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A finalidade da Contabilidade é controlar o Patrimônio das entidades com o
objetivo de fornecer informações sobre a sua composição e suas variações.
Portanto todas as movimentações possíveis de mensuração monetária são
registradas pela contabilidade, que, em seguida, resume os dados
registrados em forma de relatórios contábeis.



3

O Patrimônio, sendo o objeto da Contabilidade, define-se como o conjunto
formado pelos Bens, pelos Direitos e pelas Obrigações pertencentes a uma
pessoa física ou jurídica, independente se com fins lucrativos ou não, e que
seja passível de avaliação em moeda.

Portanto, o patrimônio das entidades corresponde ao objeto de estudos da
contabilidade e pode ser representado da seguinte forma: PATRIMÔNIO
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PATRIMÔNIO

BENS E 
DIREITOS

(ATIVO)

OBRIGAÇÕES
(Com Terceiros e 
com os Sócios)

(PASSIVO)
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Pessoa Física é a pessoa natural, registrada no cartório de registro de pessoas
naturais, com direitos e obrigações perante o Estado e a sociedade, responde
individualmente pelos seus atos.

Pessoa Jurídica é composta por pessoas físicas por meio de um contrato registrado
em cartório e em outros órgãos competentes (receita federal, junta comercial etc.),
no qual manifestam um acordo de vontades de praticar determinada atividade. Pela
pessoa jurídica respondem os sócios, e sua extinção se dá por um acordo entre eles
ou por determinação judicial.
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BENS: São os itens que a empresa possui para satisfazer suas necessidades
de troca, consumo ou aplicação, que sejam suscetíveis de avaliação
econômica. Os Bens de uma entidade podem ser classificados como
Tangíveis ou Intangíveis.

− TANGIVEIS: São bens matérias, concretos, ou seja, são corpóreos.

− INTANGIVEL: São bens imatérias, abstratos, ou seja, que não tem forma
física.
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Exemplos de Bens Tangíveis:

• Caixa;
• Estoques;
• Equipamentos;
• Terrenos.
• Maquinas

Exemplos de Bens Intangíveis:

• Softwares;
• Marcas;
• Patentes;
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É a representação do que a empresa tem a receber de

terceiros por conta de uma operação. Os direitos são facilmente identificados
por conta das expressões “A Receber” ou “A Recuperar”.

Exemplos de direitos:

• Aplicações financeiras;
• Duplicatas a receber;
• Clientes.
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São as dívidas ou repasses de responsabilidade da

empresa junto a terceiros. Seguindo o exemplo dos direitos, as obrigações
também são facilmente identificadas por contas das expressões “A Pagar” ou
“A Recolher”.

Exemplos de obrigações:

• Fornecedores;
• Empréstimos;
• Salários a pagar.
• Duplicatas a Pagar
• Tributos a Recolher
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Com isso demonstra-se claramente a necessidade do equilíbrio no total entre os Bens e
Direitos, e as Obrigações de uma entidade.
Conforme a matéria apresentada em aula, sabemos que o Patrimônio de uma entidade é
composto por Bens, Direitos e Obrigações. Contudo o patrimônio das entidades deve ser
dividido em dois grupos para que haja o equilíbrio entre seus elementos.
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O Patrimônio será divido da seguinte forma:

ATIVO: Representa a parte positiva do patrimônio, figura do lado
esquerdo do balanço e é composto pelos Bens e Direitos.

PASSIVO: Representa a parte negativa do patrimônio, figura do lado
direito do balanço e é composto pelas obrigações da entidade e o
Patrimônio Líquido.
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SITUAÇÃO LIQUIDA DO PATRIMÔNIO: É a diferença entre o Ativo e o Passivo, podendo
apresentar três situações líquidas:

1a situação: Quando o Ativo é maior que o Passivo, resultando uma Situação Líquida
Ativa, também chamada positiva, superavitária ou favorável.

2a situação: Quando o Ativo é menor que o Passivo resultando em uma Situação Líquida
Passiva, também denominada negativa, deficitária ou desfavorável. Nesse caso há um
déficit patrimonial ou passivo a descoberto.

3a situação: Quando o Ativo é igual ao Passivo, resultando em uma Situação Nula. Nesse
caso o capital foi absorvido e todo o patrimônio pertence a terceiros, considerando que o
total dos bens e direitos é igual ao das obrigações.
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Conta é o nome técnico que identifica um componente patrimonial (Bem,
Direito, Obrigação ou Patrimônio Líquido) ou um componente de Resultado
(Despesa ou Receita).
Portanto, as Contas representam registros de débitos e créditos da mesma
natureza ou espécie, identificadas por nomes (títulos) que qualificam
elementos patrimoniais (bens, direitos, obrigações, patrimônio líquido,
despesas e receitas).

A conta tem sempre objeto distinto de outras contas porque reúne fatos de
características próprias, iguais por sua natureza e que sucedem no patrimônio.
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Teoria Patrimonialista
É a teoria usualmente adotada no Brasil. Considera o patrimônio como objeto
da contabilidade.

Classifica as contas como:

a) Contas Patrimoniais: são as contas do Ativo representativas dos bens e dos
direitos da entidade, e do Passivo representativas das obrigações e do
Patrimônio Líquido da entidade;

b) Contas De Resultado: são as contas que representam as receitas e as
despesas da entidade.
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A função das contas é controlar as variações ocorridas no patrimônio,
mediante registro dos atos e fatos da administração econômica dos
componentes do patrimônio e a formação dos resultados realizados em
cada período de tempo (exercício social).

É através das contas que a contabilidade consegue desempenhar o seu
papel. Todos os acontecimentos que ocorrem na empresa, responsáveis
pela sua gestão, são registrados em livros próprios através dessas contas.


