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MÓDULO 1: NOÇÕES BÁSICAS DE CONTABILIDADE 

 

 

Na Contabilidade, os Princípios Fundamentais valem para todos os 

patrimônios, independente das Entidades a que pertencem, as finalidades 

para as quais são usados, a forma jurídica da qual são revestidos, sua 

localização, expressividade e quaisquer outros qualitativos, desde que gozem 

da condição de autonomia em relação aos demais patrimônios existentes. 

Art. 1º Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (PFC) os 

enunciados por esta Resolução. 

• 1º A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória no 

exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras 

de Contabilidade (NBC). 

• 2º Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade a situações 

concretas, a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos 

formais. 

  

 

Art. 2º Os princípios Fundamentais de Contabilidade representam a essência 

das doutrinas e teorias relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o 

entendimento predominante nos universos científico e profissional de nosso 

País. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de Ciência 

Social, cujo objetivo é o Patrimônio das Entidades. 

Art. 11. A inobservância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade 

constitui infração às alíneas c, d e e do art. 27 do Decreto-lei nº 9.295, de 27 

de maio de 1946 e, quando aplicável, ao Código de Ética Profissional do 

Contabilista. 

Art. 12. Revogada a Resolução CFC nº 530/91, esta Resolução entra em vigor 

a partir de 1º de janeiro de 1994. 

  

Patrimônio é o conjunto de Bens, Direitos e Obrigações vinculados às 

entidades econômico-administrativas. Em contabilidade, este apresenta-se 

nas seguintes formas: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. 
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As Contas de Resultado dividem-se em Contas de Despesa e Contas de 

Receitas e controlam as transações que influem na situação líquida do 

Patrimônio, podendo alterar para mais (receitas) ou para menos (despesas). 

Ao final de cada exercício social, as empresas devem apurar seus resultados 

e elaborar as demonstrações financeiras. O Resultado do Exercício, que 

consiste no confronto entre despesas e receitas, é determinado através das 

Contas de Resultado. 

 

 

Quando as receitas superam as despesas, haverá lucro; ocasionando 

aumento no patrimônio líquido. Caso contrário, haverá prejuízo e, 

consequentemente, diminuição no patrimônio líquido. 

Assim, o resultado apurado (Lucro ou Prejuízo) representa a remuneração do 

capital investido pelos proprietários da empresa, seja positivo ou negativo. 

Logo, resultará uma situação líquida positiva, nula ou negativa. 

 

 

Exemplos da situação líquida patrimonial: 

 

Vale ressaltar que tanto as despesas quanto as receitas são registradas na 

contabilidade através das Contas de Resultado: 

As informações contábeis proporcionam elementos para a composição de 

uma análise sobre a situação do patrimônio, possibilitando trazer benefícios 

para todas as áreas: administrativas, econômicas e fiscais. 
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Exemplo Livro Razão: 
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Modelo Balancete: 

 

 

 

MÓDULO 2: PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O patrimônio líquido é um dos principais indicadores de como vão as suas 

finanças. Ele representa a sua riqueza em um determinado momento, 

levando em consideração o balanço patrimonial de acordo com os valores 

ativos e passivos. Mas o que são esses valores? É importante saber do que se 

trata para entender como o cálculo do seu patrimônio líquido funciona. 
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Ativos e passivos: como calcular 

Patrimônio líquido abrange tudo o que você tem, através de bens e direitos, 

e tudo o que você deve, ou seja, as suas obrigações. Os seus bens e direitos 

são conhecidos como ativos, já as suas obrigações, como passivos. 

O grupo de ativos 

É entendido por ativo toda a fatia positiva do seu patrimônio, que pode ser 

revertida em dinheiro. Os seus bens entram nessa categoria, assim como o seu 

salário e os rendimentos dos seus investimentos, por exemplo. Eles podem ser:  

• Bens móveis 

São os objetos que não são fixados ao solo e que podem ser movidos por 

alguém sem que haja dano. Exemplos: máquinas, estoque, carro. 

• Bens imóveis 

Já os bens imóveis, são aqueles que são fixados ao solo e que não podem ser 

movidos por alguém sem que haja destruição parcial. Exemplos: terrenos, 

casas, prédios. 

• Bens Tangíveis 

São os bens físicos, ou seja, aqueles que podem ser palpáveis. Exemplos: 

eletrodomésticos, móveis, dinheiro. 

• Bens intangíveis 

 

 

Referem-se aos bens não-físicos por natureza, os que não podem ser tocados. 

