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Contabilidade Empresarial 

 

Disciplina do Segundo Período 

Cursos de Ciências Contábeis, Administração e 

Economia 

 

 

Universidade Candido Mendes 
Prof. Mônica Brandão 



Bibliografia  

• Obrigatória 
– Lei das Sociedades Anônimas 

Coleção Saraiva de Legislação 

Ano 2016 – R$ 60,00 (internet) 

– Pronunciamentos Contábeis – Para 

Pesquisa. (www.cpc.org.br/cpc) 

 

• Complementar Essencial 
 - Contabilidade Geral – Teoria e  

1000 questões – Ed Luiz Ferrari  

Editora Impetus.  - R$ 129,90 

(internet) 

 

 



Conteúdo Programático – Plano de Curso 

Revisão de contabilidade 

financeira 

• Reconhecimento e 

classificação das contas em 

patrimoniais e de resultado  

 

• Lançamentos contábeis 

envolvendo o conhecimento de 

origem e aplicação de recursos 

tanto para as contas integrais 

quanto para as contas 

diferenciais. 

 

Unidades do Programa 

1. Balanço Patrimonial 

conforme as exigências da 

Lei Societária. 

2. Demonstração do Resultado 

do Exercício conforme as 

exigências da Lei Societária. 

3. Estudo do Patrimônio 

Líquido 

4. Demonstração de Lucros e 

Prejuízos Acumulados. 

5. Demonstração das Mutações 

do Patrimônio Líquido 
 



Avaliações: 
P1 – Abril  

P2 -  Junho            É permitido consultar a Lei. 

P3 – Junho/Julho 



Contabilidade Empresarial 
 

Contabilidade e a Lei das 

Sociedades Anônimas – 

Conceitos Importantes. 
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Sociedades de Grande Porte 

• Considera-se de grande porte, a sociedade ou conjunto 

de sociedades sob controle comum que tiver, no 

exercício social anterior, ativo total superior a R$ 240 

milhões ou receita bruta anual superior a R$ 300 

milhões. 

• Aplicam-se a esse tipo de sociedade as disposições da 

Lei 6.404/76, mesmo não sendo as mesmas 

constituídas sob a forma de SA, no que tange 

escrituração, elaboração das demonstrações financeiras 

e a obrigatoriedade de auditoria independente por 

auditor registrado na CVM. (Art. 3º da Lei 11.638/07) 
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Companhia Aberta e Fechada 
• Art.4º – A Cia “é aberta ou fechada conforme os 

valores mobiliários de sua emissão estejam ou não 

admitidos à negociação no mercado de valores 

mobiliários”.  
– § 1º – Somente os valores mobiliários de 

emissão de Cia registrada na CVM podem ser 

negociados no mercado de valores 

mobiliários.  

– As ações em circulação no mercado não são 

aquelas de propriedade do acionista 
controlador. Art. 4-A §2º 



• Nenhuma emissão pública de ações será 

distribuída no mercado sem prévio registro 

na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 

Art. 19 da Lei 6.385/76 

– Considera-se aberta a Cia cujos valores 

mobiliários estejam admitidos à 

negociação na Bolsa ou no Mercado de 

Balcão. (Art. 22 da Lei 6.385/76).  
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Capital Social 

• Art. 5 - “O estatuto da Cia fixará o valor do capital social, 
expresso em moeda nacional”. 

 
• Art. 6 – “O capital social poderá ser modificado com 

observância dos preceitos desta lei e do estatuto social”. 
 
• Art. 7 - “O capital social poderá ser formado com 

contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens 
suscetíveis de avaliação em dinheiro”. 

 
• Art. 8 – A avaliação dos bens será feita por três peritos  ou 

por empresa especializada, nomeados em assembleia geral  
dos subscritores. 



UCAM - Prof. Mônica Brandão  10 

Modificação - Aumento do Capital Social 
• Art. 166 I, II, III e IV - O capital pode ser aumentado por 

deliberação da assembleia geral ordinária ou do conselho de 
administração de acordo com o estatuto, nos casos de emissão de 
ações dentro do limite autorizado, conversão de debêntures e partes 
beneficiárias em ações, por deliberação da assembleia geral sobre 
reforma do estatuo social. 

