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O QUE É CONTABILIDADE 

O objeto1 da contabilidade é o de 

cuidar do patrimônio da entidade 

(empresa). Já o objetivo da 

contabilidade é fornecer informações 

estruturadas de natureza econômica, 

financeira, física do patrimônio e suas 

mutações. Podemos também dizer que o 

objetivo da contabilidade é o de analisar, 

investigar, apurar, elaborar pareceres, 

auditar e petitar2. A contabilidade é uma 

                                                      
1
 Apesar de também ser sinônimo de objetivo, nesse contexto, objeto 

quer dizer “aquilo sobre que tem uma obrigação, uma regra de conduta, 

uma demanda". 
2
 Petitar = clamar, requerer. 

https://www.fajadm.tk/
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ciência que mensura, registra e controla 

as variações das riquezas (patrimônio) no 

tempo e é o instrumento que fornece o 

máximo de informações para a tomada 

de decisões. 

TERMINOLOGIA & BALANÇO 

PATRIMONIAL 

Patrimônio é o conjunto de Bens, 

Direitos e Obrigações. Os Bens podem 

ser materiais (móveis, máquinas, 

computadores, veículos, imóveis, 

estoques, etc.) ou imateriais (marcas e 

patentes, know-how, etc.). Quando 

falamos de Direito como um patrimônio, 

falamos de tudo aquilo que a empresa 

tem a receber: duplicatas, cheques, 

promissórias, banco, caixa, aplicações, 

etc. Para visualizar melhor, imagine que a 

Vale tem “direito de exploração de minas 

e jazidas”. E por fim, Obrigações são a 
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soma de tudo aquilo que a empresa 

possui a pagar: fornecedores, salários, 

empréstimos, dividendos, impostos, etc. 

O Patrimônio é divido em Ativo (bens 

e direitos) suplanta o Passivo 

(obrigações), sendo que a representação 

dele será: 

“Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido” 

Caso o Passivo supere o Ativo, 

encontramos: “Ativo menor que passivo 

= patrimônio líquido 0” (situação de 

passivo a descoberto) 

REPRESENTAÇÃO 

GRÁFICA DO 

PATRIMÔNIO ► 

 

 



RESUMÃO: “CONTABILIDADE GERAL” – S3B1 – v0.2 – FAJADM.TK – 4 de 12 

RELATÓRIO CONTÁBIL OBRIGADO POR 

LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES 

 BP – Balanço Patrimonial;  

 DRE – Demonstração do Resultado do 

Exercício; 

 DLPA x DMPL – Demonstração dos 

Lucros ou Prejuízos Acumulados e 

Demonstração da Mutação do 

Patrimônio Líquido. 

Estes devem ser publicados pelas 

empresas S/A.  

As empresas LTDA não precisam publicar 

estes relatórios. 

DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa – 

Relatório não obrigatório a Publicação. 
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PRINCÍPIOS CONTÁBEIS 

 Princípio da Entidade: Os bens da 

pessoa física não se misturam com o 

da pessoa jurídica. 

 Princípio da Continuidade: A 

entidade quando iniciada não tem por 

objeto uma data fim para seu 

encerramento, a não ser entidades 

sem fins lucrativos as quais podem 

encerrar suas atividades, por vontade 

unânime dos associados, pelos seus 

objetivos conquistados, por uma data 

pré-determinada. 

 Princípio do Registro pelo Valor 

Original: Os componentes do 

patrimônio devem ser registrados 

pelos valores originais das transações 

com o mundo exterior, expressos a 

valor presente na moeda do País, que 

serão mantidos na avaliação das 
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variações patrimoniais posteriores, 

inclusive quando configurarem 

agregações ou decomposições no 

interior da Entidade. 

 Princípio da Competência: As 

receitas e despesas devem ser 

incluídas na apuração do resultado do 

período em que ocorrerem, sempre 

simultaneamente quando se 

correlacionarem, independentemente 

de recebimento ou pagamento. 

