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D (Título da conta) C

• 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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O Plano de Contas é o elenco de todas as contas utilizadas pelo contabilista e criado
de acordo com a natureza da entidade. De acordo com o Conselho Federal de
Contabilidade, o plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil, pois
é com sua utilização que se estabelece o banco de dados com informações para
geração de todos os relatórios e livros contábeis, tais como: Diário, Razão,
Balancete, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e Análises, além de
outros. Observadas as regras e explicações acima, para que sejam estruturadas um
Sistema Contábil adequado é necessário um plano de contas que atenda de fato os
requisitos da Entidade.
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Deve- se analisar não apenas o momento atual, mas prever como será o futuro da
Entidade, bem como seu possível crescimento, possíveis negociações com terceiros,
tributação, despesas, custos, etc, ou seja, o Plano de Contas deverá contemplar
nomenclaturas para as mais variadas situações que necessitem contabilização. E
com o passar do tempo o plano de contas recebem adaptações necessárias em
conformidade com novos negócios ou fatos que possam ocorrer nesta Entidade.
Assim, neste modelo, apresentamos um plano de contas simplificado de quatro
graus, ou seja, com quatro níveis, a exemplo do modelo disponível na Resolução
CFC no 1.418/12 onde:
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Nível 1:
Ativo;
Passivo e Patrimônio Líquido; e Receitas, Custos e Despesas (Contas de
Resultado).

Nível 2:
Ativo Circulante e Ativo Não Circulante.
Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido.
Receitas de Venda, Outras Receitas Operacionais, Custos e Despesas
Operacionais.
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Nível 3:
Contas sintéticas que representam o somatório das contas analíticas que
recebem os lançamentos contábeis, como, por exemplo, Caixa e
Equivalentes de Caixa.

Nível 4:
Contas analíticas que recebem os lançamentos contábeis, como, por
exemplo, Bancos Conta Movimento.

Exemplo de plano de contas com quatro níveis conforme acima:
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Nível 1 – Ativo

Nível 2 – Ativo Circulante

Nível 3 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Nível 4 – Bancos Conta Movimento

O contabilista responsável pela escrituração contábil deverá avaliar a quantidade de
dígitos em cada nível, de forma que atenda as necessidades da empresa.
A seguir apresentamos um modelo de Plano de Contas simplificado disponível no anexo
IV da Resolução CFC no 1.418/12:
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É o método pelo qual cada Débito efetuado em uma ou mais contas, deve
corresponder um Crédito em uma ou mais contas, de tal forma que o total
debitado seja sempre igual ao total creditado.
Isso significa que toda aplicação de recurso deve ter uma origem, portanto
não há Débito sem um Crédito correspondente ou não há uma aplicação
sem uma origem respectiva.
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DÉBITO – Corresponde ao aumento de Bens ou Diretos, ou ainda a
diminuição de Obrigações. A título de exemplo, debitamos a conta de
“Duplicatas a Receber” pela venda a prazo, pois esta conta agora é um
devedor da empresa, deve pagar a duplicata.

CRÉDITO – Corresponde ao aumento de obrigações para com alguém ou a
diminuição de bens ou direitos de uma empresa. A título de exemplo,
creditamos a conta de fornecedores pelo lançamento do registro de uma
obrigação, pois o fornecedor passou a ser credor da empresa.
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Livro Diário 
Todos os registros de fatos ocorridos em uma entidade, no decorrer de um
terminado exercício, devem ser escriturados em um livro que chamamos de
Livro Diário. Sendo um dos livros obrigatórios para efeitos de registros e
posteriores fiscalizações pelos órgãos competentes, devendo seguir algumas
formalidades para ser escriturado conforme a seguir:

No Livro Diário devem ser lançadas, em ordem cronológica, com
individualização, clareza e referência ao documento probante, todas as
operações ocorridas, e quaisquer outros fatos que provoquem variações
patrimoniais.
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A escrituração deve conter, no mínimo:

a) data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu;
b) conta devedora;
c) conta credora;
d) histórico que represente a essência econômica da transação.
e) valor do registro contábil;
f) informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros
que integram um mesmo lançamento contábil.
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Este livro tem por finalidade informar a movimentação de cada conta escriturada
no livro Diário. Ele seguira a mesma ordem cronológica que o Livro Diário. No
Razão será demonstrado em cada folha de seu livro, o movimento de uma
determinada conta, sempre trazendo o seu saldo inicial, a movimentação do
período e o saldo final, sendo devedor ou credor.

Para este livro, não existe nenhuma formalidade básica, seja para a sua
escrituração ou para o seu registro. Para a legislação comercial, ele não é um livro
obrigatório para as empresas, sendo um livro facultativo, já para os contribuintes
do imposto de renda com base no Lucro Real se torna obrigatório conforme a
legislação fiscal.
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Balancete de Verificação tem a finalidade de identificar os possíveis erros após ter
feito os registros no livro diário e no razão. É uma demonstração facultativa para as
empresas ou entidades, e a sua estrutura terá três colunas, onde na primeira
encontra-se saldo inicial da conta, na Segunda a movimentação (a débito e a
crédito) do referido período e na terceira, o saldo final da conta. Esses saldos, no
Balancete de Verificação devem ser iguais, aos do Diário e Razão.
Existem também outros modelos de Balancete que já vem nos software de
contabilidade, que também são aceitos para serem impressos se a empresa ou
entidade preferir cabendo até registro.



16

Exemplo Prático de Escrituração Contábil:

A Empresa Cia SP Ltda., iniciou as atividades em 01 de janeiro de 2012 e
terá que efetuar a escrituração contábil.

No primeiro mês, a empresa realizou as seguintes operações:
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a) 01/01 – Integralização de Capital Social no valor de $ 100.000,00, sendo $ 30.000
em dinheiro e $ 70.000 em Móveis e Utensílios;

b) 05/01 – Abertura de uma Conta Corrente no Banco X S/A., com depósito inicial
de $ 20.000;

c) 10/01 – Compra de um Veículo para uso da empresa no valor de $ 25.000 sendo
15.000 à vista com cheque 0001 e o saldo para 30 dias;

d) 20/01 – Venda de Serviço à vista, com depósito no Banco X, valor de $ 2.500;

e) 30/01 – Apropriação de Despesas com Salários no valor total de $ 10.800


