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RESUMO: O trabalho elaborado neste artigo científico visa compreender como o 

patrimônio público tem uma ampla diversidade, onde que se trata de vários fatores 

profissionais. Para que possa atuar nesta devida área, o profissional deve ter a 

graduação em ciências contábeis. Um contador pode atuar em diversas áreas, como 

por exemplo: balanço patrimonial, patrimônio público, imposto de renda e entre 

outros. O assunto mais tratado neste trabalho seria o balanço patrimonial, onde que 

é dividido em bens, direitos e obrigações. Através desses dados, podemos calcular 

seu patrimônio líquido, sendo de pessoas (físicas ou jurídicas). Sendo que pessoas 

físicas seriam, pessoas normais (com cadastro de pessoa física) e pessoas jurídicas, 

seriam empresas, constituídas com mais de uma pessoa. Temos o objetivo de 

esclarecer a importância desses assuntos, onde que as pessoas devem ser 

atualizadas sobre o devido modo de utilização, com a finalidade de poder esclarecer 

como está sendo sua riqueza, se deve melhorar em devido aspectos, e a 

importância de fazer diariamente devidas atividades para melhormente de sua 

riqueza patrimonial. 

PALAVRAS – CHAVES: Patrimônio Público, Balanço Patrimonial, Pessoas Físicas 

e Jurídicas, Saldo de Riqueza. 

ABSTRACT: The work done in this scientific paper aims to understand how the 

public patrimony has a wide range, where it is several professional factors. In order to 

act in this area due, the professional must have a degree in accounting sciences. An 
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accountant can work in several areas, such as: balance sheet, public assets, income 

tax and others. The more subject matter in this work would be the balance sheet, 

where it is divided into assets, rights and obligations. Through these data, we can 

calculate your net worth, being of persons (natural or legal). Since individuals would 

be normal people (with individual registration) and corporations would be companies, 

consisting of 

more than one person. We aim to clarify the importance of these issues, where 

people should be updated on the proper way to use in order to be able to clarify how 

this is their wealth, should be improved in due respects, and the importance of daily 

due melhormente activities for its rich heritage. 

KEYWORDS: Public Equity, Balance Sheet, individuals and companies, Wealth 

Balance.  



 

 
 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente tema deste artigo é a contabilidade pública onde o patrimônio é o 

conjunto de bens, direitos e obrigações vinculadas a uma pessoa ou a uma entidade 

demostrado a partir das demonstrações patrimoniais.  

Entre os bens, direitos e obrigações os direitos são aqueles que representam 

créditos, tanto de curto quanto de longo prazo, as obrigações às dívidas das 

entidades e as demonstrações patrimoniais são as formas em que são 

demonstradas as informações de entrada e saída geradas pela contabilidade. 

O Patrimônio Público tem uma grande importância devido as suas 

demonstrações que auxiliam o desenvolvimento e a tomada de decisões de uma 

pessoa física ou pessoa jurídica. Assim fazendo com que a entidade que está sendo 

prestados serviços possa tomar sua decisão de melhor forma possível. Ou seja, 

através dos dados apresentado para a entidade contábil, são feitas as 

demonstrações contábeis, extraindo os dados e relações do indivíduo ou empresa. 

Através disso, podendo calcular seu balanço patrimonial, sabendo se está de acordo 

com os princípios contábeis.  

O patrimônio público está relacionado a todos os conceitos de atividades, 

sendo eles individuais e empresariais. Todos esses indivíduos necessitam do 

trabalho de um contábil, para que possa usar os princípios contábeis, utilizados para 

cálculos do patrimônio líquido, imposto de renda, etc. O profissional contábil, 

necessita saber de todos os dados do indivíduo, podendo fazer claramente o cálculo 

necessário. O contador tem a finalidade de resolver questões relativas, criação e 

gestão de riquezas. 

O objetivo é fornecer informações contábeis e respeito dos patrimônios das 

entidades de forma útil e relevante para que seus usuários possam tomar decisões. 

Para que possa ser feita o patrimônio de determinada pessoa (física ou jurídica), 

devemos saber seus bens, são bens moveis, imóveis, tangíveis e intangíveis. 

        Através desses dados podemos calcular seu ativo e passivo, onde que 



 

 
 

 
 

devemos obter um balanço patrimonial, uma igualdade de valores, ambos o ativo e 

passivo, dando os mesmos dados no ativo e passivo obtemos o balanço patrimonial. 

