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Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico, 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica – capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

         Ministério da Educação

                                                                                    Junho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br 

Apresentação Rede e-Tec Brasil
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Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, 

filmes, músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever 

sobre pontos importantes e/ou questionamentos.

Indicação de ícones

Rede e-Tec Brasil5



Contents

Apresentação Rede e-Tec Brasil 3

Indicação de ícones 5

Apresentação da Disciplina 9

Sumário 11

Sumário 11

Aula 1.  Operações com mercadorias 13

1.1 A importância das operações com   
 mercadorias 
13

Aula 2.  33

Aula 2.  Operações com pessoal 33

2.1 O que é folha de pagamento? 33

2.2 Cálculos dos encargos  37

2.3 Deveres do empregador  40

2.4 Imposto de renda de pessoa física  41

2.5 Vale-transporte  42

2.6 Adiantamentos  43

2.7 Etapas para contabilização dos   
      adiantamentos  43

2.8 Apropriação dos encargos sociais  45

2.9 Salário-família  48

Aula 3. Operações financeiras 55

3.1 Aplicações  55

3.2 Operações com duplicatas  61

3.3 Desconto de duplicatas  63

Aula 4. Operações envolvendo   



Palavra da Professora-autora

Rede e-Tec Brasil7

Prezado(a) estudante,

É com prazer que lhe apresento a disciplina de Contabilidade Comercial, e 

espero oferecer um trabalho didático acessível para compreensão dos con-

teúdos. Logo após a iniciação teórica sobre o assunto, você encontrará uma 

parte prática com exercícios que o(a) levarão ao melhor desempenho e com-

preensão dos conteúdos. No decorrer da disciplina temos o <Saiba Mais> e 

o <Mídias Integradas>para complementar seus estudos.  Lembro, ainda, que 

ao estudante cabe o estudo e a pesquisa para o desenvolvimento da apren-

dizagem, assim como a realização de todas as atividades propostas.

O intercâmbio de experiências é muito importante para concretização do 

conhecimento. Seu esforço será recompensado com uma aprendizagem que 

vai significar melhor desempenho em sua atividade profissional.

Lembre-se de que você faz parte da nossa equipe, que é formada pelo pro-

fessor e os tutores que estão a sua disposição. E não se esqueça de socializar 

as suas dúvidas com os colegas de curso.

Bons estudos!!!





A proposta da disciplina de Contabilidade Comercial é apresentar um tra-

balho didático que possibilite ao estudante conhecimentos e procedimentos 

contábeis que ocorrem nas empresas.

O material foi elaborado visando uma aprendizagem autônoma, abordando 

conteúdos especialmente selecionados, e adotando uma linguagem que fa-

cilite seu estudo a distância.

A disciplina está dividida em quatro aulas.

Na primeira aula, trataremos das operações com mercadorias, veremos os 

procedimentos contábeis que ocorrem nas empresas, identificaremos os tri-

butos incidentes sobre compras e vendas de mercadorias ICMS, IPI, ISS, PIS 

e COFINS sobre faturamento.

Na aula dois, mostraremos como contabilizar a folha de pagamento e os 

encargos incidentes de acordo com a legislação vigente.

Trataremos na terceira aula das operações financeiras, discorreremos sobre 

aplicações, operações com duplicatas, descontos de duplicatas e emprésti-

mos mediante caução de duplicatas.

Finalmente, na última aula abordaremos as operações envolvendo contas de 

resultado.

Fique atento(a) para todas as orientações apresentadas nas aulas, pois elas 

serão fundamentais para a conclusão e o sucesso da disciplina.

Apresentação da Disciplina
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Objetivos:

• reconhecer a importância do mecanismo de compra e venda de 

mercadorias para as empresas comerciais; e

• identificar os tributos que incidem sobre as mercadorias.

Caro(a) estudante,

Nesta aula, trataremos das operações com mercadorias. Apontaremos os 

métodos e sistemas utilizados para registrar as operações com mercadorias. 

Abordaremos sobre as compras e as vendas de mercadorias e os fatos que 

alteram as mesmas. Mostraremos como é feita a contabilização desses fatos 

no livro diário. Discorreremos também, sobre os impostos incidentes sobre 

as compras e as vendas de mercadorias. Na sequência, veremos como é feita 

a apuração do estoque de mercadorias. Vamos lá!

1.1 A importância das operações com   
 mercadorias
As operações com mercadorias representam o centro da atividade comer-

cial, são os objetos negociados pelas empresas comerciais. A principal espe-

cialidade das empresas comerciais concentra-se nas operações de compra e 

venda de mercadorias. 

Para registrar as operações que 

envolvem mercadorias, as em-

presas utilizam o método da con-

ta mista ou o método da conta 

desdobrada. Independente do 

método utilizado as empresas 

podem optar por um dos siste-

mas, ou seja, pelo sistema de in-
Figura 1 - Métodos e sistemas para os regis-

tros das operações com mercadorias
Fonte: Marcos Santos/ Imagens Usp

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Operações com mercadorias 13
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ventário periódico ou o sistema de inventário permanente.

Agora, vamos ver detalhadamente cada um desses métodos, e em seguida 

os sistemas de inventário.

• Método da conta mista incide na adoção de uma só conta para o regis-

tro de todas as operações envolvendo mercadorias. Por ser este um 

método, esta conta tem como título mercadoria. Denomina-se método 

da conta mista, pois a conta mercadorias tem dupla função: patrimonial 

e de resultado. 

• Método da conta desdobrada incide na adoção de várias contas para 

o registro das operações envolvendo mercadorias. Neste caso, a conta 

mercadorias é desdobrada em tantas contas quantas forem necessárias 

para a contabilização isolada de cada tipo de acontecimento que envolva 

as operações com mercadorias, que são três: estoque de mercadorias; 

compra de mercadorias e vendas de mercadorias. 

Seja qual for o método empregado, a empresa pode ainda escolher um dos 

seguintes sistemas.

• Sistema de inventário periódico, neste caso, as empresas organizam 

o inventário físico das mercadorias existentes em estoque apenas no final 

de um período, que normalmente é de um ano. 

• Sistema de inventário permanente, neste caso, há um controle per-

manente do estoque de mercadorias efetuando as anotações a cada 

compra, venda ou devolução. Dessa forma, como os estoques de merca-

dorias são mantidos atualizados, as empresas podem apurar o resultado 

da conta mercadorias no momento que desejarem. 

1.1.1 Compras de mercadorias
 A empresa comercial pode comprar mercadorias à vista ou à prazo. Nas 

compras à vista, o pagamento é feito no ato; nas compras à prazo criam-se 

obrigações para o pagamento futuro. 

Alguns fatos alteram o valor das compras. A seguir, discorreremos sobre eles.

Contabilidade ComercialRede e-Tec Brasil 14



a) Devolução de compras ou compras anuladas

Exemplo:

A empresa Delta LTDA devolveu ao seu fornecedor à vista, o valor de R$ 

5.000,00. Foi emitida nota fiscal nº 300. 

Vejamos o exemplo da contabilização no livro diário.

Os lançamentos no livro diário referem-se ao método da conta desdobrada 
e inventário periódico. 

Livro Diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Caixa Devolução compras anuladas xx Devolução s/ compra mercadorias 
cfe NF 300

5.000,00

Compras de mercadoria caixa xxx NF nº 700 da J.M.Tecidos S/A 70.000,00

Fretes s/ compras caixa xx Despesas com fretes pago à trans-
portadora Bons Ventos

400,00

Empresa que adota conta mista com inventário periódico

Livro Diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Caixa Mercadorias xx Devolução s/ compra mercadorias 
cfe NF 300

5.000,00

Empresa que adota conta desdobrada e inventário periódico

Livro Diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Caixa Devolução de 
compras

xx Devolução s/ compra mercadorias 
cfe NF 300

5.000,00

Empresa que adota a conta desdobrada com inventário permanente

Livro Diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Caixa Devolução de 
compras

xx Devolução s/ compra mercadorias 
cfe NF 300

5.000,00

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Operações com mercadorias 15



Agora que vimos a contabilização no livro diário, vamos tratar de outro fator 

que altera o valor das compras.

b) Abatimentos sobre compras

Sempre que, ao receber mercadorias adquiridas de fornecedores, for cons-

tatado que as mercadorias sofreram danos no transporte ou as mercadorias 

não correspondem, ou, ainda não atenderam as expectativas da empresa, 

esta poderá devolver parte ou total do lote de mercadorias, ou, ainda, ga-

nhar do fornecedor um abatimento sobre o preço de compra. O exemplo da 

contabilização dos abatimentos é o mesmo da devolução. 

c) Fretes e seguros sobre compras

É o valor do frete e do seguro quando esses correm por conta do destinatário 

(comprador). Vamos a um exemplo para ver como fica a contabilização no 

livro diário.

Exemplo:

Suponhamos que a nossa empresa pagou a importância de R$ 3.000,00, 

para a Transportadora Leva a Jato S/A, referente a fretes e seguros, conforme 

nota fiscal de serviço de transporte nº 67.900xx, para transportar até o nosso 

estabelecimento mercadorias adquiridas do fornecedor Vicente Lima Ltda.

Contabilização no livro diário 

Livro Diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Fretes e Seguros 
sobre Compras

Caixa xx Nosso pagamento da Nota Fiscal de nº 
67.900xx da Transportadora Leva a Jato S/A, 

referente a fretes e seguros

R$3.000,00

d) Descontos incondicionais obtidos

São aqueles que a empresa ganha dos fornecedores no momento em que 

efetua compras de mercadorias. São destacados nas próprias notas fiscais.

Contabilidade ComercialRede e-Tec Brasil 16



Os saldos das contas fretes e seguros sobre compras, compras anula-
das, abatimentos sobre compras e descontos incondicionais obtidos, 
como interferem no valor das compras, serão transferidos para a con-
ta do CMV (custo de mercadorias vendidas), no final do exercício, por 
ocasião da apuração do resultado bruto.

Até aqui, tratamos das compras de mercadorias e os fatos que alteram as 

compras. Agora, abordaremos as vendas de mercadorias e os fatos que al-

teram as vendas.

1.1.2 Venda de mercadorias
As vendas de mercadorias constituem a principal fonte de receita das empre-

sas comerciais. Segundo Ribeiro (2009), as pessoas que compram mercado-

rias são conhecidas como clientes. 

Assim como temos compras à vista e compras à prazo, as vendas também 

podem ser realizadas à vista ou à prazo. Nas vendas à vista, a empresa rece-

be no ato da venda o valor das mercadorias e, nas vendas à prazo, ela passa 

a ter o direito de receber. 

• Nas vendas à vista os lançamentos efetuados são débitos de caixa e cré-

dito de vendas de mercadorias.

• Nas vendas à prazo os lançamentos efetuados configuram-se como dé-

bito para duplicatas a receber ou clientes e crédito de vendas de merca-

dorias. 

Na sequência, trataremos dos fatos que alteram o valor das vendas. 

a) Abatimentos sobre vendas

Da mesma forma que a empresa pode ganhar de seu fornecedor abatimento 

sobre o preço de compra, poderá conceder abatimentos aos seus clientes. 

• Descontos incondicionais concedidos

Considere a venda de mercadorias, à vista, conforme nossa NF nº 10, no 

valor de R$ 1.000,00. O desconto foi destacado na própria Nota Fiscal, no 

valor de R$ 50,00. 

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Operações com mercadorias 17



Acompanhe o lançamento no livro diário.

Lançamento no livro diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Caixa Vendas de mercadorias xx Valor referente a vendas confor-
me mercadorias

R$ 1.000,00

Desconto concedido Vendas de mercadorias xx Valor referente ao desconto 
conforme NF

R$ 50,00

D - Caixa

C - Vendas de mercadorias

Valor referente a Nota Fiscal de nº10..........................................R$.1.000,00

D - Desconto incondicional concedido 

C - Vendas de mercadorias → Valor referente ao desconto concedido NF 

Supra... .........................................................................................R$50,00. 

Como ocorreu um desconto de R$ 50,00 na venda de mercadorias do caixa, 

entraram R$ 950,00. 

b) Devoluções de vendas ou vendas anuladas

Correspondem à anulação de valores registrados como receita de vendas, 

decorrentes de seu cancelamento. 

Exemplo: 

Em 10/02 vendemos mercadorias no valor de R$ 5.000,00, conforme NF 

nº103. 

Lançamento no livro diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Caixa Vendas de mercadorias 10/02 Valor referente ao desconto 
conforme NF 103

R$ 5.000,00

Contabilidade ComercialRede e-Tec Brasil 18



D - Caixa 

C - Vendas de mercadorias 

Valor referente a nota fiscal  nº 103.........................................R$ 5.000,00

Em 15/02, ao receber as mercadorias em seu estabelecimento, o cliente cons-

tatou que estavam em desacordo com o pedido. Após efetuar as anotações 

no verso da nota devolveu toda a mercadoria. Para regularizar a operação, 

emitimos a nota fiscal de entrada nº 134 e efetuamos o seguinte lançamento 

no livro diário. 

Livro diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Vendas anuladas Caixa Xx Mercadorias recebidas em 
devolução, conforme NFE nº134, 
correspondente à venda efetuada 
em 10/02 através da nossa Nota 

Fiscal nº 103

5.000,00

Mercadorias recebidas em devolução, conforme NFE nº134, corres-
pondente  à venda efetuada em 10/02 através da nossa Nota Fiscal 
nº 103.  R$ 5.000,00 

1.1.3 Tributos incidentes sobre compras e vendas 
Nas operações de compras e vendas de mercadorias, poderão incidir alguns 

tributos, inclusos no valor das mercadorias ou a ele adicionados. 

Segundo Ludícibus (2008, p.81), 

Figura 2 
Fonte: sxc.hu
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consideram-se tributos incidentes sobre vendas os impostos, as taxas e 

as contribuições que guardam proporcionalidade com preço da venda 

efetuada ou do serviço prestado, ainda que o montante do referido 

tributo integre sua própria base de cálculo.

a) Lançamento do ICMS sobre vendas 

Exemplo:

A empresa Silva Só Ltda. vendeu uma moto,  àvista, por R$ 15.000,00, con-

forme Nota Fiscal nº 90, com ICMS destacado no valor de R$ 2.500,00. 

D - Caixa 

C - Vendas de mercadorias 

Nota fiscal nº 90, ref. à venda de uma moto...........................R$ 15.000,00

D - ICMS sobre vendas 

C - ICMS a recuperar 

ICMS destacado na NF Nº 90, pela alíquota de 17%. ...............R$ 2.550,00 

Livro diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Caixa Vendas de mercadorias Xx Nossa NF nº 90, ref. à venda de 
uma moto

R$15.000,00

ICMS s/vendas ICMS a recuperar xx Valor referente alíquota de 17% 
sobre nota de compra 

R$ 2.550,00 

O saldo da conta ICMS a recuperar é apurado no último dia de cada 
mês. Se for credor (obrigação) a empresa terá que pagar aos cofres 
públicos do governo do Estado, nos primeiros dias do mês seguinte.