Exemplos: direitos autorais, marcas, patentes, capital intelectual.  

• Direitos 

Nessa categoria, considera-se um benefício que você tem a receber. 

Exemplos: salário a receber, dividendos a receber, aluguéis a receber, títulos 

a receber. 
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O grupo de passivos 

Ao contrário dos ativos, que somam os bens positivos, os passivos são aqueles 

que representam o que você deve, as suas obrigações. É considerada a fatia 

negativa da sua balança financeira. 

Os passivos são ordenados com base no seu vencimento, ou seja, o passivo 

que tem que ser pago primeiro estará em prioridade nas obrigações do 

balanço patrimonial. 

Ao contrário dos ativos, o grupo de passivos conta com menor número de 

classificações, resumidas a estas duas: 

 

Passivos circulantes 

Esse tipo de passivo é o que se refere às contas que a contabilidade tem que 

pagar no prazo de até 12 meses, ou seja, são os exigíveis a curto prazo. No 

contexto de uma empresa, alguns exemplos de passivos circulantes: 

• Aluguel de escritório; 

• Impostos; 

• Salários e benefícios da folha de pagamento do time de funcionários; 

• Lucro de sócios e acionistas; 

• Pagamento de fornecedores; 

Passivos não circulantes 

Se o caso do passivo em questão é que ele seja liquidado em um prazo 

superior do que 12 meses, ele entra no grupo de passivos não circulantes, que 

serão pagos a longo prazo. Alguns deles são: 

• Financiamento e empréstimos; 

• Compra de equipamentos de grande porte; 

• Pagamento de processos judiciais; 

• Fornecedores com pagamento de longo prazo; 
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O cálculo 

O cálculo do patrimônio líquido lhe permite saber qual é a sua riqueza efetiva. 

Em outras palavras: qual a quantidade de dinheiro que você tem após pagar 

o que você deve. 

Essa equação leva em consideração os seus ativos e passivos em 

determinado momento, sendo útil para que você saiba como se saiu com 

seus investimentos ao longo de um ano, por exemplo. 

Para saber qual é o seu patrimônio líquido, leve em consideração a soma dos 

seus ativos (bens e direitos) e dos seus passivos (obrigações). Em seguida, 

subtraia o valor da soma dos passivos para achar o resultado: 

 

SEUS ATIVOS – SEUS PASSIVOS = SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Quando o valor do seu patrimônio líquido é negativo, quer dizer que os seus 

valores com suas obrigações naquele período ultrapassaram os valores da 

soma dos seus bens e direitos. O que fazer quando isso acontece? Como 

voltar a ter um balanço patrimonial saudável? 

O papel do patrimônio líquido na empresa 

Saber o valor do seu patrimônio líquido é ter em mãos um importante 

indicador na hora de estabelecer e planejar quais serão os próximos passos 

nos negócios a pequeno, médio e longo prazo. 

Examinar com atenção todos os seus grupos de ativos e de passivos pode ser 

essencial para saber exatamente quais foram seus erros e acertos. Mas 

quando os erros superam os acertos, acontece o que chamamos de 

patrimônio líquido negativo. 
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Ou seja, é quando o que a sua empresa deve, torna-se maior que os ativos 

somados. Essa situação pode levar a medidas extremas, como uma 

recuperação judicial. 

Mas o que pode levar uma empresa a chegar nesse nível de situação? 

Podemos pensar em alguns fatores ou na junção deles: 

• Excesso de dívidas; 

• Investimentos de capital de forma inadequada; 

• Fatores externos, como desastres ambientais, incêndios ou crises econômicas. 

 

Como você pode evitar esse tipo de situação na sua empresa? 

Primeiramente, diminua os seus gastos com passivos não circulantes. Esse tipo 

de passivo se estende por mais tempo, por se tratar de grandes quantias, 

necessitando de maiores prazos. 

Quando o seu balanço patrimonial começa a ter muitas dívidas com 

parcelamentos, empréstimos e financiamentos, é o momento de ligar o alerta 

e investigar quais serão as estratégias mais adequadas para o seu caso. 

Sabendo disso, também é importante pontuar que é muito indicado que uma 

empresa tenha reservas de lucro e de capital. As reservas de lucro são 

aquelas compostas pelo lucro da própria empresa, sendo consequência dos 

seus esforços e servem, entre outras coisas, para amenizar possíveis prejuízos 

futuros da empresa. 