Obtendo o balanço patrimonial, podemos saber quais são nossas duplicatas a 

pagar, bens e duplicatas a receber. Para saber nosso patrimônio, devemos mostrar 

todos nossos dados a um contador, que fará o balanço, ou seja, devemos fazer 

regularmente o balanço patrimonial? 

Dependendo do comprometimento da entidade (física ou jurídica) seguindo o 

princípio da continuidade a entidade deveria enviar dados para um profissional 

contábil para o fornecimento da informação do balanço patrimonial. 

O objetivo geral deste trabalho tem a finalidade de tratar sobre diversos 

assuntos, os quais estão interligados ao patrimônio público. Sendo que será tratado 

numa ampla diversidade. O patrimônio público tem a finalidade de demonstrar 

resultados para seus clientes, esse resultado é extraído através da retirada dos 

dados de seus bens, duplicatas a receber e duplicatas a pagar. Sendo que o 

patrimônio de uma pessoa (física ou jurídica) se equilibra com o crédito e débito. Sua 

função é determinar se o indivíduo tem mais riqueza ou menos riqueza, dentre outas 

funções.  

O objetivo específico seria qualificar resultados para seus clientes, onde que 

envolve dados detalhados, envolvendo seus bens, direitos e obrigações e 

fornecendo os relatórios contábeis, que são o balanço patrimonial, demonstração de 

resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, 

demonstração de fluxo de caixa, entre outros. Onde que iremos debater sobre o 

assunto do patrimônio público, suas normas, ativo e passivo, bens, direitos, 

obrigações, balanço patrimonial, entre outros conceitos. 

Contudo, o patrimônio público conceitua-se de suas formas de colocação, 

obrigações exigidas pelas normas, a transparência de dados que devemos expor 

aos clientes, demonstrando com clareza os relatórios de resultados, entre outros 

assuntos.  

 



 

 
 

 
 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
1.1 Patrimônio Público 

 

O Patrimônio por seu conceito é considerado como conjunto de bens, 

direitos e obrigações, onde que pertence a pessoa jurídica ou física. Sendo que para 

saber meu patrimônio devo somar os bens mais direitos, subtraindo por obrigações. 

Bens: são coisas uteis que dispõem de pessoas ou empresa para atingir seus fins, 

exemplo um veículo. Direitos: são valores da entidade que está em posse de outrem, 

exemplo uma duplicata a receber. E obrigações: são dividas da entidade para 

terceiros, exemplo um financiamento. 

Cada bens, direitos e obrigações são divididos em tangíveis, intangíveis, 

moveis e imóveis. Sendo que através desse fator podemos classifica-los em uma 

tabela e até mesmo fazer um balanço patrimonial. O balanço patrimonial é dividido 

em ativo e passivo, significando o equilíbrio, ou seja, o balanço patrimonial é a 

demonstração contábil destinada a evidenciar, quantitativa e qualitativamente, numa 

determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. 

 

Patrimônio em seu conceito clássico é considerado como o conjunto de 
bens, direitos e obrigações, pertencentes a pessoa física ou jurídica. A 
interpretação real desse conceito [...] possuídos por uma pessoa física ou 
jurídica. A variação patrimonial é a alteração de valor, de qualquer elemento 
do patrimônio público, por alienação, aquisição, dívida contraria, dívida 
liquidada, depreciação ou valorização, amortização, superveniência, 
insubsistência, efeitos da execução orçamentaria e resultado do exercício 
financeiro. Incorporação é a agregação de novos elementos ao patrimônio 
público e podem originar-se de forma ativa ou passiva. (KOHAMA, 2010, 
p.174). 
 

O Patrimônio Público em seu conceito amplo são os bens e direitos 

indivisíveis sem proprietário pertencentes a todos sendo físico ou jurídico. “Numa 

acepção mais ampla [...] patrimônio público, é o conjunto de bens e direitos que 

pertence a todos e não a um determinado indivíduo ou entidade” (GARCIA, 2014).  

O Patrimônio Público se entende por seus direitos, bens e obrigações. Sendo 

que através desses dados, podemos ter o resultado de nosso patrimônio líquido.                                                   



 

 
 

 
 

 Patrimônio Público - é o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou 
intangíveis, onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, 
mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador 
ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente à 
prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades do 
setor público e suas obrigações. (BUGARIM; CAVALCANTE, 2008 p.3) 
 

São bens tudo o que possui valor econômico e pode ser convertido em 

dinheiro, são coisas uteis capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das 

empresas. Os bens classificam-se em: bens móveis, bens imóveis, bens tangíveis e 

bens intangíveis. Os bens fazem parte do ativo (patrimônio bruto). 