Se for devedor (direito), o recolhimento não será efetuado, pois re-
presenta um direito da empresa com relação ao governo do Estado. 

Contabilidade ComercialRede e-Tec Brasil 20



Como o saldo da conta ICMS a recuperar é credor, isso significa que a em-

presa Silva Só Ltda. terá de recolher essa importância nos primeiros dias do 

mês seguinte para o governo do Estado.

Transferência que se processa de saldo a ser recolhido em favor do governo 

do Estado, conf. livro de registro e apuração do ICMS.................R$ 2.550,00.

Livro diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

ICMS a recuperar Vendas de mercadorias Valor referente nossa NF nº 90, ref à 
venda de uma moto

R$ 15.000,00

ICMS a recuperar ICMS a recolher xx Valor referente alíquota de 17% 
sobre a nota da compra

R$ 2.550,00

Se o saldo da conta ICMS a recuperar for devedor, não haverá procedimento 

contábil, o respectivo saldo passará para o mês seguinte.

b) IPI - O imposto sobre produtos industrializados (IPI) é um imposto de 

competência federal, é exigido principalmente nas empresas industriais. É 

considerado imposto por fora, pois seu cálculo é feito sobre o valor dos pro-

dutos (mercadorias) e a ele é adicionado. 

A alíquota do IPI varia em função do produto e não é um imposto não-

-cumulativo. 

c) ISS - O imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) 

Esse imposto é de competência municipal, cobrado sobre o valor da receita 

dos serviços prestados pelas empresas. Entretanto, algumas empresas co-

merciais, além de vender mercadorias prestam algum tipo de serviços. A 

alíquota e a base de cálculo do ISS podem ser diferentes em cada cidade do 

país, pois dependem da legislação municipal. 

Vamos ver como fica o lançamento no livro diário.

D- Caixa 

C- Receitas de serviços 

Quando o saldo da conta ICMS 
a recuperar for credor, gera uma 
obrigação. 
Na compra, o valor do ICMS 
representa um direito para 
empresa, por isso debitamos 
a conta ICMS a recuperar. 
Na venda, o valor do ICMS 
representa obrigação para a 
empresa, por isso, é registrado 
a crédito da conta ICMS a 
recuperar.
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Recebido pela prestação de serviços conforme nossa N.F nº 40...$ 5.000,00.

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Caixa Receitas de serviços Recebido pela prestação de serviços 
conforme NF nº 40

R$ 5.000,00

ISS ISS a recolher xx Valor referente alíquota de 5% sobre 
receita de serviços

R$ 250,00

No final do mês ou do ano (conforme a legislação do município), deve ser 

calculado o valor do ISS sobre as receitas do período. ↓ 

5%x R$ 5.000,00=R$ 250,00, (esse valor corresponde a despesa do 

ISS no período apurado, o qual será recolhido, nos primeiros dias do 

mês seguinte, aos cofres da Prefeitura).

Lançamento no livro diário ↓ 

D- ISS 
C- ISS a recolher 
Valor ref. a 5% das receitas do período...R$ 250,00

Livro diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Caixa Receitas de serviços Recebido pela prestação de serviços 
conforme NF nº 40

R$ 5.000,00

ISS ISS a recolher xx Valor referente alíquota de 5% sobre 
receita de serviços

R$ 250,00

d) PIS/PASEP e COFINS sobre faturamento 

O programa de integração social (PIS) e a contribuição para o financiamento 

da Seguridade Social (COFINS) são duas modalidades de tributos (contribui-

ções) que as empresas em geral devem recolher mensalmente ao Governo 

Federal. A legislação tributária trata da contribuição do PIS, juntamente com 

programa de formação do patrimônio do servidor público (PASEP). 

A lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, criou o regime não- cumu-

lativo de tributação da contribuição PIS/PASEP. Essa mesma lei estabeleceu 

também as pessoas jurídicas, bem como algumas atividades e receitas que 

não estão sujeitas a essa modalidade de tributação. 
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A lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, criou o regime não-cumulativo 

de tributação da COFINS. Essa mesma lei estabeleceu também as pessoas 

jurídicas, bem como algumas atividades e receitas que não estão sujeitas a 

esta tributação.

Alíquota de PIS/PASEP é de 0,65% para as empresas sujeitas ao regime 

cumulativo;

Alíquota da COFINS para as empresas sujeitas ao regime cumulativo é de 3%.

Na sequência, trataremos da contabilização do PIS/PASEP e da COFINS

Vamos contabilizar na modalidade cumulativa. Considere as seguintes 

informações relativas ao mês de fevereiro de 2010, extraídas do registro 

contábil de uma empresa comercial:

• Receitas financeiras de R$ 30.000,00

• Aluguéis ativos: R$ 20.000,00

Com base nas receitas acima, calcule e contabilize as contribuições para o 

PIS/PASEP pela alíquota de 0,65% e para a COFINS pela alíquota de 3%.

D-PIS/PASEP sobre o faturamento receitas financeiras

C-PIS/PASEP a recolher

Valor ref. a 0,65% sobre 30.000...................................................R$ 195,00

D- PIS/PASEP sobre outras receitas operacionais

C- PIS/PASEP a recolher

Valor ref. 0,65% sobre 20.000.....................................................R$ 130,00 

Para consultar legislação do 
Imposto de Renda (RIR/99) PIS/
PASEP, COFINS. Acesse o site 
<http://www.receita.fazenda.
gov.br/Aliquotas/default.htm>

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Operações com mercadorias 23



Contabilização da COFINS ↓

D- COFINS sobre faturamentos receitas financeiras 
C- COFINS a recolher 
Valor ref. a 3% sobre 30.000.............................................R$ 900,00
D- COFINS sobre faturamento receitas operacionais
C- COFINS a recolher
Valor ref. a 3% sobre 20.000.............................................R$ 600,00

Livro diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

PIS sobre fatura-
mento

PIS a recolher Xx Valor referente a 0,65% Receitas R$195,00 

COFINS COFINS a recolher Xx Valor referente alíquota de 3% sobre 
nota de compra

R$ 900,00

1.1.4 Apuração do resultado da conta    
  mercadorias 
Os fatos administrativos que ocorrem na empresa comercial, envolvendo 

compras e vendas de mercadorias, representam seu principal movimento. 

Segundo Silva (2008, p.259), “o resultado dessa transação influi diretamen-

te no destino da empresa.”

O resultado da conta mercadorias é o resultado bruto do exercício de 
uma empresa comercial. Esse resultado poderá ser lucro sobre vendas 
ou prejuízo sobre vendas. 

- Para apuração do resultado da conta mercadorias usaremos duas fórmulas: 

Primeira fórmula

CMV= EI + (C - CA) - EF 

CMV = Custo das mercadorias vendidas 

EI = Estoque inicial 

C=Compras de mercadorias 

CA = Compras anuladas 
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EF = Estoque final 

Segunda fórmula: 

RCM = V - (DA) - CMV 

RCM = Resultado da conta mercadorias 

V = Vendas de mercadorias 

DA = Deduções ou abatimentos sobre vendas tais como vendas anuladas, 

ICMS, PIS sobre faturamento, COFINS e descontos concedidos. 

CMV = Custo das mercadorias vendidas (apurado na primeira fórmula) 

a) Extracontabilmente:

Considere: estoque final, conforme inventário realizado, igual a R$ 

120.000,00;

CMV= EI + (C - CA) - EF 

CMV = R$ 50.000,00 + (R$ 170.000,00 -R$ 8.000,00) -  R$ 120.000,00

CMV= R$ 50.000,00 + R$ 162.000,00–R$ 120.000,00

CMV= R$ 212.000,00 -R$ 120.000,00

CMV= R$ 92.000,00

RCM= V - (DA) - CMV

RCM=R$ 320.000,00 - ( R$ 10.000,00 + R$ 54.400,00 + R$ 2.000,00 + R$ 

6.000,00) - R$ 92.000,00

RCM= R$ 320.000,00–R$ 72.400,00 – R$ 92.000,00

RCM= R$ 155.600,00
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Quando o RCM for positivo, corresponde ao lucro bruto, ou seja, o 
lucro apurado sobre as vendas. Quando o RCM for negativo corres-
ponde a um prejuízo sobre as vendas.

RAZÃO - RAZONETES

Estoque de mercadorias Compras de mercadorias Compras anuladas

50.000 50.000 170.000 170.000 8.000 8.000

120.000

Vendas mercadorias Vendas anuladas ICMSs

320.000 320.000 10.000 10.000 54.400 54.400

PIS COFINS ICMSs

2.000 2.000 6.000 6.000 50.000 8.000

170.000 120.000

92.000 92.000

RCM Lucros/vendas COFINS

72400 320.000 155.600

92.000

155.600

• Lançamento no livro diário 

Transferência do estoque inicial para a conta CMV: 

D - Custo das mercadorias vendidas 

C - Estoque de mercadorias 

Valor que se transfere, para apuração do CMV.......................R$ 50.000,00

LIVRO DIÁRIO

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Custo de mercadoria vendida Estoque de mercadoria Xx Valor transfere para apura-
ção do CMV

50.00,00

Custo das Mercadorias Compras de mercadorias Xx Valor transfere para apura-
ção do CMV

170.000,00
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Transferência do saldo da conta compra de mercadorias para o CMV:

D – Custo das mercadorias vendidas

C - Compras de mercadorias

Transferência do saldo para apuração do CMV.................. R$ 170.000,00

LIVRO DIÁRIO

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Compras anuladas Custo mercadorias 
vendidas 

Xx Valor transfere para apura-
ção do CMV

8.000,00

Custo das mercadorias Custo mercadorias 
vendidas

Xx Valor ref. estoque final 
apurado inventário físico

120.000,00

• Lançamentos do RCM 

Transferências dos saldos das contas que representam deduções sobre as 

vendas. 

D - Resultado da conta mercadorias 

Transferência para apuração do RCM: 

C - Vendas anuladas................................................................R$ 10.000,00

C-ICMS...................................................................................R$ 54.400,00

C-PIS... .....................................................................................R$ 2.000,00

C-COFINS.................................................................................R$ .6.000,00

        R$ 72.400,00 
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Vamos transferir o RCM para a conta lucro sobre vendas

Transferência do CMV para a conta RCM: 
D - Resultado da conta mercadorias
C - Custo das mercadorias vendidas 
Transferência do saldo para apuração do RCM ..............R$ 92.000,00
Transferência do RCM para a conta lucro sobre vendas:
D - Resultado conta mercadorias
C - Lucro sobre vendas
Lucro apurado nas vendas..........................................R$ 155.600,00

LIVRO DIÁRIO

Conta Debitada Conta Creditada Dia Histórico Valor

Resultados conta mercadorias Vendas anuladas Xx Valor transfere para 
apuração do RCM

10.000,00

Resultados conta mercadorias ICMS sem vendas 
vendidas

Xx Valor transfere para 
apuração do RCM

54.400,00

Resultados conta em mercadoria PIS S/Faturamento Xx Valor transfere para 
apuração do RCM

2.000,00

Resultados conta em mercadoria COFINS sem fatura-
mento

Xx Valor transfere para 
apuração do RCM

6.000,00

Resultados conta em 
mercadoria

Custo das mercadorias 
vendidas

Xx Valor transfere para 
apuração do RCM

92.000,00

Resultados conta em mercadoria Lucro sem vendas Xx Valor transfere para 
apuração do lucro do 

período

155.600,00

Agora que vimos como é registrado no livro diário essas contas, vamos ao 

resumo da aula.

Resumo
Nesta aula, tratamos da importância das operações que envolvem as com-

pras e as vendas de mercadorias. Vimos que essas operações constituem 

a atividade principal das empresas comerciais. Mostramos como ocorre a 

contabilização dessas operações de acordo com os fatos, e os impostos que 

incidem sobre a compra e venda de mercadorias.

Abordamos a apuração do estoque de mercadorias, mostramos as fórmu-

las usadas para o cálculo do custo das mercadorias vendidas (CMV) e do 

resultado da conta mercadorias (RCM), contabilizando os respectivos fatos. 

Apontamos o RCM que é o resultado da conta mercadorias, ou seja, o lucro 

bruto das vendas de mercadorias, menos os impostos que incidem sobre as 

mesmas, menos o custo das mercadorias. (RCM = V – Impostos – CMV).
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Será interessante que você faça uma releitura da aula e preste atenção aos 

registros, no livro diário, antes de realizar as atividades. Vamos lá! 

Atividades de aprendizagem
1. Apure o resultado da conta mercadorias pelo método da conta desdobra-

da com inventário periódico usando as fórmulas do CMV e RCM. 

a) Estoque inicial.........................................................................10.000,00

b) Compras de mercadorias.........................................................30.000,00

c) Compras anuladas.....................................................................1.000,00

d) Vendas de mercadorias.........................................................106.000,00

e) Vendas anuladas.......................................................................5.000,00

f) Descontos incondicionais concedidos.........................................1.000,00

g) ICMS s/ vendas........................................................................18.000,00

h) PIS s/ faturamento........................................................................650,00

i) COFINS.......................................................................................2.000,00

j) Fretes e seguros s/ compras........................................................1.100,00

k) Estoque Final...........................................................................12.000,00

2. Faça os razonetes e lançamentos do CMV e RCM. 

3. Identifique a alternativa correta. 

A) Na compra com incidência do ICMS, um só lançamento é suficiente 
para contabilização; na venda com incidência do ICMS: 
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a) serão necessários dois lançamentos; 

b) também haverá um só lançamento; 

c) haverá um lançamento se for à vista e dois se for à prazo; 

d) não haverá incidência do ICMS. 

B) O saldo devedor apurado no final do mês na conta ICMS a recupe-
rar:

a) deverá ser transferido para conta ICMS a recolher; 

b) não poderá ser maior que o saldo da conta caixa; 

c) permanecerá na conta, pois o direito da empresa será considerado no 

período seguinte; 

d) deverá ser transferido para o caixa. 

C) Quando o RCM for de saldo credor, então: 

a) apuração do saldo credor ocorreu um prejuízo sobre as compras; 

b) apuração do saldo credor que houve um lucro sobre vendas; 

c) apuração do saldo credor houve aumento da conta patrimonial; 

d) apuração do saldo credor houve um prejuízo na conta patrimonial.

