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PRINCÍPIOS  DE CONTABILIDADE 
  
 Conforme já estudamos em aulas anteriores, eles 
representam a essência das doutrinas e teorias relativas à 
Ciência da Contabilidade consoante o entendimento 
predominante nos universos científico profissional de nosso País. 
Eles constituem o núcleo central da estrutura contábil. 
 A Resolução CFC nº 750/93, de 29 de dezembro, 
atualizada pela Resolução 1.282/10, de 28 de maio de 2010, 
dispõe sobre os PFC, cuja observância é obrigatória no exercício 
da profissão contábil e constitui condição de legitimidade das 
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). 
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Para facilitar o nosso entendimento, podemos utilizar o 
mneumônio “P R E C O C A” para evidenciar os Princípios de 
Contabilidade elencados pela Resolução 750/93 do CFC e suas 
atualizações: 
 Prudência 
 Registro pelo valor original 
 Entidade 
 Continuidade 
 Oportunidade 
 Competência 
 Atualização Monetária 
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CONVENÇÕES CONTÁBEIS 
 As restrições aos princípios, chamadas de convenções, 
representam o complemento dos Postulados e Princípios, no 
sentido de delimitar os conceitos, as atribuições e as direções a 
serem  seguidas e de sedimentar toda a experiência e bom–senso 
da profissão no trato de problemas contábeis. 
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Objetividade 
 Refere-se ao sentido de neutralidade que se deve atribuir à 
Contabilidade nos registros dos fatos que envolvem a gestão do 
patrimônio das entidades. O profissional contábil deve escolher, entre 
vários procedimentos, o mais adequado para descrever um evento 
contábil. Ele deve procurar exercer a Contabilidade sempre de forma 
objetiva, não se deixando levar por sentimentos ou expectativas de 
administradores ou qualquer pessoa que venha a influenciar o seu 
trabalho. Os registros devem estar baseados, sempre que possível, 
em documentos que comprovem a ocorrência das respectivas 
transações. 
 A finalidade dessa convenção é eliminar ou restringir áreas de 
excessivo liberalismo na escolha de critérios, principalmente de valor. 
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Materialidade: 
 Estabelece que a contabilidade não deve se preocupar com 
valores ou fatos irrelevantes, tanto do ponto de vista de registro 
como de controle. Sendo assim, a informação contábil deve ser 
relevante, justa e adequada e o profissional deve considerar a 
relação custo x benefício da informação que será gerada, 
evitando perda de recursos e de tempo da entidade. Dessa 
forma, o contador não perde tempo com registros cujos 
controles podem se tornar mais onerosos (caros) que os próprios 
valores a serem registrados. 
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Conservadorismo: 
 Estabelece que o profissional da Contabilidade deve manter 
uma conduta mais conservadora em relação aos resultados que 
serão apresentados, evitando que projeções distorcidas sejam 
feitas pelos usuários. 
 A posição de precaução/prudência do contador será 
evidenciada para antecipar prejuízo e nunca antecipar lucro. 
Assim ele não estará influenciando os acionistas, por exemplo, a 
um otimismo que será ilusório (é preferível ter expectativa de 
prejuízo e a entidade apresentar resultados positivos do que o 
contrário). O objetivo do conservadorismo é dar uma imagem 
pessimista em uma situação alternativa que, com o passar do 
tempo, poderá reverter-se.  
 



Teoria da Contabilidade - Parte 2 

Consistência: (Uniformidade) 
 A Contabilidade de uma empresa deveria ser mantida de forma tal que 
os usuários das demonstrações contábeis tenham possibilidade de delinear a 
tendência da mesma, com menor grau de dificuldade possível. 
Adotar procedimentos Consistentes significa utilizar métodos e critérios 
uniformes ao longo do tempo, para o registro dos fatos contábeis e 
elaboração das demonstrações Financeiras. Se a cada período de apuração 
contábil uma empresa e as entidades pudessem modificar seus critérios de 
avaliação patrimonial, seria impossível comparar, analisar e tirar conclusões 
válidas sobre os resultados econômicos obtidos ao longo do tempo e sobre a 
evolução da riqueza patrimonial.  Assim, alterar critérios contábeis 
acarreta prejuízo à comparabilidade dos relatórios financeiros, embora não 
signifique que uma vez adotada esta deva ser mantida indefinidamente. 
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QUESTÃO: Assistente Administrativo – 2014 – VUNESP – FUNDUNESP – Esse 
Princípio Contábil reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade e 
afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um 
Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, 
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma 
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins 
lucrativos. Consequentemente, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde 
com aqueles dos seus sócios ou proprietários. É correto afirmar que o texto faz 
referência ao Princípio Contábil da(o) 
 a) Atualização monetária.  
 b) Competência.  
 c) Entidade.  
 d) Prudência  
 e) Registro pelo valor original.  


