍCIBUS, 1997, p. 77).

A  primazia  da  essência  sobre  a  Forma  está  diretamente  relacionada  com  a 

confiabilidade,  uma  das  quatro  características  qualitativas  da  informação prevista  na 

Estrutura Conceitual da Contabilidade, denotando a interface entre a ciência contábil e o 
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direito, em relação à  verdade contábil (true and fair view17) com base na fidelidade de 

mensuração dos fatos contábeis e a  eqüidade das práticas dos agentes econômicos, em 

termos de justiça e responsabilidade social. 

Os  interessados  nas  informações  contábeis  necessitam  de  

informações  não  tendenciosas,  uma  vez  que  a  igualdade  de  

tratamento  é  fundamental  para  que  haja  justiça  para  todos  os  

usuários, tanto internos quanto externos. Em função disso, Justiça é o  

fundamento para o desenvolvimento de todos os princípios contábeis  

dedutivamente derivados (SANTOS et al., 2003, p. 31).

Ademais, a primazia da Essência sobre a Forma é, ainda, fundamental por duas razões:

a) pela dinamicidade dos fatos e dos valores em relação às normas, que pode provocar 

uma defasagem em relação aos eventos e aos novos elementos axiológicos surgidos, 

afetando com isso a eficácia e a legitimidade da norma contábil.

b) pelo fato das pessoas (agente), que compõem os órgãos reguladores como todo ser-

humano,  serem dotadas  de  racionalidade  limitada  (que  pode  inibir  a  percepção  dos 

valores em sua plenitude), e possuírem auto-interesses não necessariamente alinhados 

aos objetivos dos usuários (principal) das Demonstrações Contábeis.

Por conseguinte, não é de se esperar que as normas sejam perfeitamente aplicáveis e 

adequadas  todo momento  e  a  todas  e  quaisquer  transações  praticadas  pelas  diversas 

entidades. Dessa forma, a primazia da Essência sobre a forma surge como uma solução 

na tentativa de se alcançar a veracidade e equidade (valores) esperadas.

Portanto,  além da  observância  do  aspecto  formal,  ou  seja,  da  competência  do  ente 

regulador e do alcance da regra (vigência ou norma), como também da efetiva conversão 

da  regra ao caso concreto (eficácia  ou fato),  surge,  finalmente,  o  fundamento como 

elemento de legitimação do comportamento exigido, mediante processo dialético. Dessa 

forma, o valor baseado na necessidade de “confiança” é incluído na norma como atributo 

essencial capaz de tornar útil a informação, como objetivo da contabilidade, ou seja, a 

legitimidade da norma (pronunciamento do CPC/2007) consiste na previsão de que o 
17 Segundo Cunningham (2003) o true and fair view surgiu como resultado da jurisprudência dos tribunais 
ingleses  (1844),  como  exigência  de  que  as  Demonstrações  Contábeis  deveriam  se  revestir  das 
características de verdade e eqüidade ou justiça.
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fato ou evento econômico somente passa a ter significado para o usuário (finalidade = 

valor), caso a informação divulgada seja confiável (valor).

Para ser útil,  a informação deve ser confiável, ou seja, deve estar  

livre de  erros  ou vieses relevantes  e representar  com propriedade 

aquilo que se propõe a representar. 

 

Em relação à informação contábil que se constitui na finalidade a ser alcançada pela 

norma,  sob  o  prisma  de  sua  validade  (vigência,  eficácia  e  fundamento),  é  possível 

estabelecer  algumas  conexões  teóricas  entre  a  teoria  dos  valores  e  atributos  da 

informação, contempladas na NBC T1. Inicialmente, Reale (1996) apresenta algumas 

características definidoras dos valores nos estudos sobre axiologia.  

Quadro 6 - Características dos valores

CARACTERÍSTICAS DOS 
VALORES SIGNIFICADO

BIPOLARIDADE
“Todo o valor tem um desvalor em contraposição” 
(REALE, 1996, p. 189).

IMPLICAÇÃO RECÍPROCA
“Nenhum valor é realizado sem influenciar, direta ou 
indiretamente, a realização dos outros” (REALE, 
1996, p 189).

REFERIBILIDADE
“O valor implica sempre um posicionamento do 
homem perante algo e para alguém” (REALE, 1996, 
p. 190).

PREFERIBILIDADE
“O valor implica uma seleção estimativa, daí a íntima 
relação entre valor, dever ser e liberdade” (REALE, 
1963, p. 31-42).

OBJETIVIDADE
“Se não existisse a objetividade dos valores nada teria 
significado nem sentido para o homem” 
(REALE,1996c, 192).

HISTORICIDADE
“Os valores são históricos, ou seja, fruto das 
diferentes ações estimativo-axiológicas do homem 
sobre a natureza” (GARCIA, 1999, p. 23). 

INESGOTABILIDADE
E

INEXORABILIDADE

“O valor não é reduzido ao real, nem pode coincidir 
inteiramente ou definitivamente com ele” (REALE, 
1996, p. 207).

Fonte: Elaboração própria.

         Quadro 7 -  Qualificação da informação contábil à luz da teoria dos valores
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CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL

Veraz (= veracidade)

Eqüitativa (= equidade)

Compreensibilidade

Relevância

Confiabilidade

Comparabilidade

CARACTERÍSTICAS DOS VALORES: Bipolaridade, Implicação recíproca, 

Referebilidade, Preferibilidade, Objetividade, Historicidade, Inesgotabilidade 

e Inexorabilidade.  

              Fonte: elaboração própria.

A referida norma elege, ainda, os seguintes atributos essenciais da informação contábil:

• A  confiabilidade  como  atributo  que  se  fundamenta  na  veracidade  e 

pertinência do seu conteúdo;

• A  tempestividade  como  atributo  necessário  para  a  utilidade  da 

informação em relação ao tempo;

• A  compreensibilidade  como  atributo  necessário  para  a  clareza  e  a 

objetividade da divulgação da informação contábil;

• A  comparabilidade  como  atributo  necessário  para  o  conhecimento  da 

evolução da informação e de suas posições relativas.

Analisando  os  atributos  presentes  na  qualificação  da  informação  (NBC  T1)  a  ser 

fornecida  pela  contabilidade  e  identificando,  também,  a  presença  de  determinados 

valores  capazes  de  legitimar  esse  processo  normativo,  podemos  presumir  que  a 

integração  de  fatos  ou  eventos  através  de  normas  prescritivas  é  legitimada 

(fundamentada)  por certos valores considerados essenciais,  em determinado contexto 

histórico-cultural,  e  que,  ao  mesmo  tempo,  estão  contidos  na  própria  norma,  numa 

correlação dialética entre os três fatores (norma, fato e valor).  
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Ilustração 9 - Identificação dos valores presentes na informação contábil

   

                Fonte: elaboração própria

Do exposto, observa-se que na atualidade tanto órgãos reguladores, quanto os regulados 

têm  exigido  cada  vez  padrões  mais  elevados  em  relação  aos  atributos  ou  valores 

presentes na informação contábil. A divulgação de uma maior quantidade e qualidade de 

informações  é  uma  tendência  manifestada  nos  pronunciamentos  conceituais 

internacionais. 

Considerando, ainda,  a questão da abertura  de informações (disclosure18)  como fator 

crítico para o funcionamento de um eficiente mercado de capitais, Bushman e Smith 

(2003) declaram que o disclosure é fundamental para a avaliação das oportunidades de 

investimentos em uma economia no seu papel de auxiliar investidores a alocarem seus 

recursos  de  forma mais  eficiente  entre  as  diversas  opções  de mercado.  Portanto,  na 

identificação dos atributos presentes nas informações contábeis, cada vez mais próximos 

dos  padrões  internacionais,  talvez  revele  a  presença  de  valores,  possivelmente 

18 Pelo dicionário técnico contábil (accounting dictinary) o termo disclosure corresponde à “divulgação, 
publicidade, destaque, esclarecimento sobre as demonstrações”. (Altmann, 1987, p.26).
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universais, baseados em necessidades comuns a diversas sociedades. Seriam invariantes 

axiológicas? O estudo dos valores presentes no processo de convergência internacional 

dos  padrões  contábeis  poderá  contribuir  para  a  identificação  destas  constantes 

axiológicas. 

3.2  PROCESSO  DE  REGULAÇÃO  CONTÁBIL  NA  PERSPECTIVA 

TRIDIMENSIONAL

  

A seção aborda os objetivos, padrões e diretrizes da contabilidade, a relação existente 

entre os princípios fundamentais e os valores e a estrutura conceitual de contabildiade.

3.2.1 OBJETIVOS, PADRÕES E DIRETRIZES DA CONTABILIDADE 

A  American  Accounting  Association  (AAA),  em 1966,  desenvolveu  A Statement  of  

Basic Accounting Theory (ASOBAT), que deu preferência aos desejos e necessidades dos 

usuários da informação contábil. Posteriormente, o Accounting Principles Board (APB) 

apresentou um estudo no qual  foram estabelecidos os objetivos  da contabilidade,  os 

conceitos básicos e os princípios contábeis que resultou no  APB 4, denominado Basic 

Concepts  and  Accounting  Principles  Underlying  Financial  Statements  of  Business  

Enterprises.  Portanto,  a  posição do  ASOBAT de  que as  informações  contábeis,  para 

serem úteis aos usuários quanto à tomada de decisão, devem alcançar objetivos gerais e 

qualitativos foi, então, reafirmada pelo APB.

O ASOBAT, então, teve forte influência na atual emissão de padrões contábeis voltada 

para o usuário, que de acordo com Hendriksen e Van Breda (1999, p.80), serviu como 

referência  para  o  desenvolvimento  de  diversos  estudos  que  almejaram  os  mesmos 

objetivos.  Conseqüentemente,  a  apresentação  dos  objetivos,  padrões  e  diretrizes  da 

Contabilidade, como guia pelo ASOBAT, orientados para as necessidades dos usuários, 

serve como importante  instrumento de análise  do processo de regulação contábil  na 

perspectiva tridimensional. 
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Quadro 8 - A Statement of Basic Accounting Theory - ASOBAT

Objetivos
1. Tomar decisões a respeito do uso de recursos limitados, incluindo a identificação de 
áreas cruciais de decisão, e a determinação de objetivos e metas, ou seja, decisões de 
acionistas, credores e outros a respeito de alternativas de investimento.
2.  Direcionar  e  controlar  eficazmente  os  recursos  humanos  e  materiais  de  uma 
organização, ou seja, decisões da administração em relação à empresa.
3. Manter e informar a respeito da gestão de recursos, ou seja, a função de custódia da 
administração.
4. Facilitar funções e controles sociais, ou seja, facilitar as operações da sociedade 
organizada para o bem-estar de todos.

Padrões
1. Relevância, ou seja, deve estar associado, em bases úteis, à ação que visa facilitar.
2. Verificabilidade, ou seja, indivíduos qualitativos, agindo independentemente, devem 
chegar ao mesmo resultado.
3. Ausência de viés, ou seja, não deve favorecer um conjunto de usuários às expensas 
de outro conjunto. 
4. Quantificabilidade, ou seja, deve ser possível mensurar, mesmo que não 
necessariamente em termos monetários.

Diretrizes
1. Adequação ao uso esperado
2. Divulgação de relações significativas
3. Inclusão de informações sobre o ambiente.
4. Prática uniforme dentro de cada entidade e entre entidades.
5. Práticas uniformes de um período a outro.

Fonte: Hendriksen e Van Breda (1999, p. 79).

Esse  documento  produzido  pela  Associação  Americana  de  Contabilidade  (1966)  ao 

afirmar que “a contabilidade é o processo de identificação, mensuração e comunicação 

de informação econômica para permitir a realização de julgamentos e decisões pelos 

usuários da informação” (HENDRIKSEN e VAN BREDA, 1999, p. 79), presumiu uma 

série de objetivos de forma a atender os anseios dos usuários, ficando subordinado a 

quatro padrões que, por sua vez, são acompanhados por cinco diretrizes. Com isso, tal 

pronunciamento, que objetiva e discrimina condutas fundamentais, evidencia a presença 

de  valores  implícitos nos  padrões estabelecidos,  como a  relevância,  independência  e 

mensurabilidade. 
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Um complexo de valores incide sobre determinadas situações de fato,  

dando origem a modelos normativos que não se desviculam do mundo 

da vida (REALE, 2005, p. 103).

Como  sucessor  do  Accounting  Principles  Board  (APB),  o  Financial  Accounting  

Standards  Board  (FASB)  assumiu  a  missão  de  estabelecer  e  aperfeiçoar  padrões 

contábeis  com  o  objetivo  de  solucionar  problemas  de  contabilidade  financeira. 

(HENDRIKSEN e VAN BREDA,1999, p.82).

Dessa forma, tanto o ASOBAT quanto o APB 4 influenciaram o FASB na confecção de 

diversos  pronunciamentos  de  conceitos  de  contabilidade  financeira  designados 

Statements  of  Financial  Accounting  Concepts  -  SFAC,  cuja  finalidade  principal  é 

orientar o corpo responsável pelo estabelecimento das normas ou padrões contábeis, para 

atender o usuário de forma geral.

As mudanças no âmbito das orientações normativas ao longo do tempo, possivelmente, 

refletem  a  constante  preocupação  com  o  aprimoramento  e  com  a  finalidade  da 

informação contábil. Por esta ótica, a regulação contábil se desenvolve na experiência 

histórica, “numa contínua interpenetração de influência” (REALE, 2005, p. 104). 

Quanto aos padrões ou critérios da informação a ser fornecida pela contabilidade, de 

acordo com o ASOBAT e com o Financial Accounting Standards Board (FASB), e que 

se  referem aos  atributos  necessários  para  tornar  úteis  as  informações,  são  feitas  as 

seguintes observações em relação às suas características qualitativas:

Quadro 9 - Resumo das características qualitativas da informação 

Características qualitativas da informação

ASOBAT
•        Relevância - A informação deve ser pertinente ou associada, de maneira útil, a 

ações que visem a facilitar ou aos resultados desejados.

• Verificabilidade -  Indivíduos  qualificados,  agindo  independentemente,  devem 

chegar ao mesmo resultado.

• Ausência de viés - Não favorecimento de um grupo específico de usuários.
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• Quantificabilidade -  Possibilidade  de  mensuração,  não  necessariamente  em 

termos monetários.