 
• Art. 168 - O estatuto social pode conter autorização para aumento 

de capital independentemente de reforma estatutária. 
 
• Art. 169 - O aumento mediante capitalização de lucros ou de 

reservas importará alteração do valor nominal das ações. 
 
• Art. 170 – Após a realização de ¾ do capital social, a Cia poderá 

aumentar o capital mediante subscrição pública ou particular de 
ações. 
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Reserva de Capital 

Art. 182, § 1, a) “a contribuição do subscritor que ultrapassar o valor 

nominal e a parte do preço de emissão das ações, sem valor 

nominal, que ultrapassar a importância destinada à formação do 

capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de 

debêntures ou partes beneficiárias” serão classificadas como 

reserva de capital. 
 

 Ex. A: Dois sócios subscrevem um capital no valor de R$ 40.000 cada, 

integralizando 100% do valor com depósito em conta corrente. Contudo, 

o segundo sócio integraliza o valor de R$ 50.000. 

 

  D. Banco    R$ 90.000 

  C. Capital Social    R$ 80.000  

  C. Reserva de Capital   R$ 10.000  
 

 



 

Ex B: A Cia Luz possuía um capital social no valor de R$ 

120.000 dividido em 100.000 ações. Ao emitir 10.000 novas 

ações no mercado, por R$ 1,30 cada, teve o valor depositado 

em conta corrente. 

– D. Banco   R$ 13.000 

– C. Capital Social          R$ 12.000 

– C. Reserva de Capital        R$   1.000 
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Direitos conferidos aos titulares 

• Das ações ordinárias – participações nos lucros (dividendos); 
direito de voto nas decisões tomadas nas assembleias gerais.  

 
• Das ações preferenciais – prioridade na distribuição de 

dividendos e no reembolso do capital (art. 109). (Esse tipo da 
ação não existe em Cia de capital fechado). Elas não podem 
ultrapassar a 50% do total das ações emitidas (art.15, 
parágrafo 2o). O direito ao voto só existirá caso a sociedade 
deixe de pagar dividendos por 3 anos consecutivos (art.111). 

 
• Atenção aos art. 80 e 106 (Constituição de uma S.A e as obrigações 

dos acionistas – integralização do capital) 
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Exercício Social 

Terá duração de um ano e a data do término será fixada no estatuto 
(Art. 175). 

 
Parágrafo único: “Na constituição da Cia e nos casos de alteração 

estatutária o exercício social poderá ter duração diversa”. 
 
Art. 179. Parágrafo único: “Cia em que o ciclo operacional tiver 

duração maior que o exercício social, a classificação no 
circulante e no não circulante terá por base o prazo desse 
ciclo”. 

 



• O período de um ano é o limite máximo, de acordo com 

a lei para a que as empresas publiquem seus relatórios, 

visando oferecer informações a seus usuários. Entretanto 

empresas fiscalizadas pela CVM são obrigadas a 

levantar os mesmo relatórios trimestralmente, mantendo 

seus usuários externos informados ao longo do exercício 

social sobre a situação empresarial financeiro-

econômica.  
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Exemplo de Exercício Social 

• Suponha que ao final do exercício social em Dez. 2010 a 

empresa tenha um saldo total de duplicatas a receber no valor de 

R$ 30.000 e que 40% do total refiram-se a direitos vencíveis até 

Dez. 2011 e que o restante tenha vencimento a partir de 2012. 