Nas reservas de capital, os valores não têm relação com a entrega de bens 

e serviços, e são jogados direto no patrimônio líquido, não sendo lançados 

nos resultados. Esse recurso pode ser utilizado para pagar perdas de capital e 

absorção de prejuízos. 

Esses recursos, de acordo com o artigo 200 da Lei das S/A, só podem ser 

utilizados para absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados 

e as reservas de lucros. 
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Uma empresa que tem boas reservas de capital e de lucro tem mais recursos 

e, consequentemente, evita a necessidade de fazer empréstimos ou 

financiamentos, tornando assim seus passivos menores no cálculo de 

patrimônio líquido. 

 

MÓDULO 3: REGIMES CONTÁBEIS 

 

Conhecer os regimes de contabilidade é fundamental para que a gestão do 

negócio seja feita de forma eficiente e estratégica. Para garantir essa 

vantagem, todos os profissionais que atuam no setor financeiro devem 

dominar os conceitos e entender sua aplicação prática. 

Para ajudar você a aprimorar seus conhecimentos sobre o assunto, 

fizemos este artigo especial sobre regime de caixa e regime de competência. 

A seguir, você vai entender como funciona cada um dos regimes, sua 

importância, sua aplicação na rotina de uma empresa e seu impacto na 

gestão do negócio. 

 

O que é regime de competência? 

Trata-se do método pelo qual são feitos os registros de lançamentos 

contábeis. A expressão “regime de competência” significa que, 

independentemente da data do pagamento ou recebimento de um 

determinado valor (receita ou despesa), este será registrado exatamente na 

data e no mês em que a transação foi efetivada.  

PUBLICIDADE 

Isso significa que, nesse regime, o registro do documento se dá na data em 

que o evento aconteceu, e não na data do pagamento propriamente dito. 

Por exemplo: se a empresa realizou uma despesa no mês de fevereiro para 

fazer o pagamento em março, o registro contábil será feito em fevereiro, 

sendo este o mês de competência da referida despesa. 

A regra do regime de competência pode ser aplicada em qualquer situação 

(custo, despesa ou venda). Os contadores definem esse regime como o 



 

11 | P á g i n a  

 

registro do documento na data do fato gerador, ou seja, na data do 

documento, independentemente da data quando o mesmo será recebido 

ou pago. 

As informações geradas pelo regime de competência são muito importantes 

sob o ponto de vista estratégico, uma vez que oferecem um panorama 

financeiro futuro (a curto prazo) do negócio. 

 

O que é regime de caixa? 

O regime de caixa é o oposto do regime de competência. Neste caso, a data 

considerada para registro é a data do efetivo recebimento ou pagamento, e 

não a data do fato gerador. Por esse motivo, o regime de caixa acaba sendo 

muito mais utilizado pelos gestores para avaliar a situação financeira da 

empresa, uma vez que está atrelado diretamente ao fluxo de caixa e ao 

dinheiro disponível. 

Na análise do negócio, quando se observa exclusivamente a movimentação 

financeira, é o regime de caixa que está sendo considerado. As informações 

trazidas por ele permitem uma visualização mais concreta da realidade da 

empresa naquele momento e são extremamente relevantes sob o ponto de 

vista prático, uma vez que apresentam um panorama concreto sobre 

a realidade financeira da empresa naquele momento. 

Quais são as diferenças entre eles? 

Como você viu, a principal diferença entre esses regimes está no período em 

que é feito o registro: enquanto no regime de competência o registro é 

realizado na data do fato gerador, no regime de caixa o registro é feito com 

base na data do pagamento. 

No regime de competência, o gestor também pode antecipar lançamentos, 

enquanto no regime de caixa ele encontra uma situação mais próxima da 

realidade financeira do negócio. 

Na contabilidade e na legislação brasileira, o regime de competência é 

considerado o oficial. Todavia, no dia a dia e nas decisões práticas de gestão, 

o regime de caixa ocupa um papel importante. O que se deve ter em mente 
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é que os dois são importantes e desempenham seu papel dentro do contexto 

contábil e estratégico do negócio.  

Como funcionam os regimes de contabilidade na prática? 

A melhor forma de entender como funcionam esses dois regimes de 

contabilidade é ilustrando com um bom exemplo prático. Uma situação 

comum na nossa rotina é o uso do cartão de crédito, então iremos utilizá-

lo como analogia a uma empresa e aos regimes de contabilidade. 

Imagine que você usou o cartão de crédito para todas as suas compras 

durante um mês, recebendo ao final dele uma fatura de R$ 1.500,00. 