Características qualitativas da informação
FASB

• Benefício e custos -  A informação deve proporcionar benefícios superiores aos 

custos.

• Relevância -  A  informação  relevante  é  pertinente  à  questão  analisada.Valor 

preditivo, valor como feedback, oportunidade.

• Confiabilidade - Qualidade que garante que a informação seja razoavelmente livre 

de  erro  e  viés  e  represente  fielmente  o  que  visa  a  apresentar.  Fidelidade  de 

representação, verificabilidade e neutralidade.

• Comparabilidade - Qualidade que permite identificar semelhanças e diferenças 

entre dois conjuntos de fenômenos econômicos. Uniformidade, consistência.

• Compreensibilidade - A informação deve atingir o maior número de usuários.
 Fonte: Hendriksen e Breda (1999).

Aparentemente,  o  ASOBAT  se  baseou  no  aspecto  da  objetividade  ao  eleger  a 

verificabilidade  e  quantificabilidade  como  características,  já  o  FASB  enfatizou  a 

utilidade das divulgações contábeis ao priorizar acionistas, credores e investidores para a 

tomada de decisões envolvendo transações financeiras, ou seja, a informação para ser 

útil  deve  estar  disponível  ao  usuário  antes  de  perder  sua  capacidade  de  influência 

(oportunidade).  Não obstante,  o  ASOBAT e  o FASB destacaram a  relevância  como 

característica  qualitativa  comum  da  informação  contábil,  dessa  forma  é  concebível 

interpretar  que  a  relevância  seja  um  valor  objetivado  na  norma,  cujo  processo 

compreende “uma ordenação axiológica de fatos ou de atos,  na medida de um fim  

visado” (REALE, 2005, p. 107).

Sob  o  prisma  da  tridimensionalidade,  a  imensurabilidade  do  valor  proporciona  sua 

objetivação e que,  por sua vez,  transforma-se em normas que devem ser obedecidas 

pelos entes regulados. Para se alcançar essa objetivação de valores deve ser considerada 

a interferência da vontade na ordenação dos fins e na ordenação dos meios (REALE, 

1996) mediante o poder exercido pela capacidade instituída aos entes reguladores por 

dispositivo legal. Dessa forma, se o poder não atender às exigências axiológicas, tem-se 

como conseqüência o surgimento de modelos normativos inoperantes (CELLA, 2006).
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No  processo  de  objetivação,  então,  somente  uma  valoração  prevalecerá,  numa 

aglutinação das várias tensões existentes em relação a objetos culturais (são enquanto 

devem  ser).  A  importância  da  relevância  e  da  utilidade  da  informação  contábil 

reconhecida tanto pelo ASOBAT, quanto pelo FASB, pode revelar o que Reale concebe 

como invariantes axiológicas19, cuja conseqüência é a transformação desses atributos em 

valores fixos e universais, reconhecidos de forma racional e coletiva. Segundo Garcia 

(1999,  p.  68),  “esses  valores  constantes  ou  invariantes  axiológicas  como  que  se 

desvinculam  do  seu  contexto  histórico-cultural,  atuando  como  se  fossem  valores  

universais transcendentes e definitivos”. 

Uma das contribuições dessa perspectiva decorre da atenção dada à existência constantes 

axiológicas  em  nosso  contexto  cultural,  transformando-se  em  princípios  capazes  de 

servir de referência para novas integrações normativas. Franco (1997, p. 207) destaca 

dois aspectos que devem estar sempre presentes nos princípios fundamentais: a ética e a 

legalidade, onde “o princípio da ética e da legalidade deve estar implícito em qualquer  

registro  ou  demonstração  contábil,  sem  o  que  não  se  pode  afirmar  que  foram  

observados os Princípios Fundamentais de Contabilidade”.

O destaque dado pelo autor ao valor ético e legal caminha no sentido da universalidade 

de determinados valores diante das  “constelações axiológicas20” (GARCIA, 1999, p. 

64). Nesse sentido, as características qualitativas exigidas nas demonstrações contábeis, 

também contemplam valores que são destacados com freqüência pela literatura contábil, 

como a confiabilidade e comparabilidade.  Segundo Belkaoui (2000, p.125):

As características qualitativas das demonstrações financeiras devem ser  

baseadas  amplamente  nas  necessidades  dos  usuários  das  

demonstrações. Informação deve ser livre quando possível de qualquer  

tendência do elaborador. Nas tomadas de decisões, usuários não devem 

somente  entender  a  informação  apresentada,  mas  também  deve  ser  

capaz de avaliar sua confiabilidade e comparar com informações sobre 

19 Reale entende  que  uma vez  elevados à  categoria  de  consciência  coletiva,  determinados valores  se 
tornam semelhantes a  entidades ontológicas,  adquirindo um caráter permanente e  definitivo (REALE, 
1996).
20 Reale denomina “constelações axiológicas” a ordenação e classificação hierárquica de valores em cada 
ciclo cultural, podendo variar de uma época para outra. O valor da pessoa humana é considerado o valor 
fundamental ou valor-fonte de todos os demais (GARCIA, 1999, 62-64).
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oportunidades  alternativas  e  experiências  anteriores.  Em  todos  os  

casos, informação é mais útil se acentuada de substância econômica em  

lugar de forma técnica.

 

Outrossim,  é  importante  considerar  na  análise  do  processo  de  regulação  que  as 

necessidades  dos  usuários,  nas  quais  as  características  qualitativas  ou  os  princípios 

fundamentais devem ser orientados, podem ser modificadas pelas novas circunstâncias 

históricas e/ou por modificação na valoração de bens, entretanto, a possível presença de 

valores considerados universais (invariantes axiológicas) no processo de regulação das 

práticas contábeis deve ser também reconhecida. 

3.2.2 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E VALORES

No cenário internacional atual, dois conjuntos de princípios, padrões e procedimentos se 

destacam:  as  Normas  Internacionais  de  Contabilidade  (NIC)  ou  Internacional 

Accounting Standards  (IAS) e os princípios contábeis  generalizadamente aceitos  nos 

Estados Unidos ou US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP).

As  Normas  Internacionais  de  Contabilidade  são  elaboradas  pelo  Internacional 

Accounting  Standards  Board  (IASB21), que  formado  em  1973,  é  constituído  por 

organismos nacionais de vários países, dentre os quais a  International Federation of  

Accounting  Committee  –  IFAC (Federação  Internacional  dos  Contadores),  o  Banco 

Mundial  e  a  Organization  for  Economic  Cooperation  and  Development  –  OECD 

(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Os princípios contábeis norte-americanos (US GAAP) são emitidos, basicamente, pelo 

Financial Accounting Standards Board – FASB (Conselho de Padrões de Contabilidade 

Financeira). Segundo Franco (1999, p. 147), esse conjunto de normas detalhadas possui 

influência na fixação de normas de muitos países.

21 Inicialmente o IASB era denominado IASC (Internacional Accounting Standards Committee).
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No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através da Deliberação CVM nº 

29 de 5 de fevereiro de 1986, ao aprovar o pronunciamento do Instituto Brasileiro de 

Contadores (IBRACON), denominado “Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade”, 

definiu os princípios (conceitos) fundamentais de contabilidade em três categorias:

• postulados ambientais da contabilidade;

• princípios contábeis propriamente ditos;

• restrições aos princípios contábeis fundamentais.

Numa  enunciação  axiomática  da  Teoria  da  Contabilidade,  os  postulados  ambientais 

seriam  os  próprios  postulados  ou  axiomas;  os  princípios  seriam  os  teoremas;  e  as 

convenções (restrições) seriam os corolários (IBRACON, 1988, p. 33).

Segundo Franco (1988, p. 20):

Nem todos os autores são unânimes no critério de selecionar o que é  

postulado e o que é norma ou convenção, embora haja o entendimento  

uniforme de que os postulados e os princípios têm existência própria e  

precisam ser identificados e enunciados pelos doutrinadores, ao passo  

que as normas e convenções são estabelecidas por eles, profissionais e 

órgãos reguladores de uma profissão, com a finalidade de orientar os  

profissionais  no  exercício  de  suas  funções  objetivando  os  fins  da 

atividade exercida.  

Assim, os postulados ou princípios representam o primeiro estágio de concretização dos 

valores a que se vinculam, seguidos das convenções, que se vinculam diretamente aos 

princípios, e das  regras, que ocupam o lugar seguinte no processo de concretização e 

subordinam-se sucessivamente às convenções, ao princípio e ao postulado. 

Posteriormente, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em 29 de dezembro de 

1993, editou a Resolução CFC nº 750, estabelecendo os Princípios Fundamentais de 

Contabilidade, revogando a Resolução CFC nº 530/81 e com ela a NBC T1, com isto, os 

Princípios Fundamentais de Contabilidade foram destacados das Normas Brasileiras de 

Contabilidade. A partir de então, a literatura contábil nacional (IUDÍCIBUS, MARTINS, 

LOPES, CARDOSO, GELBCKE, SZUSTER et al., FRANCO, entre outros) teve como 
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tema central a discussão sobre a conceituação, identificação, aplicação e limitação dos 

princípios, postulados, convenções, normas e estruturas conceituais, analisando os dois 

conjuntos normativos contábeis.

Os  princípios  e  as  normas  apresentam  definições  diferentes  nas  várias  áreas  de 

conhecimento.  Steinmetz  apud Canotilho  (1999),  apresenta  alguns  critérios  para  a 

diferenciação entre princípios e regras:

• grau de abstração: os princípios são normas de elevado grau de abstração e 

as regras, de uma abstração mais reduzida; 

• grau de determinabilidade: os princípios por serem vagos e indeterminados, 

quando da aplicação, exigem mediações concretizadoras e as regras podem 

ser aplicadas diretamente, sem mediação; 

• caráter de fundamentação: os princípios são normas fundamentais pela sua 

posição hierárquica no sistema e pela sua função estruturante e as regras 

podem ser consideradas normas com conteúdo meramente funcional. Logo, 

poderíamos assumir os princípios como fundamentos das regras.

Uma importante distinção é feita entre princípios e valores pela doutrina de Reale. Os 

princípios estão situados no conceito deontológico (campo do dever-ser; conceitos de 

ordem, permissão ou proibição) e os valores se situam no conceito axiológico (noção do 

bom).  Dessa  forma,  aquilo  que  é  considerado  o  “melhor”  no  modelo  dos  valores 

corresponde, no modelo dos princípios, aquilo que é “devido”.

Essas  considerações,  ainda  que  sucintas,  espargem  luz  sobre  a  idéia  da  grande 

proximidade entre os valores supremos consagrados e os princípios contábeis. Dessa 

forma,  valores fundamentais  manifestados no contexto histórico-cultural  podem estar 

corporificados em postulados, princípios ou convenções, “representando a essência das 

doutrinas  e  teorias  relativas  à  ciência  da  contabilidade,  consoante  o  entendimento 

predominante nos universos científico e profissional de nosso País” (CFC, Resolução nº 

750/93). 

Quadro 10 - Princípios Fundamentais de Contabilidade
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ATO NORMATIVO TEOR

Resolução CFC n.º 530/81

 Princípios contábeis:

1. da entidade,

2. da qualificação e quantificação dos bens patrimoniais,

3. da expressão monetária,

4. da competência,

5. da oportunidade,

6 da formação dos documentos contábeis,

7 da terminologia contábil,

8. da eqüidade,

9. da continuidade,

10. da periodicidade,

11. da prudência,

12. da uniformidade,

13. da informação,

14. dos atos e fatos aleatórios,

15. da correção monetária, 

16. da integração.

Deliberação CVM nº 29/86

 Postulados: 

1. entidade,

2.continuidade

 Princípios:

1. custo como base de valor,

2. denominador comum monetário,

3. realização da receita,

4.  confronto  das  despesas  com  as  receitas  e  com  os 

períodos contábeis.

 Convenções:

1. da objetividade,

2. da materialidade,

3. do conservadorismo,

4. da consistência.
 Princípios:

1. entidade,
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Resolução CFC n.º 750/93

2. continuidade,

3. cportunidade,

4. registro pelo valor original,

5. atualização monetária,

6. competência,

7. prudência

Fonte: CFC e CVM..

Os princípios não devem ser confundidos com regras, normas ou procedimentos. Nesse 

sentido, Franco (1997, p. 190) declara o seguinte:

O processo de identificação dos Princípios difere daquele de fixação de  

normas  contábeis.  Esta  fixação decorre  do  juízo  de  doutrinadores  e  

profissionais,  que  buscam,  através  desse  processo,  encontrar  regras  

mais adequadas para a contabilização dos fatos, objetivando cumprir  

os fins informativos e orientadores da Contabilidade.

O  mesmo  autor  afirma  (1997,  p.  190)  que  os  “princípios  fundamentais  devem  ser 

imutáveis em quaisquer circunstâncias, épocas ou locais de sua aplicação, ao passo que 

as  normas  podem  ser  adaptadas  às  circunstâncias,  desde  que  não  conflite  com  os 

Princípios  Fundamentais”.  Possivelmente,  a  imutabilidade  dos  princípios  elucidada 

seria,  à  luz  da  teoria  tridimensional,  explicada  pela  presença  de  “invariantes 

axiológicas”,  ou  seja,  de  “constantes  axiológicas  transcendentais”  (REALE,  2005). 

Todavia,  observamos que alguns  princípios apresentaram modificações ao longo dos 

anos.

Os  valores  fundamentais  representam  as  objetivações  e  aspirações  

axiológicas  que  determinaram  a  conduta  individual  e  social  em 

diferentes  ciclos  culturais  ou  civilizações,  transformando-se  numa 

herança  da  humanidade,  embora  possam mudar  de  conteúdo  ou  de 

concepção ao longo do tempo (GARCIA, 1999, p. 67).