Bens móveis são aqueles que podem ser removidos por si próprios ou por 

outras pessoas. Exemplos: máquinas, equipamentos, estoque, moveis, utensílios, 

entre outros. 

 
São móveis os bens suscetíveis de movimento, ou seja, os que podem ser 
transportados de um lugar para o outro sem se danificarem. 
No caso dos materiais de construção, enquanto não utilizados, são móveis. 
Ao se incorporarem definitivamente no imóvel adquirem esta condição, ou 
seja, transformam-se em bem imóvel, readquirimos condição de móvel na 
demolição. A exceção é o navio que, apesar de móvel, é considerado imóvel 
para efeitos legais por conta de seu alto valor. (MEIRA, 2012). 

 
Bens imóveis são aqueles vinculados ao solo, que não podem ser retirados 

sem destruição e danos. Exemplos: prédio, construções, arvore, entre outros. 

 

No caso dos materiais de construção, enquanto não utilizados, são móveis. 
Ao se incorporarem definitivamente no imóvel adquirem esta condição, ou 
seja, transformam-se em bem imóvel, readquirimos condição de móvel na 
demolição. A exceção é o navio que, apesar de móvel, é considerado imóvel 
para efeitos legais por conta de seu alto valor. 
Bens imóveis, dividem-se por natureza (o solo e o espaço aéreo), por 
acessão (construções, as sementes lançadas à terra e tijolos fixados ao 
solo), destinação (utensílios agrícolas, máquinas de uma indústria e quadros 
numa parede) e por lei (penhor agrícola, direitos reais sobre imóveis, direito 
à sucessão aberta e as apólices de dívida públicas inalienáveis). (MEIRA, 
2012). 
 
 

Bens tangíveis são os bens que apresentam uma forma física, são palpáveis, 

visíveis. Exemplos: prédio e veículos. De acordo com o pesquisador “Bens tangíveis 

da empresa são os bens de propriedade da empresa que são concretos, que podem 

ser tocados. São os imóveis, as máquinas, os estoques, etc. (capital físico e 

financeiro).” (MUSA, 2006). 



 

 
 

 
 

Bens intangíveis são bens incorpóreos, não são palpáveis, não constituem 

matéria. Exemplos: marca de uma empresa, cargos e patentes, clientela, entre 

outros. 

Bens intangíveis são as propriedades da empresa que, ao contrário, são 
difíceis de ver, de se tocar, mas que se percebe: são suas marcas, a 
qualidade de sua administração, sua estratégia, sua capacidade de se 
comunicar com o mercado e com a sociedade, são valores e princípios 
morais, é a percepção de perenidade que ela transmite, é uma boa 
governança corporativa, sua capacidade de atrair e reter os melhores 
talentos, sua capacidade de inovação, seu estoque de conhecimentos, etc. 
Não vemos muita “Literatura” sobre bens intangíveis atualmente. Mas 
ninguém duvida que eles são tão ou mais importantes que os tangíveis. O 
conceito dos intangíveis está ligado àqueles que têm um negócio para 
durar. As gestões que cobram resultados rápidos, possivelmente não estão 
dando a importância devida aos intangíveis. (MUSA,2006). 
 

 

 
Os bens públicos são todos os tipos de bem onde toda e qualquer pessoa da 

nacionalidade local pode usufruir do mesmo. 

São considerados bens públicos: Os de uso comum do povo, como rios, 

mares, estradas, ruas e praças. Os de uso especial, como edifícios ou terrenos a 

serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal. Os 

domínicas que fazem parte das pessoas jurídicas de direito público. 

Os bens de uso comum do povo são os bens de todos de uma nação e são 

postas à disposição do povo de forma gratuita ou remunerada. Caracteriza-se como 

todos aqueles destinados ao uso direto e imediato do povo para uma formalidade, 

para dispositivo legal ou por resultados de fatos naturais. 

 

O bem de uso comum está afetado por sua própria natureza ou por lei, a 
uma utilização indistinta de todos os administrados, independentemente de 
qualquer ato administrativo que o anteceda. Sendo assim, a própria 
natureza dos bens públicos de uso comum, expressam o significado de 
serem bens que podem ser utilizados por todos concorrentemente, sendo 
necessário que a utilização do bem não prejudique os outros administrados. 
Ser utilizado de maneira igualitária por todos os administrados 
concorrentemente, sem danos aos demais, é que configura o bem como 
sendo de uso comum. (HERNANDES, PIEROBON. 2008)  
 



 

 
 

 
 

O uso direto dos bens é aquele q se faz pessoalmente e imediato quando se 

faz sem intermediário, como quando você vai a uma praça, lago, monumento, praia 

etc., e presencia imediatamente e pessoalmente sem nenhuma intermediação. 