 Princípio da Oportunidade: A 

integridade do registro do patrimônio 

e das suas mutações, determinando 

que este seja feito de imediato e com 

a extensão correta, 

independentemente das causas que 

as originaram, ou seja, 

tempestividade. “Quando há demora 

indevida na divulgação de uma 
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informação, é possível que ela perca a 

relevância.” 

 Princípio da Prudência: Este 

princípio determina a adoção do 

menor valor para os componentes do 

ATIVO e do maior para o PASSIVO, 

sempre que se apresentem 

alternativas igualmente válidas para a 

quantificação das mutações 

patrimoniais que alterem o 

Patrimônio Líquido. 

PARA ELEMENTOS PATRIMONIAIS 

■ Toda vez que aumentar o Ativo – 

Debitar a respectiva conta 

■ Toda vez que diminuir o Ativo - Creditar 

a respectiva conta 

■ Toda vez que aumentar o Passivo – 

Creditar a respectiva conta 

■ Toda vez que diminuir o Passivo - 

Debitar a respectiva Conta 
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PLANO DE CONTAS DE FORMA 

RESUMIDA 

A estrutura básica das contas 

patrimoniais e de resultados deve ser 

a seguinte: 

 

1. Ativo; 

 

2. Passivo; 

 

No ativo, as contas serão dispostas em 

ordem decrescente do grau de liquidez 

dos elementos nelas registrados, nos 

seguintes grupos: 
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1. ATIVO 

1.1. Ativo Circulante 

1.1.1. Disponível 

1.1.1.1. Caixa 

1.1.1.2. Banco 

1.1.1.3. Liquidez Imediata 

1.1.1.4. Aplicação Financeira 

1.1.2. Contas a Receber 

1.1.2.1. Duplicatas a Receber 

1.1.2.2. Outros Valores a Receber 

1.1.3. Estoques 

1.1.3.1. Matéria Prima 

1.1.3.2. Produtos em Elaboração 

1.1.3.3. Produtos Acabados 

1.1.3.4. Mercadorias para 

Revenda 

1.1.4. Outros Créditos 
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1.1.4.1. Impostos a Recuperar 

1.1.5. Adiantamentos 

1.1.5.1. Fornecedores; 

1.2. Ativo Não Circulante 

1.2.1. Realizável a Longo Prazo; 

1.2.1.1. Contas a Receber 

1.2.1.1.1. Duplicatas a 

Receber; 

1.2.2. Investimentos 

1.2.3. Imobilizado 

1.2.3.1. Imóveis 

1.2.3.2. Veículos 

1.2.3.3. Máquinas e 

Equipamentos 

1.2.3.4. Instalações 

1.2.3.5. Periféricos 

(computadores) 
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1.2.3.6. (-) Depreciação e 

Amortização Acumuladas; 

1.2.4. Intangível. 

 

No passivo e no patrimônio líquido, 

por sua vez, as contas serão dispostas 

em ordem decrescente de exigibilidade, 

apresentando o seguinte grupamento: 

2. PASSIVO 

2.1. Passivo Circulante  

2.1.1. Obrigações Trabalhistas 

2.1.2. Obrigações Financeiras 

2.1.3. Obrigações Fiscais 

2.1.4. Obrigações Fornecedores 

2.1.5. Outras Obrigações 
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2.2. Passivo Não Circulante 

2.2.1. Exigível a Longo Prazo 

2.2.1.1. Obrigações Trabalhistas 

2.2.1.2. Obrigações Financeiras 

2.2.1.3. Obrigações Fiscais 

2.2.1.4. Obrigações Fornecedores 

2.2.1.5. Outras Obrigações 

2.2.2. Patrimônio Líquido 

2.2.2.1. Capital Social 

2.2.2.2. Reserva de Capital 

2.2.2.3. Ajustes de Avaliação 

Patrimonial 

2.2.2.4. Reserva de Lucros 

2.2.2.5. (-) Ações em Tesouraria 

2.2.2.6. Prejuízos Acumulados 

2.2.2.7. Outros Valores a Receber 