A  Resolução  CFC  n.º  750/93  apresenta  como  justificativa  para  a  substituição  dos 

princípios previstos na Resolução CFC nº 530/81 (entidade, qualificação e quantificação 
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dos bens patrimoniais, expressão monetária, competência, oportunidade, formação dos 

documentos  contábeis,  terminologia  contábil,  eqüidade,  continuidade,  periodicidade, 

prudência,  uniformidade,  informação,  atos  e  fatos  aleatórios,  correção  monetária,  e 

integração)   “a  atualização  substantiva  e  adjetiva  dos  Princípios  Fundamentais  de 

Contabilidade  face  à  evolução  da  última  década  na  área  da  Ciência  Contábil”.  O 

reconhecimento  pelo  Conselho  Federal  de  Contabilidade  (CFC)  da  necessária 

atualização das diretrizes contábeis, diante das transformações ocorridas ao longo dos 

anos, revela, pela ótica tridimensional, a representação objetiva dos considerados valores 

fundamentais, através da constituição daqueles princípios. 

Portanto, ainda nessa perspectiva, a correlação permanente e progressiva entre o fato a 

ser  considerado  no  processo  contábil,  que  envolve  o  registro,  a  mensuração  e  a 

divulgação, e as intenções de valor, que permeiam essa realidade histórico-cultural, faz 

resultar o momento normativo como solução compatível ao estabelecimento de modelos 

prescritivos ou de referenciais contábeis.

Cada norma ou conjunto de normas representando, em dado momento 

histórico  e  em  função  de  dadas  circunstâncias,  a  compreensão 

operacional  compatível  com a incidência de  certos  valores  sobre os  

fatos  múltiplos  que  condicionam  a  formação  de  modelos (REALE, 

2005, p. 74).

Scott  (1941) formulou um modelo que demonstra a  articulação entre o ambiente,  os 

princípios e os procedimentos contábeis, reconhecendo que a unidade da Contabilidade 

depende da consideração do ambiente social, político e econômico no desenvolvimento 

da  estrutura  conceitual  teórica.  A  proposta  é  interessante,  na  ótica  tridimensional  e 

normativa,  pelo  fato  de  identificarmos  a  presença  de  valores  como  necessidades 

fundamentais  que  estabelecem a  hierarquia  da  regulação,  partindo  dos  postulados  e 

princípios para a dedução de regras, métodos e procedimentos contábeis, ou seja, pelo 

método dedutivo, as aplicações e as regras práticas são deduzidas dos postulados e dos 

princípios,  e  não  da  observação  prática,  podendo,  assim,  fluir  de  generalizações  a 

observações específicas.
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Ilustração 10 - Estrutura de desenvolvimento de princípios

 Postulado de orientação Valores sociais econômicos

 das organizações de hoje

 Princípios universais      Justiça

       Princípios Verdade Neutralidade

  Princípios subordinados Consistência   Adaptação

Fonte: Introdução à contabilidade (SANTOS et al.,2003, p.31).

3.2.3. ESTRUTURA CONCEITUAL DA CONTABILIDADE

A análise das Estruturas Conceituais de Contabilidade se faz relevante tendo em vista a 

direta relação com o processo normativo, ao estabelecer os objetivos das demonstrações 

contábeis, os pressupostos básicos e as características qualitativas das demonstrações 

contábeis.

 A almejada harmonização das estruturas conceituais, como medida para a minimização 

de  divergências  na  mensuração  e  evidenciação  das  Demonstrações  Contábeis  em 

diversos  países,  é  um  processo  complexo,  principalmente  por  envolver  aspectos 

histórico-culturais que dificultam a convergência de interesses e entendimentos. Nesse 

sentido, Franco (1999, p. 24) afirma que “deve-se reconhecer que a harmonização total  

e absoluta nem sempre é possível, dadas as características econômicas e culturais de  

cada país”.
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Na busca da harmonização de normas, possivelmente a questão relativa às “invariantes 

axiológicas” poderia contribuir na análise dos elementos capazes de nortear tal processo. 

A experiência histórica do ser humano vai encontrando certos valores que são elevados à 

categoria  de  “valores  constantes”,  como  verdadeiros  paradigmas  culturais. Segundo 

Reale (1996, p.95) a existência de valores fundamentais seria como “estrelas valorativas 

que conduzem a humanidade em diferentes direções”.

O  International  Accounting  Standards  Committee  (IASC),  atual  Internacional  

Accounting Standards Board (IASB), fundado em 29 de junho de 1973, em Londres, por 

acordo feito entre profissionais da Austrália, Canadá, França, Alemanha, Japão, México, 

Holanda,  Reino  Unido,  Irlanda  e  Estados  Unidos  da  América,  tem  entre  os  seus 

associados, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o IBRACON – Instituto dos 

Auditores  Independentes  do  Brasil.  As  Normas  Internacionais  de  Contabilidade 

elaboradas  “tem  como  objetivo  formular  e  divulgar,  no  interesse  público,  normas  

evoluídas  e  uniformes  para  elaboração  das  demonstrações  financeiras,  e  torná-las  

aceitáveis em nível internacional” (CRC-SP,1997, p. 30). 

O  Internacional  Accounting  Standards  Board  (IASB)  divulgou  a  seguinte  Estrutura 

Conceitual da Contabilidade:

• Objetivos das Demonstrações Financeiras;

• Pressupostos Básicos;

• Características Qualitativas das Demonstrações Financeiras;

• Elementos das Demonstrações Financeiras;

• Reconhecimento dos Elementos das Demonstrações Financeiras;

• Conceitos de Capital e Manutenção do Capital.

Nesta estrutura, os Pressupostos Básicos assumidos pelo IASB correspondem ao Regime 

de  Competência  e  a  Continuidade  da  Entidade.  As  características  qualitativas  das 

Demonstrações  Contábeis  se  referem  à  Compreensibilidade,  Comparabilidade, 

Relevância (natureza da informação e materialidade) e Confiabilidade (Representação 

Fiel, Essência sobre a Forma, Neutralidade, Prudência, Integridade).
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No País, a Estrutura Conceitual Básica de Contabilidade foi elaborada, originalmente, 

pelo  Instituto  Brasileiro  de  Pesquisas  Contábeis,  Atuariais  e  Financeiras,  a  qual  o 

IBRACON  incorporou,  em  22  de  novembro  de  1985,  ao  seu  conjunto  de 

pronunciamentos  técnicos,  sendo,  finalmente,  aprovado  pela  Comissão  de  Valores 

Mobiliários (CVM), por intermédio da Deliberação CVM n.º 29 de 5 de fevereiro de 

1986, que aprovou a seguinte estrutura:

• Objetivos da Contabilidade;

• Cenários Contábeis;

• Princípios  (Conceitos)  Fundamentais  de  Contabilidade  divididos  em 

postulados ambientais, princípios propriamente ditos e convenções (restrições 

aos princípios).

Recentemente, o CPC, a CVM e o CFC apresentaram pronunciamento básico, mediante 

Audiência Pública, relativo à estrutura conceitual para a elaboração das Demonstrações 

Contábeis,  no  qual  estabelece  os  conceitos  que  fundamentam  a  preparação  e  a 

apresentação de demonstrações contábeis destinadas a usuários externos, considerando:

• o objetivo das demonstrações contábeis;

• as características  qualitativas que determinam a utilidade  das  informações 

contidas nas demonstrações contábeis;

• a definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos que compõem 

as demonstrações contábeis; 

• os conceitos de capital e de manutenção do capital.

Ao traduzir a Estrutura Básica elaborada pelo IASB, inaugura-se no Brasil uma nova 

postura  de  apresentação  dos  Conceitos  fundamentais  contábeis.  A  utilização  da 

expressão  “Princípios  Fundamentais  da  Contabilidade”  que  substituiu  aquela 

terminologia  anglo-saxônica,  contida  no  art.  177  da  Lei  nº.  6.404/76,  denominada 

“princípios contábeis geralmente aceitos” reflete a cultura normativista. 

Apesar do caráter não definitivo do atual pronunciamento do CPC22, influenciado pelo 

IASB,  a  expressão  “princípios”  não  é  adotada,  emergindo  novas  concepções  e 

22 O caráter “não definitivo” decorre da precariedade da norma, ou seja, o pronunciamento do CPC ainda 
não está em vigor. 
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terminologias que se constituem em diretrizes para a fixação de normas contábeis, cuja 

estrutura delineada abrange os seguintes aspectos:

• usuários das demonstrações contábeis e suas necessidades informativas; 

• objetivos das demonstrações contábeis 

• pressupostos básicos: 

o regime de competência 

o continuidade 

• características qualitativas das demonstrações contábeis 

o compreensibilidade 

o relevância 

o confiabilidade

o comparabilidade

• limitações na relevância e na confiabilidade da informação 

o tempestividade 

o equilíbrio entre custo e benefício 

o equilíbrio entre as características qualitativas 

o visão/apresentação verdadeira e com propriedade (“true and fair view”) 

• elementos das demonstrações contábeis 

o posição patrimonial e financeira 

o ativos 

o passivos 

o patrimônio líquido 

o desempenho (resultado) 

o receitas 

o despesas 

o ajustes de manutenção do capital 

• reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis 

o probabilidade de futuros benefícios econômicos 

o confiabilidade da mensuração 

o reconhecimento de ativos 

o reconhecimento de passivos 

o reconhecimento de receitas 
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o reconhecimento de despesas 

• mensuração dos elementos das demonstrações contábeis 

• conceitos de capital e de manutenção de capital 

Através dos objetivos,  dos pressupostos básicos e das características qualitativas das 

demonstrações  contábeis,  a  Estrutura  Conceitual  Básica  da  Contabilidade  fornece  a 

orientação  fundamental  para  o  estabelecimento  de  regras  contábeis  que  facilitem  a 

função informativa da contabilidade.

    Quadro 11 - Estrutura conceitual básica da contabilidade

 I - Pressupostos Básicos
I.1 –  Regime  de  Competência:  a fim  de  atingir  seus  objetivos, 
demonstrações contábeis são preparadas conforme o regime contábil 
de competência, no qual os efeitos das transações e outros eventos são 
reconhecidos quando ocorrem e não quando são recebidos ou pagos, 
sendo  registrados  e  reportados  contabilmente  nas  demonstrações 
contábeis  dos  períodos  a  que  se  referem.  Portanto,  apresentam 
informações sobre transações passadas e outros eventos que são mais 
úteis aos usuários na tomada de decisões econômicas.

I.2 –  Continuidade:  as  demonstrações  contábeis  são  normalmente 
preparadas no pressuposto de que a entidade está em andamento e 
continuará em operação no futuro previsível,  presumindo-se, então, 
que a entidade não tem a intenção nem a necessidade de entrar em 
liquidação, nem reduzir materialmente a escala das suas operações.  

 II - Características Qualitativas das Demonstrações Contábeis: são os 
atributos que tornam as demonstrações contábeis úteis para os usuários

II.1 –  Compreensibilidade:  as  informações  apresentadas  nas 
demonstrações  contábeis  devem  ser  prontamente  entendidas  pelos 
usuários.

II.2 –  Relevância: as  informações  para  serem  úteis  devem  ser 
relevantes às necessidades dos usuários na tomada de decisões,  ou 
seja,  que  possam influenciar  as  decisões  econômicas  dos  usuários, 
ajudando-os a avaliar o impacto de eventos passados,  presentes ou 
futuros ou confirmando ou corrigindo as suas avaliações anteriores.

II.2.1  –  Natureza  da  informação:  implícita  no  conceito  de 
relevância.

II.2.2 – Materialidade:  a relevância das informações é afetada pela 
sua natureza e materialidade, dessa forma uma informação é material 
quando  a  sua  omissão  ou  distorção  puder  influenciar  as  decisões 
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econômicas  dos  usuários,  tomadas  com  base  nas  demonstrações 
contábeis. 

II.3 – Confiabilidade: para ser útil, a informação deve ser confiável, 
ou seja, deve estar livre de erros ou vieses relevantes e representar 
com propriedade aquilo que se propõe a demonstrar.

II.3.1 –  Representação  com  Propriedade:  para  ser  confiável,  a 
informação deve representar com propriedade as transações e outros 
eventos que ela diz representar. A maioria das informações contábeis 
está sujeita a algum risco de ser menos do que uma representação fiel 
daquilo que se propõe a retratar. 

II.3.2 – Primazia da Essência sobre a Forma: para que a informação 
represente com propriedade as transações e outros eventos que ela se 
propõe  a  representar,  tornam-se  necessárias  que  as  transações  e 
eventos  sejam contabilizados  e  apresentados  de  acordo  com a  sua 
essência ou substância e a sua realidade econômica, e não meramente 
sua forma legal. 

II.3.3 – Neutralidade:  para ser confiável, a informação contida nas 
demonstrações contábeis deve ser neutra, isto é, imparcial, ou seja, 
que a escolha ou apresentação da informação não induzam a tomada 
de  decisão  ou  um  julgamento  que  vise  atingir  um  resultado 
predeterminado.

II.3.4 – Prudência: consiste no emprego de certa dose de cautela no 
exercício  dos  julgamentos  necessários  às  estimativas  em  certas 
condições de incerteza, no sentido de que ativos ou receitas não sejam 
superestimados e que passivos ou despesas não sejam subestimados. 

II.3.5 – Integridade:  para ser confiável, a informação constante das 
demonstrações  contábeis  deve  ser  completa,  dentro  dos  limites  de 
materialidade e custo. 

II.4 – Comparabilidade:  a mensuração e apresentação dos efeitos 
financeiros  de  transações  semelhantes  e  outros  eventos  devem ser 
feitas  de  modo  consistente  pela  entidade,  ao  longo  dos  diversos 
períodos, e de modo consistente por entidades diferentes, capacitando, 
dessa forma, os usuários a realizarem comparações ao longo do tempo 
e  com diferentes  entidades  a  fim  de  avaliar,  relativamente,  a  sua 
posição  patrimonial  e  financeira,  o  desempenho e  as  mutações  na 
posição financeira.

        Fonte: Audiência Pública CPC nº 3/2007.

Considerando que não há norma legal sem a motivação axiológica dos fatos, há uma 

constelação de valores incidentes sobre fatos devidamente interpretados pelo espírito 
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humano, apreendidos e compreendidos pela ótica ontognoseológica23 (CELLA, 2006), 

na  qual  são  escolhidas,  entre  as  alternativas  valorativas,  as  mais  convenientes  aos 

objetivos  estabelecidos.  O  Comitê  de  Pronunciamentos  Contábeis  (CPC),  então,  ao 

declarar que o objetivo das Demonstrações Contábeis é fornecer informações sobre a 

posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da 

entidade, acabou por referendar, como características qualitativas, valores determinantes 

para  o  reconhecimento  de  fatos  econômicos,  políticos  ou  sociais  como  “realidade 

contábil”.  Os  valores  relativos  à  utilidade  e  relevância  se  destacam  nesse  processo 

dialético, no qual o fato será integrado normativamente segundo valores “em virtude da 

interferência do poder”, que é representado pelos entes reguladores (REALE, 2005, p. 

