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RESUMO: O artigo ora em apreço, traz em seu conteúdo, uma importante contribuição 
aos estudantes e leigos da contabilidade no que concerne a técnica básica de debitar 
e creditar. A necessidade de se escrever sobre o assunto se deu ao perceber a 
enorme dificuldade de distinguir as contas que devem ser debitadas das que devem 
ser creditadas no momento da escrituração nos razonetes e posteriormente nos livros 
Diário e Razão. Esta dificuldade tem sido acentuada em grande parte, pela conotação 
trivial de que débito está relacionado a dívida e crédito a uma situação de ganho. 
Somando a isso tem-se uma infinidade de livros que tratam do assunto, porém de uma 
técnica e por vezes, de difícil compreensão pelos iniciantes na prática contábil. 
Pensando nisso, desenvolveu-se aqui uma singela abordagem das teorias sobre 
débito e crédito, desde a mais ortodoxa até as mais modernas, e dentre elas, uma 
desenvolvida pelo autor deste trabalho. Apresentar-se-á neste, a teoria personalista, 
a teoria dos números positivos e negativos e a teoria associativa. Esta última, serve-
se de um método infalível, quando na ausência do entendimento das demais, para 
executar corretamente os lançamentos a débito e a crédito das contas. Considera-se, 
portanto, de grande relevância o estudo e a aplicação da referida técnica, que neste 
artigo, tem como objetivo principal, proporcionar aos alunos e aos profissionais não 
contadores, um excelente rendimento em suas práticas contábeis com o correto e 
indubitável fechamento das contas. 
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ABSTRACT: The article under consideration, brings in its content, an important 

contribution to students and lay accounting regarding the basic technique of debiting 

and crediting. The need to write on the subject was given to realize the enormous 

difficulty  of  distinguishing  the  accounts  to be debited to to be credited at the time of 
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bookkeeping in razonetes and later in books Journal and Ledger. This difficulty has 

been marked largely by trivial connotation that debt is related to debt and credit to a 

win-win situation. Additionally it has a multitude of books dealing with the subject, but 

a technical and sometimes difficult to understand for beginners in accounting policy. 

Thinking about it, he has developed here a simple approach to theories of debit and 

credit, from the most orthodox to the most modern, and among them, one developed 

by the author of this work. will be present in this, the personalistic theory, the theory of 

positive and negative numbers and associative theory. The latter serves is a foolproof 

method, when in the absence of understanding the other, to properly run the launches 

debit and credit accounts. It is considered, therefore, of great importance to the study 

and application of the technique, this article aims to provide students and professionals 

not accountants, excellent performance in its accounting practices with the correct and 

indubitable closing accounts. 

KEY WORDS: Debit, credit, theory, accounts, accounting. 

1 INTRODUÇÃO  

Em resposta a uma recorrente situação em sala de aula, deparando-se com 

alunos confusos quanto a técnica básica de débito e crédito nos lançamentos, que se 

pensou na elaboração deste trabalho. Esta situação tem sido acentuada em grande 

parte, pela conotação trivial de que débito está relacionado a dívida e crédito a uma 

situação de ganho. 

De acordo com MARION (2004)  

Por muito tempo, no Brasil, conceitos de débito e crédito foram dados 

aos estudantes de Contabilidade de maneira complexa, de forma tal 

que muitos contadores deixavam a faculdade sem saber debitar e 

creditar.  

Ainda de acordo com MARION (2004)  

A tentativa de conceituar débito e crédito encontrava séria resistência 

no iniciante em Contabilidade, pois era levado a pensar que débito 

significava coisa desfavorável e crédito significava coisa favorável.  
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Conforme IUDÍCIBUS et al. (2006) “os leigos em Contabilidade, geralmente são 

levados a pensar que débito significa algo desfavorável, e crédito algo favorável”. É 

com o intuito de elucidar os questionamentos referente ao modo de execução da 

escrituração contábil nos livros Diário e Razão, que se tenta a seguir, abordar da forma 

mais didática possível, primeiramente as noções básicas da contabilidade, como pano 

de fundo para a realização dos lançamentos, seguido de uma apresentação detalhada 

das teorias de débito e crédito mais comumente conhecidas e aplicadas na ciência 

contábil.  

Esse tipo de conhecimento não é alcançável e nem muito inteligível, aos leigos 

da contabilidade. Por exemplo, um magistrado ao julgar casos que envolvem 

atividades de comércio ou tributação, ao recorrerem ao Código Comercial Brasileiro 

de 1850, descobre-se apenas que o mesmo determina, em seu artigo 14, que a 

escrituração no Livro Diário deve ser feita de forma mercantil, porém não há definições 

sobre tal conceito. 