Considerando que a fatura do seu cartão vence no dia 15 do mês seguinte, 

a data do vencimento é considerada a data do regime de caixa, já que esta 

será a data na qual você fará o desembolso do valor para pagar a dívida. 

Por outro lado, as datas em que você realizou cada compra no seu cartão 

no decorrer do mês são as datas do regime de competência, uma vez que 

foi durante as compras que ocorreu o fato gerador de cada uma das 

despesas. 

 

 

 

É possível ir mais além neste exemplo. Vamos imaginar que a pessoa recebe 

um salário de R$ 2.500,00 a ser pago no dia 05 de cada mês. Nesse caso, se 

usarmos o salário como analogia aos lucros da empresa, é possível afirmar 

que a empresa teve um lucro de R$ 1.000,00 no período, uma vez que 

reduzimos o valor a ser pago na fatura do salário a ser recebido. 

Por outro lado, se a pessoa receber seu salário só no dia 20, ela terá uma 

dívida por cinco dias, o que significa que a empresa tem uma deficiência no 

seu caixa. 

Observando este exemplo sob o ponto de vista prático, o cenário ideal é 

aquele no qual o gestor tem uma visão completa dos dois conceitos. Dessa 

forma, ele terá condições de utilizá-los de forma conjunta, em posse de mais 

elementos para auxiliar no direcionamento do negócio e das suas decisões. 
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Tenha em mente que, mesmo que a empresa tenha boas vendas, é 

fundamental que ela receba os pagamentos dentro dos prazos para garantir 

a disponibilidade de dinheiro no caixa. Caso contrário, ela pode ter 

problemas financeiros mesmo tendo realizado muitas vendas. 

 

Como os regimes influenciam a gestão do negócio? 

Como mostramos acima, os dois regimes são importantes. Enquanto o regime 

de competência é relevante sob o ponto de vista legal, o regime de caixa é 

necessário sob o ponto de vista financeiro. 

Entender cada um deles e saber como se dá a integração de ambos é 

fundamental, uma vez que o gestor financeiro não pode contar com valores 

que ainda não foram recebidos, nem ignorar valores como o da depreciação, 

que não estão previstos no regime de caixa mas geram impactos no resultado 

da empresa. 

Podemos concluir, então, que o regime de competência e de caixa tem o 

mesmo grau de importância, uma vez que, quando trabalhados de forma 

conjunta, permitem atingir melhores resultados. 

A compreensão acerca dos regimes de contabilidade é um modo de 

entender como conduzir o negócio de forma organizada e como alcançar 

objetivos com mais segurança e solidez. 

 

MÓDULO 4: ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

 

A escrituração contábil, primeira técnica utilizada pelo profissional 

da contabilidade, cuida-se do lançamento dos fatos contábeis em livros 

destinados ao registro de tais operações. Segundo os princípios da 

oportunidade e do registro pelo valor original, a escrituração deverá ser 

feita de imediato e corretamente, independente das causas, e sempre pelo 

valor original, lembrando que os princípios mais se confundem como regras 

pois sua observância é obrigatória ensejando inclusive punições a quem 

deixe de aplicá-los, dessa forma podemos perceber a importância da 

escrituração nos processos de controle financeiro e fiscal da entidade. 

https://blog.bcntreinamentos.com.br/como-um-gestor-financeiro-pode-se-manter-atualizado/
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Analisaremos com um maior detalhamento a escrituração nos campos da 

legislação societária, tributária e profissional, importantes campo do meio 

empresarial. 

 

A escrituração contábil é a primeira e mais importante das técnicas 

contábeis, pois somente a partir dela que se desenvolvem as demais 

técnicas de demonstração, análise e auditoria, sua finalidade é a de 

fornecer a pessoas interessadas informações sobre um patrimônio 

determinado. 

 

 

Todo fato da entidade deverá ser escriturado, para este fim devem ser 

utilizados livros contábeis, que devem seguir critérios intrínsecos e 

extrínsecos, de acordo com a legislação. Alguns livros são obrigatórios, tais 

como o Livro Diário e o Livro Razão que de acordo com a Resolução do 

Conselho Federal de Contabilidade devem ser registros permanentes da 

empresa, outros são facultativos, pois, por não serem exigidos por lei, podem 

ser adotados ou não a critério da empresa. 