4. Contas e saldos extraídos do livro razão da empresa Z, em 31 de dezem-

bro de X9:

Estoque mercadorias inicial....................................................R$ 10.000,00

Compras de mercadorias........................................................R$ 30.000,00

Vendas de mercadorias.......................................................... R$ 55.000,00

Sabendo-se que o estoque final, conforme inventário realizado em 31 de de-
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zembro foi igual a R$ 22.000,00, apurar o resultado da conta mercadorias, 

extracontabilmente.

a) Calcular o CMV e RCM 

1. CMV= EI + (C - CA) - EF 

2. RCM= V – ( D.A)   - CMV

Caro(a) estudante,

Finalizamos nossa primeira aula, na qual tratamos das operações com mer-

cadorias. Na próxima, veremos a importância da folha de pagamento e a 

contabilização dos encargos, assim como a relevância do departamento de 

pessoal para empresa na contabilização da folha de pagamento.
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Aula 2. 

Caro(a) estudante,

Na primeira aula, abordamos as operações com mercadorias. Nesta, vamos 

tratar das operações com pessoal. Inicialmente vamos conceituar folha de 

pagamento. No decorrer da aula, mostraremos como efetuar os cálculos e a 

contabilização necessária à apropriação das despesas e encargos sociais com 

a folha de pagamento.

2.1 O que é folha de pagamento?
Folha de pagamento é um documento em que 

são relacionados os nomes dos empregados da 

empresa, o valor bruto dos salários, os descon-

tos ou abatimentos e o valor líquido a receber. 

Segundo Ribeiro (2010), uma folha de paga-

mento, por mais simples que seja, apresenta 

pelo menos os seguintes elementos: 

• Valor bruto dos salários 

• Valor da contribuição de Previdência- descontado dos salários 

• Valor líquido que os empregados receberão  

Objetivos:

• reconhecer a importância da folha de pagamento para a em-

presa; 

• contabilizar a folha de pagamento; e 

• enumerar os encargos incidentes sobre a folha de pagamento e 

aplicar a legislação vigente. 

Figura 3 
Fonte: Marcos Santos/ Usp Imagens
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• Despesa total com os salários

2.1.1 Importância da folha de pagamento 
A folha de pagamento é de suma importância para a empresa, pois

é a soma de todos os registros financeiros: vencimentos, salários, bô-

nus e descontos. Em Contabilidade, a folha de pagamento refere-se ao 

montante pago aos empregados para serviços prestados durante um 

determinado período de tempo. O processo para execução da folha de 

pagamento é de suma importância para o departamento de pessoal, 

em razão da riqueza técnica que existe para transformar todas as infor-

mações do empregado e da empresa num produto final que é a folha 

de pagamento. 

A folha de pagamento, por sua vez, tem função operacional, contábil e 

fiscal, devendo ser constituída com base em todas as ocorrências men-

sais do empregado. É a descrição dos fatos que envolveram a relação 

de trabalho, de maneira simples e transparente.Disponível em:<http://

trabalhosgratuitos.com/print/Contabeis/5748.html>. Acesso em: 07 

ago. 2013.

Do ponto de vista contábil, a folha de 

pagamento é de suma importância 

para a  empresa, pois afeta diretamen-

te a sua produção, ou seja, com em-

pregados satisfeitos os rendimentos 

serão maiores. Assim sendo, é de res-

ponsabilidade do departamento pesso-

al garantir que todos os trabalhadores 

recebam seus salários de forma precisa 

e oportuna, com a correta retenção de 

encargos e descontos, os quais devem ser recolhidos dentro do prazo.

A empresa deve elaborar a folha de pagamento e efetuar os registros de 

apropriação da referida folha, no final de cada mês. No mês seguinte, a 

empresa efetuará o pagamento dos empregados e procederá aos recolhi-

mentos necessários.

Figura 4 
Fonte: Marcos Santos/ Usp Imagens

Apropriação: 
termo contábil (1) apropriação; 

(2) distribuição

Contabilidade ComercialRede e-Tec Brasil 34



2.1.2 A contabilidade na folha de pagamento
A contabilização da folha de pagamento é feita em duas etapas:

No último dia útil do mês, quando é elaborada a folha, são efetuados 

os lançamentos de apropriação das despesas com salários e com encar-

gos, baseados na própria folha.

No mês seguinte, são efetuados os lançamentos da liquidação da folha, 

correspondentes ao pagamento líquido aos empregados, bem como 

ao recolhimento da contribuição de previdência, FGTS, IR ou outros 

recolhimentos mediante o preenchimento dos formulários. 

Segundo a legislação atual, todo o empregado assalariado, regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), está obrigado a contribuir 

com a Previdência Social. Disponível em:<http://www.contadorperito.

com/index.php?tp=7 &ag=17709>. Acesso em: 07 ago. 2013.

Veremos a seguir, que os valores constan-

tes de uma folha de pagamento  

p odem ser agrupados em categorias.

a) Remunerações

Compreendem os valores que os empre-

gados têm de receber da empresa como 

contraprestação dos serviços por eles prestados durante o mês. 

b) Descontos

Englobam os valores que as empresas devem abater do total das remunera-

ções devidas aos empregados. Há dois tipos de descontos: 

• Retenções: valores descontados da remuneração dos empregados que 

deverão ser repassados para outras entidades. As principais são: 

 – Contribuições de Previdência: obrigação dos empregados para 

com a Previdência Social, e varia conforme a faixa salarial e pode cor-

responder a 8%, 9% ou 11% sobre o salário bruto, observado o teto 

fixado pela Legislação Previdenciária. 

Figura 5 
Fonte: sxc.hu
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 – Imposto de Renda Retido na fonte: obrigatório apenas para os 

empregados cuja remuneração supera determinado limite fixado anu-

almente pela Secretaria da Receita Federal;

 – Contribuição sindical: há pelo menos quatro modalidades de con-

tribuições devidas pelos empregados aos sindicatos. Algumas obriga-

tórias e outras facultativas, todas elas são retidas (descontadas) dos 

salários dos empregados e posteriormente recolhidas pelas empresas 

às entidades sindicais.

 – Clube Social: os trabalhadores associados a clubes recreativos agre-

gados à empresa para a qual trabalham, autorizarão a retenção de 

mensalidades para serem repassados a esses órgãos.

 – Compensações: valores que as empresas têm direito de descontar 

do total da remuneração dos empregados, como ocorre com adian-

tamentos de salários.

c) Salário-família: quota, fixada periodicamente pela Previdência Social, 

que o Governo, por força de lei, se obriga a pagar a todo trabalhador de 

baixa renda que tiver filhos de até 14 anos de idade ou inválidos.

d) Valores líquidos da folha: corresponde ao valor que será pago aos ser-

vidores (valor da remuneração diminuído dos descontos e acrescidos das 

quotas do salário-família).

e) Contribuições de Previdência: parte patronal, importância devida com 

base no salário bruto dos servidores. O percentual dessa obrigação varia de 

acordo com o ramo de atividade da empresa. No caso das empresas comer-

ciais, por exemplo, são recolhidos 26,8% sobre o valor bruto da folha.

f) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS: corresponde a 8% do 

valor bruto da folha, a ser recolhido por meio de rede bancária.

g) Provisão para férias: corresponde a 1/12 do valor bruto da folha acres-

cido de 1/3 desse mesmo valor.

h) Provisão para 13º salário: 1/12 do valor bruto da folha, acrescido do 

encargo com INSS parte patronal e FGTS.

Provisão como exigível. 
Existem algumas obrigações 

ainda não vencidas, mas 
possíveis de estimar, que 

foram geradas no exercício 
social encerrado e devem ser 

contabilizadas como tal. Os 
casos mais comuns são: (a) 

Provisão para férias; (b) Provisão 
para décimo -terceiro salário; (c) 

Provisão de Contingência.
Disponível em: <www.ufes.

br/dem/Arquivo/ Dicionário 
TermosContab_. doc>. Acesso 

em: 06 ago./2013. 
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2.2 Cálculos dos encargos 

Para entendermos melhor o cálculo dos encargos, precisamos identificar 

que:

o recolhimento previdenciário das empresas, em geral, corresponde à 

aplicação das seguintes alíquotas, sobre o total das remunerações pa-

gas ou creditadas: 

a)20% referente ao INSS patronal para as empresas não optantes do 

Simples Nacional.

b) 1%,2% ou 3% referente à Risco de Acidente do Trabalho (RAT) e 

contribuição adicional, se for o caso, variando conforme o grau de 

risco, acrescido do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), a partir de 

janeiro/2010; 

c) Geralmente 5,8% de contribuição variável de outras entidades 

(terceiros), destinada às entidades SENAI, SESC, SESI, etc., e o INSS 

se incumbe de arrecadar e repassar. Disponível em:<http://media.

wix.com/ugd/ab24dd_2c901514e4ceaaa2dae9adf4a698c537.

pdf?dn=Plano+Operacional+Anual+-+Budget+e-book.pdf>. Acesso 

em: 06 ago. 2013.

Agora, vamos tratar dos riscos de acidente no trabalho.

2.2.1 Enquadramento no SAT e RAT 
Esse é um assunto de suma importância, para as empresas.

O risco de acidente do trabalho (RAT) é seguro obrigatório instituído 

por lei, mediante contribuição a cargo exclusivo da empresa sobre a 

folha de pagamento, que se destina à cobertura de eventos resultantes 

de acidente de trabalho. 

A alíquota aplicada sobre o valor da Folha de Pagamento para a cober-

tura deste seguro pode ser: 

• 1% para empresa em cuja atividade o risco de acidente do traba-

lho seja considerado leve; 
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• 2% para empresa em cuja atividade o risco de acidente do traba-

lho seja considerado médio;

• 3% para empresa em cuja atividade o risco de acidente do 

trabalho seja considerado grave. Disponível em:<http://media.

wix.com/ugd/ab24dd_2c901514e4ceaaa2dae9adf4a698c537.

pdf?dn=Plano+Operacional+Anual+-+Budget+e-book.pdf>. Acesso 

em: 06 ago. 2013.

Na sequência, trataremos do fundo de garantia por tempo de serviço.

2.2.2 Fundo de garantia por tempo de serviço
Mas, o que é FGTS?

Segundo Pinto (2003, p. 472), trata de:

um conjunto de depósitos de responsabilidade dos empregadores, em 

função de suas relações individuais de emprego, em contas bancárias 

de que são titulares os empregados, destinadas à formação de um pa-

trimônio retributivo da energia investida em favor da empresa, com   

movimentação vinculada, de acordo com hipótese prevista em lei. 

Atualmente, a Lei que dispõe sobre o FGTS é a de nº 8.036, de 11/05/90, 

republicada em 14/05/90, já tendo sofrido várias alterações. Disponível 

em:<www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/8036consol.html>.Acesso em: 20 

abr.2011.

O FGTS foi instituído pela Lei nº 5.107, de 13/09/66. Esta lei foi regula-

mentada pelo Decreto nº 59.820, de 20/12/66. Formado por depósitos 

mensais, efetuados pelas empresas em nome de seus empregados, no 

valor equivalente ao percentual de 8% das remunerações que lhes são 

pagas ou devidas; em se tratando de contrato temporário de trabalho 

com prazo determinado, o percentual é de 2%, conforme dispõe o 

inciso II do art. 2º da   Lei nº 9.601, de 21/01/98. 

O Fundo constitui-se em um pecúlio disponibilizado quando da apo-

sentadoria ou morte do trabalhador e representa uma garantia para a 

indenização do tempo de serviço, nos casos de demissão imotivada.

O Governo Federal criou o FGTS, com o objetivo de proteger o tra-
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balhador regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, contra 

despedidas sem justa causa, mediante a formação de um pecúlio a ser 

recebido quando da demissão. 

O Fundo possibilita, ainda, a arrecadação de recursos para aplicação 

em programas sociais, tais como: habitação popular, saneamento bá-

sico e infraestrutura urbana. Disponível em:<http://www.es.gov.br/Em-

presas/paginas/fgts.aspx>. Acesso em: 06 ago. 2013.

A seguir, trataremos dos beneficiários, os não beneficiários e o empregado 

doméstico.

a) Beneficiários 

Têm direito ao FGTS os trabalhadores urbanos e rurais, regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, o diretor não empregado, ou 

seja, o que não pertence ao quadro de pessoal da empresa, mas por 

esta tenha sido equiparado a empregado; os trabalhadores avulsos, a 

exemplo dos estivadores, conferentes e vigias portuários, etc. 

b) Não beneficiários

Não têm direito ao FGTS os trabalhadores eventuais, aqueles que pres-

tam serviços em caráter provisório, não sujeitos a subordinação e horá-

rio, e não exercem tarefas ligadas à atividade principal do tomador de 

serviços; os autônomos, e os servidores públicos civis e militares, estes 

últimos regidos por legislação própria. Disponível em:<http://www.fu-

turodagente.com.br/financas/conteudo/artigo/entenda-o-fgts>. Aces-

so em 06 ago. 2013.

c) Empregado doméstico

A Medida Provisória nº 1.986-2, de 10/02/2000, convertida na Lei nº 

10.208, de 23/03/01, facultou a inclusão do empregado doméstico no siste-

ma do FGTS, mediante requerimento do empregador. O Decreto nº 3.361, 

de 10/02/2000, regulamentou a matéria relativa ao acesso do trabalhador 

doméstico ao FGTS e ao Seguro-Desemprego. 

A inclusão do empregado doméstico no FGTS será automática com o primei-

ro depósito na conta vinculada, efetuado na Caixa Econômica Federal ou na 
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rede conveniada. 

Até aqui, discorremos sobre o FGTS. Apontamos seus objetivos e vimos 

quem tem e quem não tem direito ao FGTS. Dando continuidade aos conte-

údos, vamos abordar os deveres do empregador.