Os bens de uso especial são aqueles que podem tanto ser de uso gratuito ou 

remunerado como bibliotecas onde pode haver bibliotecas, publicas gratuitas e 

também bibliotecas particulares, escolas, publicas gratuitas e também particulares, 

mas todos sob o auxílio e supervisão federal. São assim denominados por estarem a 

serviço público e constituírem uma utilidade pública. “Os bens de uso especial, tais 

como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 

administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas 

autarquias;” (SIDOU, 2015)   

2 METODOLOGIA  

 

 

O artigo em questão é uma pesquisa exploratório-descritiva onde não se 

conhece do tema e foi explorado assim explicando-o. Para Duarte, Vânia Maria do 

Nascimento (2016) “A pesquisa exploratória como o próprio nome indica, permite 

uma maior familiaridade entre o pesquisador e o tema pesquisado, visto que este 

ainda é pouco conhecido, pouco explorado”. Ainda para Duarte (2016) A pesquisa 

descritiva tem por objetivo descrever as características de uma população, de um 

fenômeno ou de uma experiência. Esse tipo de pesquisa estabelece relação entre as 

variáveis no objeto de estudo analisado. Variáveis relacionadas à classificação, 

medida e/ou quantidade que podem se alterar mediante o processo realizado. 

  Para alcançar nosso objetivo utilizou-se de pesquisas virtuais e pesquisas 

em livros, explicando a contabilidade pública em algumas de suas variações e 

formas. 

  O procedimento utilizado neste trabalho foi à pesquisa bibliográfica, que 

define o método de organização onde se inicia com o conceito, seguido das 

características e logo após os exemplos, os anexos e as referências bibliográficas. A 

pesquisa bibliográfica é o passo inicial na construção efetiva de um tema de 

investigação, quer dizer, após a escolha de um tema é necessário fazer uma revisão 



 

 
 

 
 

bibliográfica do tema proposto, essa pesquisa a seguir da escolha de um método 

mais apropriado. 

Além de auxiliar na definição dos objetivos da pesquisa científica, a revisão 

bibliográfica também contribui nas construções teóricas, nas comparações e na 

validação de resultados de trabalhos de conclusão de curso e de artigos científicos. 

(MEDEIROS; TOMASI, 2008). 

A revisão bibliográfica é a base que sustenta qualquer pesquisa científica. 

Acredite: algumas horas a mais na biblioteca podem poupar alguns meses de 

trabalho no laboratório ou a campo. Para proporcionar o avanço em um campo do 

conhecimento é preciso primeiro conhecer o que já foi realizado por outros 

pesquisadores e quais são as fronteiras do conhecimento naquela (Vianna, 2001). 

Como tema principal deste artigo foi utilizado a contabilidade pública, o 

patrimônio público que tem por definição o conjunto de bens e direitos públicos de 

valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, pertencentes aos entes da 

administração pública direta e indireta.  

Teremos a função de operacionalizar esse tema de forma institucional, onde 

que trataremos os conceitos básicos que um contador necessita para realizar 

devidas atividades. Onde que o patrimônio líquido é instrumental para pessoas 

(físicas ou jurídicas). Foram buscados conceitos de autores, realizando um trabalho 

exploratório-descritiva, com a fundamentação de poder desenvolver um trabalho 

dinâmico e de uma forma clara de entendimento. Todos os dados conceituados tem 

uma finalidade de instrumentar o leitor, criando um fácil entendimento. Tratamos de 

uma explicação clara e dinâmica, onde que foram tratados diversos assuntos, como, 

patrimônio líquido, balanço patrimonial, bens, direitos, obrigações, entre outros 

assuntos. Com o objetivo de conscientizar as pessoas (físicas ou jurídicas) sobre 

devidos conhecimentos que devem ser tomados. 