 

A contabilidade de uma entidade deverá ser centralizada, sendo que é 

facultado às pessoas jurídicas que possuírem filiais, sucursais ou agências, 

manter contabilidade não centralizada, devendo incorporar na 

escrituração da Matriz os resultados de cada uma delas, conforme artigo 

252 do Decreto n. º 3.000/99, o mesmo se aplica a filiais, sucursais, agências 

ou representações, no Brasil, das pessoas jurídicas com sede no exterior, 

devendo o agente ou representante escriturar os seus livros comerciais, de 

modo que demonstrem, além dos seus próprios rendimentos, os lucros reais 

apurados nas operações alheias em que agiu como intermediário. 

 

A Resolução n. º 684/90, editada pelo Conselho Federal 

de Contabilidade, estabelece que a empresa que tiver unidade 

operacional ou de negócios, quer com filial, agência, sucursal ou 

assemelhada, e que optar por sistema de escrituração descentralizado 

deverá ter registros contábeis que permitam a identificação das transações 

de cada uma dessas unidades, a escrituração de todas as unidades deverá 

integrar um único sistema contábil, sendo que o grau de detalhamento dos 

registros contábeis ficará a critério da empresa. 

As contas recíprocas relativas às transações entre matriz e unidades, ou 

vice-versa, serão eliminadas quando da elaboração das demonstrações 

contábeis. As despesas e receitas que não possam ser atribuídas às 

unidades serão registradas na matriz, enquanto o rateio de despesas e 

receitas, da matriz para as unidades, ficará a critério da administração. 
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O método utilizado para a escrituração contábil é o método das partidas 

dobradas, desenvolvido pelo frade Luca Pacioli em 1494, neste método 

todo lançamento deverá conter a origem e o destino do mesmo, ou seja, 

para todo débito haverá um crédito de mesmo valor, ou vice-versa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Na escrituração dos livros contábeis algumas formalidades devem ser 

observadas, estas formalidades se subdividem em dois tipos: 

• Formalidades Extrínsecas: São as formalidades relacionadas à apresentação ou 

aparência dos livros, esta formalidade exige por exemplo que os livros, sejam 

encadernados, que tenham suas folhas numeradas tipograficamente, possuam 

termo de abertura e de encerramento em que conste entre outras informações a 

assinatura do responsável, a identificação da empresa e do livro, espécie de livro, 

número de páginas e número de ordem, etc. 

 

 

 

• Formalidades intrínsecas: São as formalidades relacionadas à escrituração 

propriamente dita, segundo as formalidades intrínsecas os livros de escrituração 

devem obedecer a um método de escrituração mercantil uniforme, em língua e 

moeda nacionais, com individualização e clareza, ser escriturado em rigorosa 

ordem cronológica, não conter, rasuras, emendas, entrelinhas, borrões ou 

raspaduras, espaços em branco, observações ou escritas à margem. 

 

 

1.1 Livro razão 

 

Após lançamento no Diário, o registro contábil é desdobrado e lançado, 

conta por conta, em um livro ou jogo de fichas denominado Razão. 

A sua escrituração deve ser individualizada e obedecer à ordem 

cronológica das operações, sendo dispensável o registro ou autenticação 

do livro ou fichas, e o seu preenchimento devem obedecer ao método das 

partidas dobradas. 

O lançamento no livro Razão é muito importante para as empresas, pois, 

com a totalização individual das contas, possibilita saber a qualquer 

momento, o saldo de cada uma delas. Com esses dados fornecidos através 

da escrituração do livro razão, temos o controle do patrimônio, e essas 

informações trazem resultados positivos para melhor administrar as 

organizações empresariais. 
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1.2 Livro diário 

 

O livro diário assim como o razão são os principais livros da contabilidade, o 

diário registra todas as operações que envolvam o patrimônio da empresa 

no decorrer de um período. O livro diário, ao contrário do razão deve ser 

autenticado e é de uso obrigatório. É um livro que se registra todas as 

operações contábeis da Entidade, em ordem cronológica e com a 

observância de regras, como as suas folhas numeradas sequencialmente e 

serão lançados os atos ou operações da atividade que altere ou possam vir 

alterar a situação patrimonial da empresa. 

O livro Diário deverá conter o termo de abertura e encerramento, a ser 

submetido ao órgão competente do Registro do Comércio dentro do prazo 

previsto na legislação, sob pena de multa prevista no Imposto de Renda. 

 

1.3 Livros auxiliares 

 

Nas entidades empresariais adotam outros livros, que são considerados 

extras contábeis, que são conhecidos como fiscais sociais e administrativos. 