124). 

À essa luz, os fatos contábeis constituem-se no resultado de valorações daqueles fatos 

culturais  na  forma  de  estruturas  normativas,  ou,  por  outras  palavras,  de  estruturas 

contábeis, cujo sentido é dado pela integração dialética desses três elementos. Com isso, 

os preceitos básicos e fundamentais da doutrina contábil passam a “refletir o desejo de 

segurança e objetividade da informação produzida pela contabilidade“ (POHLMANN e 

ALVES,  2004,  p.  233),  onde  normas  a  serem  prescritas  tornam-se  objeto  de 

interpretação e de juízos de valor em necessária correlação à base fático-axiológica. Os 

juízos de valor sobre a realidade ocorrem, segundo Reale (1996c, p. 96), “porque eles 

apresentam o real tal e como deve ou deveria ser, então, sob o prisma de algum valor”.

Portanto,  a  regulação  contábil  como  “processo  de  emissão  normas  e  tudo  que  o 

envolve” (POHLMANN e ALVES, 2004,  p.  233),  “presente  no processo histórico-

cultural e ligada por uma relação dinâmica e dialética” (REALE, 1977, p. 226) precisa 

ser compreendida como forma de uma experiência tridimensional de natureza normativo 

bilateral-atributiva. Tal caracterização se torna necessária porque a experiência contábil 

é  feita  não  só  de  pessoas  e  das  coisas  pertencentes  ao  mundo,  mas  também  das 

valorizações daí decorrentes.

O legislador [...], olhos atentos para experiência jurídica em geral,  

cuida de aperfeiçoar o ordenamento em vigor, para adequá-lo às  

novas exigências da sociedade (REALE, 1992, p. 121). 

23 Enquanto a ontologia é relativa às condições objetivas do conhecimento, a gnoseologia é relativa às 
condições subjetivas do conhecimento (CELLA, 2006, p. 30).
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Do fragmento textual acima, depreende-se que ao se deparar com o mundo, o homem 

não o encontra de forma estática, mas antes como uma realidade a ser pensada e vivida, 

segundo um referencial de valores e princípios. Cabe destacar que a realidade cultural se 

reporta  ao  homem  como  ser  livre,  que  atua  e  se  comporta  segundo  inúmeras 

opções. Nesse sentido, para Reale (1996), o valor e a norma são construções espirituais 

do ser humano, ou seja, são projeções do seu espírito criador, que resultam em obras 

espirituais que se objetivam (algo concreto) no sentido da realidade. 

No que  tange  à  presença  de  valores  sociais,  caracterizados  pelo seu  direcionamento 

coletivo, encontram-se os valores normativos que enfatizam a vida social, a estabilidade 

do grupo e o respeito aos símbolos e aos padrões culturais como a obediência, ordem 

social e tradição. Com isso, os valores priorizados pelas pessoas nas diferentes culturas, 

baseados na tipologia dos Valores Humanos Básicos de Gouveia, respaldada no modelo 

de Ronald Inglehart e na Hierarquia das Necessidades de Maslow, apontam no sentido 

de um suposto reconhecimento universal de certos valores.

Analisando,  então,  a  adoção  da  estrutura conceitual  básica  para  a  elaboração  das 

Demonstrações  Contábeis  no  país,  de  forma  similar  ao  desenvolvido  pelo  IASB,  é 

possível identificar:

• utilização  de  referenciais  comuns  em  dois  pronunciamentos  (IASB  e  CPC), 

mesmo com origens culturais distintas;

• presença implícita de determinados valores nos pressupostos, nas características 

qualitativas e nas limitações definidas no pronunciamento do CPC, no plano da 

objetividade,  ou  seja,  as  informações  contábeis  devem  ser úteis,  relevantes, 

consistentes, imparciais e fiéis. 

Ao assumir, então, uma posição tridimensional em que a objetividade dos valores é de 

natureza  histórica,  consistindo  em  projeções  da  pessoa  humana  (valor-fonte)  e  se 

distinguindo dos objetos ideais (não vinculados ao tempo e ao espaço), é importante 

considerar  nessa  análise  quatro  elementos  que  os  vinculam  ao  processo  histórico: 

realizabilidade, a inexauribilidade; a transcendentalidade e a polaridade.

Não se podendo conceber valor que jamais se realiza, nem valor  

que  jamais  se  realize,  nem  valor  que  de  todo  se  converta  em  
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realidade, há uma tensão permanente entre aquele e esta, tensão 

que,  no  plano  cultural  do  Direito,  é  representada  pela  norma  

jurídica,  fator  integrante  de  valor  e  fato.  Dadas,  porém,  as  

apontadas características de realizabilidade e inexauribilidade dos  

valores,  a  norma jurídica  nunca esgota  o  processo  histórico  do 

Direito,  mas  assinala  os  seus  momentos  culminantes (REALE, 

1996, p. 572).

Quadro 12 - Estudo dos valores presentes na estrutura conceitual básica de contabilidade

SUPOSTOS VALORES 

PRESENTES NA ESTRUTURA 

CONCEITUAL BÁSICA

ASPECTOS LIGADOS AO PROCESSO HISTÓRICO

• RELEVÂNCIA

• EQUILÍBRIO

• PRUDÊNCIA

• IMPARCIALIDADE

• REALIZABILIDADE  e  INEXAURIBILIDADE:  é 

um atributo do valor, sem o qual sequer ele pode ser 

considerado como tal. Contudo, essa realizabilidade 

não  pode  reduzir  o  valor  ao  real,  nem  pode 

identificar-se  plenamente  com  ele,  pois  um  valor 

integralmente realizado se torna dado, perdendo sua 

essencialidade de sempre superar a realidade que o 

faz  revelar-se,  sem  contudo,  esgotá-lo.  Daí  a  sua 

inexauribilidade. 

• TRANSCENDENTALIDADE: valoriza a superação 

do mundo da experiência e da razão.

• POLARIDADE: se dá pela necessária contraposição 

entre valor e desvalor. O valor é sempre bipolar.
Fone: Reale (2005) e Japiassu (1996).

Reale (1996) afirma que de toda teoria do valor deriva uma teleologia (teoria dos fins), 

ao considerar que o fim não é senão um valor,  enquanto racionalmente reconhecido 

como motivo de conduta, daí o essencial caráter teleológico do valor. 

Portanto, no momento em que o ente regulador define o objetivo das Demonstrações 

Contábeis  (fornecer  informações  que  sejam  úteis  aos  usuários)  e  vincula  a  sua 
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elaboração e apresentação sob a égide de uma estrutura conceitual que se baseia em 

certos  pressupostos  (competência  e  continuidade)  e  em  determinadas  características 

qualitativas  (compreensibilidade,  relevância,  comparabilidade  e  confiabilidade),  pela 

teoria tridimensional, estamos diante de um processo dialético, no qual o fim visado pela 

norma não passa de valores reconhecidos de forma racional e que servirão para legitimar 

os parâmetros adotados como guia de conduta para os entes regulados. 

Dessa forma, a estrutura conceitual básica da contabilidade, vista como processo factual-

axiológico-normativo  que  envolve  a  construção  daqueles  preceitos  essenciais24, 

possibilita uma visão concreta e integral da estrutura contábil, principalmente no que diz 

respeito ao estabelecimento dos objetivos e dos meios pelos quais devem ser elaboradas 

e apresentadas as informações contábeis, e também em relação ao reconhecimento das 

influências do processo histórico-axiológico na atitude contábil conservadora, fixada no 

passado.

3.3 ESCOLHA DE PRÁTICAS CONTÁBEIS 

3.3.1 A LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE NORMAS 

O gestor e o contador possuem certa subjetividade, permitida pelas normas, em relação à 

escolha  de  práticas  contábeis  para  a  elaboração  e  evidenciação  das  Demonstrações 

Contábeis, no entanto, é importante reconhecer limites e fronteiras, representados pelos 

Princípios Fundamentais ou pelos Pressupostos Básicos e Características Qualitativas da 

Informação, pois, como afirmam Foroughi e Reed (1987, p. 70), “a contabilidade é um 

ramo  de  conhecimento  humano  que  utiliza  princípios  e  práticas  universalmente  

compreendidas e geralmente aceitas”.

É importante ressaltar que as normas são necessárias ao bom exercício da profissão, 

como guias ou regras de conduta técnica dos profissionais, mas o ideal da profissão, e da 

própria  sociedade  como  um todo,  é  que  as  práticas  contábeis  adotadas  pelos  entes 

24 Segundo Blackburn (1997, p. 126), a essência corresponde ao “o elemento básico ou primário do ser de 
uma coisa: a natureza da coisa ou aquilo sem o qual não poderia ser o que é”.
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regulados não sejam tão divergentes, pois podem comprometer a avaliação e o progresso 

da  própria  contabilidade,  cujos objetivos  estão  acentuadamente  concentrados  em 

apresentar informações consideradas úteis ao usuário (externo).

É evidente o caráter utilitário da ciência contábil, nitidamente preocupada com aspectos 

relacionados  ao  conservadorismo  e,  ainda,  influenciado  por  questões  fiscais.  Dessa 

forma, as práticas contábeis parecem seguir um caminho guiado pela necessidade de 

uniformizar e justificar as soluções encontradas na realidade cotidiana. Sendo assim, é 

importante  observar  como  a  contabilidade  tem  se  desenvolvido  e  se  transformado 

axiologicamente  ao  longo  desse  processo  histórico,  no  qual  “é  impensável  a  

objetividade do valor sem ser referida ao plano da história” (CELLA, 2006, p 84). 

A contabilidade, comparativamente a outras áreas do conhecimento científico, parece ter 

estacionado  o  seu  desenvolvimento,  insistindo  em  focar  suas  ações  em  problemas 

experimentados no passado e,  com isso,  enrijecendo suas atividades e aumentando a 

resistência  às  mudanças.  Não contemplar  as bases axiológicas que dialogam com os 

fatos históricos pode trazer como conseqüência o aumento das práticas de gerenciamento 

de informação contábil.

A  ocorrência  de  um  eventual  distanciamento  do  papel  da  regulação  contábil  e  a 

qualidade exigida nas informações pode indicar a necessidade de rever os paradigmas 

adotados na verificação do alcance dos objetivos pela contabilidade. Uma das formas de 

constatação é pesquisar periodicamente “qual o grau de utilização de demonstrações  

contábeis por parte de grupos de usuários para os quais, de antemão, se acredita que as  

demonstrações contábeis devessem ser de grande utilidade” (IUDÍCIBUS, MARTINS e 

GELBCKE, 2007, p. 31).

Enfrentar  os  novos desafios impostos  pelo intenso processo de transformação sócio-

econômico-cultural e articular interesses interdisciplinares são necessários para a busca 

do aprimoramento científico no campo contábil.

Em diversos países discutem-se a estrutura da profissão contábil, os instrumentos legais, 

os padrões contábeis nacionais e internacionais e o processo de preparação e emissão de 

normas contábeis. No seio dessas discussões encontra-se a redefinição dos objetivos da 
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contabilidade, cujo desenvolvimento ou identificação depende da resolução dos conflitos 

de  interesses  existentes  sobre  as  informações  contábeis  contidas  nas  demonstrações 

financeiras  e  suas  interações.  Segundo  Belkaoui  (2000,  p.  116),  “as  demonstrações  

financeiras resultam da interação de três grupos: empresas, usuários e profissionais contábeis” 

(BELKAOUI, 2000, p. 116).

 

Vatter (1963, p. 179) considera como pedras fundamentais na construção de uma teoria 

da contabilidade os objetivos, questionando o enfoque dado aos postulados e princípios, 

considerados verdades universais. O autor ao afirmar a necessidade da fixação de uma 

finalidade, enfatizou que os princípios deveriam ser os meios pelos quais os objetivos 

poderiam ser atingidos.

Os modelos contábeis  e  de divulgação assumem, então,  significativa participação no 

fornecimento da informação ágil, segura e respaldada em princípios considerados sadios.

Demonstrações contábeis levantadas segundo os melhores postulados 

da relevância e evidenciação, com o máximo possível de objetividade e  

consistência,  bem  como  clareza, somente  podem  contribuir 

positivamente  para  irmos ao  encontro  do  que  mais  nos  interessa:  o  

fortalecimento  e  a  expansão  das  empresas  nacionais (IUDÍCIBUS, 

MARTINS e GELBCKE, 2007, p. 31 destaque nosso).

A  evidenciação  contábil  segundo  Iudícibus  (2000)  corresponde  a  um  compromisso 

inalienável da contabilidade com seus usuários e com os próprios objetivos, cujas formas 

podem  variar,  mas  a  essência  é  sempre  a  mesma,  ou  seja,  apresentar  informação 

quantitativa e qualitativa de maneira ordenada, deixando o menos possível ficar de fora 

das Demonstrações formais a fim de propiciar uma base adequada de informação para o 

usuário.

A objetividade,  de acordo com Hendriksen (1971,  p.114),  compreende,  basicamente, 

uma restrição ligada  à  mensuração.  Na prática,  separar  completamente  a  medida da 

pessoa que realiza a mensuração é uma tarefa complexa, ou seja, crenças e valores de 

quem avalia ou quantifica podem implicar avaliação subjetiva e adoção de viés pessoal. 

Numa transação, o valor de mercado independe da pessoa do avaliador, mas o avaliador 
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precisa tomar decisões sobre o valor do ativo que é cedido ou recebido. Portanto, o 

valor, como o belo, está nos olhos de quem julga.

Nesse  sentido,  ao  se  definir  o  fim  visado  para  as  demonstrações  contábeis: 

“fortalecimento e a expansão das empresas nacionais”, são atribuídos valores relativos 

à  relevância,  consistência,  clareza  e  objetividade,  com  o  objetivo  de  justificar  a 

praticabilidade dos métodos e das regras contábeis estabelecidas pelos entes reguladores, 

à luz das  condições sócio-histórico-culturais, em que está inserida a contabilidade. “O 

fim determina o dever ser de nosso comportamento” (REALE, 1996, p. 544).

