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O objeto delimita o campo de abrangência de uma ciência, tanto nas ciências formais 

quanto nas factuais, das quais fazem parte as ciências sociais. Na Contabilidade, o 

objeto é sempre o PATRIMÔNIO1 de uma Entidade, definido como um conjunto de 

bens, direitos e de obrigações para com terceiros, pertencente a uma pessoa física, a 

um conjunto de pessoas, como ocorre nas sociedades informais, ou a uma sociedade 

ou instituição de qualquer natureza, independentemente da sua finalidade, que pode, 

ou não, incluir o lucro.  

O essencial é que o patrimônio disponha de autonomia em relação aos demais 

patrimônios existentes, o que significa que a Entidade dele pode dispor livremente, 

claro que nos limites estabelecidos pela ordem jurídica e, sob certo aspecto, da 

racionalidade econômica e administrativa. 

No ambiente atual de constantes mudanças, cada dia torna-se mais difícil o processo 

de tomada de decisão qualitativa. O conhecimento que a Contabilidade tem do seu 

objeto está em constante desenvolvimento como, aliás, ocorrem nas demais ciências 

em relação aos respectivos objetos. Por esta razão, deve-se aceitar como natural o 

fato da existência de possíveis componentes do patrimônio cuja apreensão ou 

avaliação se apresenta difícil ou inviável em determinado momento. 2 

 

                                                           
1
 LIMA, Arievaldo Alves de Lima. CONTABILIDADE GERAL. LTC / ESTACIO DE SÁ: Rio de janeiro, 2ª edição 

2008. Consulte na versão digital  http://www.grupoempresarial.adm.br/contab_geral/prof_lima.htm   

2
 Os gestores precisam de dados confiáveis que os auxiliem na tomada de decisões daí surge à 

contabilidade articulada, através do registro e análise de atos e fatos econômicos da organização 
através da contabilidade de custos, financeira e gerencial. Consulte meu Livro impresso - 
CONTABILIDADE ARTICULADA. Pod Editora: Rio de Janeiro, 2ª edição, 2012. 
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• Aspectos qualitativos da informação. 3 
 

Compreensibilidade 

A informação contábil deverá ser prontamente entendida pelos seus usuários, 

presumindo-se que eles já possuam razoável conhecimento do negócio e suas 

relações, das transações econômicas e da contabilidade. Além disso, o usuário deverá 

ter capacidade de estudar e inferir com diligência sobre esses demonstrativos. 

 

Relevância 

A relevância da informação está relacionada ao evento examinado. Em Contabilidade, 

toda informação que possibilite a realização de estimativas ou que permita confirmar 

outras estimativas anteriormente feitas, facilitará a tomada de decisão. 

 

Sumarização 

Representa uma das principais características dos demonstrativos contábeis. Os 

demonstrativos podem expressar grande quantidade de informações, sumarizando 

transações e situações com modelagem definida por regras sintáticas e semânticas. A 

sumarização é amplamente vinculada à relevância e a compreensibilidade. 

 

Confiabilidade 

A informação contábil deve ser confiável a ponto de o usuário acreditar que ela 

representa adequadamente os eventos, as transações e as condições econômicas e 

financeiras de uma entidade. Três elementos são fundamentais para uma informação 

confiável: a representatividade do fenômeno que se pretende espelhar, a possibilidade 

de verificação e a neutralidade. 

                                                           
3 Por aspecto qualitativo do patrimônio entende-se a natureza dos elementos que o compõem, como 

dinheiro, valores a receber ou a pagar expressos em moeda, máquinas, estoques de materiais ou de 
mercadorias, etc.  
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Comparabilidade 

O significado de qualquer informação, especialmente de dados quantitativos, depende 

da relação que podemos estabelecer com outra variável ou critério. A comparabilidade 

é composta por dois elementos: a uniformidade e a consistência. 

 

Materialidade 

É exercida diariamente por aqueles que tomam decisões contábeis e pelos auditores 

que efetuam julgamentos sobre a correção dos relatórios financeiros. Na 

materialidade, as avaliações são, basicamente, de natureza quantitativa. A natureza da 

transação quase sempre afeta a resposta, ou seja, um item pode ser de valor 

insignificante no meio de transações rotineiras, mas, poderá ser importante se estiver 

ocorrendo pela primeira vez, em circunstâncias anormais. 

 

Cabe, finalmente, observar o atributo quantitativo, cujo desenho se refere à expressão 

dos componentes patrimoniais em valores, o que demanda que a Contabilidade4 

assuma posição sobre o que seja "Valor", porquanto os conceitos sobre a matéria são 

extremamente variados.  

Do Patrimônio deriva o conceito de Patrimônio Líquido, mediante a equação 
considerada como básica na contabilidade:  

 

 

                                                           
4
 Veja sinopse vídeo do autor  http://www.youtube.com/user/grupoadm10#p/a/f/1/uUTdcIwAwsA  


