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- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 
  
 A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido mostra 
as variações ocorridas nas Contas do Patrimônio Líquido, 
evidenciando os saldos iniciais, os ajustes de exercícios 
anteriores, a correção monetária, os aumentos de Capital, as 
reversões de reservas, o Lucros Líquido do Exercício e sua 
destinação, além dos saldos finais das respectivas contas que 
compõem o Patrmônio Líquido das empresas. 
 Essa Demonstração financeira está prevista no parágrafo 
segundo do artigo 186 da Lei 6.404/76. 
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 § 2° - A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social 
e poderá ser incluída na Demonstração das  Mutações do 
Patrimônio Líquido, se elaborada e publicada pela Companhia. 
  
 Como vemos, a Lei das Sociedades por Ações permite que a 
empresa opte por elaborar a Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido em substituição à Demonstração de Lucros ou 
Prejuízos Acumulados. Entretanto, a partir de 1985, as 
sociedades anônimas de capital aberto ficaram obrigadas, por 
recomendação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a 
elaborar essa demonstração, ficando dispensadas da elaboração 
da Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. 
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 Informação a ser apresentada na demonstração das mutações 
do patrimônio líquido, segundo o CPC 35 (R1) são:  
106. A entidade deve apresentar a demonstração das  mutações 
do patrimônio líquido conforme  requerido no item 10. A 
demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui as 
seguintes  informações:  
(a) o resultado abrangente do período, apresentando sep 
aradamente o montante total  atribuível aos proprietários da 
entidade controlado ra e o montante correspondente à  
participação de não controladores;  
(b) para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da 
aplicação retrospectiva ou da  reapresentação retrospectiva, 
reconhecidos de acordo com o Pronunciamento Técnico  CPC 23 – 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro;  
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(c) (eliminada);  
(d) para cada componente do patrimônio líquido, a conci liação do 
saldo no início e no final do período, demonstrando-se  
separadamente as mutações decorrentes:  
(i) do resultado líquido;  
(ii) de cada item dos outros resultados abrangentes; e  
(iii) de transações com os proprietários realizadas na condição de 
proprietário,  
demonstrando separadamente suas integralizações e a s 
distribuições realizadas, bem como modificações nas participações 
em controladas que não implicaram perda do controle.  
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Informação a ser apresentada na demonstração das mutações do 
patrimônio líquido ou nas notas explicativas  
 
106A. Para cada componente do patrimônio líquido, a entidade 
deve apresentar, ou na demonstração das mutações do 
patrimônio líquido ou nas notas explicativas, uma análise dos 
outros resultados abrangentes por item. 
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106B. O patrimônio líquido deve apresentar o capital social, as 
reservas de capital, os ajustes de avaliação patrimonial, as reservas 
de lucros, as ações ou quotas em tesouraria, os prejuízos 
acumulados, se legalmente admitidos os lucros acumulados e as 
demais contas exigidas pelos Pronunciamentos Técnicos emitidos 
pelo CPC.  
107. A entidade deve apresentar, na demonstração da s mutações do 
patrimônio líquido ou nas notas explicativas, o montante de 
dividendos reconhecidos como distribuição aos proprietários durante 
o período e o respectivo montante dos dividendos por ação.  
108. Os componentes do patrimônio líquido referidos no item 106 
incluem, por exemplo, cada classe de capital integralizado, o saldo 
acumulado de cada classe do resultado abrangente e a reserva de 
lucros retidos.  
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 As alterações no patrimônio líquido da entidade entre duas 
datas de balanço devem refletir o aumento ou a redução nos 
seus ativos líquidos durante o período. Com a exceção das 
alterações resultantes de transações com os proprietários agindo 
na sua capacidade de detentores de capital próprio (tais como 
integralizações de capital, reaquisições de instrumentos de 
capital próprio da entidade e distribuição de dividendos) e dos 
custos de transação diretamente relacionados com tais 
transações, a alteração global no patrimônio líquido durante um 
período representa o montante total líquido de receitas e 
despesas, incluindo ganhos e perdas, gerado pelas atividades da 
entidade durante esse período.  
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Exemplo de DMPL: 
                     Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
                                          2015                                 Em R$ 
                      
                         Capital Social       Reservas       Lucros              Total 
                                                                        Acumulados         
Saldo Inicial       125.000,00          75.000,00      45.000,00      245.000,00 
Aumento de Capital 60.000,00         (40.000,00)   (20.000,00)            – 
Distrib. de Divid.             –                          –          (15.000,00)      (15.000,00) 
Lucro do Exerc.        –                          –            27.000,00         27.000,00 
Saldo Final        185.000,00          35.000,00     37.000,00       257.000,00 
                



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
   

IMPORTANTE: Os dados para a elaboração dessa demonstração 
são extraídas do Livro Razão. 

QUESTÃO: Analísta Judiciário –  Contabilidade  –  TRT  21ª.  
Região (RN) – CESPE –  2010  -  Julgue  os  itens  
subsequentes,  relativos  aos demonstrativos   contábeis   
previstos   para   empresas   submetidas  às normas da Lei n.º 
6.404/1976 e alterações posteriores. 
 
Se uma empresa elaborar e publicar a demonstração das 
mutações do patrimônio líquido, pode incluir nesse documento a 
demonstração de lucros e prejuízos acumulados. 
 
                    (   ) Certo                    (   ) Errado 


