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Definições. 
 
Ato administrativo => Atitude tomada pela gestão da empresa que 
não afeta o patrimônio, no momento em que é tomada. 
Não será registrado na contabilidade, quando ocorrido. 
Por exemplo: contratação de empregados, assinatura de contrato 
de aluguel, concessão de aval, entre outros. 
Poderão em momento futuro afetar o patrimônio ou não. 
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Fato contábil => Fato que altera o patrimônio da companhia de 
maneira qualitativa ou quantitativa.  
Cria a necessidade de registro contábil. 
Exemplos: Compra de mercadorias, pagamento de aluguel e 
pagamento de despesas, entre outros. 
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Alguns autores diferem fato contábil de fato administrativo. Para 
estes, o segundo surge da intenção da administração. Já o 
primeiro pode ou não decorrer da intenção do administrador. Mas 
para a grande maioria são expressões sinônimas. 
 



Classificação dos fatos contábeis (fatos administrativos). 
 
Os fatos contábeis são classificados das seguintes formas: 
permutativos, modificativos ou mistos (compostos). 
 
Permutativos => São fatos que não afetam de forma quantitativa 
o valor do patrimônio liquido, ou seja, não alteram o valor do 
patrimônio líquido. 
 Estes fatos podem decorrer de 5 combinações. 
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a) A A  
                    Recebimento de duplicatas. 
 
Aumenta o ativo caixa e diminui o ativo duplicatas a receber. 
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b) A P  
  Compra de mercadorias a prazo. 
 
Aumenta o ativo mercadorias e aumenta a dívida da empresa. 
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c) A P  
  Pagamento de duplicatas. 
 
Diminui o ativo caixa e diminui a dívida da empresa. 
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d) P P  
   Novação de dívidas. 
 
Diminui uma dívida da empresa e surge outra dívida em seu lugar. 
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e) PL  PL  
  Constituição de reservas de lucros. 
 
Diminui a conta lucros acumulados e surge outra conta no 
patrimônio líquido denominada de reserva de lucros. 
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