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Justificação

Entende-se por Justificação de Contas, a colocação de um caracter identificativo em cada uma das linhas 
de movimento (a débito e a  crédito), impedindo a alteração da linha de movimentos respeitante à conta que 
foi justificada. De referir que os valores a débito subtraídos dos valores a crédito devem dar zero.

A Justificação de Contas dentro da GA � NEXT poderá ser efectuada via introdutores de documentos ou
então em opção à parte. A diferença entre as duas possibilidades de justificação prende-se com o facto de,
através dos introdutores só poder ser feita a justificação das contas de terceiros incluídas no documento, 
enquanto que através da opção existente à parte, a justificação pode ser feita para qualquer conta de 
terceiros.

A Justificação só se aplica às contas de terceiros (clientes e fornecedores) e poderá ser de dois tipos: 
! Justificação Total
! Justificação Parcial ou Pré-Justificação

Justificação Total 

Na Justificação Total, o total dos valores a débito deve ser igual ao total dos valores a crédito.
Exemplo de uma Justificação Total:

Factura de venda
Débito Crédito

(21110001) 1000 A (71)

(24)

Recebimento

Débito Crédito

(111) 1000 (21110001) 1000 A

Em que A corresponde à justificação.

Para além da Justificação Total, poderá existir a Justificação Parcial ou Pré-Justificação.

" A Justificação total só pode ser efectuada caso os movimentos não tenham ainda sido justificados 
totalmente. No entanto, movimentos justificados parcialmente podem ser justificados na totalidade 
sem que para isso seja necessário eliminar a pré-justificação. 

Na Justificação Total, serão usadas as letras do abecedário em maiúsculas até 3 caracteres (Ex. A, B, C, ...,
AA, AB, AC, ...., BA, BB, BC, ....AAA, AAB, ....., ZZZ.). Uma vez esgotadas todas as mnemónicas para uma 
determinada conta de terceiro, deverá ser iniciada essa mesma �numeração� para essa conta.

Justificação Parcial ou Pré-Justificação 

Exemplo de uma Justificação Parcial ou Pré-Justificação:

Factura de venda
Débito Crédito

(21110001) 1000 a (71)

(24)

Recebimento
Débito Crédito

(111) 500 (21110001) 500 a

Em que a corresponde à Pré-Justificação ou Justificação Parcial.

" Continua a ser possível a alteração dos dois documentos que contêm os movimentos para a conta 

21110001. 
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Neste exemplo, quando é efectuado o recebimento, sabemos de antemão que esse recebimento diz 
respeito à factura anterior (o cliente informou) e por isso a conta 21110001 do cliente será justificada 
parcialmente ou pré-justificada.

" A Justificação Parcial ou Pré-Justificação só pode ser efectuada caso os movimentos não tenham 

ainda sido justificados totalmente. No entanto, um movimento pré-justificado pode ser novamente pré-
justificado , ou seja, a mnemónica usada pode ser alterada (por exemplo, caso tenha ocorrido um erro 
de pré-justificação). Os movimentos pré-justificados são passíveis de alteração, no entanto ao serem 
alterados a pré-justificação existente é anulada. 

Na Justificação Parcial ou Pré-Justificação, serão usadas letras do abecedário em minúsculas até 3 
caracteres (Ex. a, b, c, ..., aa, ab, ac, ..., ba, bb, bc, aaa, aab, ..., zzz). Uma vez esgotadas todas as
mnemónicas para uma determinada conta de terceiro, deverá ser iniciada essa mesma �numeração� para 
essa conta.

" A mnemónica utilizada para a justificação ou pré-justificação de uma conta, pode ser usada para a 

justificação de outra, ou seja, mesmo que exista a justificação �A� para a conta 21110001, a conta 
21110002 pode ser justificada usando a mnemónica �A�. As mnemónicas, quer sejam de justificação 
total ou de pré-justificação, são usadas por conta. 

Anulação da Justificação e utilização das mnemónicas 

Quando é anulada uma justificação a mnemónica só é reutilizada se for a última.
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Justificação de Contas 

Os movimentos a justificar são apresentados por conta e poderão ser filtrados por diversos critérios de 
forma a tornar a operação mais simples. Os critérios a definir são: Status, Tipo de Movimentos e intervalo
de datas. Sempre que pretenda alterar qualquer destes filtros deverá clicar de seguida no botão Actualizar 
para refrescar a lista de movimentos.