2.3 Deveres do empregador 
É de fundamental importância que todo empregador cumpra com seus de-

veres. São obrigações do empregador:

a) Depositar o FGTS até o dia 7 de cada mês, no valor correspondente 

a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior; ou 2%, caso 

se trate de contrato temporário de trabalho com prazo determinado, 

nos termos da Lei nº 9.601/98.

b) Informar mensalmente, no recibo de pagamento do trabalhador, o 

valor depositado em sua conta vinculada.

c) Até o dia 10 de cada mês, deve colocar à disposição de seus em-

pregados, do sindicato, ou associações de empregados, documentos 

que comprovem os recolhimentos realizados ao Fundo de Garantia, 

inclusive dos meses anteriores.

d) Prestar informações sobre o FGTS de seus empregados aos sindica-

tos, quando solicitado.

e) Quando o empregador demitir sem justa causa deve, por ocasião 

da rescisão do contrato, depositar 50% do total de todos os depósitos 

realizados na conta vinculada do trabalhador, atualizados monetaria-

mente e mais os juros, sendo 40% na conta vinculada deste, e 10% 

para contribuições sociais de que tratam a Lei Complementar nº 110, 

de 26/06/01. 

f) Quando a dispensa ocorrer por culpa recíproca ou força maior, reco-

nhecida pela Justiça do Trabalho, deve depositar na conta vinculada do 

trabalhador, 20% do total dos depósitos realizados na conta vinculada, 

atualizados monetariamente e mais os juros.

g) Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do emprega-

dor, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do empregado, 
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além dos 40% previstos na alínea “e” ou 20% previstos da alínea “f”, 

os valores relativos aos depósitos referentes ao mês de rescisão e ao 

imediatamente anterior que ainda não houver sido recolhido.

h) No caso de rescisão do contrato de trabalho ou, ainda, nas hipóteses 

em que o trabalhador fizer jus à utilização dos valores de sua conta 

vinculada, durante o período da vigência de parcelamento, o empre-

gador deverá antecipar os recolhimentos relativos ao trabalhador dis-

pensado, deduzindo-se esses valores das parcelas a vencer.  Disponível 

em: <http://www.es.gov.br/Empresas/paginas/fgts.aspx>. Acesso em: 

06 ago. 2013.

Dando continuidade à aula, vamos tratar do imposto de renda e mostrar 

como calcular o valor do imposto devido.

2.4 Imposto de renda de pessoa física 
Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF é um imposto federal brasilei-

ro que incide sobre todas as pessoas que tenham obtido ganho acima 

de um determinado valor mínimo. Anualmente, este contribuinte é 

obrigado a prestar informações pela Declaração de Ajuste Anual - DIR-

PF, para apurar possíveis débitos ou créditos (restituição de imposto).

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_de_Renda_de_

Pessoa_F%C3%ADsica>. Acesso em:07 ago. 2013.

2.4.1 Cálculo do valor do imposto de renda   
  devido (IRRF)

Considere:
Salário base...: R$ 1.600,00 
Imposto devido...: R$ 0,00 Isento
Memória de cálculo: 
INSS (9%)... R$ 144,00
Dependentes.....(2)....: R$ 301,38 
(O valor da dedução mensal é R$ 150,69 por dependente) 
Outras deduções..  R$ 0,00
R$ 1.600,00- (R$ 144,00 + R$ 301,38) = R$ 1.154,62
Base para cálculo...: R$ 1.154,62
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2.4.2 Tabela progressiva para o cálculo mensal  
  do imposto sobre a renda da pessoa física  
  a partir do exercício de 2013,    
  ano-calendário de 2012

Alíquota % Parcela a deduzir do imposto em R$

Até 1.637,11 - -

De 1.637,12 até 2.453,50 7,5 122,78

De 2.453,51 até 3.271,38 15,0 306,80

De 3.271,39 até 4.087,65 22,5 552,15

Acima de 4.087,65 27,5 756,53

Disponível em: <http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/ContribFont2012a2015.htm>.Acesso em: 06 ago. 2013.

Agora que vimos como são efetuados os cálculos do valor do imposto de 

renda, vamos tratar de outro assunto relevante que é o vale transporte.

2.5 Vale-transporte 
No Brasil, de acordo com DECRETO Nº 95.247, DE 17 DE NOVEMBRO DE 

1987 art. 2º; 

O vale -transporte constitui benefício que o empregador antecipará ao tra-

balhador para utilização efetiva em despesas de deslocamento da residência 

para o trabalho e vice-versa. Entende-se como o deslocamento a soma dos 

segmentos componentes da viagem do beneficiário, por um ou mais meios 

de transporte, entre sua residência e o local de trabalho. 

2.5.1 Custeio 
O vale-transporte será custeado: 

• pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu 

salário ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens; 

• pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior. 

A concessão do vale-transporte autoriza o empregador a descontar, mensal-

mente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor da parcela 

equivalente a 6% (seis por cento) do seu salário básico ou vencimento. 
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2.5.2 Formas de aquisição e base de cálculo   
 para desconto
A base de cálculo para determinação da parcela a ser descontada do bene-

ficiário será: 

O salário básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens; 

o montante percebido no período, para os trabalhadores remunerados por ta-

refa ou serviço feito, ou quando tratar-se de remuneração constituída exclusi-

vamente de comissões, percentagens, gratificações, gorjetas ou equivalentes. 

2.6 Adiantamentos 
É comum as empresas concederem uma vez por mês, a seus empregados, 

adiantamentos de salários. Normalmente, os empregados recebem seus sa-

lários no quinto dia útil de cada mês e o adiantamento por volta do dia 20. 

Sobre o adiantamento incide apenas o IR (imposto de renda), sendo que 

os demais descontos serão retidos no momento da elaboração da folha de 

pagamento, no final do mês. 

2.7 Etapas para contabilização dos   
      adiantamentos 
a) 1ª Etapa: dia 20 de setembro - adiantamento de salário 

Suponhamos que uma determinada empresa comercial possua três empre-

gados. Em 20 de setembro, ela fornece adiantamento de salário, pagando, 

em dinheiro, a importância de R$ 6.000,00.

Lançamento no livro Diário

LIVRO DIÁRIO

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Adiantamento de 
salários

caixa 20/09 Adiantamento conforme 
folha de pagamento

6.000,00

Lançamento no livro Razão

LIVRO DIÁRIO

ADIANTAMENTO EMPREGADOS SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito saldo

20/09 Pagamento adian-
tamento da folha

6.000,00 - 6.000,00
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b) 2ª Etapa: dia 30 de setembro - elaboração da folha de pagamento:

Dados: 
Valor Bruto da Folha...........................................................15.000,00

Retenções:
Previdência Social..................................................................1.200,00

Imposto de Renda.................................................................1.000,00

Contribuição Sindicato.............................................................150,00

Adiantamentos.......................................................................6.000,0

Contabilização da folha no Diário:

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Salários Salários a pagar 30/09 Pela elaboração da Folha de 
pagamento

15.000,00

Salários a pagar Contribuição de Previdência a 
recolher

30/09 Pelas retenções se Folha de paga-
mento 8% de Previdência

1.200,00

Salário a pagar Imposto de Renda a recolher 20/09 Pelas retenções da folha de paga-
mento de imposto de renda

1.000,00

Salários a Pagar Contribuição de classe a recolher 30/09 Valor a ser repassado ao sindicato 150,00

LIVRO RAZÃO

SALÁRIOS SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/09 Pela elaboração da folha de pagamento 15.000,00 15.000,00

LIVRO RAZÃO

SALÁRIOS SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/09 Pelas retenções da folha de pagamento 
8% de Previdência

1.200,00 1.200,00

LIVRO RAZÃO

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/09 Pelas retenções da folha de pagamento 
de Imposto de Renda

 1.000,00 1.000,00
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LIVRO RAZÃO

SALÁRIO A PAGAR SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/09 Pelas retenções da folha de pagamento 
de Imposto de Renda 

1.000,00 1.000,00

LIVRO RAZÃO

CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE A RECOLHER SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/09 Contribuição de Classe a recolher valor 
a ser repassado ao sindicato

150 - 150,00

LIVRO RAZÃO

SALÁRIOS SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/09 Contribuição de Classe a recolher valor 
a ser repassado ao sindicato

150,00 150,00

LIVRO RAZÃO

SALÁRIO A PAGAR SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/09 Conforme adiantamento da folha 6.000,00 - 6.000,00

2.8 Apropriação dos encargos sociais 
• Salários: representam o valor bruto da folha. 

• Encargos Sociais: correspondem à contribuição de Previdência, parte 

patronal FGTS e valores das provisões para férias e 13º salário. 

2.8.1 Cálculo dos encargos sociais referentes  
  ao valor bruto da folha 

 15.000,00 x 26,8% = 4.020,00 (contribuição parte patronal)

 15.000,00 x 8% = 1.200,00 (FGTS)

 Contribuição de Previdência, parte patronal (26,8%)... 4.020,00

 FGTS (8%)....................................................................1.200,00
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LIVRO DIÁRIO

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Encargos sociais Contribuição Previdência a recolher 30/09 Contribuição de Previdên-
cia Patronal (26,8%)

4.020,00

Encargos Sociais FGTS a recolher 30/09 Valor ref a FGTS a recolher 1.200,00

LIVRO RAZÃO

ENCARGOS SOCIAIS SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/09 Contribuição de 
Previdência Patronal

 4.020,00 4.020,00

LIVRO RAZÃO

CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA A RECOLHER SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/09 Contribuição de 
Previdência Patronal 

(26,8%)

 4.020,00 4.020,00

LIVRO RAZÃO

ENCARGO SOCIAIS SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/09 Valor ref.  a FGTS a 
recolher

1.200,00 1.200,00

LIVRO RAZÃO

FGTS A RECOLHER SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/09 Valor ref. a FGTS a 
recolher

1.200,00 1.200,00

a) 3ª Etapa liquidação da folha de pagamento - dia 05 de outubro de 
20xx 

Suponhamos que no mesmo dia, a empresa tenha efetuado o pagamento 

do líquido aos empregados, bem como todos os recolhimentos correspon-

dentes à folha de setembro. O lançamento será:

LIVRO DIÁRIO

Conta creditada Conta creditada Dia Histórico Valor

Salário a pagar Caixa 05/10 Pagamento líquido aos empre-
gados

6.650,00

Contribuição Previdência a 
recolher

Caixa 05/10 Conforme GRPS 5.220,00
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Imposto de renda Caixa 05/10 Conforme DARF 1.000,00

Contribuição

Sindical a recolher Caixa 05/10 Conforme guia de recolhimento 150,00

FGTS a recolher Caixa 05/10 Conforme guia de recolhimento 1.200,00

Caixa 05/10 Conforme guia de recolhimento

LIVRO RAZÃO

SALÁRIO A PAGAR SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

05/10 Pagamento líquido 
aos empregados

6.500,00 - 6.500,00

LIVRO RAZÃO

CAIXA SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

05/10 Pagamento líquido 
aos empregados

6.500,00 6.500,00

LIVRO RAZÃO

CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA A RECOLHER SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

05/10 Conforme GRPS  5.220,00 5.220,00

LIVRO RAZÃO

CAIXA SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

05/10 Conforme GRPS  5.220,00 5.220,00

LIVRO RAZÃO

IIMPOSTO A RECOLHER SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

05/10 Conforme GRPS 1.000,00 1.000,00

LIVRO RAZÃO

CAIXA SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

05/10 Conforme GRPS  1.000,00 1.000,00

LIVRO RAZÃO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

05/10 Conforme GRPS  150,00 150,00
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LIVRO RAZÃO

CAIXA SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

05/10 Conforme GRPS  150,00 150,00

LIVRO RAZÃO

FGTS A RECOLHER SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

05/10 Conforme GRPS  1.200,00 12000,00

LIVRO RAZÃO

CAIXA SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

05/10 Conforme GRPS  1.200,00 1.200,00

A seguir, abordaremos outro assunto relevante, ou seja, vamos discorrer so-

bre o salário-família. Vamos lá!

2.9 Salário-família 
O que é? E qual é o valor do benefício?

Benefício pago aos segurados empregados, exceto os domésticos, e 

aos trabalhadores avulsos com salário mensal de até R$ 971,78, para 

auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos de idade ou inválidos de 

qualquer idade. 

Observação: São equiparados aos filhos os enteados e os tutelados, 

estes desde que não possuam bens suficientes para o próprio sustento, 

devendo a dependência econômica de ambos ser comprovada. Para 

a concessão do salário-família, a Previdência Social não exige tempo 

mínimo de contribuição

De acordo com a Portaria Interministerial MPS/MF nº 15, de 10 de ja-

neiro de 2013 valor do salário-família será de R$ 33,16, por filho de 

até 14 anos incompletos ou inválido, para quem ganhar até R$ 646,55.  

 

Para o trabalhador que receber de R$ 646,55 até R$ 971,78, o valor do 

salário-família por filho de até 14 anos de idade ou inválido de qual-

quer idade será de R$ 23,36.Disponível em: <http://www.previdencia.

gov.br/conteudoDinamico.php?id=1296>. Acesso em: 06 ago. 2013.
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2.9.1 Contabilização do salário-família 
Quem paga esse salário aos empregados é a empresa, que é reembolsada 

pela Previdência Social quando efetua os recolhimentos correspondentes à 

folha de pagamento. 

Considere o exemplo: A empresa comercial JKL Ltda. com cinco emprega-

dos, cuja folha de pagamento do mês foi composta da seguinte maneira: 

Valor Bruto da Folha................................................................ 2.000,00 

Previdência empregada (8%).......................................................160,00 

Salário-família (dois dependentes).................................................41,46 

Encargos Sociais: 

Previdência Patronal (26,8%)...................................................... 536,00 

FGTS (8%)...................................................................................160,00 

 Vamos aos lançamentos nos livros diário e razão.

Livro diário

LIVRO DIÁRIO

Conta creditada Conta creditada Dia Histórico Valor

Salários Salários a pagar XX Pela elaboração da 
folha de pagamento

2.000,00

Salários a pagar Contribuição Previdência a recolher XX Retenção conforme 
a folha

160,00

Contribuição Previdência a recolher Salários a pagar XX Salário-família a dois 
dependentes

41,46

LIVRO RAZÃO

SALÁRIO SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

05/10 Pela elaboração da folha de pagamento 2.000,00 - 2.000,00

LIVRO RAZÃO

SALÁRIOS A PAGAR SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

XX Pela elaboração da 
folha de pagamento 

 2.000,00 2.000,00
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LIVRO RAZÃO

SALÁRIOS A PAGAR SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

XX Contribuição Previ-
dência a recolher 

160,00 160,00

LIVRO RAZÃO

CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA A RECOLHER SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

XX Contribuição Previ-
dência a recolher

41,46 41,46

LIVRO RAZÃO

SALÁRIOS A PAGAR SETEMBRO/2010

Data Histórico Débito Crédito Saldo

XX Contribuição Previ-
dência a recolher 

41,46 41,46

Agora que vimos como é feita a contabilização do salário-família, vamos ao 

resumo da aula.

Resumo 
Você teve a oportunidade de conhecer a importância da folha de pagamen-

to para a empresa. Mostramos que a contabilização das despesas com salá-

rios é feita com base na folha de pagamento, valor bruto dos seus salários, 

as deduções e o valor líquido que cada um tem para receber.

Sugerimos que você leia novamente o conteúdo desta aula antes de realizar 

as atividades. Vamos praticar!

Atividades de aprendizagem
Responda: 

1.  O que é folha de pagamento? 
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2. Qual é o desconto que obrigatoriamente ocorrerá nos salários dos empre-

gados regidos pela CLT? 

