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Fundamentos de Contabilidade

O Patrimônio

Direitos - são valores que a empresa tem para 

receber de terceiros. 

Terceiros, neste caso, correspondem a todas 

as pessoas que se relacionam com a empresa, 

como os clientes. 

Origem dos Direitos

• vendas de mercadorias a prazo, 

• vendas a prazo de outros bens ou serviços,

• outras transações, como aluguel de bens móveis ou 

imóveis, 

• empréstimos de dinheiro efetuados a terceiros etc
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Fundamentos de Contabilidade

O Patrimônio

Direitos -

aparecem registrados nos livros contábeis da 

empresa com o nome do elemento 

representativo do respectivo direito, seguido 

da expressão “a receber”.

ELEMENTOS EXPRESSÃO

Duplicatas

Promissórias

Aluguéis          

a Receber

a Receber

a Receber
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Fundamentos de Contabilidade

O Patrimônio

Obrigações -

são valores que a empresa tem a pagar para 

terceiros. 

Terceiros são: 

fornecedores, bancos, empregados, governo etc.

Origem das Obrigações

• compras de mercadorias a prazo, 

• compras a prazo de outros bens ou serviços,

• outras transações, como aluguel de bens móveis ou 

imóveis, 

• empréstimos captados em estabelecimento bancário
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Fundamentos de Contabilidade

O Patrimônio

Obrigações -

aparecem registrados nos livros contábeis da 

empresa com o nome do elemento 

representativo da respectiva obrigação, 

seguido da expressão “a pagar”.

ELEMENTOS EXPRESSÃO

Duplicatas

Promissórias

Aluguéis  

Salários

Impostos        

a pagar

a pagar

a pagar

a pagar

a pagar
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Fundamentos de Contabilidade

Representação Gráfica do Patrimônio

Patrimônio representado por meio de um

gráfico em forma de “T”
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Fundamentos de Contabilidade

Representação Gráfica do Patrimônio

O “T”, como vemos, tem dois lados: no esquerdo, colocamos 

os bens e os direitos; e no direito, as obrigações

ATIVO PASSIVO

Bens

Caixa(dinheiro)

Estoque de Mercadorias

Móveis e Utensílios 

Direitos

Duplicatas a receber

Promissórias a Receber 

Obrigações

Duplicatas a Pagar

Aluguéis a Pagar

Impostos a Pagar

Salários a Pagar
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Fundamentos de Contabilidade

Representação Gráfica do Patrimônio

Patrimônio

Componentes 

Ativos

Componentes 

Passivos

O lado esquerdo do 

gráfico é chamado lado 

positivo, pois os bens e os 

direitos representam, para 

a empresa, sua parte 

positiva (é o que ela tem 

efetivamente – bens; e o 

que ela tem pra receber –

direitos).

• O lado direito é o lado 

negativo, pois as obrigações 

representam a parte 

negativa da empresa (é o 

que ela tem para pagar).
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Fundamentos de Contabilidade

O Patrimônio

Situação liquida patrimonial

é a diferença entre o Ativo (bens e direitos) e o Passivo 

(obrigações).

Por que estudar as situações liquidas do patrimônio? 

Patrimônio Liquido, juntamente com os bens e direitos e 

obrigações, 

Formará a representação gráfica do patrimônio, 

permitindo que o total do lado esquerdo seja igual ao total do 

lado direito, dando-lhe forma de equação. 
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Fundamentos de Contabilidade

O Patrimônio

Situação liquida patrimonial

Caso 1

Ativo maior que o Passivo

Exemplo:

Bens..............................................................200

Direitos.........................................................100

Obrigações....................................................180

Neste caso, teremos:

. Ativo (bens + direitos).........................(+) 300

. Passivo (obrigações)...........................(-)  180

. Diferença...............................................(+) 120
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Fundamentos de Contabilidade

Situação liquida patrimonial 

Caso 1 - Ativo maior que o Passivo

No gráfico representativo do patrimônio, a situação líquida 

patrimonial deve ser colocada sempre do lado direito. 

Ela é somada ou subtraída das obrigações, de modo que... 

...iguale o lado do Passivo ao lado do Ativo, 

mantendo o equilíbrio entre os dois lados, dando ao gráfico 

forma de equação
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Fundamentos de Contabilidade

Situação liquida patrimonial

Caso 1  - Ativo maior que o Passivo

ATIVO PASSIVO

Bens...........................200

Direitos......................100

Total...........................300

Obrigações....................180

(+) Situação Líquida.....120

Total...............................300

Neste caso, a situação líquida poderá ser denominada de situação 

líquida positiva; situação líquida ativa ou situação líquida superavitária
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O Patrimônio

Situação liquida patrimonial

Caso 1

Ativo maior que o Passivo

Exemplo:

Bens.............................................................200

Direitos.........................................................100

Obrigações...................................................180

Suponhamos que o proprietário dessa empresa, neste momento, 

decida liquidá-la:

(+) vendendo os bens ao preço que custaram, apurará R$ 200; 

(+) recebendo todos os direitos no valor de                    R$ 100

(-) pagando todas as obrigações no valor de                   R$ 180 

SALDO------------------------------------ R$ 120

corresponde à situação líquida superavitária
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Fundamentos de Contabilidade

O Patrimônio

Situação liquida patrimonial

Caso 2

Ativo menor que o Passivo

Exemplo:

Bens..............................................................200

Direitos.........................................................100

Obrigações...................................................340

Neste caso, teremos:

. Ativo (bens + direitos).........................(+) 300

. Passivo (obrigações)...........................(-)  340

. Diferença...............................................(-)    40
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Situação liquida patrimonial