 

1.3.1.       Livros Sociais, exigidos para as sociedades que se enquadra na Lei 

n. 6.404/76, que são: 

• Registro de Atas de Assembleias Gerais; 

• Registro de Presença de Acionistas; 

• Registro de Atas de Reuniões da Diretoria; 

• Registro das Ações Normativas; 

• Registro de Transferência das Ações Normativas; 

• Registro de Partes Beneficiárias; 

• Registro de Debêntures, etc. 

 

1.3.2       Livros Fiscais, que são exigidos pela legislação fiscal, que são: 

• Inventário; 

• Apuração de Lucro Real; 

• Razão Auxiliar; 

• Registro de Entrada de Mercadorias; 

• Registro de Saída de Mercadorias; 

• Registro de Controle de Produção e Estoque; 

• Registro de Impressão de Documentos Fiscais; 

• Registro de Apuração de ICMS; 

• Registro de Apuração de IPI; 

• Registro de Apuração de ISS, etc. 
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1.3.3       Outros livros 

• Caixa 

• Controles Bancários 

• Registro de Duplicatas 

• Registro de Empregados, etc. 

 

 

 

2. Requisitos para escrituração do livro diário 

Cada lançamento no Diário deverá ter: 

• Local e data da operação 

• Título da conta de débito 

• Título da conta de crédito 

• Histórico 

Estes quesitos a ser observados, são obrigatórios, porque eles padronizam a 

escrituração nos livros, trazendo estética e segurança no trabalho 

profissional.  

 

3. Legislação societária 

Está previsto nos artigos1.179 a1.195 do Novo Código Civil Brasileiro, a 

obrigatoriedade da escrituração contábil nas sociedades empresariais, 

obrigadas a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com 

base na escrituração uniforme de seus livros em documentos hábeis e a 

levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 

 

 

 

Essa mesma lei dispensa da escrituração os pequenos empresários, 

conforme art. 68 da Lei Complementar 123/06, e considera como pequeno 

empresário, os mandamentos dos artigos 970 e 1.179 da Lei 10.406/02 (novo 

código civil) e o empresário individual enquadrado como microempresa 

que auferir receita bruta anual até R$36.000,00. 

No capítulo XV da Lei 6.404/76 existe a determinação de que ao fim de 

cada exercícios social a diretoria  deverá elaborar com base na 

escrituração mercantil das companhia, as demonstrações financeiras e 

contábeis, já no art 177 da mesma lei, estabelece que a escrituração das 

empresas deve ser mantida em registros permanentes, com obediência aos 

preceitos da legislação empresarial e aos princípios 

de contabilidade, devendo observar métodos ou critérios contábeis 

uniformes, segundo o regime de competência. 
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A legislação que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência 

do empresário e da sociedade empresária, menciona: para instruir o pedido 

do benefício de recuperação judicial devem ser juntadas as 

demonstrações e os demais documentos contábeis, na forma do art. 51, 

inciso II, e no parágrafo 2° da Lei 11.101/05. Esta mesma lei estabelece 

severas punições pela não execução ou pela apresentação de falhas na 

escrituração contábil conforme artigos (168 a182). 

 

4. Legislação tributária 

 

No âmbito da legislação tributária, a escrituração contábil se mostra de 

suma importância, pois os livros obrigatórios de escrituração empresarial e 

fiscal deverão ser mantidos enquanto o credito tributário não prescreva, 

lembrando que, o prazo de prescrição ocorre a partir do momento do 

lançamento do crédito tributário, e este prazo de acordo com o CTN é de 

5 (cinco) anos, porém existe também o prazo decadencial, que é o prazo 

para o fisco efetuar o lançamento do credito tributário, este prazo também 

é de 5 (cinco) anos, então não basta conservar os documentos por apenas 

5 (cinco) anos, já que, se o fisco demorar 5 anos para lançar o credito 

tributário, os dados deverão ser preservados por 10 anos, isto se não ocorrer 

interrupção ou suspensão do prazo, prorrogando ainda mais a guarda dos 

registros contábeis. 

 

 

 

 

 

 O decreto 3.000/99, que regulamenta o Imposto de Renda determina em 

seu art. 251 que a pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro 

real deve manter escrituração com observância das leis comerciais e 

fiscais. A escrituração deve abranger todas as operações do contribuinte, 

os resultados apurados em sua atividade nacionais, bem como os lucros, 

rendimentos e ganhos de capital no exterior. 