Foi pensando nesse público alvo, que se deixa discorrer aqui, premissas, 

abordagens e recursos didáticos com o objetivo principal de tornar compreensível e 

de fácil aplicação, a técnica contábil utilizada nos lançamentos dos fatos ocorridos nas 

entidades. Em específico, articulou-se os seguintes objetivos: Elaborar um compêndio 

didático para auxiliar professores e alunos no estudo inicial de contabilidade; 

contextualizar as ações que originaram a técnica de debitar e creditar; e por fim, 

proporcionar aos leigos e estudantes da ciência contábil, opção de escolha entre as 

técnicas que mais se identificam e tornam mais fácil a sua compreensão ao executar 

os lançamentos contábeis. 

Partindo da técnica de débito e crédito, apresentar-se-á neste artigo, a teoria 

personalista, a teoria dos números positivos e negativos e a teoria associativa. Esta 

última, serve-se de um método infalível desenvolvido pelo autor, quando na ausência 

do entendimento das demais, para executar corretamente os lançamentos a débito e 

a crédito das contas.  

Para a elaboração deste trabalho, utilizou-se a metodologia de pesquisa 

bibliográfica, com pensamentos futuros de se utilizar também da pesquisa de campo, 

com o fim de consolidar e comprovar a justificativa supracitada. As bibliografias foram 

selecionadas a partir da necessidade de referenciar conceitos e princípios aqui 

expostos ao longo do artigo. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS TEORIAS DE DÉBITO E CRÉDITO 

Para se ter uma melhor noção da importância da técnica de débito e crédito, é 

importante antes de tudo, compreender o seu contexto. Suponha que se tenha em 

mãos: Uma nota de 100 reais; uma nota promissória a receber de 50 reais; e um boleto 

para pagar de 30 reais. 

A soma destes valores se denomina Patrimônio. Sendo que a nota de 100 reais 

é um Bem, a nota promissória a receber de 50 reais é um Direito e o Boleto a pagar 

de 30 reais é uma Obrigação. Daí, conclui-se que o Patrimônio é o conjunto de bens, 

direitos e obrigações, avaliados em moeda, que tornam possível a existência de uma 

Entidade. Ele é o objeto da Contabilidade. 

1.1 Bens, Direitos e Obrigações   

Os bens são todos os valores de uma Entidade que podem existir 

materialmente ou imaterialmente. Sendo que os bens tangíveis (ou palpáveis) e 

corpóreos são os bens materiais e os intangíveis e incorpóreos são os bens imateriais. 

Por exemplo: Bens materiais: Veículos, Móveis, Imóveis; e a nota de 100 reais (ou 

simplesmente Caixa). E, Bens imateriais: Fundos de Comércio, Marcas e Patentes 

etc. 

Os direitos são todos os valores que uma Entidade tem a receber de terceiros. 

A expressão “a receber” é uma característica de um Direito. Por exemplo: Títulos a 

receber, Aluguéis a receber; e a promissória a receber de 50 reais (ou simplesmente 

Clientes). 

As obrigações são todos os valores que uma Entidade tem a pagar a terceiros. 

A expressão “a pagar” caracteriza uma Obrigação. Por exemplo: Duplicatas a Pagar, 

Salários a Pagar; e o Boleto a Pagar de 30 reais (ou simplesmente Fornecedores). 

Na contabilidade convenciona-se chamar os valores dos bens, direitos e 

obrigações de Contas. E, por serem o patrimônio da Entidade, são conhecidas por 

Contas Patrimoniais e dividem-se em Ativas e Passivas.  

1.2 Ativo e Passivo 
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Percebe-se que a nota de 100 reais e a nota promissória a receber de 50 reais 

para existirem dependeram da “atividade” da entidade para existir. Daí a razão de 

pertencerem ao grupo denominado Ativo.  

Já, o boleto a pagar de 30 reais dependeu da “atividade” de outra Entidade para 

existir. E lá, essa conta configura-se ativa. Mas, cá, passa a possuir uma característica 

de “passividade”, pertencendo assim, ao grupo denominado Passivo. 

Bom, para concluir o entendimento de Patrimônio, veja o que acontece quando 

se realiza a equação dessas contas: A nota de 100 reais, mais a nota promissória a 

receber de 50 reais, menos o boleto para pagar de 30 reais, é igual a 120 reais. 