Dessa  forma,  pela  ótica  tridimensional,  Iudícibus,  Matins  e  Gelbcke  (2007)  ao 

comentarem  sobre  o  “fortalecimento  e  a  expansão  das  empresas  nacionais”  e 

destacarem como atributos essenciais  na elaboração das Demonstrações Contábeis,  a 

consistência,  a objetividade,  a relevância e a clareza,  na realidade,  estão objetivando 

valores  (dever-ser)  e  que,  por  sua  vez,  deverão  fundamentar  os  princípios  ou 

características qualitativas das informações a  servirem de guia  de orientação para as 

proposições normativas.

O descompasso entre o processo de regulação e a crescente complexidade da sociedade, 

em  ritmo  vertiginoso,  pode  criar  certos  repositórios  normativos  oriundos  de 

conhecimentos acumulados no passado, em grande parte, obsoletos ou insuficientes, que 

podem não mais oferecer soluções adequadas para os problemas radicalmente novos e 

complexos com os quais temos de lidar.

Possivelmente, o conservadorismo e a objetividade são considerados repositórios dessas 

normas consagradas socialmente para orientação da estrutura contábil. Para May (1943, 

p.189), as convenções contábeis, para terem autoridade, devem atender pelo menos três 

aspectos: o uso dos contadores; os conceitos sociais e econômicos do tempo e local; e os 

modos de pensamento das pessoas.

Nesse  sentido,  a  utilização  do  “custo  histórico  como  base  de  valor” é  reflexo 

primordialmente do aspecto objetivo da contabilidade, por eleger o custo original como 

base  essencialmente  verificável.  Nesse  entendimento,  podemos  fazer  algumas 
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considerações em relação ao registro pelo valor original, como Princípio Fundamental da 

Contabilidade (CFC, Resolução  n° 750/93). 

De acordo com Franco (1997, p. 190)  “para se identificar, reconhecer e justificar a  

existência de um princípio contábil  é necessário analisar e interpretar as condições  

essenciais para que a Contabilidade exista”.

O Princípio do Custo como Base de Valor (ou Registro pelo Valor Original) define que 

os  componentes  do  patrimônio  devem  ser  registrados  pelos  valores  originais  das 

transações, contemplando aspectos históricos, objetivos e verificáveis. Sendo assim, os 

custos  históricos  não  expressam  o  valor  econômico  dos  ativos,  apenas  o  valor  de 

desembolso  na  sua  data  de  aquisição;  inclusive,  Iudícibus  e  Carvalho  (2001,  p.7), 

entendem que, “como conseqüência do culto primitivo aos custos históricos, surge falta  

de ousadia em reconhecer ganhos não realizados”.  

A  qualidade  dessa  informação  ao  não  reconhecer  ganhos  não-realizados  denota  a 

predominância de um valor conservador que se  materializou através de mandamento 

nuclear (princípio/convenção). Todavia, o conservadorismo no sentido de um valor que 

é  reconhecido como fim ou motivo de conduta é considerado, por Reale,  como fim 

legítimo, tendo em vista  que  “surge do reconhecimento racional  de um valor como 

motivo necessário e indeclinável da ação” (REALE, 1963, p. 87).

Portanto, para Reale (2005) é impossível que o valor esteja desvinculado da finalidade 

que legitima (fundamenta) sua eficácia e vigência, tornando esses fins representativos 

dos valores que guiam o regulador.

Nesse sentido, a Resolução nº 750/93, do Conselho Federal de Contabilidade prevê o 

seguinte:

Parágrafo  1º.  A  observância  dos  Princípios  Fundamentais  de 

Contabilidade  é  obrigatória  no  exercício  da  profissão  e  constitui  
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condição de legitimidade25 das  Normas  Brasileiras  de  Contabilidade  

(NBC).

O  reconhecimento,  mensuração  e  a  apresentação  das  demonstrações  contábeis  são, 

ainda,  acentuadamente,  influenciados  e  legitimados  pelo  valor  manifestado  no 

fundamento do conservadorismo. Convém lembrar que, para Reale (1996, p. 208), “os 

valores  se  manifestam nas  coisas  valiosas  e  se  revelam na experiência,  através  da  

história”. A queda da Bolsa de Nova York em 1929, como exemplo de experiência 

histórica, serviu de contexto para a enunciação de princípios e elaboração de regras a fim 

de disciplinar e prevenir a ocorrência de fraudes, cujas opções valorativas adquiriram um 

papel especial na história e passaram a constituir o “complexo de significações por sua 

relevância” (REALE, 1977) de cada momento histórico. O problema que surge, nessa 

ótica, é em determinar a forma de seleção dessas estruturas axiológicas relevantes.

Assim, pela perspectiva tridimensional, no estudo do elemento axiológico, presente no 

fato histórico e que influenciará no nascimento e na legitimidade da norma, é importante 

compreender a real dimensão do processo de seleção dos valores que irão compor o 

processo de validade da norma perante os entes regulados. 

3.3.2 AS PRÁTICAS CONTÁBEIS E A HARMONIZAÇÃO DE NORMAS

Os conjuntos normativos, de cada país, apresentam discrepâncias significativas na forma 

de mensurar e evidenciar as Demonstrações Contábeis, motivo pelo qual a harmonização 

das Normas Internacionais de Contabilidade vem ganhando muita importância dentro da 

classe contábil, em resposta à demanda de informações em âmbito mundial, devido ao 

aumento do número de empresas multinacionais e de investidores que buscam melhores 

alternativas de investimentos. Horngren  apud Belkaoui (2000, p. 10) afirmam que “a 

colocação  de  padrões  é  uma  decisão  social.  Padrões  colocam  restrições  em 

25 A legitimidade, segundo Habermas (1988), depende da ordem legal, do direito discursivo e do poder 
democrático institucionalizado. Para que essa ordem tenha validade social e seja efetivamente legítima ela 
precisa  ter  elaborado  as  suas  leis  (constituição,  legislação  comum);  as  normas  de  sua  aplicação 
(administração  pública);  e  as  formas  de  seu  controle  (judiciário),  pelas  vias  argumentativas  que 
caracterizem os discursos teóricos, éticos e práticos.
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comportamento; então, eles devem ser aceitos pelas partes afetadas. A aceitação pode  

ser forçada ou voluntária, ou ambos”.

A  harmonização  de  normas  internacionais  da  contabilidade  vem  sendo  objeto  de 

discussões durante anos. Diversos fatores são apontados pelos defensores desse processo 

de  convergência,  dentre  os  quais  a  necessidade  de  captação  de  recursos  no  mercado 

externo,  a  crescente  globalização  de  negócios,  a  forte  expansão  do  mercado  financeiro 

internacional e a alta competitividade empresarial.

A competitividade empresarial é um assunto comum nos dias atuais.  

De  maneira  geral,  existe  uma  preocupação  intensa  por  parte  das  

empresas  na  permanência  ou  na  inserção  das  empresas  nesse  

mercado competitivo (ASSAF, 2004, p. 11).

Nesse  contexto,  a  regulação  contábil  exerce  importante  papel  na  conduta  técnica  de 

profissionais  da  área  e  no  desenvolvimento  de  práticas  alinhadas  ao  processo  cultural 

internacional, que por sua vez já se constitui numa realidade. Alguns acontecimentos têm 

fortalecido essa tendência mundial como, por exemplo, o acordo entre a  Internacional  

Accounting  Standards  Board (IASB)  e  a  International  Organization  of  Securities 

Commissions  (IOSCO), no qual concordou em endossar os  Internacional Accounting 

Standards (IAS) emitidos pelo IASB. 

Na atualidade atuam no desenvolvimento de procedimentos e harmonização de normas 

contábeis:  o  International  Accounting  Standards  Commitee  (IASC),  a  Intenational  

Federation of Accountants (IFAC), o Financial Accounting Satandards Board (FASB), 

o International Organization of Securities Commissions  (IOSCO)  e  a Securities and 

Exchange Commissio (SEC), sendo que o  IOSCO representa as Comissões de Valores 

Mobiliários  em âmbito mundial  e  atua em conjunto com o IASC para a  fixação de 

Normas  Internacionais  de  Contabilidade  a  serem  adotadas  nas  ofertas  de  títulos 

multinacionais. 

No Brasil,  a  Comissão  de  Valores  Mobiliários  (CVM),  através  das  Deliberações  nº 

489/2005  e  nº  488/2005,  manifesta  preocupação  com  a  convergência  das  práticas 

contábeis.
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Considerando  a  importância  e  a  necessidade  de  que  as  práticas  

contábeis brasileiras sejam convergentes com as práticas contábeis  

internacionais,  seja  em  função  do  acesso,  do  aumento  da 

transparência e da segurança das nossas informações contábeis, seja  

por  possibilitar  o  acesso  a  um  custo  mais  baixo,  das  empresas  

nacionais às fontes de financiamentos externas (CVM, Deliberação 

nº 489, de 3 de outubro de 2005).

    Consideram-se  abrangidas  no  contexto  das  práticas  contábeis  

adotadas no Brasil, as práticas amparadas na legislação societária e 

aquelas  reconhecidas  pelos  órgãos  reguladores  (BACEN,  CVM,  

SUSEP...) como avanço na convergência com as normas contábeis no  

âmbito internacional (CVM, Deliberação nº 488, de 3 de outubro 

de 2005).

A harmonização, defendida por estudiosos e profissionais, ao objetivar a equivalência e 

a  comparabilidade,  na realidade,  expõe novos valores em relação ao comportamento 

histórico  das  práticas  convencionais.  Nesse  sentido,  é  reconhecida  a  norma  como 

realidade  cultural,  pois  nela  e  através  dela  se  compõem conflitos  de interesses  e  se 

integram renovadas tensões fático-axiológicas. (REALE, 2005). 

Entretanto,  uma  pesquisa  desenvolvida  por  Alhashim  e  Arpan  (1992),  envolvendo 

diversos  contadores,  apresenta  posição  contrária  a  quaisquer  esforços  no  sentido  de 

harmonizar  normas  contábeis.  Eles  acreditam  que  a  harmonização  pode  impedir  o 

progresso  contábil  ao  refutar  práticas  contábeis  bem  fundamentadas,  reduzindo, 

portanto, as opções de práticas contábeis apropriadas. 

Muito  embora  o  papel  do  processo  de  regulação  contábil  pareça  ser  de  caráter 

estritamente  técnico,  formulando  regras,  padrões  e  regulamentos  de  mensuração  e 

divulgação  de  informações  financeiras,  também  é  fruto  de  um  processo  político. 

Consequentemente, a representatividade do “interesse público” ocupa importante espaço 

nesse movimento, no qual os entes reguladores buscam, através dos seus instrumentos, 

formalizar  as  políticas  aceitas  consensualmente.  Deve-se  destacar  que  este  aspecto 

político  da  fixação  de  padrões  não  deve  ser  considerado  indesejável,  mas  sim  uma 
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decorrência lógica do reconhecimento de que  “os padrões produzem conseqüências” 

(HENDRIKSEN e VAN BREDA, 1999, p. 167).

A importância dos aspectos econômicos e políticos que envolvem os interesses dos entes 

reguladores e dos regulados aumenta com a discussão internacional sobre harmonização, 

devendo-se reconhecer que: 

Uma das maiores dificuldades em alcançar um acordo nos padrões 

internacionais provêm da diferença entre a necessidade dos países  

mais desenvolvidos e daqueles países menos desenvolvidos no mundo.  

Suas necessidades são diferentes em importantes aspectos e não se  

deve assumir que políticas contábeis que sejam boas para os Estados  

Unidos sejam apropriadas para, por exemplo, a Índia ou Indonésia.  

Isto ocorre porque os objetivos servidos pelos relatórios financeiros  

podem ser diferentes (SOLOMONS apud DOLABELLA, 2001, p. 

13).

A subjetividade pode ser considerada importante componente do processo de busca da 

harmonização  das  práticas  contábeis.  Em  seus  aspectos  gerais,  ela  contempla 

expectativas e percepções pessoais na identificação e mensuração de eventos a serem 

informados pela contabilidade. A Teoria dos Jogos apresentada por Von Newmann e 

Morgenstern (1944, p. 5) demonstra que as características subjetivas, de quem decide, 

são de extrema importância no processo de decisão. O processo decisório é, portanto, tão 

complexo  quanto  a  própria  natureza  humana,  ao  envolver  tantas  variáveis  e  fatores 

subjetivos, não se restringindo apenas à objetividade e racionalidade.

Outro  importante  aspecto  a  ser  considerado  nas  discussões  que  envolvem  a 

harmonização contábil corresponde à verificabilidade, como atributo da informação que 

possibilita alcançar medidas ou conclusões comuns.  Na prática,  mesmo que diversos 

indivíduos  adotem um mesmo método  de  mensuração  de  determinado atributo  e  se 

baseiem em evidências similares, é possível encontrar diferentes valores. Assim, toda 

mensuração  envolve  um  processo  de  aproximação  da  realidade,  sendo  importante 

considerar a subjetividade que lhe é inerente.
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Indubitavelmente,  a  subjetividade  faz  parte  de  todo  processo  de  normatização  e, 

consequentemente, do processo decisório. Então, ao mesmo tempo em que o aspecto 

subjetivo está repleto de valores, uma vez que o homem é a fonte de tudo, a objetividade 

manifestada na norma, criada por ele, oferece as tutelas e garantias necessárias aos bens 

e ao próprio homem. 

Daí ser fundamental no historicismo axiológico a complementaridade  

dialética  entre  subjetividade,  como fonte  inexaurível  de  valores,  e  

objetividade,  como  inexaurível  possibilidade  de  determinações  da 

experiência (REALE, 2005, p. 83).

Portanto, a subjetividade da norma não deve constituir obstáculo para o fenômeno da 

regulação contábil,  pois é necessário, apenas,  estar  sensível à presença de elementos 

sócio-histórico-culturais que podem afetar a relação fato-valor presente em tal processo 

e,  também,  consciente  em  assumir  as  responsabilidades  envolvidas  nas  integrações 

normativas  daí  advindas.  De  acordo  com  Iudícibus  (1997,  p.3),  “temos  de  ter  

capacidade de exercer um subjetivismo responsável, aprendermos a lidar com valores e  

[...] não nos acomodar, apenas, numa falsa noção de objetividade”.