Para efeito de composição do Balanço teríamos no Ativo: 

 Circulante 

  Realizável a curto prazo 

   Duplicatas a receber R$ 12.000 

 

   Não-Circulante 

    Realizável a longo prazo 

    Duplicatas a receber R$ 18.000 
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Demonstrações Financeiras 

 

Ao final de cada exercício social, todas as Sociedades por Ações  

deverão elaborar as seguintes demonstrações financeiras  

(Art.176 e CPC 26): 

 
I. Balanço Patrimonial (Art. 179, 180 e 182) 

II. Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA) 
(Art. 186 – atenção ao § 2º) 

III. Demonstração do resultado do exercício (DRE) (Art. 187) 

IV. Demonstração dos fluxos de caixa (DFC) (Art. 188)(Art. 176 
– atenção ao § 6º) 

V. Demonstração do Valor Adicionado (DVA), se companhia 

aberta (Art. 188). 
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Complementações ao Art. 176 

• § 1º - As demonstrações devem ser publicadas com no mínimo 

dois anos consecutivos, o atual e o anterior. 
• § 2º - As contas semelhantes poderão ser agrupadas. Não se 

pode utilizar designações genéricas, como: diversas contas ou 

devedores diversos. 
• § 3º - As destinações do lucro devem ser registradas conforme 

as proposta da administração e aprovação pela assembléia geral. 
• § 4º - As demonstrações devem ser acompanhadas por notas 

explicativas e outros quadros analíticos que expliquem melhor a 

situação patrimonial e dos resultados do exercício. 
• § 6º - A Cia fechada poderá deixar de apresentar a DFC se o seu 

patrimônio líquido for inferior a R$ 2.000.000. 
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Balanço Patrimonial 

• Conceito – é uma  das demonstrações financeiras obrigatórias 

para as sociedades anônimas de capital aberto. Em sua 

estrutura são encontrados todos os bens, direitos (Ativo), 

obrigações (Passivo) que compõem o patrimônio de uma 

entidade e a riqueza da empresa (Patrimônio Líquido). 

 

• Objetivo – mostrar a situação financeira de uma empresa em 

um determinado período de tempo específico e informar a 

capacidade da companhia em gerar fluxo futuro de caixa. 

Através deste relatório pode-se indicar a capacidade de 

pagamento das dívidas, como também o grau de 

endividamento de uma empresa. 
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Ativo 
O CPC 00 (R1), item 4.4, diz que o Ativo é um recurso controlado 

pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se 
espera que fluam futuros benefícios para a entidade e deverá ter 
suas contas dispostas pela ordem de liquidez decrescente, nos 
seguintes grupos como determinado na Lei 6.404/76 (Art. 178 – 
parágrafo 1).  

 
I. Circulante 
        Disponibilidade (Art. 179 - I) 
         Realizável a Curto Prazo (Art. 179 - I) 
         Despesas Antecipadas (Art. 179 – I 
 
II. Não-Circulante 
        Realizável a Longo a longo prazo (Art. 179 – II) 
         Investimento (Art. 179 – III) 
         Imobilizado (Art. 179 – IV) 
         Intangível (Art. 179 – VI) 
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Ativo Circulante 

Neste grupo encontra-se as disponibilidades, os direitos realizáveis a 
curto prazo, os estoques (bens de revenda e de consumo) e as 
aplicações de recursos em despesas que irão vencer no próximo 
exercício social. (Art. 179 - I) 

 
– Disponibilidade 

• Caixa, Banco, Aplicações de Liquidez Imediata 
 

– Realizáveis a curto prazo 
• Duplicatas a receber 
• (-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa 
• Impostos a recuperar 
• Estoques 
• (-) Provisão para ajuste a valor de mercado 

 
– Despesas antecipadas 

• Seguros a vencer 
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Ativo Não – Circulante (Art. 179) 

• Realizável a Longo Prazo 
– Direitos realizáveis após o término do exercício social seguinte – 

período superior a 360 dias. 
– Empréstimos a coligadas ou controladas (Art. 243) 
– Empréstimos a diretores, acionistas e outros participantes do lucro 

da empresa 
– (-) Provisão com perdas prováveis 
 

• Investimento (bens que trazem renda para a empresa) participações 
societárias, bens e direitos que não se destinam à venda ou a manutenção 
da empresa e (-) provisão com perdas prováveis na realização de 
investimentos. 
 