3.  Além das despesas com salários, a empresa têm outros encargos sobre a 

folha de pagamentos? Quais são? 

4.  O salário-família pago aos empregados é despesa da empresa? 

5.  Como é fixado o valor do salário-família? 

6. O imposto de renda de pessoa física representa um desconto para o em-

pregado ou uma retenção? 
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7.Descreva a importância do departamento de pessoal para a empresa. 

8.  A contabilização das despesas e dos encargos com a folha de pagamento 

é feita em duas etapas. Quais são elas?

9.  Indique se a alternativa é falsa ou verdadeira: 

a) O lançamento contábil em que ocorre débito na conta Contribuições de 

Previdência a Recolher e crédito na conta Salários a Pagar, a) corresponde ao 

registro salário-família. (   )

b) O adiantamento de salário fornecido aos empregados representa direito 

da empresa. (  )

c) O salário-família é despesa da empresa. (    )

10. Identifique a alternativa correta com um X:

A) Salário bruto é:

a) (   )o total das remunerações recebidas pelos empregados no mês.

b) (   )o total das remunerações ganhas pelos empregados no mês.

c) (   )o total das remunerações ganhas,deduzida a contribuição  da Previ-

dência.

d) (   ) N. D.A
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B) Salário líquido é:

a) (   )o total das remunerações recebidas pelos empregados no mês.

b) (   )o total das remunerações ganhas pelos empregados no mês.

c) (  )o total das remunerações ganhas pelos empregados,diminuído do sa-

lário-família.

d) (  ) N.D. A

11. Com base nas folhas de pagamento, as empresas devem recolher à Pre-

vidência Social: 

a) (   ) somente as importâncias retidas dos salários dos empregados.

b) (  ) a contribuição patronal, que é igual o valor dos salários dos emprega-

dos, acrescidas da contribuição da empresa.

c) (  ) as importâncias retidas dos salários dos empregados, acrescidas da 

contribuição da empresa.

d) (  ) as importâncias retidas dos salários dos empregados, acrescidas das 

contribuições da empresa e diminuídas do valor do salário-família pago aos 

empregados.

12. Nas práticas a seguir, efetue os cálculos e a contabilização necessária à 

apropriação das despesas e encargos sociais com a folha de pagamento, no 

final de cada mês, bem como os recolhimentos e quitações do líquido aos 

empregados no mês seguinte: 

A) Prática I 

• Valor bruto da Folha R$ 10.000,00 

• Contribuição de Previdência retida dos empregados 8% 

• Contribuição de Previdência, parte da empresa 26,8% 

• FGTS 8% 
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B) Prática II 

• Valor Bruto da Folha R$ 30.000,00 

• Contribuição de Previdência retida dos empregados 8% 

• Imposto de Renda Retido na Fonte R$ 500,00 

• Salário-família R$ 20,73 

• Contribuição Previdenciária retida da empresa 26,8% 

• FGTS 8% 

Caro(a) estudante,

Finalizamos mais uma aula. Na próxima, estudaremos as operações financei-

ras, os tipos de aplicações e a contabilização.
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Caro(a) estudante,

Nesta aula, estudaremos as operações financeiras. Abordaremos as aplica-

ções, os empréstimos e as operações com duplicatas. Inicialmente, vamos 

discorrer sobre as operações realizadas pelas empresas e o objetivo dessas 

operações. 

Segundo  Ludícibus (2009), as operações fi-

nanceiras realizadas pelas empresas tem por 

objetivo gerar recursos financeiros. As em-

presas comerciais realizam esse tipo de ope-

ração com os estabelecimentos bancários. 

As mais comuns são aplicações, emprésti-

mos e operações com duplicatas.  A seguir 

vamos tratar das aplicações. Fique atento/a.

3.1 Aplicações 
• O dinheiro que uma empresa tem em disponibilidade pode ser aplicado 

no mercado financeiro ou no mercado de capitais para que ela obtenha 

rendimentos. 

• As aplicações podem ser feitas a curto, médio e longo prazo. Assim, de-

pendendo do tempo que a empresa puder dispor dos recursos financei-

ros, ela poderá aplicá-los em títulos de liquidez imediata, em certificado 

de depósito bancário (CDB), em recibo de depósito bancário (RDB), em 

letras de câmbio, em ouro, na compra de ações de outras empresas. 

Objetivo: 

• reconhecer as operações financeiras de uma empresa, tais como 

aplicações, operações com duplicatas, descontos de duplicatas e 

empréstimos mediante caução de duplicatas.

Figura 6 
Fonte: sxc.hu
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3.1.1 Aplicações de liquidez imediata 
As empresas realizam aplicações em curto prazo, comprando títulos de liqui-

dez imediata, nos estabelecimentos bancários. O que lhes permite a obten-

ção de rendimentos, e ao mesmo tempo evita que seu dinheiro permaneça 

parado em suas contas bancárias. 

Essas aplicações correspondem a compras de títulos do governo, como le-

tras, bônus etc., e têm liquidez imediata porque a empresa pode resgatar o 

valor aplicado mais os rendimentos no dia em que desejar.

Os rendimentos correspondem à inflação no período da aplicação, com base 

na variação dos títulos do governo. 

Vamos esclarecer. Fique atento(a).

Exemplo:

Em 02 de outubro, a empresa BRT & 

Cia Ltda. aplicou a importância de R$ 

20.000,00 em curto prazo, no Banco 

KKK S/A, em que mantém a conta cor-

rente. No dia seguinte, resgatou a impor-

tância de R$ 20.200,00, R$ 20.000,00 

correspondente ao valor aplicado e R$ 

200,00 ao rendimento. O banco descon-

tou a importância de R$ 40,00 referente 

ao Imposto de Renda. 

Contabilização no dia da  aplicação

Livro diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Aplicação de Liquidez Imediata Banco conta movi-
mento

02/10 Aplicação em curto prazo con-
forme extrato banco KKK S.A.

20.000,00

Banco conta movimento Aplicação de liquidez 
imediata

xx Resgate do valor aplicado 20.000,00

Banco conta movimento Receita financeira xx Rendimento creditado com 
extrato

200,00

Figura 7
Fonte: sxc.hu
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Livro diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

IRR Fonte a Recuperar Banco conta movi-
mento

02/11 Valor do Imposto de Renda 
retido na Fonte sobre aplicação 

em curto prazo conforme extrato 
Banco KKK S/A

40,00

Contabilização das contas nos razonetes:

LIVRO DIÁRIO

BANCO CONTA MOVIMENTO KKK S/A Outubro

Data Histórico Débito Crédito Saldo

02/10 Aplicação em curto prazo conforme 
extrato do Banco KKK S/A

20.000,00 20.000,00

02/10 Rendimentos creditados conforme 
extrato

200,00

02/10 Valor do Imposto de Renda retido na 
Fonte sobre aplicação em curto prazo 

conforme extrato Banco KKK S/A

40,00 20.160,00

LIVRO DIÁRIO

APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA Outubro

Data Histórico Débito Crédito Saldo

02/10 Aplicação em curto prazo conforme 
extrato do Banco KKK S/A

20.000,00 20.000,00 -0-

LIVRO DIÁRIO

RECEITAS FINANCEIRAS Outubro

Data Histórico Débito Crédito Saldo

02/10 rendimentos creditados conforme extrato 200,00 200,00

LIVRO DIÁRIO

IRRF A RECUPERAR Outubro

Data Histórico Débito Crédito Saldo

02/10 Valor do Imposto de Renda retido na 
Fonte sobre aplicação

40,00 40,00

OBSERVAÇÕES: 

A conta Bancos conta movimento, do ativo circulante, tinha inicialmente, 

um saldo de R$ 20.000,00 e depois houve uma aplicação creditando R$ 

20.000,00. 

A conta Aplicações de liquidez imediata, do ativo circulante, foi debitada por 

R$ 20.000,00 tendo em vista a aplicação efetuada. 
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No momento do resgate, credita-se à conta Aplicações de liquidez imediata 

R$ 20.000,00. Ficou com saldo igual a zero. 

A conta Receitas financeiras que representa receita operacional, foi creditada 

por R$ 200,00 pelo valor bruto da receita auferida. Seu saldo vai para apu-

ração do resultado do exercício. 

A conta IRRF a recuperar é do ativo circulante, pois representa um direito da 

empresa, com a Receita Federal, podendo compensar esse valor quando for 

efetuar o pagamento do Imposto de Renda calculado sobre o lucro líquido 

no final do ano. 

3.1.2 Aplicações com rendimentos prefixados.
Neste tipo de operação financeira, a empresa fica sabendo, no dia da apli-

cação, o valor de seus rendimentos, correspondem à correção monetária 

prefixada mais juros. 

Considere o exemplo. 

Cafeteria Boa Café Ltda. aplicou junto ao Banco KKK S/A, a importância de 

R$ 4.000,00 em CDB, com rendimentos prefixados no valor de R$ 4.000,00 

em CDB, com rendimentos prefixados no valor de R$ 1.800,00, que corres-

pondem a R$ 1.710,00 de correção monetária e R$ 90,00 de juros. 

Data da aplicação: 01/11/x1 

Data do resgate: 30/01/x2

LIVRO DIÁRIO

Conta creditada Conta creditada Dia Histórico Valor

Aplicação financeira Banco conta movi-
mento

01/qq/xx Aplicação em CDB, com rendi-
mento prefixado pelo prazo de 

90 dias conforme aviso bancário

4.000,00

Aplicações finan-
ceiras

Variações monetárias 
ativas a vencer

01/01/x1 Correção monetária prefixada 
sobre a aplicação

1.710,00

Aplicações finan-
ceiras

Juros ativos a vencer 01/01/x1 Juro sobre aplicação supra 90,00
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LIVRO DIÁRIO

APLICAÇÃO DE FINANCEIRA Outubro

Data Histórico Débito Crédito Saldo

XX0 Aplicação em CDB, com rendimento 
prefixado pelo prazo de 90 dias 

conforme aviso bancário

4.000,00

Correção monetária prefixada sobre 
aplicação 

1710,00

Juros sobre aplicação supra 90,00

LIVRO DIÁRIO

BANCO CONTA MOVIMENTO Outubro

Data Histórico Débito Crédito Saldo

XX/11 Aplicação em CDB, com rendimento 
prefixado pelo prazo de 90 dias 

conforme aviso bancário

4.000,00

LIVRO DIÁRIO

VARIAÇÕES ATIVAS A VENCER Outubro

Data Histórico Débito Crédito Saldo

02/10 Correção monetária prefixada sobre 
aplicação

90,00

OBSERVAÇÕES: 

A conta aplicações financeiras, do ativo circulante (Direito) foi debitada por-

que representa um direito da empresa referente ao valor aplicado, acrescido 

dos rendimentos prefixados. 

• A conta Bancos conta movimento, do ativo circulante (Disponível), foi 

creditada pela importância de R$ 4.000,00 referente ao valor aplicado. 

• A conta variações monetárias ativas a vencer, do passivo, resultados exer-

cícios futuros, representa os rendimentos com a correção monetária pre-

fixada. 

• A conta juros ativos a vencer, do passivo, resultados de exercícios futuros, 

representa os rendimentos com juros prefixados. 

• Tendo em vista o princípio contábil da competência, devemos mensal-

mente ou no último dia do ano, apropriar o valor da receita ganha no 

mês ou no período, debitando as contas que registraram as receitas an-

tecipadas e creditando as contas que registraram as despesas.

Apropriação das receitas em 31 de dezembro. 
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• Se a aplicação foi feita por 90 dias e a variação monetária foi prefixada 

em R$ 1.710,00, basta efetuar o seguinte cálculo: 

R$ 1.710,00: 90 dias = R$ 19,00 por dia 

Neste caso, a receita prefixada corresponde a 19,00 por dia. Efetuando a 

aplicação em 1º de novembro, dessa data até 31 de dezembro, temos 60 

dias (a contagem começa a partir do dia seguinte da aplicação). 

Sendo assim, temos:........................................60 dias x 19,00 = R$ 1.140,00 

• Para calcularmos o valor dos juros diários agiremos da mesma forma: 

R$ 90,00: 90 = R$ 1,00 por dia 

Logo:................................................................60 dias x R$ 1,00 = R$ 60,00

CONTABILIZAÇÃO

LIVRO DIÁRIO

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Variações monetárias 
ativas a vencer

Variações monetárias 
ativas

xx.xx Pela apropriação da receita ganha no 
período, ref. à aplicação em CDB por 

60 dias

1.140,00

Juros ativos a vencer Juros ativos Xx/Xx Pela apropriação dos juros ganhos no 
período, ref. Aplicação em CDB

60,00

Na data do resgate da aplicação , em 30 de Janeiro do exercício seguinte, 

faremos:

LIVRO DIÁRIO

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Banco conta movi-
mento KKK S/A

Aplicações finan-
ceiras

30/01 Resgate aplicação efetuada em 
CDB com receita prefixada

5.800,00

Variações monetárias 
ativas a vencer

Variações monetárias 
ativas

30/01 Apropriação da receita ganha 
no período 1º a 30 de janeiro

570,00

Juros a vencer Juros ativos 30/01 Apropriação da receita ganha 
no período 1º a 30 de janeiro

30,00
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Abordamos as aplicações, agora va-

mos tratar dos empréstimos      com 

correção monetária pós-fixada. 

Para esclarecer, vamos a um exemplo 

prático.

A empresa Miranda & Cia Ltda. efe-

tuou empréstimo no Banco KKK S/A no valor de R$ 50.000,00 em 1º de 

setembro para pagamento no dia 10 de novembro, com correção monetária 

pós-fixada mais juros de 12% a.a, também calculados no vencimento sobre 

valor do empréstimo, atualizado pela taxa do dia. 

Contabilização na data do vencimento: 

No dia 10 de novembro, data do vencimento do empréstimo, o banco cobrou 

R$ 10.000,00 referente à correção monetária do período mais R$ 800,00 de 

juros. Assim, a empresa liquida a dívida no valor de R$ 60.800,00. 

LIVRO DIÁRIO

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Banco conta movi-
mento KKK S/A

Banco conta em-
préstimo

01/09xx Empréstimo efetuado com correção 
monetária juros pós-fixados, 

conforme contratos

50.000,00

Variações monetárias 
passivas

Banco conta em-
préstimo

10/11/xx Correção monetária do período 10.000,00

Juros passivos Banco conta movi-
mento KKK S/A

10/11/x Juros cobrados à taxa 12% a.a. 
sobre o valor atualizado

800,00

Banco conta em-
préstimo 

Banco conta movi-
mento KKK S/A

30/01 Pela liquidação da dívida 60.800,00

Dando continuidade à aula, vamos tratar das operações com duplicatas.