Caso 2  - Ativo menor que o Passivo

ATIVO PASSIVO

Bens...........................200

Direitos......................100

Total...........................300

Obrigações....................340

(+) Situação Líquida.... - 40

Total................................300

Neste caso, a situação líquida pode ser denominada de situação líquida 

negativa, situação líquida passiva; situação líquida deficitária ou ainda, 

de passivo a descoberto
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O Patrimônio

Situação liquida patrimonial

Caso 2

Ativo menor que o Passivo

Exemplo:

Bens..............................................................200

Direitos.........................................................100

Obrigações...................................................340

Suponhamos que o proprietário dessa empresa, neste momento, 

decida liquidá-la:

(+) vendendo os bens ao preço que custaram, apurará R$ 200; 

(+) recebendo todos os direitos no valor de                    R$ 100

(-) pagando (??) todas as obrigações no valor de          R$ 340 

Saldo deficitário  (insuficiente)                R$ - 40

corresponde à situação líquida deficitária
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O Patrimônio

Situação liquida patrimonial

Caso 3

Ativo igual ao Passivo

Exemplo:

Bens..............................................................200

Direitos.........................................................100

Obrigações....................................................300

Neste caso, teremos:

. Ativo (bens + direitos).........................(+) 300

. Passivo (obrigações)...........................(-)  300

. Diferença..............................................          0
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Situação liquida patrimonial

Caso 3  - Ativo igual ao Passivo

ATIVO PASSIVO

Bens...........................200

Direitos......................100

Total...........................300

Obrigações....................300

Total...............................300
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Fundamentos de Contabilidade

O Patrimônio

Exercício para fixação de conceitos

Caixa                                    $ 200

Móveis e Utensílios            $ 300

Duplicatas a Pagar             $ 170

Veículos                                $ 30

Salários a Pagar                   $ 20

Duplicatas a Receber          $ 70

Represente graficamente o Balanço Patrimonial e apresente a 

situação líquida deste exemplo



20

Fundamentos de Contabilidade

O Patrimônio Líquido

Exercício Resolvido

ATIVO PASSIVO

Caixa...............................200

Móveis e Utensílios.......300 

Veículos...........................30

Duplicatas a receber.......70

Total................................600

Duplicatas a Pagar ...........170

Salários a Pagar .................20

Sub-Total............................190

(+) Situação Líquida ..........410

Total ...................................600
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O Patrimônio

Exercício para fixação de conceitos (2)

Veículos                                $ 4.000

Móveis e Utensílios             $ 2.000

Máquina e equipamentos    $1.000

Caixa                                     $ 1.000

Promissórias a Pagar          $ 2.000

Duplicatas a Pagar               $ 7.000

Impostos a Pagar                 $ 5.000

Títulos a Receber                  $  500

Aluguéis a Receber               $  500

Represente graficamente o Balanço Patrimonial e apresente a 

situação líquida deste exemplo
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O Patrimônio Líquido

Exercício Resolvido (2)

ATIVO PASSIVO

Caixa...............................1000

Móveis e Utensílios.......2000 

Máquinas e Equipam.....1000

Veículos..........................4000

Títulos a receber.......      500

Alugueis a receber          500

Total...............................9000

Duplicatas a Pagar ....... 7000

Promissórias a Pagar ....2000

Impostos a Pagar ...........5000

Sub-Total......................14.000

(-) Situação Líquida .....- 5000

Total ................................9000
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Classifique os elementos constantes do quadro a seguir em:

1. Bens ou direitos ou obrigações

2. Positivo ou negativo

3. Ativo ou passivo

alugueis a pagar obrigação negativo passivo

alugueis a receber

armário de aço

biblioteca

carnês a receber

casa

clientes

computadores

dinheiro

duplicatas a pagar

diuplicatas a receber

fornecedores

imóveis
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Fundamentos de Contabilidade

Classifique os elementos constantes do quadro a seguir em:

1. Bens ou direitos ou obrigações

2. Positivo ou negativo

3. Ativo ou passivo

Impostos a pagar

instalações

prateleiras

promissórias a pagar

salários a pagar

veículos
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O Patrimônio Líquido

É o quarto grupo de elementos patrimoniais que completa 

o Balanço Patrimonial

ATIVO PASSIVO

Bens

Caixa(dinheiro)

Estoque de Mercadorias

Móveis e Utensílios 

Direitos

Duplicatas a receber

Promissórias a Receber 

Obrigações

Duplicatas a Pagar

Aluguéis a Pagar

Impostos a Pagar

Salários a Pagar

Patrimônio Líquido

1. Capital

2. Reservas

3. Prejuízos acumulados
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O Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido

1. Capital

Importância cedida, geralmente em dinheiro, pelo 

proprietário de uma empresa para iniciar o seu negócio

Opções: Dinheiro ; Dinheiro e outros bens como móveis, 

veículos, utensílios , mercadorias etc

Durante a vida normal da empresa poderá ser aumentado 

com novos valores (sócios ou lucros)

2. Reservas

Parcela dos lucros destinadas a investimentos (ampliação 

das instalações e outros fins)

3. Prejuízos acumulados

Corresponde ao resultado negativo apurado pela empresa 
na movimentação do patrimônio
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O Patrimônio Líquido

Patrimônio Líquido

3. Prejuízos acumulados

Corresponde ao resultado negativo apurado pela empresa 

na movimentação do patrimônio

No Final do Exercício...

Prejuízo - pode ser pago pelo titular ou sócios. Pode ser 

compensado com lucros de exercícios futuros.

Lucro – Impostos, contribuição social; compensar 

prejuízo apurado em exercícios anteriores; participação 

de empregados, administradores; reservas; distribuição 

aos acionistas e outros elementos do Patrimônio 

Líquido que serão vistos adiante.