Os estudos elaborados neste trabalho deveriam ser aplicados com mais 

frequência no cotidiano das pessoas (físicas ou jurídicas), pois tem uma finalidade 

importante para saber sobre determinadas riquezas produzidas, através do 

levantamento de dados, sendo calculado o seu balanço patrimonial, imposto de 

renda, entre outros. Temos que fortalecer essa tese, pois fazendo devidos 



 

 
 

 
 

procedimentos necessários, podemos saber como esta se desenvolvendo nosso 

bem. Através desses procedimentos, a pessoa (física ou jurídica) saberá se deve 

mantêm determinada atividade, ou buscar procedimentos para melhorar seu 

desenvolvimento, gerando lucros maiores. Devemos divulgar a importância de 

determinados procedimentos, pois assim, as pessoas (física ou jurídica) poderão ter 

um conhecimento maior sobre as devidas atividades que devem ser elaboradas, 

criando um lucro superior. Sendo que esses métodos de elaboração de descoberta 

de lucro da pessoa (física ou jurídica), são elaborados por profissionais contadores, 

que fazem cálculos necessários, conforme as necessidades, ou dúvidas das 

pessoas (física ou jurídica). 

Esses dados levantados foram de pesquisa qualitativa, onde está mais 

relacionada no levantamento de dados sobre as motivações de um grupo, em 

compreender e interpretar determinados comportamentos, a opinião e as 

expectativas dos indivíduos de uma população. É exploratória, portanto não tem o 

intuito de obter números como resultados, que possam nos indicar o caminho para 

tomada de decisão correta sobre uma questão problema. Sendo que neste trabalho, 

foram pesquisados conteúdos de livros acadêmicos, sites acadêmicos, sites 

populares, discursam entre alunos do tema e entre outras fontes. 

A pesquisa qualitativa é indicada quando há a necessidade de entender a 

percepção do cliente quanto a um novo produto, compreender a escolha de voto dos 

eleitores, analisar o modo de trabalho da concorrência, indicar as melhores ações 

para uma campanha de marketing, etc.   

 
A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 
mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 
uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem 
qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de 
pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua 
especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria. Assim, os 
pesquisadores qualitativos recusam o modelo positivista aplicado ao estudo 
da 32 ......EAD vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer 
julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a 
pesquisa (GOLDENBERG, 1997, p. 34). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSOES 

 



 

 
 

 
 

  
A expressão Contabilidade é uma expressão abrangente, que oferece 

diversas aberturas conceituais e nem sempre conhecidos pelos próprios 

profissionais da área. Um destes campos de atuação e de suma importância, que foi 

até algum tempo atrás ignorado por muitos profissionais é o da Contabilidade 

Pública. Entretanto, hoje a Contabilidade Pública assume um papel importante no 

âmbito das diversas doutrinas de Contabilidade. 

Por isso que Jair Cândido da Silva e Edílson Felipe Vasconcelos em Manual 

de Execução Orçamentária e Contabilidade Pública (2003, P.13) nos diz: 

 
Contabilidade Pública é o ramo da Contabilidade Geral, que tem como 
finalidade o controle e a disponibilização de informações relativas à 
execução orçamentária, financeira e patrimonial da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, suas Autarquias e Fundações.  
 

De outra parte, em contraposição à Contabilidade Pública temos uma 

Contabilidade Privada, mais conhecida como Contabilidade Comercial ou 

Empresarial, regida pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76 e modificada 

pela 11.638/07).  

Por sua vez Diana Vaz de Lima e Róbison Gonçalves de Castro Lima (2003, 

P.13), nos trazem o seguinte conceito. 

: 
A Contabilidade Pública é o ramo da Contabilidade, que tem por objetivo 
aplicar os conceitos, Princípios e Normas Contábeis na gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial dos Órgãos e Entidades da 
Administração Pública, e, como ramo da Contabilidade, oferecer à 
sociedade, de maneira transparente e acessível, o conhecimento amplo 
sobre a gestão da coisa pública. 

 

Nessa conceituação os autores já procuram associar a Contabilidade 

Pública dentro dos Princípios Contábeis e Normas Contábeis (“Compliance”) como já 

fazem as entidades de Direito Privado.  

Contabilidade Pública se define como sendo o ramo da contabilidade que 

registra, controla e demonstra a execução dos orçamentos, dos atos e fatos da 

fazenda pública e o patrimônio público e suas variações. Sendo que á vários temas 

relacionados a contabilidade pública. Um de seus pontos mais informativo seria o 



 

 
 

 
 

patrimônio público, onde que é feito um relatório encima dos bens, direitos e 

obrigações. Sendo que o patrimônio público é feito para pessoas (física ou jurídica).  

Consideram-se serviços públicos o conjunto de atividades e bens que são 

exercidos ou colocados à disposição da coletividade, visando abranger e 

proporcionar o maior grau possível de bem-estar social ou “da prosperidade pública”. 