3.2 Operações com duplicatas 
Vejamos como é feita a cobrança simples de duplicatas.

A cobrança simples consiste na remessa de títulos aos estabelecimen-

tos bancários que prestam serviços à empresa, cobrando-os dos res-

pectivos devedores. Para efetuarem as cobranças de suas duplicatas, 

as empresas poderão utilizar os serviços de outras empresas especiali-

zadas em cobrança ou até mesmo de cobradores particulares (pessoas 

Figura 8
Fonte: sxc.hu
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físicas). 

Nesse tipo de operação, a empresa transfere a posse dos títulos ao 

banco, porém, a propriedade continua sendo da empresa. 

Para remeter os títulos ao banco, as empresas os relacionam em docu-

mento conhecido como borderô, ao qual anexa os respectivos títulos. 

A operação de cobrança se resume nas seguintes fases: 

a) Pela remessa dos títulos ao banco: 

- Registro da operação, por meio das contas de compensação; 

- Registro das despesas (comissões) cobradas pelo banco com cobrança 

dos títulos. 

b) Pelo recebimento das importâncias referentes aos títulos: 

O banco comunica que os títulos foram quitados pelos clientes respec-

tivos. 

- Baixa da responsabilidade por meio do lançamento de compensação. 

- Baixa dos direitos por meio do débito da conta Bancos conta Movi-

mento pelo recebimento das importâncias referentes aos títulos de cré-

dito da conta Duplicatas a Receber para baixa dos respectivos direitos. 

Disponível em: <http://www.berbel.pro.br/Contabilidade%20Comer-

cial%20-%20Apostila.doc>Acesso em: 07 ago. 2013.

Exemplificando:

- Nossa remessa de duplicatas ao Banco KKK S/A para cobrança simples, 

conforme borderô no valor total de R$ 1.000,00. O banco cobrou R$ 50,00 

de comissões e taxas. 

Após o vencimento dos títulos,
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Livro Diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Títulos em cobranças Endossos para cobrança Xx/xx Nossa remessa de Duplicada ao banco 
KKK S/A para cobrança simples, conforme 

borderô

1.000,00

Despesas bancárias Banco conta movimento Xx/xx Conforme aviso sobre cobrança de Título. 50,00

Livro Diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Endossos para 
cobrança

Títulos em cobrança Xx/xx Baixa pela liquidação dos títulos cfe aviso 
desta data

1.000,00

Banco conta movi-
mento

Duplicata a receber Xx/xx Pelo recebimento das Duplicatas nº... cfe 
aviso bancário desta data

1.000,00

Na sequência, vamos tratar do desconto de duplicatas.

Fique atento(a).

3.3 Desconto de duplicatas 
Vamos ver em que consiste o desconto de duplicatas:

O desconto de duplicatas consiste na transferência dos títulos ao banco 

mediante endosso ao portador. De posse das duplicatas de sua emis-

são, com vencimentos futuros, a empresa poderá descontá-las em um 

estabelecimento bancário. 

No desconto, a empresa transfere ao banco o direito do recebimento 

dos títulos. O valor do desconto é determinado em função do número 

de dias que faltam para que os títulos sejam liquidados. Nesse tipo 

de transação, a empresa endossante é responsável, coobrigada pela 

liquidação de tais títulos descontados. A responsabilidade só desapa-

rece após o pagamento efetuado pelo devedor. Disponível em:<http://

www.berbel.pro.br/Contabilidade%20Comercial%20-%20Apostila.

doc>. Acesso em: 07 ago. 2013.

Considere o exemplo abaixo.

a) Uma empresa desconta, no Banco KKK S/A, dez duplicatas de sua emis-

são, conforme relação (borderô), no valor nominal total de  R$ 1.000,00. O 

banco cobra juros no valor de R$ 150, 00, comissões e taxas no valor de R$ 

30,00. 

Rede e-Tec BrasilAula 3 - Operações financeiras 63



- Valor nominal dos títulos......................................................... R$ 1.000,00 

- Valor suportado pela empresa para desconto (juros, comissões e taxas).... 

R$180,00. 

- Valor atual a receber.................................................................. R$ 820,00 

b) Contabilização pela remessa dos títulos e respectiva operação de descon-

to. 

Livro Diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Banco conta movi-
mento KKK S/A

Duplicata descontada Xx/xx Nosso desconto de duplicatas, cfe borde-
rô desta data líquido creditado

820,00

Juros passivos a 
vencer

Duplicata descontada Xx/xx Juros cobrado proporcionais a prazo ven. 
títulos

150,00

Despesas bancárias Duplicata descontada Valor ref. Taxas e comissões 30,00

c) Pela quitação das duplicatas 

Suponhamos que, na data do vencimento, o banco receba as importâncias 

correspondentes a todas:

Livro Diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Duplicata descontada Duplicata a receber Xx/xx Baixa pela liquidação dos títulos, cfe aviso 
bancário

1.000,00

Juros passivos Juros passivos a vencer Xx/xx Pela apropriação de juros correspondente 
às duplicatas

150,00

Dando continuidade à aula , vamos abordar empréstimos mediante caução 

de duplicatas. Vamos lá!

Empréstimos mediante caução de duplicatas:

Neste tipo de operação financeira, a empresa empresta dinheiro do esta-

belecimento bancário e entrega como garantia do pagamento da dívida, 

duplicatas de sua emissão. 

Existem várias modalidades de empréstimos com caução de duplicatas, po-

dendo variar quanto ao critério de liberação do montante desejado pela 

empresa (de uma só vez ou por etapas, conforme o recebimento dos títulos 
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caucionados); quanto à forma de pagamento (à medida que as duplicatas 

forem sendo quitadas, o empréstimo será liquidado, ou com pagamento 

total somente no vencimento); quanto à cobrança de juros e encargos (pós-

-fixados e pré-fixados) etc. 

Assim, a forma de liberação do empréstimo, os critérios para pagamento, 

bem como a cobrança dos encargos, constarão do contrato lavrado entre 

banco e empresa interessada. 

Veja alguns dos itens que poderão constar no contrato: 

• Valor dos títulos a serem entregues em caução (o valor a ser liberado será   

sempre inferior ao montante das duplicatas caucionadas); 

• O valor do numerário a que a empresa terá direito por um determinado 

período de tempo; 

• O valor dos títulos que a empresa oferecerá ao banco, em cobrança cau-

cionada, o qual dependendo da modalidade do empréstimo, ao mesmo  

tempo em que representa a garantia da dívida assumida, é o termômetro   

para liberação do montante desejado da empresa; 

• Quando a liberação do empréstimo estiver atrelada ao valor dos títulos  

caucionados, no contrato deverá constar o percentual que a empresa po-

derá sacar, o qual geralmente fica entre 70% e 80% do valor dos  títulos 

caucionados. 

• Os encargos da empresa em relação ao contrato e aos títulos cauciona-

dos (se pré ou pós-fixados).

 Antes das atividades de aprendizagem, vamos ao resumo da aula.

Resumo
Estudamos nesta aula a importância das operações financeiras para o siste-

ma contábil. Vimos que o dinheiro que a empresa tem em disponibilidade 

pode ser aplicado no mercado financeiro.

Assim, dependendo do tempo em que a empresa puder dispor dos recursos 

financeiros, essas aplicações podem ser feitas a curto, médio e longo prazo. 

Discorremos sobre aplicações, operações com duplicatas, desconto de dupli-
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cata e empréstimos mediante caução de duplicatas. 

Será interessante que você refaça os exemplos resolvidos na aula antes de 

realizar as atividades.

Atividades de aprendizagem
1. Marque a alternativa correta:

a) O conceito de operações financeiras nas empresas é:

(  )  São realizadas pelas empresas com aplicações financeiras referentes ao 

Ativo Imobilizado.

(  )São operações financeiras realizadas pelas empresas com o objetivo de 

gerar recursos financeiros.

(  ) É o dinheiro que uma empresa tem em disponibilidade no imobilizado e 

pode ser aplicado no mercado.

b) A aplicação financeira por meio da qual a empresa fica sabendo o 
valor dos rendimentos no dia da aplicação é :

(  )  a curto prazo

(  )   com a correção pós- fixada.

(  )  com a correção pré-fixada.

c) Desconto de duplicata é:

(  ) O ato de confiar a alguém, durante um tempo determinado, certa quan-

tia em dinheiro, será restituída posteriormente ao dono, com ou sem acrés-

cimo de juros e correção monetária.

(  ) Uma operação  de empréstimo que empresa efetua junto a um banco, o 

qual exige que a beneficiada lhe entregue títulos em garantia.

(  )  Consiste na transferência dos títulos ao banco, mediante endosso ao 

portador.
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d) Aplicações com rendimentos prefixados são:

(  ) Neste tipo de operação financeira, a empresa fica sabendo,no dia da 

aplicação, o valor de seus rendimentos, que correspondem à correção mo-

netária prefixada mais juros.

(  ) A cobrança simples consiste na remessa de títulos aos bancos,os quais 

prestam serviços à empresa,comprando-os dos respectivos devedores.

(  ) Neste tipo de operação financeira, a empresa somente fica sabendo 

quanto ganhou com a aplicação no dia do seu resgate.

Caro(a) estudante,

Finalizamos mais uma aula, na qual estudamos as operações financeiras.

Na próxima, trataremos das operações envolvendo contas de resultado. Até 

a próxima aula!

Rede e-Tec BrasilAula 3 - Operações financeiras 67





Objetivos:

• identificar contas patrimoniais e de resultado;

• classificar contas patrimoniais e de  resultado; e

• apurar as demonstrações  patrimoniais e de resultado.

Esta é a última aula da disciplina de Contabilidade Comercial. Abordaremos 

as contas patrimoniais e as contas de resultado que são as despesas e as 

receitas. Vamos lá?

4.1 Introdução 
As contas utilizadas pela Contabilidade dividem-se em duas categorias, a 

saber: Contas Patrimoniais e Contas de Resultado. 

As Contas Patrimoniais registram as transações que envolvem os elementos 

patrimoniais do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Por meio delas, 

pode-se apresentar a situação patrimonial da empresa pelo Balanço Patrimo-

nial. As Contas de Resultado controlam as transações que influem na situa-

ção líquida do patrimônio, ora alterando para mais (Receitas), ora alterando 

para menos (Despesas). 

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

elaborar as demonstrações contábeis. O resultado do exercício, que consiste 

no confronto entre as receitas e as despesas, é determinado por meio de 

Contas de Resultado. 

Quando as receitas superam as despesas ocorre um lucro, ocasionando au-

mento na situação líquida; caso ocorra o contrário, haverá prejuízo e conse-

quente diminuição na situação líquida. 
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Agora, trataremos das despesas.

4.2 Despesa 
Vamos ver, contabilmente, o que significa despesa. 

 Segundo Ribeiro (2001, p. 24) “as despesas correspondem a diminuições 

do ativo ou a aumentos do passivo em decorrência do consumo de bens, 

da utilização de serviços ou, ainda, em decorrência de juros, descontos e 

impostos.” 

Para o registro das despesas pagas à vista, isto é, na data de sua ocorrência, 

basta debitar uma conta que represente adequadamente o tipo de despesa 

que está sendo paga e creditar a conta Caixa ou Bancos, conforme o caso. 

Vejamos um exemplo: 

Pagamento, nesta data, no Banco KKK S/A, da conta de água e esgoto, no 

valor de R$ 200, 00, em dinheiro. 

Contabilização 

Livro diário

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Água e Esgoto caixa XX/XX Pagamento de conta 
de água e esgoto, 
conforme recibo 

nesta data

200,00

Figura 9
Fonte: sxc.hu
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Na sequência, veremos a classificação das despesas.

4.3 Classificação das despesas 
As despesas se classificam em despesas pré-operacionais e despesas opera-

cionais. A seguir discorreremos sobre elas.

4.3.1 Despesas pré-operacionais 
Vejamos em que consiste as despesas pré-operacionais.

As despesas pré-operacionais são chamadas de “Despesas registradas” 

(pagas ou incorridas) durante um período que antecede o início das 

operações sociais da empresa, necessárias a sua organização e implan-

tação ou ampliação de seus empreendimentos. Disponível em: <http://

www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2002/pergresp2002/

pr203a219.htm>. Acesso em: 07 ago. 2013.

Portanto, quando uma empresa é constituída, ocorrem várias despesas na 

fase pré-operacional, para que ela se coloque em condições de funciona-

mento. Essas despesas variam de acordo com o tipo de empresa. Geralmen-

te, referem-se a gastos com registro de documentos, pagamentos de taxas, 

aquisições de livros, impressos, pinturas e reformas do imóvel. 

4.3.2 Despesas operacionais 
As despesas operacionais decorrem das atividades normais da empresa e 

podem ser agrupadas da seguinte maneira: 

• Despesas com vendas 

• Despesas financeiras 

• Despesas gerais e administrativas 

• Outras despesas operacionais

Despesas incorridas são 
aquelas cujos fatos geradores 
ocorrem no período.
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4.4 Apropriações de despesas devido ao regime 
de competências de exercícios 
Agora, trataremos do princípio da competência. 

O princípio da competência determina que as Receitas e as Despe-

sas sejam incluídas na apuração do Resultado do período em questão, 

sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente-

mente de recebimentos ou pagamentos. Disponível em: <http://www.

coladaweb.com/contabilidade/principios-fundamentais-da-contabili-

dade>. Acesso em: 07 ago. 2013.

De acordo com o princípio da competência, as despesas são: 

a) Despesas pagas antecipadamente 

b) Despesas incorridas e não pagas

c) Despesas com consumo de estoques 

d) Despesas com consumo de bens do ativo imobilizado 

Vamos discorrer sobre cada uma dessas despesas.

a) Despesas pagas antecipadamente

Corresponde às despesas pagas antes mesmo de seus fatos geradores ocor-

rerem. A mais comum delas é a despesa com seguros. 

Exemplificando.

• A empresa J.K S/A, em 22 de outubro, assinou contrato de seguro contra 

incêndio com a Companhia Seguradora Brasileira, pelo período de um 

ano: 

• Valor do prêmio de seguro pago em 22/10 R$ 7.300,00 

• Valor do patrimônio segurado (mercadorias) R$ 300.000,00
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Contabilização em 22/10 

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Prêmio de seguro a 
vencer

caixa 22/10 Pago a Cia. Seguradora Brasileira prêmio ref. 
a seguro contra incêndio cfe recibo

7.300,00

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Seguros contratados Contrato de seguro 22/10 Pela assinatura do contrato com 
a Cia. Seguradora Brasileira pelo 
período de um ano cfe apólice 

nº X

300.000,00

Para determinar o valor da despesa de seguro de cada mês ou do período, 

objetivando a referida apropriação, divide-se o valor da despesa paga por 

365 dias, conhecendo-se assim, o valor da despesa diária. 