A selecção dos movimentos a justificar deverá ser feita através de clique do rato sobre a linha de
movimento pretendida ou com a barra de espaço. 

Status dos movimentos. Permitir indicar quais os movimentos que pretende carregar.
Poderá escolher entre movimentos Suspensos, Efectivos e Extra Contabilísticos.

Tipo de Movimentos a carregar. Poderá seleccionar entre Pré-Justificados, Justificados
e não Justificados.

O botão Actualizar permite refrescar a lista de movimentos com os novos critérios.

Permite efectuar a justificação dos movimentos seleccionados. Caso o total dos movimentos a 
débito seja igual ao total dos movimentos a crédito, a justificação será considerada Justificação Total, e a 
todos os movimentos seleccionados irá ser atribuída uma letra (maiúscula). Caso o débito seja diferente do 
crédito, a justificação será considerada Justificação Parcial e aos movimentos seleccionados será atribuída 
uma letra minúscula.
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A Justificação Automática permite proceder, de uma forma inteligente, ao encontro de 
movimentos que, pelos seus valores, se justifiquem automaticamente.

Este automatismo permite ainda várias parametrizações, de forma a ajustar a pesquisa às diversas 
necessidades que serão explicadas de seguida.

Nível de Agrupamento
O Nível de Agrupamento permite indicar qual o número máximo de agrupamentos que o motor de pesquisa 
irá considerar na procura. Por exemplo, um Nível de Agrupamento igual a 3, indica que o motor irá agrupar 
3 valores a débito ou crédito (consoante a ordem de pesquisa) e compará-los com 3 valores de sinal
contrário, 2 valores de sinal contrário e 1 valor de sinal contrário, ou seja, 3 para 3, 3 para 2 e 3 para 1.

Quanto maior for o Nível de Agrupamento maior será o nº de combinações possíveis e por sua vez maior 
será o tempo necessário à pesquisa.

Nº de Débitos / Nº de Créditos
Campos informativos. Indicam o nº de valores a débito e a crédito existentes.

Nº de Combinações
Campo informativo. Indica o nº de combinações possíveis para o nível de agrupamento seleccionado. 

Iniciar atribuição pelos totais
Ao seleccionar esta opção, o motor de pesquisa procura os movimentos pelos totais, ou seja, soma os
movimentos até ao máximo do nível de agrupamento e tenta encontrar movimentos de sinal contrário cujos 
valores coincidam.

Iniciar pesquisa do maior ao menor
Ao seleccionar esta opção, o motor, antes de iniciar a pesquisa, ordena os movimentos do maior valor para
o menor.

Ordem da Pesquisa
Permite seleccionar a ordem pela qual se inicia a pesquisa (valores a débito ou valores a crédito).

Este botão permite anular a justificação associada ao movimento seleccionado. Ao clicar em
Anular ser-lhe-á apresentada uma janela em que será sugerida a letra associada ao movimento.
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Só após confirmação é que será apagada a justificação. Caso esteja a apagar a última justificação 
efectuada, a letra será reutilizada na próxima justificação caso contrário isso não se irá verificar.

Este botão permite seleccionar todos os movimentos da grelha que ainda não se encontrem 
justificados.

Mapa de Justificação 

O Mapa de Justificação tem como finalidade a visualização dos movimentos que já se encontrem 
justificados, pré-justificados ou que ainda não tenham sido objecto de qualquer justificação. Para tal, permite 
definir quais os movimentos a listar.

 

Conta
Deverá indicar o intervalo de contas pretendido (só podem ser seleccionadas contas de terceiros).

Data
Deverá indicar qual o intervalo de Datas a listar.

Status
Deverá indicar qual ou quais os status dos movimentos a visualizar. Poderá indicar um, dois ou todos.

Tipo de Mov.
Tipo de Movimento a listar. Poderá visualizar um, dois ou todos fazendo as combinações que necessitar.
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No Mapa de Justificação, poderá ver na coluna Just. o tipo de justificação associada a cada um dos 
movimentos. Letras maiúsculas indicam que o movimento já se encontra justificado, letras minúsculas
indicam que o movimento ainda se encontra na fase de pré-justificação ou justificação parcial e a coluna 
vazia indica que o movimento em causa ainda não se encontra justificado.