(KOHAMA, 2003). 

O termo patrimônio, de maneira geral, pode ser entendido como sendo o 

conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a pessoas físicas e jurídicas, 

sendo resultado da soma dos bens e direitos pertencentes ao ativo da instituição, 

subtraindo-se pelas obrigações que representam o passivo da mesma. (KOHAMA, 

2009) 

Os bens de uso comum do povo podem ser entendidos como aqueles postos 

à disposição da coletividade de forma gratuita ou remunerada, conforme legislação 

específica, não podendo ser inventariados e nem alienados (KOHAMA, 2009) 

Porém, Meirelles (2008) afirma que anteriormente à definição de patrimônio, 

deve-se observar o conceito de bem, uma vez que este é amplo e abrange tudo 

aquilo que tem valor econômico ou moral e que seja suscetível de proteção jurídica, 

sendo que se tratando de entidades públicas, o mesmo pode ser definido como o 

conjunto de todas as coisas corpóreas ou incorpóreas que pertençam ao mesmo. 

De acordo com relatórios levantados na pesquisa, esses autores tem a 

respectiva opinião sobre o assunto pesquisado. Sendo que o resultado do 

patrimônio público, é retirado dos bens, direitos e obrigações. Através desses dados 

retirados, posso saber qual é seu lucro, se é um lucro maior ou lucro menor. 

Nesse sentido, chega-se a uma definição interessante sobre patrimônio 

público exposto por Kohama (2009), o qual diz que:  

“O patrimônio público compreende o conjunto de bens, direitos e obrigações, 

avaliadas em moeda corrente, das entidades que compõem as administrações 

públicas”. 

  Porém, a contabilidade pública tem a finalidade de demonstrar relatórios, 

dados, exames e entre outros. Com intuito de ajudas as pessoas (Física ou 

Jurídica), contribuindo para suas decisões, através das demonstrações contábeis.



 

 
 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O Balanço Patrimonial é a representação gráfica do patrimônio. No Balanço 

constam os valores do Ativo, do Passivo e do Patrimônio Líquido em determinado 

momento (na data em que o balanço for elaborado, ou “levantado”, como se 

costuma dizer).  

 É a principal demonstração contábil. Reflete a Posição Financeira em 

determinado momento, normalmente no fim do ano de um período prefixado. É como 

se tirássemos uma foto da empresa e víssemos de uma só vez todos os bens, 

valores a receber e valores a pagar em determinada data.  

 A contabilidade pública tem vários fatores de utilização, onde que são 

utilizados em determinados critérios, para determinação de patrimônio público, 

imposto de renda, balanço patrimonial, entre outros. Devemos diariamente buscar 

um profissional contador para que possa fazer determinadas atividades para 

pessoas (físicas ou jurídicas), sendo que essas atividades fornecem resultados para 

comprovação de dados e resultados positivos ou negativos. Sendo que uma pessoa 

(física ou jurídica) esteja com uma renda baixa em determinada atividade, e não 

sabe onde que falta melhorar, para que possa ocasionar uma renda superior, deve 

buscar um contador para que possa demonstrar um relatório sobre as atividades 

ocorridas pela pessoa (física ou jurídica).  

 Através dos dados elaborados pelo contador, saberá onde que deve 

melhorar, para que possa ocasionar uma renda superior. O balanço patrimonial 

também serve para que a pessoa (física ou jurídica), saiba onde que está ocorrendo 

mais lucro para si. Sendo que através dos relatórios feitos, o contador consegue ver 

a atividade que mais está gerando riqueza para a pessoa (física ou jurídica).  

 Segundo Ludícibus (1985 p.153): Balanço Patrimonial é a demonstração 

contábil que tem por finalidade apresentar a situação patrimonial da empresa em 

dado momento. Por esse motivo é tecnicamente chamado de “Balanço Patrimonial”. 

 Sendo que em um balanço patrimonial sempre haverá dois lados, o ativo e 



 

 
 

 
 

passivo, onde que no ativo é a representação dos bens e direitos de uma pessoa 

(física ou jurídica) e o passivo é a demonstração de suas obrigações, onde que uma 

pessoa (física ou jurídica) deve arcar com as dívidas. Ou seja, devemos fazer 

diariamente um relatório contábil, procurar um profissional e buscar esclarecer 

dúvidas, onde que possa favorecer seu patrimônio e aumentar sua riqueza, achando 

os pontos essenciais que devem ser melhorados, e adquirindo um melhoramento 

para a pessoa (física ou jurídica).   
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