Cálculo: R$ 7.300,00 : 365 = R$ 20,00 por dia 

Então, de 23 de outubro a 31 de dezembro, temos 70 dias.

Logo:

70 dias x R$ 20,00 = R$ 1.400,00

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Prêmio de seguro Prêmio de seguro a 
vencer

31/12 Pela apropriação da despesa de 
seguro ref. ao período

1.400,00

b) Despesas incorridas e não pagas

Trata-se de despesas cujos fatos geradores ocorrem antes das datas previstas 

para seus pagamentos. Por esse motivo, precisam ser apropriadas no mo-

mento da ocorrência dos fatos geradores. 
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São várias as despesas dessa natureza: salários e encargos sobre folha de pa-

gamento, ICMS sobre vendas, PIS sobre faturamento, COFINS, aluguéis etc. 

É evidente que, se há apropriação da despesa e ela não é paga, criamos uma 

obrigação para pagamento futuro. 

Considere o exemplo: 

Aluguel do mês de outubro a ser pago em 10 de novembro, no valor de R$ 

5.000,00, conforme consta do contrato de locação. 

Contabilização em 31 de outubro: 

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Prêmio de seguro caixa 22/10 Pago a Cia. Seguradora Brasileira 
prêmio ref. a seguro contra incên-

dio cf recibo

1.400,00

c) Despesa com consumo de estoques 

Quando as compras desses materiais são relativamente pequenas, por falta 

de materialidade, costuma-se contabilizar diretamente em conta que registre 

a despesa. Como fato gerador é o consumo, os materiais devem ser registra-

dos em conta de estoque. Na medida em que forem consumidos, os valores 

correspondentes a esses consumos serão registrados em contas de despesa. 

Conceito de materialidade 

Materialidade: convencional contábil que, tendo em vista insigni-
ficância do valor, desaconselha a prática de operações com custos 
maiores.

Vejamos um exemplo.

Compra de materiais de expediente, conforme NF nº 800, de N.A. Ltda. No 

valor de R$ 4.000,00 à vista. 
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Contabilização no livro diário 

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Prêmio de seguro Prêmio de seguro a 
vencer

31/12 Pela apropriação da despesa de 
seguro ref. ao período  seguro 

contra incêndio cf recibo

1.400,00

d) Despesas com consumo de bens do ativo imobilizado 

Esses bens, classificados no ativo imobilizado que possuem um tempo de 

vida útil econômica, findo o qual, deixam de ser utilizados nas atividades 

operacionais da empresa. Assim, os valores gastos na aquisição desses bens 

devem ser distribuídos proporcionalmente pelos vários exercícios durante os 

quais foram úteis para a empresa. Essa distribuição (rateio) é feita por meio 

da depreciação.

4.5 Encerramentos das contas de despesas 
As contas de despesas são consideradas contas de exercício, pois são aber-

tas e utilizadas durante o exercício e encerradas ao final dele. São feitas 

transferindo-se os respectivos saldos para a conta de resultado do exercício. 

Exemplo:

Suponhamos que no final do exercício, do livro razão da empresa comercial 

João S/A, contém as seguintes contas de despesas: 

Aluguéis passivos Salários Despesas Bancos

1.000,00                             5.000,00 5.000,00

200,00 200,00

Fretes e carretos Encargos sociais

100,00                           100,00 2.000,00 2.000,00

O encerramento dessas contas é feito através dos seguintes lançamentos no 

livro diário:
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Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Resultado do 
Exercício

Aluguéis Passivos XX/XX Transferência que se processado 
saldo para apuração do Resultado 

líquido

1.000,00

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Resultado do 
Exercício

Fretes e Carretos XX/XX Transferência que se processado 
saldo para apuração do Resultado 

líquido

100,00

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Resultado do 
Exercício

salários XX/XX Transferência que se processado 
saldo para apuração do Resultado 

líquido

5.000,00

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Resultado do 
Exercício

Encargos Sociais XX/XX Transferência que se processado 
saldo para apuração do Resultado 

líquido

2.000,00

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Resultado do 
Exercício

Despesas bancos XX/XX Transferência que se processado 
saldo para apuração do Resultado 

líquido

200,00

• A conta Resultado do Exercício que serve para apurar o Resultado Líquido 

do exercício, recebe a débito, no final do ano, por transferência, os saldos 

de todas as contas de Despesas. 
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• As contas de Despesas, sendo creditadas, ficam com saldos iguais a zero, 

encerrando-se. Veja como fica a posição do resultado do exercício no 

razonete:

Aluguéis passivos

1.000,00

100,00

5.000,00

2.000,00

200,00

8.300,00

Até aqui, discorremos sobre as despesas, agora vamos tratar das receitas.

4.6 Receita
São os bens ou direitos que entram para o ativo, decorrente da venda de 

mercadorias ou produtos e da prestação de serviços, também pode ser deri-

vada de juros, aluguéis, etc. 

As receitas classificam-se em:

a) Receitas operacionais 

b) Receita bruta de vendas ou serviços 

c) Receita líquida de vendas ou serviços 

d) Receitas financeiras 

e) Outras receitas operacionais. 

De acordo com o Princípio da Competência as receitas podem ser: 

• Receitas recebidas antecipadamente 

• Receitas realizadas e não recebidas
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4.6.1 Receitas recebidas antecipadamente 
As receitas recebidas antecipadamente correspondem a receitas recebidas 

e ainda não realizadas. É comum as empresas receberem importâncias em 

dinheiro referentes às receitas cujos fatos geradores ainda não ocorreram. 

Exemplo: 

O aluguel do mês de dezembro, que, de acordo com as cláusulas contratu-

ais, deverá ser recebido pela empresa no dia 10 de janeiro do ano seguinte, 

foi recebido no dia 20 de novembro, no valor de R$ 3.000,00. 

Contabilização em 20 de novembro (data do recebimento) 

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Caixa Aluguéis Ativos 
apropriar

20/11 Recebido aluguel ref. a 
dezembro.p.t.

3.000,00

Juros Passivos Juros passivos a 
vencer

XX/XX Pela apropriação de juros corres-
pondente às Duplicatas

150,00

No dia 31 de dezembro, quando o aluguel estiver realizado (ganho), fare-

mos:

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Aluguéis Ativos 
apropriar

Aluguéis Ativos 31/12 Apropriação que se processa ref. à 
realização do Aluguel de dezem-
bro recebido antecipadamente

3.000,00

4.6.2 Receitas realizadas e não recebidas
São receitas ganhas e não recebidas no momento de sua realização. Exem-

plo: 

O aluguel de dezembro de um imóvel, conforme cláusula contratual será 

recebido no dia 10 de janeiro no valor de R$ 800,00. 

Contabilização em 31 de dezembro: 
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Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Aluguéis receber Aluguéis Ativos 31/12 Apropriação que se processa ref. à 
realização do Aluguel de dezem-
bro recebido antecipadamente

800,00

4.6.3 Encerramento das contas de receitas 
Também são contas de exercício, são abertas e utilizadas durante o exercício 

e encerradas em seu final, as receitas devem ser reconhecidas na apuração 

do resultado do exercício a que pertencem. 

Exemplo: 

Suponhamos que em 31 de dezembro, no livro Razão da empresa Comercial 

João S/A, constem as seguintes contas de receitas: 

Lucros sobre Vendas Aluguéis Ativos

30.000 30.000 6.000 6.000,00

Juros Ativos Variações Monetárias Ativas

1.000 1.000 500,00 500,00

O encerramento dessas contas é feito por meio do seguinte lançamento:

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Lucro sobre vendas Resultado do exercício 31/12 Transferência dos saldos para 
apuração do resultado.

30.000

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Aluguéis Ativos Resultado do exercício 31/12 Transferência dos saldos para 
apuração do resultado.

6.000
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Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Juros ativos Resultado do exercício 31/12 Transferência dos saldos para 
apuração do resultado.

1.000

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Variações monetárias 
ativas

Resultado do exercício 31/12 Transferência dos saldos para 
apuração do resultado.

500

Após esse lançamento, as contas de receitas, sendo debitadas, ficam 
com saldos iguais a zero, encerrando-se.

Valor das despesas

Resultado do Exercício

8.300,00 30.000

6.000

1.000

500

37.500

4.7 Resultado do exercício 
Balancete de Verificação - É o primeiro a ser elaborado no final do exercício; 

consiste na relação de todas as contas utilizadas pela contabilidade no perí-

odo, com seus respectivos saldos devedores e credores. 

Apuração do resultado do exercício pode ser dividida em:

a) Levantamento do Balancete de Verificação. 

b) Apuração do Resultado Operacional Bruto. 

c) Apuração do Resultado Operacional Líquido 

d) Apuração do Resultado Líquido do Exercício 

Referentes aos valores das 

receitas.

Contabilidade ComercialRede e-Tec Brasil 80



4.7.1 Resultado operacional bruto 
É o resultado apurado com mercadorias e corresponde ao valor da receita 

bruta de vendas, diminuído do somatório dos seguintes valores: custo das 

mercadorias, tributos, descontos e abatimentos incidentes sobre as vendas. 

Basicamente, as contas para apurar o resultado operacional bruto são as 

seguintes: 

• Estoque de mercadorias 

• Compras de mercadorias 

• Vendas de mercadorias 

• Estoque final de mercadorias 

4.8 Resultado operacional líquido 
É igual ao resultado operacional bruto (Lucro Bruto) mais as receitas opera-

cionais e menos as despesas operacionais. 

Para apurar o resultado operacional líquido são necessários os seguintes 

ajustes: 

• Ajustes nas contas de estoques de materiais de embalagens e de expe-

diente. 

• Apropriações de despesas incorridas e não pagas e de receitas realizadas 

e  não recebidas. 

• Ajustes em contas de despesas pagas antecipadamente etc. 

4.8.1 Resultados líquidos do exercício 
É igual ao resultado operacional líquido mais as receitas não operacionais, 

menos as despesas não operacionais. 

4.9 Juros sobre o capital próprio 
Corresponde a um valor que a empresa paga a seu titular, sócio ou acionis-

ta, como remuneração pelos valores por eles investidos na composição do 
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capital da própria empresa. 

4.9.1 Deduções do resultado do exercício 
• Contribuição social sobre o lucro líquido 

• Imposto de renda sobre o lucro líquido

• Provisão para contribuição social 

• Provisão para imposto de renda 

4.9.2 Lucro real 
É o lucro líquido do exercício, ajustado pelas adições, exclusões ou compen-

sações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária. 

4.9.3 LALUR 
É livro de escrituração de natureza eminentemente fiscal, criado pelo De-

creto lei  nº 1598/1977, no qual são efetuados cálculos extracontábeis, de 

modo a ajustar o resultado do exercício antes do imposto sobre a renda para 

se conhecer sua base de cálculo. 

Podemos ter dois resultados do exercício, a saber: 

• Lucro ou Prejuízo Contábil (apurado nos livros contábeis) 

• Lucro ou Prejuízo Fiscal (apurado no LALUR) 

4.9.4 Participação no resultado do exercício 
Corresponde a parcelas do resultado do exercício destinadas aos proprietá-

rios de debêntures, a empregados, a administradores, aos proprietários de 

partes beneficiárias e a instituições ou fundos de assistência ou previdência 

de empregados. 

Depois de deduzidas as participações, o resultado do exercício pode ser de-

nominado: 

• Se positivo, de Lucro Líquido do Exercício; 

• Se negativo, de Prejuízo do Exercício. 
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São duas as destinações do resultado do exercício: 

• Reservas

 – Reservas de lucros 

 – Reserva legal 

 – Reservas estatutárias 

 – Reservas livres e 

 – Reservas de capital. 

• Dividendos 

Corresponde à parte do lucro líquido do exercício que é distribuída aos 

acionistas. As sociedades por ações são obrigadas a distribuir anualmente 

dividendos a seus acionistas, conforme determina o artigo 202, da Lei nº 

6.404/1976. 

Os critérios para distribuição dos dividendos devem constar do estatuto da 

companhia, conforme determina a lei. 

Exemplo: 

Balancete de Verificação-Empresa Souza & Silva S/A 

Nº CONTAS
SALDO

DEVEDOR CREDOR

1 Caixa R$ 1.000,00

2 Estoque de Mercadorias R$ 3.000,00

3 Móveis e Utensílios R$ 2000,00

4 Fornecedores R$ 1.300,00

5 Capital R$ 3.600,00

6 Aluguéis Passivos R$ 400,00

7 Impostos e Taxas R$ 600,00

8 Juros Ativos R$ 100,00

9 Compras de Mercadorias R$ 4.000,00

10 Vendas de Mercadorias R$ 6.000,00

TOTAIS R$ 11.000,00 R$ 11.000,00

Apurar o resultado operacional bruto, o resultado operacional líqui-
do e o resultado líquido do exercício, sabendo que: 
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• O estoque final de Mercadorias foi de R$ 3.900,00 

Resultado operacional bruto: 

Cálculos extracontábeis: CMV=EI + C - EF 

CMV = 3.000 + 4.000 - 3.900,00 

CMV = 3.100,00 

RCM = V - (DA) - CMV 

RCM = 6.000,00 - 3.100,00 

RCM = 2.900,00 - Lucro sobre vendas 

Contabilização no livro diário 

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

CMV Estoque de merca-
dorias

XX/XX Transferência do saldo para 
apuração do cmv

3.000

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

CMV Compra de merca-
dorias

XX/XX Transferência do saldo para 
apuração do cmv

4.000

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Estoque de mercado-
rias cmv

CMV XX/XX Registro do Estoque Final, confor-
me inventário realizado

3.900

Figura 10
Fonte: sxc.hu
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Resultado operacional líquido

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Resultado dos 
Exercícios 

Aluguéis Passivos XX/XX Transferência de saldo para apu-
ração do Resultado líquido

400,00

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Resultado dos 
Exercícios 

Impostos XX/XX Transferência de saldo para apu-
ração do Resultado líquido

600,00

Encerramento das despesas

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

RDM Resultados do exercí-
cio Impostos

XX/XX Transferência de saldo para apu-
ração do Resultado líquido

2.900,00
600,00

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Juro Ativo Resultado dos 
Exercícios 

XX/XX Transferência de saldo para apu-
ração do Resultado líquido

100,00

Lançamentos nos razonetes:

Caixa Móveis e utens.

1.000 2.000

Fornecedores Capital

1.300 3.600

Estoque Merc. Compras de Merc.

3.000 3.000 4.000 4.000,00

3.900
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Vendas de Merc. RCM

6.000 6.000 3.100 6.000

O saldo de R$ 2.900,00 trans-

fere Receitas.

