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• Plano de Contas  
É um conjunto composto pela relação ordenada e codificada 

das contas utilizadas pela entidade, bem como de todas as 
normas e procedimentos adotados pelo seu sistema contábil, 
objetivando servir como meio de padronização, a fim de 
facilitar à análise e elaboração dos registros e demonstrações 
contábeis. 

  Cada empresa deverá elaborar o seu próprio plano de 
contas, de acordo com o seu porte, ramo de atividades e 
quaisquer outros fatores que determinem características 
peculiares relacionadas com seus controles internos e sistemas 
contábeis. 
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Basicamente, o que irá determinar uma maior ou menor 
quantidade de informações contidas num plano de contas é o 
grau de exigência de seus usuários, o qual está diretamente 
vinculado à complexidade das operações realizadas pela empresa. 

  O Plano de Contas não deve ser rígido e inflexível, ele deve ser 
organizado, permitindo que seja possível fazer tantas alterações 
quantas sejam necessárias e será elaborado de acordo com a 
estrutura e tamanho da empresa, obedecendo o que determina a 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, quanto ao 
agrupamento das contas.  



Plano Contas - Parte 1 

• Composição do Plano de Contas  
• Elenco de Contas - É a estrutura do plano de contas. 
Compreende a relação ordenada e codificada de todas as contas 
utilizadas pela entidade. No caso das empresas, a ordenação do 
plano de contas deve ser de acordo com o disposto na Lei 
6.404/76 e suas alterações. No caso de entidades ligadas a 
setores da economia de relevante controle governamental, tais 
como órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras, o 
plano de contas é padronizado pelos respectivos órgãos de 
fiscalização. 
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• Manual de Contas - Sua função é explicar o uso correto de cada 
conta componente do plano de contas, definindo os seguintes 
elementos: 
• Função: Razão da sua existência 
• Funcionamento: Quando a conta será debitada e quando será 
creditada 
• Natureza: Devedora ou Credora 

 
• Contas de Compensação - São contas utilizadas para registro de 
acontecimentos que não afetam o patrimônio da empresa. Ex. 
Seguros Contratados. 

 



Plano Contas - Parte 1 

• Agrupamento de Contas  
• Códigos de Contas – É o número que você encontra à 
esquerda de cada conta e serve para facilitar o seu manuseio. 
Note que os códigos das contas começam com os seguintes 
algarismos: 

 Algarismo Contas 
1 Contas do Ativo 
2 Contas do Passivo 
3 Contas de Despesas 
4 Contas de Receitas 
5 Contas de Custos, Deduções e Prej. Bruto 
6 Contas de Receita Bruta, Deduções e LB 
7 Contas de Apuração do Resultado 
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• Disposição das Contas no Balanço Patrimonial (nova redação 
dada pela Lei 11.941/09): 

 
Ativo: 

No Ativo você encontra todas as contas que representam os 
Bens e os Direitos, devidamente classificados em três grupos: 

 
1.1. Ativo Circulante 
1.2. Ativo Não-Circulante 
 
A ordem de disposição, segundo a legislação vigente, é a ordem 

decrescente do grau de liquidez dos elementos nelas registrados. 
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1.1. Ativo Circulante 
Neste grupo você encontra todas as contas que representam os 

Bens e os Direitos que, devido a sua finalidade, e em sua maioria, 
estão em constante circulação. Correspondem aos recursos 
aplicados em elementos que estão em franco movimento, como, 
por exemplo, a conta Caixa, que a todo instante está sendo 
movimentada (entra e sai dinheiro); o mesmo ocorre com as 
contas de Estoque, Banco Conta Movimento, etc. 

Conforme inciso I, do Art. 179 da Lei 6.404/76, o compõe o 
Ativo Circulante as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso 
do exercício social subsequente e as aplicações dos recursos em 
despesas do exercício seguinte. 
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1.2. Ativo Não-Circulante 
Este grupo é composto pelo ativo realizável a longo prazo, 

investimentos, imobilizado e intangível. 
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  Ativo Circulante        vs        Ativo Realizável a Longo Prazo  
 
 
 
 
 
Obs: Lei 6.404/76, Art. 179, inciso II - no ativo realizável a 

longo prazo: os direitos realizáveis após o término do exercício 
seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos 
ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo 
243), diretores, acionistas ou participantes no lucro da 
companhia, que não constituírem negócios usuais na exploração 
do objeto da companhia; 
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(Adaptada) Marque a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas: 
 ... Trata-se do passivo propriamente dito, ou, na classificação da 
Lei 6.404/76, do passivo circulante, passivo exigível a longo prazo. 
Corresponde ao conceito de Capital de Terceiros. 
 ... Pode ser resumido como sendo ativo que será transformado 
em dinheiro, compreendendo basicamente os direitos e os 
estoques. 
 ... Parte do ativo que abrange exclusivamente o dinheiro em 
espécie e outros haveres da empresa que possa ser convertido 
imediatamente em dinheiro. 
 ... Parcela do Ativo que, representando inversões básicas e 
permanentes na empresa, se compõem de elementos que servem 
a vários ciclos operacionais e, portanto, não se destinam à venda. 
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a) Exigibilidades – Disponibilidades – Realizações – Imobilizações. 
 
b) Exigibilidades – Realizações – Disponibilidades – Imobilizações. 
 
c) Realizações – Disponibilidades – Exigibilidades – Imobilizações. 
 
d) Realizações – Imobilizações – Disponibilidades – Exigibilidades. 
 
e)Realizações – Exigibilidades – Disponibilidades – Imobilizações  