 

 Tratando de empresa enquadrada no lucro presumido é dispensada a 

escrituração contábil completa, mas esse benefício se aplica no 

regulamento do imposto de renda, não contemplando à legislação 

empresarial, societária e previdenciária, entre outras. 

 

A lei complementar 123/06 estabelece regras gerais relativo ao tratamento 

diferenciado e favorecido, aplicados às microempresas e empresas de 
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pequeno porte no âmbito dos poderes da União, dos Estados, Distrito 

Federal e dos Municípios. 

 

O artigo 27 da lei complementar diz que as microempresas e empresas de 

pequeno porte optantes pelo Simples 

Nacional poderão,opcionalmente,adotar contabilidade simplificada para 

os registros e controle das operações realizadas, conforme regulamentação 

do Comitê Gestor. 

Como se pode observar, a escrituração contábil tem sua importância nas 

entidades empresariais, isto não só pela exigência legal, pois para se ter 

uma empresa organizada e um bom planejamento, inicia-se pela 

escrituração, através dela o empresário terá uma visão global de seu 

investimento. 

 

 

5. Legislação profissional 

 

O Conselho Federal de Contabilidade, por meio da Resolução CFC 

n°563/93, aprovou a NBCT 2, normatizando as formalidades da escrituração 

contábil que, entre outros procedimentos, estabelece:  

I-                Escrituração será executada em moeda corrente nacional, em 

forma contábil, em ordem cronológica de dias, mês, e ano, com ausência 

de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou 

transportes para as margens e, ainda, com base em documentos 

probantes. 

II-             A terminologia adotada deverá expressar o verdadeiro significado 

da transação efetuada, admitindo-se o uso de código e/ou abreviaturas de 

históricos. 

 

III-           O diário poderá ser escriturado por partidas mensais ou de forma 

sintetizada, desde que apoiado em registros auxiliares que permitam a 

identificação individualizada dos registros. 

As formalidades inerentes às Demonstrações Contábeis estão contidas nas 

NBCT2.7 e NBCT3, que trazem esclarecimentos importantes sobre a 

elaboração do Balanço Patrimonial e outros demonstrativos previsto em lei, 

definido os seus conceitos, conteúdos e estruturas. 

A NBCT19.13 baixada pelo CFC, por meio da Resolução 1115/2007, trata 

escrituração Contábil Simplificada para Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte, diferenciando das demais empresas e proporcionando 

tratamento diferenciado a este seguimento empresarial. 
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Independente da legislação societária e fiscal, o contabilista é obrigado a 

cumprir as normas emanadas pelo Conselho Federal 

de Contabilidade, estando sujeito às penalidades impostas pelo código de 

ética profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 5: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

O termo demonstrações contábeis, ou demonstrações financeiras, refere-se 

ao conjunto de relatórios contábeis preparados com o objetivo de fornecer 

informações sobre a situação patrimonial, econômica e financeira de uma 

empresa para os usuários externos, como investidores, clientes, fornecedores, 

bancos, governos, etc. 

Em resumo, estamos falando do Balanço Patrimonial, Demonstração do 

Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 

Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas. Ou seja, aquele mesmo 

conjunto de demonstrativos publicados nos jornais pelas grandes empresas. 

Tendo em vista que há uma padronização na emissão das demonstrações 

contábeis, os usuários conseguem fazer comparações com outras empresas 

do mercado com base nas informações disponíveis nesses demonstrativos. 

Como é possível perceber, a escrituração contábil está 

presente em inúmeras normas que deverão ser conhecidas 

pelo profissional que atuará na área, portanto é necessário 

um amplo conhecimento dos aspectos formais e materiais 

relativos à escrituração para não incorrer em erros ou 

punições relativos à legislação vigente. A atualização 

profissional neste caso deverá ser feita de forma 

continuada, observando as novas normas que são incluídas 

a cada dia em nosso ordenamento jurídico e contábil, não 

deixando de lado, a atualização técnica relativa às 

ferramentas utilizadas no processo contábil, tais como, a 

utilização da informática, a leitura assídua de outros ramos 

do conhecimento que auxiliarão a carreira profissional.  
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QUAIS RELATÓRIOS FAZEM PARTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS?  

 

Como visto, as demonstrações contábeis são documentos relacionados à 

situação econômica e financeira de uma entidade. Mas, afinal, de quais 

relatórios estamos falando? 