Aluguéis Passivos Impostos e taxas

400 400 600 600

RCM Juros ativos

2.900 2.900 100 100

Resultado Exercício

400 2.900

600 100

2.000

Contabilização do livro no diário

Livro diário 

Conta debitada Conta creditada Dia Histórico Valor

Resultado dos 
Exercícios

Lucro do período XX/XX Transferência de saldo para apu-
ração do Resultado líquido

2.000

Balancete de verificação após o resultado líquido do exercício:

Livro diário 

Nº CONTAS
SALDO

DEVEDOR CREDOR

1 Caixa 1.000,00

2 Estoque de Mercadorias 3.900,00

3 Móveis e Utensílios 2.000,00

4 Fornecedores 1.300,00

5 Capital 3.600,00

6 Lucro líquido do período 2.000,00

TOTAIS 6.900,00 6.900,00
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Finalizamos o conteúdo da nossa última aula. A seguir temos o resumo com 

os pontos mais relevantes estudados.

Resumo 
Mostramos a importância das contas patrimoniais e das contas de resultado 

para a empresa. Vimos que as operações com mercadorias compreendem 

todos os bens que as empresas comerciais compram para  revender e a im-

portância desse fato para a empresa.

Apontamos que a execução para apuração do resultado do exercício é o ba-

lancete de verificação.  Abordamos que o objetivo da apuração do resultado 

é fornecer o resultado líquido do exercício, ou seja, as receitas e as despesas 

do exercício apuradas segundo o regime de competência. Agora é sua vez 

de praticar. Vamos lá?

Atividades de aprendizagem
1. Relações das contas extraídas do livro razão da empresa Vale do Sol S/A, 

em 31 de dezembro: 

- Caixa......................................................................................120.000,00

- Duplicatas a receber....................................................................1.000,00

- Estoque de mercadorias............................................................70.000,00

- Móveis Utensílios......................................................................15.000,00

- Duplicatas a pagar.....................................................................10.000,00

- Vendas de mercadorias............................................................188.860,00

- ICMS s/ vendas...............................................................................570,00

- Aluguéis ativos.........................................................................53.600,00

- Impostos e taxas.........................................................................1.890.00

- Juros passivos ...........................................................................10.000,00

- Capital......................................................................................96.000,00
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- Compras de mercadorias........................................................100.000,00

- Imóveis.....................................................................................30.000,00

Total..........................................................................................696.920,00

Pede-se: 

a) Elabore o balancete de verificação inicial; 

b) Apure o resultado operacional bruto, sabendo que o estoque final confor-

me Inventário foi de R$ 90.000,00; 

c) Transfira para o livro diário e os razonetes; 

d) Apure o resultado líquido do exercício e transfira os lançamentos para o 

diário e razonetes; 

e) Levante o balancete final de verificação. 
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Palavras Finais

Chegamos ao final de nossa disciplina, e você teve a oportunidade de co-

nhecer a importância do sistema contábil para as empresas.

Esperamos que os conceitos apresentados sirvam de instrumento para o seu 

sucesso profissional, mas não se esqueça de que apenas encerramos uma 

etapa de muitas que virão. 

Lembre-se que o aprendizado deve ser contínuo em nossas vidas, em todos 

os sentidos, pois, é essa a alavanca que nos impulsiona para frente. Temos 

certeza que você dará continuidade aos seus estudos. Desejamos sucesso.
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Guia de Soluções       
         

Aula 1

1. CMV= EI + (C - CA) - EF 

CMV = R$ 10.000,00 + (R$ 30.000,00 – R$ 1.000,00) – R$ 12.000,00 =

CMV = R$ 10.000,00 + R$ 29.000,00 – R$ 12.000,00 =

CMV = R$ 39.000,00 – R$ 12.000,00 =

CMV = R$ 27.000,00

RCM = V - (DA) – CMV

RCM = R$ 106.000,00 – ( R$ 5.000,00 + R$ 18.000,00 + R$ 650,00 + R$ 

2.000,00 

+ R$ 1.000,00 + R$ 1.100,00) – R$ 27.000,00 =

RCM = R$ 106.000,00 –R$ 27.750,00 – R$ 27.000,00 = 51.250,00

RCM = R$ 51.250,00

2. Para realizar esta atividade leia novamente a aula e refaça os exemplos 

resolvidos. 

3. Para realizar esta atividade retome os conteúdos dos tópicos 1.1.3 e 1.1.4.

4. Para realizar esta atividade leia novamente a aula e refaça os exercícios 

resolvidos.

Aula 2

1. Documento que contém todas as informações referentes aos trabalhado-

res da empresa.

2. O desconto da Previdência Social (INSS)
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3. Contribuição de Previdência parte patronal, Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS) e Provisão para férias e décimo terceiro salário.

4. Não, pois ele é compensado no pagamento do INSS do mês.

5. O salário família é pago sobre forma de cota fixada pela Previdência Social 

e por filho menor de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválidos 

de qualquer idade, e é alterado de acordo com a majoração do salário mí-

nimo.

6. O imposto de renda de pessoa física é uma retenção.

7. O departamento de pessoal é responsável por todas as informações refe-

rentes à folha de pagamento dos trabalhadores da empresa.

8. As etapas são apropriação e liquidação. No último dia útil do mês, quando 

é elaborada a folha, são efetuados os lançamentos de apropriação das des-

pesas com salários e com encargos, baseados na própria folha.

No mês seguinte, são efetuados os lançamentos da liquidação da folha, cor-

respondentes ao pagamento líquido aos empregados, bem como ao reco-

lhimento da contribuição de previdência, FGTS, IR ou outros recolhimentos 

mediante ao pagamento dos formulários.

9. (V) (V) (F)

10. A)  Opção d

B) Opção a

11. Opção d

12.

a) Prática I 

• Valor bruto da Folha R$ 10.000,00 

• Contribuição de Previdência retida dos empregados 8% 
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• Contribuição de Previdência, parte da empresa 26,8%

• FGTS 8% 

LIVRO DIÁRIO

CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA DIA HISTÓRICO VALOR

Salários Salários a pagar 30/xx Vlr ref salários fol pa/xx 10.000,00

Salários a pagar Contribuição de previdência 
a pagar (empregados)

30/xx Retenções 8% de Previdência 
fol pa/xx

800,00

Encargos Sociais Contribuição Previdenciária 
patronal

30/xx Contribuição previdenciária 
parte patronal fol pa/xx

2.680,00

Encargos Sociais FGTS a recolher 30/xx Vlr ref FGTS a recolher fol 
pa/xx

800,00

LIVRO RAZÃO

Salários

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx Vlr ref salários fol pa/xx 10.000,00 ------------ 10.000,00

LIVRO RAZÃO

Salários a pagar

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx Vlr ref salários fol pa/xx ---------- 10.000,00 10.000,00

LIVRO RAZÃO

Salários a pagar

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx Retenções 8% de Previdên-
cia fol pa/xx

800,00 ------------ 800,00

LIVRO RAZÃO

Contribuição de previdência a pagar (empregados)

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx
Retenções 8% de Previdên-

cia fol pa/xx
---------- 800,00 800,00

LIVRO RAZÃO

Encargos Sociais

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx
Contribuição previdenciária 

parte patronal fol pa/xx
2.680,00 ----------- 2.680,00
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LIVRO RAZÃO

Contribuição Previdenciária patronal

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx
Contribuição previdenciária 

parte patronal fol pa/xx
----------- 2.680,00 2.680,00

LIVRO RAZÃO

Encargos Sociais

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx
Vlr ref FGTS a recolher fol 

pa/xx
800,00 ------------ 800,00

LIVRO RAZÃO

FGTS a recolher

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx
Vlr ref FGTS a recolher fol 

pa/xx
----------- 800,00 800,00

LIVRO DIÁRIO

CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA DIA HISTÓRICO VALOR

Salários a pagar caixa 05/xx
Pgto ref líquido  salários fol 

pa/xx
9.200,00

Contribuição de 
previdência a pagar

caixa 05/xx Pgto GRPS fol pa/xx 800,00

Contribuição Previ-
dência a recolher

caixa 05/xx
Pgto contribuição previdenci-
ária parte patronal fol pa/xx

2.680,00

FGTS a recolher caixa 05/xx Pgto FGTS fol pa/xx 800,00

LIVRO RAZÃO

Salários a pagar

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx Vlr ref salários fol pa/xx ---------- 10.000,00 10.000,00

30/xx
Retenções 8% de Previdên-

cia fol pa/xx
800,00 ------------ 9.200,00

05/xx
Pgto vlr ref líquido salários 

fol pa/xx
9.200,00 ------------------ 0,00

LIVRO RAZÃO

Contribuição de previdência a pagar

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx
Retenções 8% de Previdên-

cia fol pa/xx
---------- 800,00 800,00

05/xx Pgto GRPS fol pa/xx 800,00 ---------- 0,00
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LIVRO RAZÃO

Contribuição Previdência a recolher

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx Contribuição previdenciária parte patronal fol pa/xx ----------- 2.680,00 2.680,00

05/xx
Pgto contribuição previdenciária parte patronal fol 

pa/xx
2.680,00 ------------ 0,00

LIVRO RAZÃO

FGTS a recolher

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx Vlr ref FGTS a recolher fol pa/xx ----------- 800,00 800,00

05/xx Pgto FGTS cfe guia fol pa/xx 800,00 --------- 0,00

LIVRO RAZÃO

Caixa

Data Histórico Débito Crédito Saldo

05/xx Pgto FGTS cfe guia ref fol pa/xx ----------- 800,00 (800,00)

05/xx Pgto INSS empregados cfe grps ref fol pa/xx ----------- 800,00 (1.600,00)

05/xx Pgto INSS patronal ref fol pa/xx ------------ 2.680,00 (4.280,00)

05/xx Pgto líquido dos salários fol pa/xx ------------- 9.200,00 (13.480,00)

B) Prática II 

• Valor Bruto da Folha R$ 30.000,00 

• Contribuição de Previdência retida dos empregados 8% 

• Imposto de Renda Retido na Fonte R$ 500,00 

• Salário-família R$ 20,73 

• Contribuição Previdenciária retida da empresa 26,8% 

• FGTS 8%
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LIVRO DIÁRIO

CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA DIA HISTÓRICO VALOR

Salários Salários a pagar 30/xx Vlr ref salários fol pa/xx 30.000,00

Salários a pagar
Contribuição de previdência 

a pagar (empregados)
30/xx

Retenções 8% de Previdên-
cia fol pa/xx

2.400,00

Salários a pagar
IMPOSTO DE RENDA A 

RECOLHER
30/xx

Imposto de Renda Retido na 
Fonte fol pa/xx

500,00

Contribuição Pre-
vidência Patronal a 

recolher
Salários a pagar 30/xx

Vlr ref salário-família fol 
pa/xx

20,73

Encargos Sociais
Contribuição Previdenciária 

Patronal
30/xx

Contribuição previdenciária 
parte patronal fol pa/xx

8.040,00

Encargos Sociais FGTS a recolher 30/xx
Vlr ref FGTS a recolher fol 

pa/xx
2.400,00

LIVRO RAZÃO

Salários

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx Vlr ref salários fol pa/xx 30.000,00 ------------ 30.000,00

LIVRO RAZÃO

Salários a pagar

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx Vlr ref salários fol pa/xx ---------- 30.000,00 30.000,00

30/xx Retenções 8% de Previdência fol pa/xx 2.400,00 ------------ 27.600,00

30/xx Imposto de Renda Retido na Fonte folpa/xx 500,00 -------------- 27.100,00

30/xx Vlr ref salário-família fol pa/xx ----------- 20,73 27.120,73

05/xx Vlr ref líquido salários fol pa/xx 27.120,73 ------------- 0,00

LIVRO RAZÃO

Contribuição de previdência a pagar (empregados)

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx Retenções 8% de Previdência fol pa/xx ---------- 2.400,00 2.400,00

05/xx Pgto GRPS fol pa/xx 2.400,00 ----------- 0,00

LIVRO RAZÃO

Encargos Sociais

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx Contribuição previdenciária parte patronal reten-
ções fol pa/xx

8.040,00 ----------- 8.040,00

30/xx Vlr ref FGTS a recolher fol pa/xx 2.400,00 ------------ 10.440,00
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LIVRO RAZÃO

Contribuição previdenciária patronal

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx
Contribuição previdenciária parte patronal reten-

ções fol pa/xx
----------- 8.040,00 8.040,00

30/xx Vlr ref salário-família fol pa/xx 20,73 --------------- 8.019,27

05/xx
Pgto contribuição previdenciária parte patronal fol 

pa/xx
8.019,27 ---------- 0,00

LIVRO RAZÃO

FGTS a recolher

Data Histórico Débito Crédito Saldo

30/xx Vlr ref FGTS a recolher fol pa/xx ----------- 2.400,00 2.400,00

05 Pgto FGTS fol pa/xx 2.400,00 --------------- 0,00

LIVRO DIÁRIO

CONTA DEBITADA CONTA CREDITADA DIA HISTÓRICO VALOR

Salários a pagar caixa 05/xx
Vlr ref líquido 

salários fol pa/xx
27.120,73

Contribuição de previdência a pagar 
(empregados)

caixa 05/xx
Pgto GRPS fol 

pa/xx
2.400,00

Contribuição Previdência patronal a 
recolher

caixa 05/xx

Pgto contribui-
ção previden-
ciária parte 
patronal fol 

pa/xx

8.019,27

FGTS a recolher caixa 05/xx
Pgto FGTS fol 

pa/xx
2.400,00

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER caixa 05/xx
Pgto DARF IRFF 

Fol pa/xx
500,00

LIVRO RAZÃO

Caixa

Data Histórico Débito Crédito Saldo

05/xx
Pgto líquido  salários 

fol pa/xx
---------- 27.120,73 (27.120,73)

05/xx Pgto GRPS fol pa/xx ------------- 2.400,00 (29.520,73)

05/xx
Pgto contribuição 

previdenciária parte 
patronal  fol pa/xx

---------
-----

8.019,27 (37.540,00)

05/xx Pgto FGTS fol pa/xx
---------

-----
2.400,00 (39.940,00)

05/xx
Pgto DARF IRFF

Fol pa/xx
---------

-----
500,00 (40.440,00)
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Aula 3

Sugerimos que você releia o conteúdo da aula 3 com atenção, antes de re-

alizar as atividades de aprendizagem. Lembre-se que poderá contar com o 

auxílio do professor tutor.

Aula 4

Sugerimos que você releia o conteúdo da aula 4 com atenção, antes de 

realizar a atividade de aprendizagem. Lembre-se que poderá contar com o 

auxílio do professor tutor.
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