
CONTABILIDADE 

GERAL 

Prof. Cláudio Alves 

Noções Gerais 

Livros Empresariais e Fiscais – Parte 2 

 

     



Livros Empresariais e Fiscais – Parte 2 

LIVRO DE REGISTRO DE DUPLICATAS 
No livro de Registro de Duplicatas, registram-se as vendas em 

prazos superiores a 30 (trinta) dias. A  pessoa jurídica deverá, por 
exigência da Lei nº 5.474, de 18/07/68, escriturar 
cronologicamente todas as duplicatas emitidas, com número de 
ordem, data e valor das faturas originais, data da expedição, nome 
e domicílio do comprador, anotações de reforma, prorrogação e 
outras circunstâncias. É, neste caso, considerado um livro 
especial. 

Pode ser utilizado para escrituração resumida do livro Diário, 
sendo assim considerado livro auxiliar de escrituração 
comercial, desde que devidamente autenticado na repartição 
competente. 
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LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO 
Destina-se ao registro de inventários de mercadorias, matérias-

primas, material secundário, produtos acabados, produtos em 
processo de fabricação, embalagens, combustíveis e lubrificantes, 
material de expediente etc., existentes em estoque no encerramento 
do período-base. 

As pessoas jurídicas poderão criar modelos próprios, contendo 
fichas numeradas que satisfaçam as necessidades de seu negócio, 
podendo ainda utilizar outros livros exigidos por outras leis fiscais, 
bem como livros, fichas, formulários contínuos, que substituam o livro 
de Registro de Inventário, devendo ser registrados e autenticados 
pelas Juntas Comerciais (Sociedades Empresárias), Cartório do 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou pela Secretaria da Receita 
Federal – SRF (agências, inspetorias, delegacias). 



Livros Empresariais e Fiscais – Parte 2 

LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL (LALUR) 
Conforme visto anteriormente, o lucro líquido do exercício, obtido 

pela Contabilidade através da demonstração do resultado do 
exercício, é o chamado lucro contábil. Este é apenas o ponto de 
partida para a obtenção da base de cálculo do imposto de renda 
das pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. 



Livros Empresariais e Fiscais – Parte 2 

O Decreto-lei nº 1.598/77 criou o LALUR para que nele fosse lançado o 
lucro líquido do período-base, efetuados os devidos ajustes e apurada a 
demonstração do lucro real na “parte A”. Além disso, destina-se também a 
manter os registros de controle de prejuízos fiscais a compensar em períodos-
base subseqüentes, do lucro inflacionário a realizar, da depreciação acelerada 
incentivada, da exaustão mineral com base na receita bruta, bem como dos 
demais valores que devam influenciar a determinação do lucro real de 
períodos-base futuros e que não constem da escrituração comercial. Esses 
controles são efetuados na “parte B” do LALUR, que funciona como se fosse 
um livro razão, visto que controla cada uma das contas individualmente. Tem 
como outra função manter os registros de controle dos valores excedentes a 
serem utilizados no cálculo das deduções nos períodos-base subseqüentes, 
dos dispêndios com programa de alimentação do trabalhador, vale-transporte 
e outros previstos no regulamento do imposto de renda. 
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As empresas que apuram o lucro real mensal, opcionalmente, 
utilizarão o LALUR para transcrição das demonstrações dos 
resultados, balanços ou balancetes mensais de suspensão. 

O LALUR deve ser escriturado por todas as pessoas jurídicas 
contribuintes do imposto de renda, tributadas com base no lucro 
real, inclusive filiais, sucursais ou representantes de pessoas jurídicas 
domiciliadas no exterior, firmas individuais e cooperativas que 
realizem negócios com não-cooperados. 

