
 
Anexo IV 

Metas Fiscais 
IV.4. 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: 

 
R$ milhões 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
POSIÇÃO ATÉ VARIAÇÃO SOBRE 

EXERCÍCIO ANTERIOR 
31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

(a) – (b) (b) – (c) 
(a) (b) (c) 

Patrimônio/Capital Social 124.855 1.183.413 762.533 (1.058.557) 420.880 
Reservas 2.910 8.247 7.545 (5.337) 702 
Ajustes de Avaliação Patrimonial 270 263 110 6 154 
Resultados Acumulados (9.939) (9.454) (8.837) (485) (617) 
Resultado do Exercício (2.718) (836) (1.828) (1.882) 992 
Resultados de Exercícios 
Anteriores 

(7.221) (8.618) (7.009) 1.397 (1.610) 

TOTAL 118.096 1.182.469 761.350 (1.064.373) 421.119 
 
A evolução do item Patrimônio/Capital Social no exercício de 2013 deveu-se principalmente aos 
seguintes fatos ocorridos nas entidades da Administração Direta, Fundos, Autarquias e Fundações: 

1) o resultado do exercício somou cerca de R$ 280 bilhões; 
2) os ajustes de exercícios anteriores destas entidades somaram cerca de R$ 217 bilhões; 
3) reavaliação de ativos da ordem de R$ 50 bilhões; e 
4) reversão de reservas da ordem de R$ 134 bilhões. 

 
Em 2014, as principais movimentações do item Patrimônio/Capital Social foram: 

1. impacto negativo pelo reconhecimento da provisão atuarial do Regime Próprio da 
Previdência Social – RPPS dos servidores civis da União, cerca de R$1,20 trilhão; 

2. impacto positivo de R$ 200 milhões referente ao resultado do exercício; 
3. impacto positivo de aproximadamente R$48 milhões de ajustes de exercícios anteriores 

referente a reavaliações de bens móveis e intangíveis; 
4. impacto negativo de R$ 5 bilhões de ajustes de exercícios anteriores relacionados a 

redução ao valor recuperável de bens móveis e intangíveis. 
 
Considerando o disposto no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP, o 
reconhecimento dos resultados acumulados e, consequentemente, de suas composições (resultado do 
exercício e ajustes de exercícios anteriores), da Administração Direta, Fundos, Autarquias e Fundações 
ocorre na conta Patrimônio/Capital Social.  
 
Dessa maneira, a variação percebida na conta Patrimônio está diretamente relacionada ao reconhecimento 
da provisão atuarial do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS dos servidores civis da União. O 
impacto do reconhecimento da provisão atuarial foi de R$1,20 trilhão. O resultado do exercício, que 
representa o resultado do confronto entre variações ativas e passivas apurado na Demonstração das 
Variações Patrimoniais - DVP impactou positivamente o Patrimônio em R$ 200 milhões (R$281,8 
milhões em 31 de dezembro de 2013).  
 
Além do reconhecimento da provisão atual do RPPS, o Patrimônio também foi impactado por ajustes de 
exercícios anteriores relacionados à reavaliação e reduções ao valor recuperável de bens, conforme pode 
ser observado nas tabelas a seguir: 
 
 
 



  R$ milhares 
REAVALIAÇÕES 

AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES 
POSIÇÃO ATÉ VARIAÇÃO SOBRE 2013 

31/12/2014 
(a) 

31/12/2013 
(b) 

(a) - (b) % 

Bens Móveis 44.386 91.465 -47.079 -51% 

Bens Intangíveis 3.626 1.019 2.607 256% 

TOTAL 48.012 92.484 -44.472 -48% 

Fonte: SIAFI/Secretaria do Tesouro Nacional. 
 

R$ milhares 

REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL 
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES 

POSIÇÃO ATÉ VARIAÇÃO SOBRE 2013 

31/12/2014 
(a) 

31/12/2013 
(b) (a) - (b) % 

Bens Móveis 5.038.230 329.338 4.708.892 1430% 

Bens Intangíveis 356 78 278 355% 

TOTAL 5.038.587 329.416 4.709.170 1430% 
Fonte: SIAFI/Secretaria do Tesouro Nacional 

 
A conta Resultado Acumulados, por sua vez, contempla apenas o resultado das empresas estatais 
dependentes. 
 