Os órgãos de regulamentação assumem, então, participação crucial nesse processo ao 

definir padrões mínimos que protejam a quantidade e qualidade de informação, tendo em 

vista  a  diversidade  de  interesses  por  parte  de  segmentos  empresariais.  É  importante 

destacar que o CFC e o IBRACON já são constituem membros da IFAC e do IASB. 

Assim,  a  busca  pela  inconteste  aceitação  da  norma é  um grande  desafio  para  esses 

órgãos, cujo pronunciamento técnico deve ser:

Baseado  em  pesquisas,  estudos  e  consultas  aos  profissionais  da  

Contabilidade,  para  ter  certeza  que  aquela  norma  seja 

incontestavelmente aceita,  o  que ocorre quando ela é considerada  

útil, objetiva e praticável (FRANCO, 1997, p. 209).

Nessa linha, o autor defende que as normas contábeis deverão atender às necessidades 

dos  meios  econômicos  e  culturais  em  que  são  aplicadas,  podendo,  portanto,  variar 

segundo as necessidades específicas e contingentes desse ambiente, desde que respeitem 

os fundamentos e a conceituação básica da contabilidade.
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Os  países  em  desenvolvimento  terão,  inevitavelmente,  para  receber 

capitais  estrangeiros,  se  seguir  normas  contábeis  aceitas  

internacionalmente ou, conforme o caso, aquelas de países que recebem 

investimentos (FRANCO, 1999, p.32).

Do pensamento exposto, à luz da correlação funcional e dinâmica dos três elementos da 

teoria  de  Reale  (2005),  os  valores  que  representam as  necessidades  identificadas  no 

contexto  econômico-cultural,  daquele  momento  histórico  (historicismo  axiológico) 

fundamentam a Estrutura Conceitual da Contabilidade, na qual os fatos são integrados 

por meio de normas contábeis, ou seja, as exigências axiológicas (valores) presentes em 

uma realidade histórica, econômica e social são convertidas em normas que não podem 

prescindir da apreciação do poder da autoridade reguladora.

3.3.3  AS  PRÁTICAS CONTÁBEIS E  O GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO 

CONTÁBIL

Cardoso (2005) afirma que a entidade (compreendendo os seus gestores e contadores), 

ao gerar informações contábeis, adota certas práticas de reconhecimento, classificação e 

mensuração  dos  atos  e  fatos  (transações  e  eventos)  que  atingem o  patrimônio  e  o 

desempenho da entidade.

Os  gestores  manipulam  ou  gerenciam  a  divulgação  de  informações  financeiras  em 

resposta  a  uma  ampla  variedade  de  incentivos,  com  conseqüências  potencialmente 

significativas para as empresas, acionistas, investidores, credores e outros usuários das 

informações contábeis. Com isso, o gerenciamento de informações passa a representar 

uma intervenção proposital no processo de elaboração das demonstrações financeiras 

externas, com a intenção de obter algum benefício particular, oposto ao processo neutro 

de reportar os resultados contábeis (SCHIPPER, 1989, p.92). 

No Brasil,  como o aparato legal relativo à  proteção aos direitos do investidor é  ainda 

incipiente, diversos autores defendem a forte atuação de órgãos reguladores, principalmente, 

no tocante a abertura de informações (ou disclosure). Tal necessidade de regulamentação 
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do disclosure é mais evidente, conforme Admati e Pfleiderer (1998, p.2), nas situações 

em as organizações devem esclarecer e informar, aos usuários da informação contábil, as 

consideradas “más notícias”.

 
No  que  diz  respeito  à  distinção  entre  gerenciamento  de  informações  contábeis  e 

contabilidade fraudulenta, um ponto importante se refere à “própria definição do que é  

verdade em contabilidade” (CARDOSO, 2007, p. 155). Inicialmente, a fraude é definida 

pelas Normas Internacionais de Auditoria como: 

Um ato intencional por parte de um ou mais indivíduos dentre os  

membros administrativos, empregados ou terceiros, que resulta em 

declarações falsas das demonstrações contábeis (IFAC, p. 53).

Como  já  vimos,  à  luz  da  teoria  tridimensional,  a  correlação  concreta  e  dinâmica 

existente, entre o fato, a norma e o valor, revela que os princípios fundamentais ou as 

características  essenciais  da  informação  contábil  estão  impregnados  de  valores  com 

“relevância de significação” (REALE, 1977, p. 215). Nesse sentido, de acordo com a 

NBC T1, aprovada pela Resolução CFC nº 785/95, “a informação deve ser, em geral e  

antes  de  tudo,  veraz  e  eqüitativa”,  possuindo,  inclusive,  atributos  considerados 

indispensáveis  como  confiabilidade,  tempestividade,  compreensibilidade  e 

comparabilidade.

As informações  contábeis  geradas pela  contabilidade aos  seus  usuários decorrem do 

registro, da mensuração e da divulgação dos fatos ou eventos por meio de orientações 

normativas que devem estar legitimadas pelos princípios fundamentais de contabilidade, 

os  quais  estão  impregnados  de  valor.  Consoante  a  Resolução  CFC  nº  774/94,  “os 

princípios  constituem  sempre  as  vigas-mestras  de  uma  ciência,  revestindo-se  dos 

atributos  de  universalidade  e  veracidade,  conservando  validade  em  qualquer  

circunstância ”.

Identifica-se,  então,  pela  perspectiva  tridimensional,  uma  correlação  funcional  entre 

fundamento (valores que  legitimam a norma emitida),  vigência  (capacidade legal  da 

norma emitida pelo ente regulador dotado de poder) e eficácia (aplicação da norma ao 

caso concreto) nesse processo normativo. Então, a informação contábil como fim visado 
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pela contabilidade e produto da estrutura conceitual básica que estabelece os conceitos 

que  fundamentam a  preparação  e  a  apresentação  de  demonstrações  contábeis  e  que 

resulta da tensão existente entre fato e valor, como a expressão da realidade histórica, 

social,  econômica  e  cultural,  é  alvo  de  uma ação  intencional, no  âmbito  da  ciência 

contábil, na busca do “bem informar”. Conforme Reale (2005, p. 95), “o fim não é senão 

a veste racional do valor, enquanto alvo da ação”.

Em sentido contrário, o interesse em desinformar também seria um fim visado, logo 

“vestido racionalmente de valor”.  Portanto, entendo que a escolha de alguma prática 

contábil que tenha o objetivo de  desinformar  ou “mal informar”, seria decorrente de 

uma intencionalidade  justificada  por  algum valor  distinto daqueles  que  qualificam a 

informação  contábil  como  a  neutralidade  e  a  veracidade,  ou  seja,  a  intervenção 

intencional  feita  pelo  gestor no  sentido  de  manipular  o  processo  de  elaboração  das 

demonstrações contábeis, baseada em valores contrários àqueles considerados essenciais 

à informação contábil, seria também um elemento caracterizador da fraude.

A informação contábil deve ser, em geral e antes de tudo,  veraz e 

eqüitativa,  de  forma  a  satisfazer  as  necessidades  comuns  a  um  

grande  número  de  diferentes  usuários,  não  podendo  privilegiar  

deliberadamente  a  nenhum  deles,  considerado  o  fato  de  que  os  

interesses destes nem sempre são coincidentes (CFC, Resolução nº 

785/95).

Cardoso  (2005,  p.  134)  defende  que  aquele  que  tem  por  objetivo  desinformar  ou 

esconder do usuário fato que se fosse de seu conhecimento interferiria em sua decisão, 

independe das regras contábeis.

Portanto, entendo não ser adequada à adoção dos Princípios Contábeis  

Generalizadamente  Aceitos  (GAAP)  como  fronteira  entre  

Gerenciamento  da  Informação  Contábil  e  Fraude  Contábil.  Sugiro,  

pois, que tal distinção considere a intenção do agente, a essência de sua  

ação e não simplesmente a formalidade das práticas contábeis. Então, o  

dolo,  o  objetivo  de  desinformar,  deverá  ser  punido  independente  de  

regras contábeis.
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Beneish (2001) reforça esse argumento com a conceituação da National Association of  

Certifield Fraud Examiners, segundo a qual fraude é constituída por “um ou mais atos  

intencionais destinados a enganar outras pessoas e causar-lhes prejuízos financeiros”.

3.3.4 AS PRÁTICAS CONTÁBEIS E AS NORMAS RELATIVAS À EMISSÃO DE 

PARECER DE AUDITORIA INDEPENDENTE

A auditoria apareceu como conseqüência da necessidade de confirmação dos registros 

contábeis,  em  decorrência  do  aparecimento  das  grandes  empresas  e  em  função  do 

imposto de renda (FRANCO e MARRA, 1982).  Segundo Report of the Committee on  

Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association  (apud BOYNTON; 

JOHNSON; KELL, 2002, p. 30), a auditoria corresponde ao:

Processo sistemático de obtenção e avaliação objetivas de evidências  

sobre  afirmações  a  respeito  de  ações  e  eventos  econômicos,  para 

aquilatação  do  grau  de  correspondência  entre  as  afirmações  e  

critérios estabelecidos, e de comunicação dos  resultados a usuários  

interessados.

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), através da NBC T11, de 17 de dezembro 

de 1997, aprovada pela Resolução CFC nº 820/97, declara que o Parecer dos Auditores 

Independentes, ou Parecer do Auditor Independente, “é o documento mediante o qual o  

auditor  expressa  sua  opinião,  de  forma  clara  e  objetiva,  sobre  as  demonstrações  

contábeis nele indicadas”.

A preocupação dos entes reguladores em relação ao atendimento das normas contábeis 

pelos entes regulados é objeto de discussões que envolvem tanto a qualidade da estrutura 

conceitual adotada no país, quanto a influência da diversificada regulação de atividades 

na elaboração das Demonstrações Contábeis. As constantes mudanças no teor do parecer 

de auditoria independente demonstram as superveniências normativas ocorridas ao longo 

desse processo histórico.
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A Resolução CFC nº 820/97, que aprovou a NBC T11, relativa às normas de auditoria 

independente  definiu  que  os  Princípios  Fundamentais  de  Contabilidade  seriam  a 

referência para o parecer sobre as Demonstrações Contábeis:

Em  nossa  opinião,  as  demonstrações  contábeis  acima  referidas  

representam  adequadamente,  em  todos  os  aspectos  relevantes,  a  

posição  patrimonial  e  financeira  da  Empresa  ABC  em  31  de 

dezembro de 19X1 e  de  19X0,  o  resultado de suas  operações,  as  

mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus  

recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas,  de acordo 

com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

O  IBRACON,  então,  baseado  na  crescente  internacionalização  dos  mercados  e  na 

possibilidade de que usuários de outros países utilizem as informações emanadas das 

Demonstrações Contábeis, emitiu o Comunicado Técnico nº 02/00 recomendando que o 

parecer  dos auditores independentes  fosse emitido com o intuito  de esclarecer  quais 

normas de auditoria foram empregadas e  quais  práticas contábeis  foram adotadas na 

elaboração das Demonstrações Contábeis, como segue:

(3)  Em  nossa  opinião,...................,  de  acordo  com  as  práticas 

contábeis emanadas da legislação societária brasileira.

ou, quando aplicável,

(3)  Em  nossa  opinião,  ................, de  acordo  com  os  Princípios  

Fundamentais de Contabilidade aplicados no Brasil.

Percebe-se  que  o  IBRACON  ao  permitir  a  escolha,  pelos  auditores  independentes, 

quanto  à  base  de  opinião,  reconhece  o  possível  distanciamento  entre  a  adoção  dos 

princípios  fundamentais  e  as  práticas  contábeis.  Essa  situação somente  perdurou  até 

2003, quando o CFC emitiu a Resolução nº 953 que altera o item 11.3.2.3 da NBC T11, 

definindo novas normas de auditoria independente. Com isso, foi adotada a expressão 

“práticas  adotadas  no  Brasil” em  substituição  à  manifestação  “com  os  Princípios 

Fundamentais de Contabilidade”. A justificativa apresentada pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), para a mudança, foi  “a evolução dos trabalhos de convergência  

das Normas Brasileiras de Contabilidade e das Normas Internacionais”. 
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Em nossa opinião,......, de acordo com as práticas adotadas no 

Brasil.

Finalmente, a Deliberação CVM nº 488, de 3 de outubro de 2005, alterou, mais uma vez, 

a  terminologia  a  ser  adotada  nos  pareceres  de  auditoria  independente  em relação  a 

apresentação das Demonstrações Contábeis, substituindo a expressão  “de acordo com 

práticas adotadas no Brasil”, por  “de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil” . Segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM): 

A terminologia que se configura em uma generalização das diretrizes  

contábeis  emanadas  da  legislação societária  brasileira,  adotada por  

todo o tipo de entidade no Brasil, considerando os aspectos contábeis  

que são específicos para os diferentes segmentos do mercado, conforme 

disciplinado  pelos  órgãos  reguladores  (Banco  Central  do  Brasil,  

Comissão  de  Valores  Mobiliários,  Superintendência  de  Seguros  

Privados,  etc.)  que  representem um progresso  àqueles  princípios  da 

legislação societária. Isto é, consideram-se abrangidas no contexto das  

práticas  contábeis  adotadas  no  Brasil,  as  práticas  amparadas  na  

legislação societária e aquelas reconhecidas pelos órgãos reguladores  

como  avanço  na  convergência  com  as  normas  contábeis  no  âmbito 

internacional.[...] Isto  é,  consideram-se  abrangidas  no  contexto  das  

práticas  contábeis  adotadas  no  Brasil,  as  práticas  amparadas  na  

legislação societária e aquelas reconhecidas pelos órgãos reguladores  

como  avanço  na  convergência com as  normas  contábeis  no  âmbito 

internacional (CVM, Deliberação nº 488, de 3 de outubro de 2005). 

As mudanças,  em relação à referência  a ser adotada,  para a  emissão de opinião dos 

auditores independentes em seu parecer, por orientação do órgão regulador, também são 

evidenciadas através dos pareceres emitidos pelos auditores, no período compreendido 

entre 1997 e 2005, nas Demonstrações Contábeis da VARIG S/A: 
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Quadro 13 - Mudanças no modelo de Parecer de auditoria independente 

VARIG S/A VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE (CNPJ nº 92.772.821/0001-64)

DATA-BASE REFERENCIAL ADOTADO PARA O PARECER 

31/12/97 (...) de acordo com os princípios contábeis previstos na legislação 
societária.

