
Anexo IV 

Metas Fiscais 

IV.3. Evolução do Patrimônio Líquido 
 (Art. 4o, § 2o, inciso III, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000) 

 

O Patrimônio Líquido – PL reflete, em termos monetários, a situação 
patrimonial líquida da União, ou seja, representa a diferença entre o “Ativo Real” e o “Passivo 
Real”. O quadro abaixo apresenta a estrutura atual do PL: 

  POSIÇÃO ATÉ 
VARIAÇÃO SOBRE 

EXERCÍCIO ANTERIOR 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

(a) – (b) (b) – (c) 

(em R$ milhões) 

  (a) (b) (c) 

Patrimônio Social/Capital Social 762.532,78 16.599,65 581.761,19 745.933,12 -565.161,54 
Reservas 7.545,45 5.484,84 4.907,07 2.060,61 577,77 
Ajuste de Exercícios Anteriores - 4.956,00 - -4.956,00 4.956,00 
Ajustes de Avaliação Patrimonial 109,2 19,99 1,75 89,21 18,24 
Resultados Acumulados -8.836,96 854.645,47 -5.832,92 -863.482,43 860.478,39 
Resultado do Exercício -1.828,13 292.271,97 - -294.100,10 292.271,97 
Resultados de Exercícios Anteriores -7.008,83 562.373,51 - -569.382,34 562.373,51 

TOTAL 761.350,47 881.705,96 580.837,09 -120.355,49 300.868,87 

Fonte: SIAFI/Secretaria do Tesouro Nacional 

Até o exercício de 2010, o subgrupo “Patrimônio Social/Capital Social” continha 
a conta “Patrimônio”, que representava os valores do resultado acumulado da administração 
direta, das autarquias, fundações, fundos da administração indireta e de alguns fundos da 
administração direta, que compõem o patrimônio social da União. Em 2011, o resultado dessas 
entidades passou a ser apurado dentro do “Resultado do Exercício”, juntamente com as 
demais entidades. Porém, considerando o disposto no MCASP – Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público, em 2012, a contabilização dos resultados do período das 
Administrações Direta, Fundos, Autarquias e Fundações ocorreu na conta Patrimônio. 

A alteração da forma de contabilização foi a responsável pelo o incremento de 
quase R$746 bilhões no subgrupo “Patrimônio Social/Capital Social”, pois decorre do 
“Resultado do Período” dos órgãos e entidades dos tipos de administração citados acima. 

O item “Ajuste de Exercícios Anteriores” refere-se principalmente a registros 
referentes a mudanças de critérios contábeis e outros procedimentos sob orientação da 
Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União. O decréscimo de quase R$5 bilhões 
justifica-se pelo fato de que, ao final do exercício, o valor do item é transferido para o resultado 
do exercício em questão, procedimento esse que não foi executado no exercício anterior. 

No subgrupo “Resultados Acumulados” do “Patrimônio Líquido” verificou-se 
uma significativa diminuição decorrente de mudança de rotina contábil, conforme explicado 
acima. 

Ao longo do exercício, o item chamado “Resultado do Período” representa o 

resultado do confronto entre variações ativas e passivas apurado na Demonstração das 

Variações Patrimoniais – DVP. No processo de encerramento o resultado apurado no período, 

dentre outros valores, é transferido para os itens “Patrimônio” ou “Resultado do Exercício”, 

conforme o caso. 