Quanto à escrituração, as pessoas jurídicas poderão utilizar-se de 
processo eletrônico de dados, desde que observem as normas da Lei 
nº 8.218/91, art. 18. Na primeira e na última folha, deverão constar, 
respectivamente, Termo de Abertura e Termo de Encerramento, 
identificação do contribuinte, sendo 

dispensável a autenticação por qualquer órgão. 
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LIVRO RAZÃO 
As contas registram as variações sofridas pelo patrimônio e seus 

componentes (ativo, passivo e patrimônio líquido), possibilitando 
assim a elaboração das demonstrações financeiras. O livro contábil 
que contempla as contas e suas movimentações é o livro Razão 
pelo fato de ser um livro sistemático. A sua escrituração deve ser 
individualizada em uma folha ou ficha para cada conta (à 
exceção da escrituração por computador) e os lançamentos 
obedecem à ordem cronológica das operações. Está dispensado de 
registro ou autenticação nos órgãos competentes. 
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O livro Razão é, por excelência, um livro sistemático, no qual 
são controladas as movimentações sofridas de cada conta 
individualmente. A escrituração básica é realizada no livro Diário, 
sendo os registros de débitos e créditos transcritos para o Razão. 
O livro Razão é considerado livro facultativo pela legislação 
comercial, tendo sido tornado obrigatório para as empresas 
tributadas com base no lucro real, pelas Leis nº 8.218/91 e nº 
8.383/91, portanto sob amparo da legislação fiscal. Passou a ser 
de escrituração obrigatória e permanente após a Resolução CFC nº 
563/83, posteriormente revogada pela Resolução 1330/2011, 
porém mantida a obrigatoriedade da escrituração permanente. 
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Comparando os dois principais livros da Contabilidade, podemos 
observar que no livro RAZÃO acompanhamos as alterações 
ocorridas nas conta, INDIVIDUALMENTE, evidenciando sempre o 
saldo de cada uma delas. Já o livro DIÁRIO registra o fato 
completo, indicando as modificações sofridas por todas as contas 
envolvidas em um determinado lançamento. 
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   O Razão passou a ser obrigatório para os contribuintes sujeitos à 
tributação do Imposto de Renda com base no lucro real (art 18. Da 
Lei nº 8218/91). 

São livros cuja utilização decorre de exigências legais, para 
registro dos fatos contábeis e situações sociais e fiscais, podendo ser 
classificados em Livros Contábeis (registro dos fatos administrativos), 
Livros Sociais - registro de Atas de Reunião e Controle de Ações, 
(obrigatórios para as S.A conforme Lei 6404/76) e Livros Fiscais 
(basicamente para controle dos elementos necessários à ocorrência 
dos fatos geradores de impostos). 

Dos vários livros mencionados, vamos atentar apenas para os que 
registram os atos e fatos administrativos, que são: Livro Diário, Livro 
Razão, Livro Caixa e Livro Contas-Correntes. 
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Livro Contas-Correntes 
  
O Contas-Correntes é o livro auxiliar do Razão. Serve para 

controlar as contas que representam Direitos e Obrigações para a 
empresa, isto é, controla cliente por cliente, fornecedor por 
fornecedor. 

 
Livro Caixa  
O Caixa também é um livro auxiliar. Nele são registrados todos 

os fatos administrativos que envolvem entradas e saídas de 
dinheiro. O Caixa deverá ser escriturado diariamente. A empresa 
pode substituir o livro Caixa, pela Ficha Movimento do Caixa. 
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Questão: Petrobrás – Cesgranrio – Técnico em Contabilidade – 2011 - 
Livros auxiliares são aqueles que se destinam ao controle de um 
determinado componente patrimonial. Embora obrigatórios perante o fisco, 
alguns livros citados a seguir podem ser utilizados na escrituração contábil 
como livros auxiliares. Nesse contexto, os chamados Livros Auxiliares são o 
Livro de Inventário, o 
a) Livro Diário, Livro Razão, Livro Caixa e Livro de Registro de Duplicatas 
b) Livro Diário, Livro de Entrada de Mercadorias, Livro de Saída de 

Mercadorias e Livro de Registro de Mercadorias 
c) Livro Razão, Livro de Entrada de Mercadorias, Livro de Saída de 

Mercadorias e Livro de Registro de Prestação de Serviços 
d) Livro Razão, Livro de Entrada de Mercadorias, Livro de Saída de 

Mercadorias e Livro de Registro de Duplicatas 
e) Livro Caixa, Livro de entrada de Mercadorias, Livro de Saída de 

Mercadorias e o Livro de Registro de Prestação de Serviços 
 