31/12/98 (...) de acordo com as práticas emanadas da legislação societária.

31/12/99 (...) de acordo com as práticas emanadas da legislação societária.

31/12/00 (...) de acordo com as práticas emanadas da legislação societária 
brasileira.

31/12/01 (...) de acordo com as práticas emanadas da legislação societária 
brasileira.

31/12/02 (...) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

31/12/03 (...) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

31/12/04 (...) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

31/12/05 (...) de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Fonte: Relatórios de auditoria independente.

As  circunstâncias  históricas,  nas  quais  os  órgãos  reguladores  se  situam,  revelam 

mudanças  no  aspecto  axiológico,  tendo  em  vista  os  novos  cenários  políticos  e 

econômicos, como, por exemplo, a internacionalização da economia, o fluxo de capitais 

e desenvolvimento da profissão contábil no País. O processo normativo, que envolveu 

dois entes reguladores (IBRACON e CVM), evidenciou a dialeticidade de fatos, valores 

e normas, que afetou uma realidade cultural, mais especificamente o referencial adotado 

para  a  avaliação  da  adequação das  Demonstrações  Contábeis,  diante  das  exigências 

societárias. 

Nesse  sentido,  a  almejada  convergência “com  as  normas  contábeis  no  âmbito 

internacional”,  talvez  revele  uma  implicação  fato-valor  capaz  de  resultar  novas 

integrações normativas (resoluções, instruções ou deliberações), ou seja, dessa relação 

tensional que envolve um novo fato histórico, “convergência de práticas internacionais 

de  contabilidade”,  e  um  novo  elemento  axiológico,  “harmonização”,  outras  normas 

devem ser integradas no cenário societário.

Esse  processo  normativo,  relativo  à  regulamentação  dos  pareceres  de  auditoria  pelo 

IBRACON e pela CVM, pode evidenciar a dialeticidade de fatos, valores e normas. O 
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avanço na convergência com as normas contábeis no âmbito internacional, como fim 

visado pelos entes reguladores, influenciado pelo novo contexto histórico (globalização, 

complexidade  das  transações  e  internacionalização  da  economia),  possivelmente 

despertou a escolha de valores compatíveis às necessidades modernas. As mudanças das 

expressões nos pareceres de auditoria podem denotar a integração de uma nova realidade 

(fato),  através  de  normas  (resoluções,  instruções  e  deliberações)  segundo  valores 

(harmonia das práticas contábeis).

Portanto,  pelo  “processo  axiológico-factual  normativo”  (REALE,  2005,  p.  101)  as 

normas contábeis  relativas à divulgação das  Demonstrações Contábeis,  representadas 

pelas  resoluções  do  Conselho  Federal  de  Contabilidade  (CFC),  pronunciamentos  do 

Instituto  Brasileiro  de  Contadores  (IBRACON),  instruções  e  deliberações  da  CVM, 

refletem as alterações normativas pela superveniência de mudanças no plano dos fatos e 

valores,  provocando  a  série  de  revogações  de  normas  e,  conseqüentemente,  a  nova 

tomada de posição perante novos fatos sociais que vão construindo sua própria história.

A seguir é apresentada uma visão geral da análise da regulação contábil à luz da Teoria 

Tridimensional do Direito, da Teoria Normativa da Contabilidade e do Gerenciamento 

da Informação Contábil, sumarizada numa única figura.
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4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

4.1 CONCLUSÕES

Neste capítulo, são enumeradas as conclusões possíveis a partir das evidências teóricas 

apresentadas ao longo da presente pesquisa. São esperados resultados que propiciem a 

elaboração de proposições passíveis de teste empírico, a serem adotadas como temas de 

futuras pesquisas relativas à regulação e prática contábil.

4.1.1 A REGULAÇÃO CONTÁBIL, A CULTURA, A HISTÓRIA E OS VALORES

A importância atribuída ao aspecto cultural, na qualidade de um sistema simbólico que 

corresponde a uma criação acumulativa da mente ou como o acervo de bens objetivados 

pelo espírito humano na realização de seus fins específicos, decorre de sua relação com 

a  história,  na  qual  a  realidade  humana  é  projetada  e  concretizada  através  de  seus 

diferentes  ciclos.  Dessa  forma,  é  possível  compreendermos  a  construção  e  o 

estabelecimento  de  valores  e  regras  de  conduta,  baseados  nas  necessidades 

desenvolvidas pelo homem ao longo do tempo, e que norteiam a vida social, política e 

econômica da sociedade.

Por essa perspectiva, os valores não podem ser colocados fora da história, pois é nela 

que se manifestam e adquire sentido,  principalmente ao envolver decisões humanas. 

Com isso os valores normativos, por enfatizarem a vida social, a estabilidade do grupo e 

o  respeito  com símbolos  e  padrões  culturais,  são  partes  integrantes  de  determinada 

realidade histórico-cultural. 

Ao considerar, então, o aspecto normativo como valor social, cujo critério de orientação 

se refere, essencialmente, aos interesses coletivos, é possível estabelecer uma relação 

entre estes valores, como forte componente de desejabilidade social, e as necessidades 

presentes  na  realidade  histórico-cultural.  Dessa  relação,  são  escolhidos  os  fins  ou 

objetivos, de acordo com os valores considerados importantes nas circunstâncias e que, 

em função desses mesmos fins e inspirados por eles, é criada a cultura pelo homem 

numa tentativa de aproximação desses valores.
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Da mesma forma, pela ótica normativa tridimensional, os objetivos da contabilidade, 

também, são conscientemente fundamentados em determinados valores presentes em 

um contexto histórico-cultural. O resultado é a fixação de padrões, cujos mecanismos 

contábeis  são  claramente  de  criação  humana.  A  partir  daí,  então,  é  possível 

compreender  a  importância  da  cultura,  da  história  e  dos  valores  no  contexto  do 

fenômeno da regulação contábil, entendido como exercício da função normativa.

A análise das práticas contábeis, também, pode ser facilitada pelo estudo do processo 

axiológico  e  histórico,  como ocorre  com as  demais  atividades  de  natureza humana, 

principalmente ao considerar a contabilidade o resultado da convergência de fenômenos 

de ordem econômico, político, social, cultural etc. 

 .

4.1.2 A REGULAÇÃO CONTÁBIL E A IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE 

COMPÕEM A ANÁLISE TRIDIMENSIONAL (NORMA, FATO E VALOR)

Os três elementos considerados essenciais para o estudo da Teoria Tridimensional do 

Direito, o fato, a norma e o valor, podem ser identificados na estrutura conceitual da 

contabilidade. O fato jurídico pode surgir como momento de um processo, ou seja, do 

elo de encadeamento dos atos humanos. O fato contábil compreende, basicamente, os 

eventos  de  natureza  econômica,  em  sua  maioria,  e  que  provocam  alterações  no 

patrimônio da entidade.

A norma jurídica pode ser considerada a forma usada para expressar o que deve ou não 

deve ser feito para a realização de um valor ou impedir a ocorrência de um desvalor. A 

norma contábil pode ser considerada uma regra complementar, obediente aos princípios 

fundamentais, e concebida como necessário padrão de conduta para o registro de fatos e 

elaboração de demonstrações e informações contábeis. 

O valor pode ser definido como  elemento de mediação dialética entre fato e norma, 

representando a expressão de um desenvolvimento histórico no plano das estimativas, 

no qual  o homem é considerado o valor-fonte de todos os valores, pois somente ele é 

originariamente um ente capaz de tomar consciência do  que ele considera importante 

para sua vida. 
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Sendo assim, a norma, na qualidade de realidade cultural, compõe-se de conflitos e de 

interesses, que se renovam constantemente em decorrência das tensões que envolvem 

fatos  e  valores  (relação  fático-axiológica).  De  acordo  com  esse  entendimento,  o 

processo de emissão de normas, no campo contábil, pode ser formado pelas contínuas 

intenções de valor, que, ao incidirem sobre um determinado evento econômico, definem 

os padrões a serem seguidos. Os padrões seriam representados pelas normas contábeis, 

com a inferência dos entes reguladores como expressão de poder. Notamos, então, que a 

norma contábil não pode surgir espontaneamente dos fatos e dos valores, pois ela não 

pode prescindir da apreciação da autoridade, ou seja, de quem define a oportunidade e 

conveniência da norma a ser consagrada.

O processo factual-normativo-axiológico pode, também, ser identificado em diversas 

passagens históricas da contabilidade, ao retratar as constantes alterações normativas 

provocadas  pela  superveniência  de  mudanças  no  plano  dos  fatos  e  valores,  e,  que, 

terminam culminando na revogação de determinadas regras contábeis. 

4.1.3 A REGULAÇÃO CONTÁBIL E A VALIDADE DO PROCESSO NORMATIVO

Considerando,  pela  ótica  tridimensional,  que  determinados pressupostos  de  validade 

precisam ser obedecidos para a devida produção de prescrições normativas (conjunto de 

condutas, regras, práticas e norma), assume-se que o processo normativo somente se 

torna obrigatório a partir da obediência daquelas premissas de validação.

A  análise  da  validade  da  regulação  contábil,  através  da  observância  da  correlação 

funcional e dinâmica entre fato, valor e norma, baseia-se na relação existente entre a 

obrigatoriedade  formal  das  regras  contábeis  (vigência);  a  efetiva  correspondência 

prática do seu conteúdo (eficácia); e a presença de valores capazes de dar legitimidade 

ao processo contábil (fundamento). 

A vigência, assim, corresponderia à competência dos entes reguladores e ao alcance das 

normas  emitidas,  por  exemplo,  pela  CVM  ou  CFC.  A  eficácia,  por  sua  vez, 

corresponderia à efetiva aplicação dos dispositivos de regulação (princípios, normas, 

regras  etc.)  aos  eventos  econômicos,  ou  seja,  pelo  reconhecimento  da  previsão 
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normativa através da efetividade de condutas práticas assumidas pelos entes regulados. 

O  fundamento  corresponderia  ao  reconhecimento  e  aceitação  pública  dos  valores, 

considerados  capazes  de  legitimar  princípios  fundamentais  de  contabilidade  ou 

qualidades essenciais da informação contábil.

Nesse sentido, a identificação de atributos presentes nas características qualitativas da 

informação  contábil  e  nos  princípios  fundamentais  de  contabilidade  possibilita 

compreender  como  determinados  valores  (relevância,  veracidade,  utilidade, 

confiabilidade)  são capazes de legitimar  todo o processo normativo.  Pode-se,  então, 

presumir  que  as  normas prescritivas,  que  integram fatos  ou eventos  econômicos  ao 

“mundo  contábil”,  são  legitimadas  por  certos  valores  considerados  essenciais  em 

determinado contexto histórico-cultural, numa correlação dialética entre os três fatores 

(norma, fato e valor).  

Também  é  possível  supor  que  a  presença  de  determinados  atributos  nas  normas 

contábeis, cada vez mais próximos dos padrões internacionais, talvez revele a existência 

de valores possivelmente universais (invariantes axiológicas), como a transparência e a 

confiabilidade, baseados em necessidades comuns a diversas sociedades.

4.1.4 A REGULAÇÃO CONTÁBIL E OS OBJETIVOS, PADRÕES E DIRETRIZES 

DA CONTABILIDADE 

As mudanças no âmbito das orientações normativas ao longo do tempo, possivelmente, 

refletem  a  constante  preocupação  com  o  aprimoramento  e  com  a  finalidade  da 

informação contábil. Na análise feita em relação aos padrões ou critérios da informação 

a serem fornecidos pela contabilidade, de acordo com “A Statement of Basic Accounting  

Theory” (ASOBAT)  e  “Financial  Accounting  Standards  Board” (FASB),  foram 

identificados  valores,  como  atributos  necessários,  relacionados  à  utilidade  das 

informações contábeis (características qualitativas da informação).

A  presença  dos  valores  relativos  à  relevância  e  utilidade,  nesses  pronunciamentos 

internacionais, pode reforçar a hipótese de existência de invariantes axiológicas. Uma 

das  eventuais  contribuições,  dessa  perspectiva,  consistiria  no  estudo  das  constantes 
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axiológicas para a construção de uma estrutura conceitual da contabilidade capaz de 

servir adequadamente como referência para novas integrações normativas e, também, 

para  rever  atributos  considerados  fixos  e  universais,  porém  não  consagrados  pela 

comunidade contábil internacional. 

4.1.5  A  REGULAÇÃO  CONTÁBIL,  OS  PRINCÍPIOS  FUNDAMENTAIS  DE 

CONTABILIDADE E OS VALORES

Os valores ao representarem as objetivações e aspirações axiológicas, que determinam a 

conduta individual e social em diferentes ciclos culturais, podem transformar-se numa 

herança  da  humanidade  criando  uma  espécie  de  repositórios  normativos,  embora 

possam mudar de conteúdo ou de concepção ao longo do tempo.

Dessa  forma,  valores,  considerados  essenciais  pela  sociedade  e  manifestados  no 

contexto histórico-cultural,  podem estar  corporificados  em postulados,  princípios  ou 

convenções que representam a essência das doutrinas e teorias relativas à contabilidade, 

conforme o entendimento predominante no universo científico e profissional.

Portanto, nessa perspectiva, a correlação permanente e progressiva entre o fato a ser 

considerado no processo contábil (registro, a mensuração e a divulgação) e as intenções 

de valor, que permeiam essa realidade histórico-cultural, pode resultar na norma como 

solução  compatível  ao  estabelecimento  de  modelos  prescritivos  ou  de  referenciais 

contábeis.