Listamos abaixo os principais demonstrativos, sendo que nem todos são 

obrigatórios para todas as empresas: 

• Balanço Patrimonial (BP) – Demonstra uma fotografia dos bens, direitos e obrigações 

da empresa em determinada data; 

• Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) – Demonstra as receitas, despesas 

e o lucro da empresa em determinado período; 

• Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) – Demonstra outros resultados da 

empresa, mas que foram contabilizados no Patrimônio Líquido; 

• Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA) – Demonstra as 

movimentações e destinações dos lucros e prejuízos da empresa em determinado 

período; 

• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) – Demonstra as 

movimentações ocorridas no Patrimônio Líquido da empresa em determinado 

período; 

• Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) – Demonstra as entradas e saídas de 

recursos financeiros em determinado período; 

 

• Demonstração do Valor Adicionado (DVA) – Demonstra a geração e distribuição 

de riqueza nos diversos processos da empresa durante o período; 

• Notas Explicativas (NE) – É um relatório complementar que detalha as composições 

das contas e os critérios adotados na preparação das demonstrações contábeis 

como um todo. 

 

QUAL A IMPORTÂNCIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS? 

 

Conforme mencionamos, as demonstrações contábeis são elaboradas para 

facilitar a vida de todos que estão interessados em saber mais sobre 

a situação financeira de uma empresa. Portanto, o dono do negócio, 

gestores e até investidores gostam se conferi-las com frequência. 

Mas, afinal, por que elas são tão importantes? Veja como esses 

demonstrativos podem ajudá-lo a alcançar o sucesso! 

         MELHORA A TOMADA DE DECISÕES 

Tomar decisões com segurança é o que traz bons resultados para um negócio. 

Por esse motivo, podemos dizer que as demonstrações contábeis são vitais, 

pois permitem que o usuário tenha uma visão clara e precisa da performance 

da empresa. 
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         AJUDA A OBTER CRÉDITO NO MERCADO 

 

Manter as contas a pagar em dia é uma prática fundamental para o 

desenvolvimento saudável de um negócio. Além disso, esse tipo de controle 

facilita a obtenção de crédito no mercado, como empréstimos bancários, 

visto que as demonstrações contábeis atestam sua estabilidade e 

confiabilidade. 

 

        PERMITE O MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS E RESULTADOS 

 

Dentro das demonstrações contábeis, é possível encontrar inúmeras 

informações, como o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, os 

lucros e o fluxo de caixa. Tudo isso facilita o monitoramento dos investimentos 

realizados e, claro, dos resultados obtidos, garantindo uma atuação mais 

lucrativa. 

 

         PREVINE PROBLEMAS 

 

Comandar uma empresa não é uma tarefa simples. Há diversas decisões a 

tomar e obrigações a cumprir e isso pode favorecer o cometimento de erros. 

Porém, com o apoio desses relatórios será mais fácil identificar fraudes, 

atividades ilegais e erros de estratégias. 

 

        PROVA A CONFIABILIDADE DO NEGÓCIO 

Sem dúvidas, os relatórios financeiros servem para provar a confiabilidade e 

o sucesso do seu negócio. Afinal, eles funcionam como histórico de sua vida 

financeira, o que conta como um ponto positivo na hora de vendê-lo ou 

buscar investidores. 

POR QUER BUSCAR O AUXÍLIO DE UMA CONTABILIDADE 

ESPECIALIZADA? 

Vimos que as demonstrações contábeis são essenciais para o sucesso 

empresarial. Apesar disso, devemos destacar que estruturar esses relatórios é 

uma tarefa que exige dedicação e profundo conhecimento sobre 

contabilidade e finanças. 
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Como estamos falando de um trabalho que envolve a coleta de informações 

e a formação de documentos que auxiliam na gestão empresarial, é preciso 

garantir que tudo seja executado com perfeição. 

Diante disso, o auxílio de uma empresa de contabilidade especializada é 

fundamental. Em outras palavras, os relatórios contábeis precisam ser 

elaborados por profissionais que tenham experiência e conhecimento na 

área. 

 

Terceirizar essa tarefa é uma forma de garantir que sua empresa tenha 

sempre em mãos relatórios atualizados e com dados confiáveis. Afinal, um 

erro na coleta e interpretação das informações pode representar grandes 

prejuízos. 

Viu só como as demonstrações contábeis podem simplificar sua jornada rumo 

ao sucesso? Esses relatórios ajudam a compreender o cenário que seu 

negócio atravessa, facilitam o planejamento para os próximos períodos e, 

claro, ajudam a identificar oportunidades que farão a diferença em sua 

busca por mais clientes e presença no mercado. 
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