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CONTAS 
CONCEITOS

Conta é o nome técnico que identifica um componente patrimonial (Bem, Direito,
Obrigação ou Patrimônio Líquido) ou um componente de Resultado (Despesa ou
Receita).

Portanto, as Contas representam registros de débitos e créditos da mesma natureza
ou espécie, identificadas por nomes (títulos) que qualificam elementos patrimoniais
(bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido, despesas e receitas).

A conta tem sempre objeto distinto de outras contas porque reúne fatos de
características próprias, iguais por sua natureza e que sucedem no patrimônio.
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CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS 

Teoria Patrimonialista

É a teoria usualmente adotada no Brasil. Considera o patrimônio como objeto da
contabilidade. Classifica as contas como:

a) Contas Patrimoniais: são as contas do Ativo representativas dos bens e dos
direitos da entidade, e do Passivo representativas das obrigações e do Patrimônio
Líquido da entidade;

b) Contas De Resultado: são as contas que representam as receitas e as despesas
da entidade.
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FUNÇÃO DAS CONTAS

A função das contas é controlar as variações ocorridas no patrimonio,
mediante registro dos atos e fatos da administração econômica dos
componentes do patrimônio e a formação dos resultados realizados em cada
período de tempo (exercício social).

É através das contas que a contabilidade consegue desempenhar o seu papel.
Todos os acontecimentos que ocorrem na empresa, responsáveis pela sua
gestão, são registrados em livros próprios através dessas contas.
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ATOS CONTÁBEIS - São acontecimentos que não alteram o patrimônio, por isso,
não são registrados nos livros contábeis.

Ex: contratos, avais, fianças, orçamentos, etc.

FATOS CONTÁBEIS - São aqueles que provocam modificação no Patrimônio da
entidade, sendo, por isso, objeto de contabilização através de conta patrimonial
ou conta de resultado, podendo ou não alterar o Patrimônio Líquido.

Ex: Compras, Vendas, Pagamentos, Recebimentos, etc.
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FATOS CONTÁBEIS 
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FUNCIONAMENTO DAS CONTAS

As contas são movimentadas através de débitos e de créditos. Para entender o
mecanismo do débito e crédito das contas é preciso, primeiramente, conhecer a
natureza de cada conta.

As contas do Ativo e as contas de Custos e Despesas são de natureza devedora, ou
seja, de débito. O aumento dos saldos dessas contas se dará pelos respectivos
débitos, e as diminuições pelos respectivos créditos.

As contas do Passivo e as contas de Receitas são de natureza credora, ou seja, de
crédito, aumentando-se seus saldos pelo respectivo crédito e diminuindo pelo
débito.
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As Contas de natureza Retificadora ou Redutora são contas que têm saldo
contrário ao saldo do grupo ao qual pertencem. Assim, as contas retificadoras
de Ativo (ou redutoras de Ativo) têm saldos credores; as contas retificadoras
de Passivo (ou redutoras de passivo) e de Patrimônio Líquido têm seus
respectivos saldos devedores.

Elas tem a função de reduzir o saldo de outra conta. Possui a natureza inversa,
a natureza do grupo ao qual pertencem.

Ex. depreciação acumulada, capital a integralizar, PCLD – Provisão para Credito
de Liquidação Duvidosa.
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REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS CONTAS 
Para simplificar as ilustrações e a resolução de problemas,
utilizaremos uma representação gráfica bastante simples,
que será denominada CONTA T ou RAZONETE ou
simplesmente T.

O Razonete é formado pelo:
• Título da Conta: indica o elemento patrimonial ou de
resultado.
• Lado Esquerdo: indica o lado do Débito.
• Lado Direito: indica o lado do Crédito.

• Debitar significa lançar valores do lado esquerdo do Razonete;
• Creditar significa lançar valores do lado direito do Razonete;
• O Saldo de uma conta é o valor da diferença entre a soma dos débitos e a soma dos
créditos do respectivo Razonete.
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