Assim,  pela  ótica  normativa  tridimensional,  podemos  perceber  que  a  presença  de 

valores,  como  necessidades  fundamentais,  é  capaz  de  estabelecer  a  hierarquia  da 

regulação, com a qual parte-se dos postulados e princípios para a dedução de regras, 

métodos  e  procedimentos  contábeis,  ou  seja,  as  aplicações  e  as  regras  práticas  são 

deduzidas  dos  valores  implícitos  nos  postulados  e  princípios,  e  não  da  observação 

prática,  podendo,  assim,  fluir  de  generalizações  a  observações  específicas  (método 

dedutivo).
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4.1.6  A  REGULAÇÃO  CONTÁBIL  E  A  ESTRUTURA  CONCEITUAL  DA 

CONTABILIDADE

A análise da Estrutura Conceitual da Contabilidade se faz relevante pela direta relação 

com o processo normativo, ao estabelecer os  objetivos, os pressupostos básicos e as 

características qualitativas das Demonstrações Contábeis.

O  Comitê  de  Pronunciamentos  Contábeis  (CPC),  ao  declarar  que  o  objetivo  das 

Demonstrações  Contábeis  é  fornecer  informações  sobre  a  posição  patrimonial  e 

financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade, apresenta, 

na  realidade,  como características  qualitativas  da  informação,  valores  determinantes 

para  o  reconhecimento  de  fatos  econômicos,  políticos  ou  sociais  como  “realidade 

contábil”.  Os valores,  relativos à utilidade e relevância,  se  destacam nesse processo 

dialético,  no qual os eventos econômicos serão integrados normativamente,  segundo 

valores, em virtude da interferência dos entes reguladores (poder).

Portanto, o ente regulador ao definir o objetivo das Demonstrações Contábeis (fornecer 

informações que sejam úteis aos usuários) vincula a sua elaboração e apresentação sob a 

égide de uma estrutura conceitual baseada em determinados pressupostos (competência 

e  continuidade)  e  em  determinadas  características  qualitativas  (compreensibilidade, 

relevância, comparabilidade e confiabilidade). À luz da teoria tridimensional, estamos 

diante de um processo dialético, no qual o fim visado pela norma não passa de valores 

reconhecidos de forma racional e que servirão para legitimar os parâmetros adotados, 

tanto  como guia  de  conduta  para  os  entes  regulados,  como  também para  os  entes 

reguladores no que tange à emissão de normas complementares. 

Dessa forma,  a análise da Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade, vista como 

processo factual-axiológico-normativo, possibilita ter uma visão concreta e integral da 

construção  daqueles  preceitos  fundamentais,  principalmente,  no  que  se  refere  ao 

estabelecimento  dos  objetivos  e  dos  meios  pelos  quais  devem  ser  elaboradas  e 

apresentadas as Demonstrações Contábeis.
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4.1.7  A  REGULAÇÃO CONTÁBIL  E  A  LEGITIMIDADE DA  APLICAÇÃO DE 

NORMAS 

A ocorrência de eventual distanciamento entre a necessidade informacional dos usuários 

(fundamento = valores), a capacidade do regulador em perceber a realidade (vigência = 

norma) e a pertinência da aplicação da norma (eficácia = fato), no processo de regulação 

contábil, pode indicar a  necessidade de rever os paradigmas adotados na verificação do 

alcance  dos  objetivos  da  contabilidade  e  dos  padrões  adotados  para  a  elaboração  e 

divulgação das Demonstrações Contábeis.

Em diversos países discutem-se a estrutura da profissão contábil, os instrumentos legais, 

os padrões contábeis nacionais e internacionais e o processo de preparação e emissão de 

normas contábeis. Os modelos contábeis e de divulgação assumem, então, significativa 

participação no fornecimento da informação ágil,  segura e respaldada em princípios 

considerados sadios.

Pelo olhar tridimensional, a definição do fim visado para as Demonstrações Contábeis, 

possivelmente,  é  baseada  em  valores  capazes  de  dar  legitimidade  ao  processo  de 

reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil estabelecido, pelos 

entes reguladores, à luz das condições histórico-culturais.

Dessa forma, a objetivação dos valores (dever-ser) possibilita fundamentar os princípios 

ou características qualitativas das informações que, por sua vez, servirão de guia de 

orientação para as proposições normativas. A importância, dessa perspectiva, consiste 

na compreensão da real dimensão do processo de seleção dos valores, que irão criar as 

condições de legitimidade do processo de regulação das práticas contábeis, pelos entes 

regulados.  Portanto,  o  elemento  axiológico,  presente  no  fato  histórico,  poderá 

influenciar significativamente o nascimento e a legitimidade da norma.
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4.1.8 A REGULAÇÃO CONTÁBIL E A HARMONIZAÇÃO DE NORMAS

Os conjuntos normativos, de cada país, apresentam expressivas divergências na forma 

de  mensurar  e  evidenciar  as  Demonstrações  Contábeis,  motivo  pelo  qual  a 

harmonização ou convergência das Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) vem 

ganhando importância no meio contábil,  em resposta à demanda de informações em 

âmbito mundial. 

Nesse  contexto,  a  regulação  contábil  exerce  importante  papel  na  conduta  técnica  de 

profissionais  da  área  e  no  desenvolvimento  de  práticas  alinhadas  ao  processo  cultural 

internacional,  que,  por  sua  vez,  já  se  constitui  numa  realidade. Os  órgãos  de 

regulamentação assumem, então, participação crucial nesse processo ao definir padrões 

mínimos  que  protejam  a  quantidade  e  qualidade  de  informação,  tendo  em  vista  a 

diversidade de interesses por parte de segmentos empresariais.

Pelo enfoque tridimensional, o processo de harmonização ou convergência, ao objetivar 

a equivalência e a comparabilidade de informações contábeis, destaca novos valores em 

relação  ao  comportamento  histórico  das  práticas  convencionais,  possivelmente  por 

corresponderem às necessidades identificadas no contexto internacional. Dessa forma, a 

adoção de  uma  Estrutura  Conceitual  da  Contabilidade,  elaborada  de  acordo  com 

padrões internacionais, pode ser justificada pela convergência de valores mundiais que 

envolvem  diversos  aspectos  comuns,  como  a  internacionalização  da  economia, 

globalização dos negócios e a elevada competitividade empresarial.

4.1.9 A REGULAÇÃO CONTÁBIL E O GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO 

CONTÁBIL

Os  gestores  manipulam  ou  gerenciam  a  divulgação  de  informações  contábeis  em 

resposta  a  uma  grande  variedade  de  incentivos,  com conseqüências  potencialmente 

significativas para as empresas, acionistas, investidores, credores e outros usuários das 

informações contábeis. Com isso, o gerenciamento de informação passa a representar 
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uma intervenção proposital no processo de elaboração das demonstrações destinadas ao 

público  externo,  com  a  intenção  de  obter  algum  benefício  particular.  O  possível 

distanciamento  entre  os  valores  objetivados  nas  normas  contábeis,  elaboradas  pelos 

entes reguladores,  e a necessidade dos gestores,  reconhecendo as conjunturas sócio-

econômicas e políticas nas quais as empresas estão inseridas, pode ser considerado um 

importante elemento para a análise da prática do gerenciamento da informação contábil.

No  que  diz  respeito  à  distinção  entre  gerenciamento  da  informação  contábil  e 

contabilidade fraudulenta, um ponto importante se refere à definição do que é verdade 

para a contabilidade. 

Considerando, pelo olhar tridimensional, que as informações contábeis constituem o fim 

visado  pela  contabilidade  e  decorrem  das  orientações  normativas  legitimadas  pelos 

Princípios  Fundamentais  de  Contabilidade  ou  pelas  Características  Qualitativas  da 

Informação Contábil, os quais estão impregnados de valor, é possível compreender que 

a  norma  contábil,  como  produto  da  Estrutura  Conceitual  Básica  que  estabelece  os 

preceitos considerados essenciais para a preparação e a apresentação de Demonstrações 

Contábeis,  resulta  da  tensão  existente  entre  o  evento  econômico  (fato)  a  ser 

reconhecido, mensurado e divulgado e o que se deseja (valor objetivado).

 Sendo assim, a informação contábil pode ser considerada alvo de uma ação intencional 

na busca do “bem informar”, consequentemente o interesse em desinformar também 

poderia  ser  entendido como um fim visado,  logo “vestido” racionalmente  de valor. 

Portanto, assumir que a escolha de alguma prática contábil,  que tenha o objetivo de 

desinformar  ou “mal  informar”,  decorreria  de  uma  intencionalidade  justificada  por 

algum valor diferente daqueles que qualificam e legitimam informação contábil, como a 

neutralidade e a veracidade. 

Dessa  forma,  a  intervenção intencional  feita  pelo gestor no sentido  de  manipular  o 

processo de elaboração das Demonstrações Contábeis, baseada em valores contrários 

àqueles considerados essenciais à informação contábil, também poderia ser considerada, 

nessa  perspectiva  tridimensional,  como elemento  responsável  pela  caracterização  da 

fraude,  ou  seja,  a  diferença  entre  fraude  e  gerenciamento  não  está  apenas  no 

descumprimento da norma legitimada, mas também na intenção do agente. 
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4.1.9 A REGULAÇÃO CONTÁBIL E AS NORMAS RELATIVAS À EMISSÃO DE 

PARECER DE AUDITORIA INDEPENDENTE

A auditoria apareceu como conseqüência da necessidade de confirmação dos registros 

contábeis,  em  decorrência  do  aparecimento  das  grandes  empresas  e  em função  do 

Imposto de Renda. 

As constantes alterações no teor do parecer de auditoria independente, regulado pelo 

Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON) e pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), demonstram as superveniências normativas ocorridas ao longo desse processo 

histórico, revelando mudanças no plano axiológico, tendo em vista os novos cenários 

políticos e econômicos, como, por exemplo, a internacionalização da economia, o fluxo 

de capitais e desenvolvimento da profissão contábil no país. 

Esse  processo  normativo  relativo  à  regulamentação  dos  pareceres  de  auditoria  pelo 

IBRACON e pela CVM, pode evidenciar a dialeticidade de fatos, valores e normas. O 

avanço na convergência com as normas contábeis no âmbito internacional, como fim 

visado pelos entes reguladores, influenciado pelo novo contexto histórico (globalização, 

complexidade  das  transações  e  internacionalização  da  economia),  possivelmente 

despertou a escolha de valores compatíveis às necessidades modernas. As mudanças das 

expressões  nos  pareceres  de  auditoria,  podem  denotar  a  integração  de  uma  nova 

realidade  (fato),  através  de  normas  (resoluções,  instruções  e  deliberações)  segundo 

valores (harmonia das práticas contábeis).

Portanto, de acordo com processo axiológico-factual normativo, as normas contábeis 

relativas à divulgação das Demonstrações Contábeis, representadas pelas resoluções do 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), pronunciamentos do Instituto Brasileiro de 

Contadores  (IBRACON),  instruções  e  deliberações  da  CVM,  refletem as  alterações 

normativas pela superveniência de mudanças no plano dos fatos e valores, provocando, 

assim, uma série de revogações de normas e, conseqüentemente, o desenvolvimento de 

outras normas a serem integradas no cenário societário.
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4.1.10 PROBLEMAS DE PESQUISA

Considerando que foram analisados acima diversos temas, relacionados à Regulação e 

às Práticas Contábeis, utilizando as concepções advindas da Teoria Tridimensional do 

Direito, é possível supor que o ponto de vista dessa teoria pode ser aplicado no estudo 

das  teorias  contábeis,  em  especial,  a  normativa  e  o  gerenciamento  da  informação 

contábil. 

A relação dialética fático-axiológico-normativa também pode ser observada na análise 

da regulação das práticas contábeis, situando questões que envolvem aspectos históricos 

e culturais e reforçando a importância em articular interesses interdisciplinares na busca 

do aprimoramento científico no campo contábil.

Pela  ótica  tridimensional,  a  norma  contábil  nasce  na  dialeticidade  entre  o  fato  ou 

eventos econômicos e os valores assumidos como essenciais. A interferência do poder 

no processo de regulação contábil  também é identificada nas entidades reguladoras, 

nacionais e internacionais.

A  legitimidade  da  norma  também  foi  observada  pelo  reconhecimento  de  valores 

presentes,  tanto  nos  princípios  fundamentais  quanto  nos  pressupostos  básicos  e 

características  qualitativas  da  informação  contábil.  As  regras  complementares  ou 

normas prescritivas são legitimadas pela aplicação desses princípios e pela presença das 

características qualitativas. Dessa forma, o que poderá condicionar a validade dessas 

normas contábeis será o revestimento das condições relativas à vigência, eficácia e de 

fundamento. 

 4.2 RECOMENDAÇÕES

Nesta  seção,  são  feitas  recomendações  de  futuras  pesquisas  e  estudos  mais 

aprofundados, que busquem confirmar as conclusões teóricas desenvolvidas no presente 

trabalho.
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• Realização  de  estudos  empíricos  para  que  se  possa  compreender  o 

desenvolvimento dos valores, capazes de influenciar o processo de regulação 

contábil em culturas distintas;

• Investigar  as  relações  de  poder  que  envolvem  os  entes  reguladores  e  os 

regulados no campo contábil. 

• Analisar, com maior profundidade, os aspectos relacionados à vigência, eficácia 

e aos fundamentos no processo de regulação contábil;

• Realização de testes empíricos que identifiquem que atributos ou valores estão 

presentes nas diversas Características Qualitativas da Informação Contábil e nos 

Pressupostos básicos.

• Investigar  a  presença  de  valores  considerados  universais  (invariantes 

axiológicas) nos padrões internacionais de contabilidade.

• Realização  de  testes  empíricos  que  identifiquem  os  valores,  considerados 

essenciais  pela  sociedade  e  manifestados  no  contexto  histórico-cultural, 

corporificados nos Postulados, Princípios ou Convenções da Contabilidade.

• Analisar  as  possíveis  condições  de  legitimidade  que  envolve  as  proposições 

normativas.

• Investigar o possível distanciamento entre os valores objetivados nas normas 

contábeis  elaboradas  pelos  entes  reguladores  e  a  necessidade  dos  gestores, 

contemplando os aspectos sócio-econômicos e políticos nos quais as empresas 

estão inseridas.

• Analisar o impacto das mudanças referentes aos parâmetros adotados na emissão 

de  parecer  de  auditoria  independente  (Princípios  Fundamentais  de 

Contabilidade, práticas contábeis  emanadas da legislação societária brasileira, 

Princípios  Fundamentais  de  Contabilidade  aplicados  no  Brasil  e  práticas 

adotadas no Brasil) em relação aos usuários da informação contábil.
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