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Atos e Fatos - Parte 1 

• Fatos Modificativos 
São os fatos que, necessariamente, alteram o valor do 

Patrimônio Líquido para mais (no caso de Receita) ou para 
menos (no caso de Despesa). Quando a alteração é para mais 
chama-se Fato Modificativo Aumentativo, quando é para 
menos chama-se Fato Modificativo Diminutivo (–A, –PL) 
(+A, +PL) (–P,+PL)  (+P, –PL)  
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(Adaptada)  Uma controladora qualquer teve uma duplicata 
de seu aceite totalmente perdoada pela empresa Outros LTDA. 
Dessa forma, para a empresa controladora ocorreu um fato: 
  
a) Permutativo 
b) Misto aumentativo 
c) Misto diminutivo 
d) Modificativo diminutivo 
e) Modificativo aumentativo 
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• Fatos Mistos ou Compostos 
Ocorre um fato misto com a união de um fato permutativo 

e um fato modificativo aumentativo ou diminutivo. 
Quando ocorre um fato permutativo junto com um fato 

modificativo aumentativo, temos um fato misto aumentativo.  

   Quando ocorre um fato permutativo junto com um fato 
modificativo diminutivo, temos um fato misto diminutivo. 
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Exemplos de Fatos Mistos: 

Quando ocorre um fato permutativo junto com um fato 
modificativo diminutivo, temos um fato misto diminutivo.  
( +A, –A , –PL ) ( +A, –A , +PL ) (–A, –P, +PL) (–A, –P, 
+PL)   
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Contabilização de Fatos na Fase Inicial  
Conceitos Iniciais: 
•CAPITAL NOMINAL – Capital  registrado por uma firma ou 
empresa individual. Pode também representar o Capital Inicial da 
Pessoa Jurídica. O mesmo que Capital Social. 
•CAPITAL INICIAL – Investimento inicial do(s) proprietário(s) de 
uma empresa. (o mesmo que Capital Social). 
•CAPITAL SOCIAL – Capital  registrado no Órgão competente em 
nome da Sociedade. O mesmo que Capital Subscrito. 



Atos e Fatos - Parte 2 

•CAPITAL SUBSCRITO – Capital pelo qual os sócios se obrigam perante a 
entidade, no ato da assinatura do contrato ou estatuto social (o mesmo que 
Capital Social, o mesmo que Capital Nominal). 
•CAPITAL REALIZADO (INTEGRALIZADO) – Parte do Capital subscrito 
efetivamente realizada, pelos sócios ou acionista. O mesmo que Capital 
Social ou Nominal se realização à vista. 
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CAPITAL A REALIZAR (A INTEGRALIZAR) – Parte que falta ao 
componente de uma entidade para cobrir em dinheiro ou outro 
bem ou direito a participação pelo qual se obrigou na 
constituição do Capital Social. Tem saldo devedor, mas por força 
de Lei está classificado no PL como conta retificadora deste. 
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Na fase de constituição de uma empresa, podemos considerar 
dois momentos: 
•Constituição do Capital: momento em que o proprietário 
providencia o registro da empresa nos órgãos competentes a fim 
de dotá-la de personalidade jurídica (o registro se dá pelo 
arquivamento, no órgão, do contrato social ou Estatuto). 
•Realização ou Integralização do Capital: momento em que o 
proprietário entrega para a empresa, como pagamento do 
Capital que constituiu (subscreveu) no Contrato ou Estatuto, seja 
dinheiro ou outros bens ou direitos. 
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OBS.: À Luz da Lei 6.404/76, em seu art. 182, diz que 
deverão estar discriminados na conta Capital Social o montante 
subscrito pelos sócios ou acionistas e, por dedução, a parcela 
ainda não realizada, vejamos: 

Patrimônio Líquido (PL) 
Capital Social 
 Subscrito 
 ( - ) a Realizar (a Integralizar) 
 ( = ) Realizado (Integralizado) 
A observação supra-aludida faz menção à integralização de 

Capital a prazo, ou seja, permanecerá uma parcela do Capital a 
Realizar. Quando os proprietários integralizam todo o capital, a 
conta Capital a Integralizar desaparece. 
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Considerações Importantes sobre os Fatos Administrativos: 
 
- Fatos Permutativos: Somente contas Patrimoniais. 
 
- Fatos Modificativos: 1 conta patrimonial, 1 ou mais de 

resultado. 
 
- Fatos Mistos: 2 ou mais contas patrimoniais, 1 ou mais de 

resultado.  
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(Adaptada) Enumere a segunda coluna de acordo com a 
primeira e marque a alternativa correta: 
  
1. Fato administrativo permutativo. 
2. Fato administrativo composto. 
3. Ato administrativo. 
4. Fato administrativo modificativo. 
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( ) Salários 
  a Caixa .................................................. R$ 5.000 
( ) Veículos 
  a Bancos c/Movimento ...........R$ 1.000 
  a Caixa .................................R$ 5.000 
  a Títulos a Pagar ....................R$ 3.000 R$ 9.000 
( ) Diversos 
          a Bancos c/ Movimento 
  Duplicatas a Pagar ................R$ 7.000 
  Juros ...................................R$    500 R$ 7.500 
( ) Mercadorias em Consignação 
  a Consignatários .................................. R$ 5.000 
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Alternativas: 
 
a) 4-1-3-2 
b) 4-1-2-3 
c) 4-2-1-3 
d) 3-4-2-1 
e) 1-2-4-3 


