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Equação básica da contabilidade

apresenta o equilapresenta o equilííbrio entre os elementos que brio entre os elementos que 
compõe a contabilidade: ativo, passivo e compõe a contabilidade: ativo, passivo e 
patrimônio lpatrimônio lííquido;quido;
expressa, tambexpressa, tambéém, as origens e aplicam, as origens e aplicaçções de ões de 
recursos, conforme figura 1, a seguir citada;recursos, conforme figura 1, a seguir citada;
demonstra a equademonstra a equaçção fundamental do ão fundamental do 
patrimônio.patrimônio.



Equação básica da contabilidade

Fonte: (Santos ...[et al.], p.69).Fonte: (Santos ...[et al.], p.69).

ATIVO PASSIVO

Origens de recursos: capital de terceiros

Aplicações de recursos
Origens de recursos: capital próprio



Equação fundamental do patrimônio

Expresso na Expresso na teoria do proprietteoria do proprietááriorio, como , como 
aa mais antiga abordagem do patrimônio mais antiga abordagem do patrimônio 
llííquido. quido. 
Onde se diz que o Patrimônio LOnde se diz que o Patrimônio Lííquido quido 
pertence ao proprietpertence ao proprietáário:rio:

ATIVO - PASSIVO = PROPRIETÁRIO



Teoria da EntidadeTeoria da Entidade
–– De acordo com a De acordo com a teoria da entidade teoria da entidade éé preciso, antes preciso, antes 

de qualquer coisa, esclarecer que a entidade tem de qualquer coisa, esclarecer que a entidade tem 
uma vida distinta das atividades e dos interesses uma vida distinta das atividades e dos interesses 
pessoais dos proprietpessoais dos proprietáários de parcelas de seu rios de parcelas de seu 
capital.capital.

–– A entidade tem personalidade prA entidade tem personalidade próópria. pria. 
–– A teoria da entidade A teoria da entidade éé baseada na seguinte equabaseada na seguinte equaçção:ão:

Equação básica da contabilidade

ATIVO = PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Variações patrimoniais

DefiniDefiniççãoão

–– Para Braga (1999, p. 62):Para Braga (1999, p. 62):

•• O patrimônio de uma empresa O patrimônio de uma empresa éé formado com um fim formado com um fim 
determinado e, desde seu indeterminado e, desde seu iníício, vai sofrendo uma scio, vai sofrendo uma séérie de rie de 
mutamutaçções. Tais mutaões. Tais mutaçções ões –– aumentativas e diminutivas aumentativas e diminutivas ––
podem ocorrer em elementos ativos, passivos e na situapodem ocorrer em elementos ativos, passivos e na situaçção ão 
llííquida patrimonial.quida patrimonial.



Variações patrimoniais

Os fatos administrativos ocorridos na gestão Os fatos administrativos ocorridos na gestão 
organizacional geram variaorganizacional geram variaçções patrimoniais de ões patrimoniais de 
carcarááter qualitativo e/ou quantitativo.ter qualitativo e/ou quantitativo.
–– As variaAs variaçções de carões de carááter qualitativo são as variater qualitativo são as variaçções ões 

originadas dos fatos permutativos ou originadas dos fatos permutativos ou 
compensativos, provenientes das transacompensativos, provenientes das transaçções que ões que 
não alteram o valor da situanão alteram o valor da situaçção lão lííquida.quida.

–– As variaAs variaçções de carões de carááter quantitativo são as variater quantitativo são as variaçções ões 
originadas dos fatos modificativos, cujas transaoriginadas dos fatos modificativos, cujas transaçções ões 
alteram o valor da situaalteram o valor da situaçção lão lííquida.quida.



Variações patrimoniais

ClassificaClassificaçção das variaão das variaçções patrimoniais ões patrimoniais 
qualitativasqualitativas
–– Permutativas, ouPermutativas, ou
–– CompensativasCompensativas
ClassificaClassificaçção das variaão das variaçções quantitativasões quantitativas
–– Modificativas aumentativasModificativas aumentativas
–– Modificativas diminutivasModificativas diminutivas
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