Representando o exemplo dado na Figura 01 abaixo, pode-se visualizar então: 

Figura 01 - Balanço Patrimonial Elementar 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

É interessante notar no demonstrativo acima, que o Patrimônio pode ser visto, 

tanto pela sua qualidade (se é dinheiro ou um documento), quanto por sua quantidade 

(ou valores). 

A Estrutura do Balanço Patrimonial já sofreu várias modificações em relação a 

nomenclatura de seus grupos e contas. Porém, sua apresentação gráfica permanece 

inalterável.  

O Balanço Patrimonial é apresentado em forma de T com o Ativo do lado Direito 

e o Passivo e Patrimônio Líquido do lado Esquerdo. Só para constar, os lados direito 

e esquerdo são do Balanço e não de quem o observa. 

Entretanto há autores que divergem sobre lado direito e esquerdo. Segundo 

MARION (2004) “tecnicamente seria inadequado denominar lado esquerdo e lado 

direito da conta (ou da razonete). Apesar disso, muitos definem o lado esquerdo como 

débito e o lado direito, crédito”. De acordo com IUDÍCIBUS et al. (2006) “o lado 
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esquerdo de uma conta é chamado o lado do débito, e o lado direito é chamado o lado 

do crédito”. 

1.3 Contas da DRE 

Nos lançamentos contábeis, das contas da DRE - Demonstração do Resultado 

do Exercício, são chamadas de Contas de Resultado, classificadas em Despesas e 

Receitas. As contas de Despesas são de Natureza Devedora e configuram-se no lado 

do Débito e as Contas de Receitas são de natureza Credora sendo apresentadas no 

lado do Crédito. 

As informações alhures, são de extrema importância na aplicação e 

apresentação das teorias a seguir. Não sendo a intenção exaurir e abarcar todas as 

abordagens teóricas da ciência contábil. Até por ser impossível fazê-lo, dado a 

complexidade e volume do estudo da contabilidade. 

 

2 TEORIAS DE DÉBITO E CRÉDITO 

 A contabilidade na aplicação das rotinas apropriou como técnica para 

materializar as informações contábeis um procedimento próprio chamado de registro 

contábil. Na terminologia contábil, denomina-se “registro” como “partida”. Quando se 

diz, por exemplo, que o sistema de registro contábil se baseia em “partidas dobradas”, 

estamos nos referindo à técnica do “débito e crédito”. 

Segundo a maioria dos estudiosos, o frade Luca Pacioli se limitou a reproduzir 

os métodos das partidas dobradas que na época eram conhecidos e utilizados pelos 

comerciantes de Veneza. 

O método das partidas dobradas, descrito pela primeira vez em 1494, na Itália, 

pelo frade Luca Pacioli no livro “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et 

Proportionalità” (Coleção de conhecimentos de Aritmética, Geometria, Proporção e 

Proporcionalidade), no capítulo “Particulario de computies et Scripturis” (Contabilidade 

por Partidas Dobradas), que fala sobre um tratado da contabilidade.  

Ele destaca que a teoria contábil do débito e do crédito corresponde à teoria 

dos números positivos e negativos. O método teve uma veloz propagação e foi 

mundialmente aceito e adotado desde esta época, sendo hoje considerado um dos 

pilares da contabilidade moderna. 
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Este método reza que em cada lançamento, o valor total lançado nas contas a 

débito deve ser sempre igual ao total do valor lançado nas contas a crédito. Ou seja, 

não há devedor sem credor correspondente. A todo débito corresponde um crédito de 

igual valor e vice-versa. Se aumentar de um lado, deve consequentemente aumentar 

do outro lado também. 

2.1 Teoria Personalista 

É importante destacar aqui, a teoria personalista, que também tenta dar melhor 

compreensão ao assunto. Pois, como dito anteriormente a ideia de Débito é uma ideia 

negativa enquanto que a de Ativo é positiva. Assim como o Crédito se imagina positivo 

e o Passivo negativo. O contador Américo Matheus Florentino descreve em sua obra 

Teoria e análise contábil, que: 

A teoria personalística foi defendida por GIUSEPPE CERBONI e por 

GIOVANNI ROSSI. Também EDMOND DE GRANGES se filiou, sem 

o saber, à teoria personalística, porque a sua teoria das cinco contas 

gerais ordenava o débito ao comerciante ou à pessoa que recebia o 

valor. Ora, o fundamento da teoria personalística é baseado em que, 

toda empresa, existem apenas três grupos de pessoas: a) a pessoa 

do proprietário ou as pessoas dos proprietários; 

b) as pessoas que guardam valores do proprietário, isto é, os 

empregados da empresa; c) as pessoas que lidam com a empresa, 

isto é, os seus clientes e fornecedores. FLORENTINO (1960) 

A teoria determina apenas que a pessoa que fornece algum valor deve ser 

creditada e a pessoa que recebe algum valor deve ser debitada. 

