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2.3. Patrimônio Líquido 
Neste grupo você encontra as contas que representam o 

Patrimônio Líquido: 
Capital Social 
Reservas de Capital 
Ajuste de Avaliação Patrimonial 
Reservas de Lucros 
( - ) Ações em tesouraria 
( - ) Prejuízos Acumulados 
 
OBS: As contas deste grupo representam os capitais próprios. 
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  Reservas de Capital 
 São gerados por valores recebidos dos proprietários ou de 

terceiros. Esses valores, em sua essência, são receitas, não 
sendo tratados, porém, como tais, pois não transitam, por 
contas de resultado. 

De acordo com o art. 182 da Lei 6.404/76, temos as 
seguintes Reservas de capital: 
- Reserva de ágio na emissão de ações 
- Reserva de alienação de partes beneficiárias 
- Reserva de alienação de bônus de subscrição 
- Reserva de correção monetária do capital realizado  
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Ajuste de Avaliação Patrimonial 
Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, 

enquanto não computadas no resultado do exercício em 
obediência ao regime de competência, as contrapartidas de 
aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do 
ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo 
(valor de mercado), nos casos previstos na Lei 6.404/76 ou, em 
normas expedidas pela CVM.   
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Reservas de Lucros 
De acordo com a Lei 6.404/76, são reservas de Lucros: 

- Reserva Legal (art. 193) 
- Reserva Estatutária (art. 194) 
- Reservas para Contingências (art. 195) 
- Reserva de Incentivos Fiscais (art. 195-A) 
- Reserva de Retenção de Lucros (art. 196) 
- Reserva de Lucros a Realizar (art. 197) 
- Reserva especial (art. 202) 
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Prejuízos Acumulados 
Se o resultado do exercício apurado ao fim do exercício social 

for lucro líquido, este entrará na conta Lucros Acumulados ou na 
conta Prejuízos Acumulados. No primeiro caso, após entrar 
naquela conta, o lucro será totalmente distribuído entre as 
reservas de lucros, os dividendos a pagar aos acionistas e, 
eventualmente, para aumento do capital social, ficando a conta 
lucros acumulados com saldo zero. No entanto, se a entrada do 
lucro líquido for na conta prejuízos acumulados, a qual possui 
saldo devedor, só poderá haver distribuição para reservas de 
lucros do valor remanescente do lucro líquido após a absorção 
integral desse prejuízos. Isso também é valido para a distribuição 
de dividendos. 
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Ações em Tesouraria 
Uma companhia pode adquirir, no limite do saldo de lucros 

acumulados e reservas, exceto reserva legal, parte de suas 
próprias ações e mantê-las em tesouraria para revenda futura. 

De acordo com o parágrafo 5º. do art. 182 da Lei 6.404/76, as 
ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como 
dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem 
dos recursos aplicados na sua aquisição. Além disso, com base no 
art. 30 da mesma lei, a companhia não pode negociar com as 
próprias ações, mas as ações em tesouraria são uma dessas 
exceções a essa restrição. 
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• Contas Extra-patrimoniais ou de Compensação 
A Lei 6.404/76, e suas alterações, não contemplam essas 

contas, porém dispõe que os ônus reais constituídos sobre 
elementos do Ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras 
responsabilidades eventuais ou contingentes sejam indicados, na 
apresentação do Balanço, em Notas Explicativas. 

O Conselho Federal de Contabilidade aprovou Norma Brasileira 
de Contabilidade NBC T 2.5, através da Resolução CFC 612, de 
17.12.1985, que torna obrigatória a escrituração das Contas de 
Compensação. 
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A finalidade dessas contas é controlar os atos administrativos 
relevantes que possam afetar futuramente a Situação Patrimonial 
da empresa. 

 
Quando, por exemplo, a empresa assina contrato com uma 

companhia seguradora, o valor segurado  deve ser registrado 
através das Contas de Compensação. 
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Exemplo de Contas Extra-patrimoniais 
 
- Compensação do Ativo 
Seguros Contratados 
Títulos em Cobrança 
 
- Compensação do Passivo 
Contratos de Seguros 
Endossos para Cobrança 
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Agente da Polícia Federal – 2012: 
 bancos          40.000 
 créditos a receber       25.000 
 despesas de aluguéis        8.000 
 empréstimos a pagar      38.500 
 receitas de serviços       34.000 
 despesas de água, luz e telefone   15.000 
 estoque de material de consumo   20.000 
 móveis e utensílios       12.000 
 veículos          24.000 
 capital          73.500 
 despesas com material de consumo    2.000 
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Considerando que os dados acima, em reais, correspondem ao 
encerramento do primeiro exercício financeiro de determinada 
entidade, julgue os itens consecutivos, acerca da composição do 
balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício 
dessa entidade. 
 (   ) A demonstração do resultado do exercício apresentou 
prejuízo de R$ 11.000,00. 
 (   ) Os ativos e passivos somam, respectivamente, R$ 
121.000,00 e R$ 38.500,00. 

E 

X 