Assim, quando o proprietário introduzia na empresa o seu capital social, era 

creditado. Quando José, o empregado Caixa, recebia dinheiro para guardar, era 

debitado. Quando João, o encarregado do depósito das mercadorias, recebia 

mercadorias para guardar, era debitado. Quando um fornecedor entregava 

mercadorias à empresa, era creditado, e quando um cliente recebia mercadorias da 

empresa, era debitado. A teoria em si convencionava: “debitar à pessoa que recebe e 

creditar à pessoa que entrega” Florentino (1960). 

Em outras palavras, a teoria considera como pessoas em relação a Entidade 

conforme a Figura 02. Quando a pessoa Caixa recebe dinheiro da Entidade, diz-se 
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que ela passou a “dever” a Entidade, por isso chama-la de devedora. Do mesmo 

modo, a pessoa Fornecedor ao entregar bens valorados a Entidade, ela passa a 

possuir um “crédito” com a Entidade, e por isso é chamada de credora. 

Figura 02 - Exemplo de contas como pessoas  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor com imagens de domínio público da internet. 

2.2 Teoria dos números positivos e negativos 

A relação como os números positivos e negativos, normatiza que os valores 

positivos são débitos e os negativos créditos.  

Figura 03 - Mnemônico associativo de Débito e Crédito 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor 

 No “T” da demonstração gráfica na Figura 03 acima, o lado das contas do Ativo 

e das Despesas possui a natureza do sinal positivo “+” e o lado das contas do Passivo 

e das Receitas possui a natureza do sinal negativo “–“. Daí toda conta que aumenta 

no lado positivo é positiva (mais por mais é mais) e toda conta que diminui o lado 
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positivo é negativa (mais por menos é menos). Consequentemente, toda conta que 

aumenta do lado negativo é negativa (mais por menos é menos) e toda conta que 

diminui do lado negativo é positiva (menos por menos é mais). 

2.3 Teoria Associativa 

 O mnemônico apresentado na Figura 04 logo abaixo de noções de Débito e 

Crédito, mostra que as contas do Ativo estão do lado Direito, do lado do Débito e são 

de natureza Devedora. As contas do Passivo estão do lado esquerdo ou Canhoto, do 

lado do Crédito e são de natureza Credora: 

 Figura 04 - Mnemônico associativo de Débito e Crédito 

 

  

 

 

 

  Fonte: Próprio Autor                

 Assim sendo, todas as vezes que uma conta de natureza devedora aumenta, 

ela aumenta pelo seu débito; e, obedecendo as partidas dobradas, consequentemente 

diminui pelo seu crédito. Da mesma forma, todas as vezes que uma conta de natureza 

credora aumenta, ela aumenta pelo seu crédito e diminui pelo seu débito. 

Figura 05 - Associação de Aumento e Diminuição do Débito e Crédito 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio Autor                         
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 A ressalva desta regra, fica por conta das contas redutoras; que por possuírem 

sinal negativo (–), invertem-se entre devedoras e credoras. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A contabilidade ao longo dos tempos, vem se modernizando e evoluindo nas 

diversas formas de fazer, porém, assim como é próprio de toda ciência, a mesma 

possui princípios e técnicas que são imutáveis, passe o tempo que passar.  

A técnica de débito e crédito é elementar e determinante para o fechamento 

correto dos balanços e demonstrações; pois a mesma se aplica desde os lançamentos 

iniciais da movimentação da empresa, até das operações mais complexas, 

envolvendo por exemplo, contas retificadoras que mudam de natureza, quando são 

lançadas nos fatos que as exigem.  

Considera-se, portanto, de grande relevância o estudo e a aplicação da referida 

técnica, que neste artigo, tem como objetivo principal, proporcionar aos alunos e aos 

profissionais não contadores, um excelente rendimento em suas práticas contábeis 

com o correto e indubitável fechamento das contas. 

Ressalva-se aqui, que apesar da grande relevância do exposto neste trabalho, 

e da tentativa de melhorar a compreensão da teoria do débito e crédito, fica nas 

entrelinhas, a necessidade de se buscar novas alternativas de compreensão, tornando 

esta pesquisa, um ponto de partida para teses mais rebuscadas com um maior 

aprofundamento teórico sobre o assunto. 
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