• Imobilizado (bens tangíveis de uso e a (-) depreciação acumulada) 

 
• Intangível (bens incorpóreos de uso e a (-) amortização acumulada)  
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Contas Redutoras do Ativo Circulante e 
do Realizável a Longo Prazo 

• PAM – Provisão para ajuste ao valor de mercado. De acordo com a 

Lei 6.404/76, art. 183, II,  os estoques deverão ser avaliados pelo 

custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-

los ao valor de mercado, quando este for menor.  

 

• PCLD – Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa.  A nova 

redação dada ao Art. 183, I, b pela Lei 11.638/07 determina que as 

aplicações […] em direitos e títulos de créditos, classificados no 

AC e no RLP serão avaliadas pelo valor de custo de aquisição ou 

valor de emissão, […] ajustado ao valor provável de realização, 

quando este for inferior. 

 

• Ambos atendem aos princípios da prudência e competência. 
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Continuação 

• Duplicata Descontada – no desconto de um título de 

crédito comercial há a  transferência da posse e da 

propriedade do título. Contudo, a empresa negociadora 

está coobrigada, juntamente com os devedores a arcar 

com a dívida, c caso os devedores não paguem ao 

banco. A baixa da duplicata só será feita quando houve 

pagamento por parte do cliente.Caso o cliente não 

pague, o banco retirará o valor da conta corrente da 

empresa negociadora e passará os títulos para cobrança 

simples. 
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Contas Redutoras do Ativo Não 
Circulante – Invest, Imob, Intangível 

• Art. 183 parágrafo 2o 

• (CPC 27) Depreciação é o desgaste ocorrido nos bens 

corpóreos imobilizados, em função de:  

– Desgaste pelo uso – um taxi costuma rodar muitos 

quilômetros a mais do que um carro comum adquirido 

novo no mesmo ano. 

– Ação da natureza – um carro exposto ao sol, chuva e a 

maresia aparenta ser mais velho do que outro adquirido 

novo no mesmo ano. 

– Obsolescência – é a característica marcante nos 

computadores e celulares que se tornam 

tecnologicamente ultrapassados ano após ano. 
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Continuação 

• O termo depreciação é utilizado para bens corpóreos. Para 

intangíveis, utiliza-se o termo amortização, e para os recursos 

naturais, exaustão. 

 

• A depreciação é uma conta que vincula-se ao tempo de vida 

útil do bem, determinado pela SRF (Secretaria da Receita 

Federal). Se o bem tem vida útil de 5 anos, sua depreciação 

anual será de 20% ao ano. A depreciação acumula-se até o 

momento da venda do bem e não pode ultrapassar o tempo de 

vida útil estipulado pela SRF. O valor do desgaste deverá ser 

registrado mensalmente tendo como contrapartida uma conta 

de despesa com depreciação. 
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Exemplo de Depreciação 

Suponha que a empresa tenha adquirido no dia 01.02.2010, a vista, um veículo 

no valor de R$ 54.000 e que o mesmo seja utilizado pelo período de 8 hr 

por dia e que a SRF determine uma vida útil de 5 anos para veículos com 

tais características de uso. Se a empresa efetuou o levantamento das DFs 

em 30.07.2010, que tive de registro deveria ter sido feito? 

 
Pela compra: 

 D. Veículo 

 C. Banco conta movimento  R$ 54.000 

 

Pelo desgaste do uso: 

(54.000 / 5 anos = 10.800 a.a. / 12 meses = 900 a.m.) 6 meses de uso = 900 x 6m = 5.400 

  

 D. Despesa com depreciação 

 C. Depreciação Acumulada  R$ 5.400 
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Passivo  

 

  

 De acordo com o CPC 00 (R1) – item 4.4 - O Passivo é uma 

obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja 

liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade 

capazes de gerar benefícios econômicos. Logo, representa a 

origem dos recursos obtidos através de terceiros. Divide-se nos 

seguintes grupos, conforme a Lei 6.404/76 (art. 178, parágrafo 2): 

 

– Passivo Circulante 

– Passivo Não Circulante 

– Patrimônio Líquido 
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Passivo Circulante – Art. 180  

• Irão constar deste grupo todas as contas 

representativas de dívidas com terceiros com 

vencimento em até 360 dias após o fechamento do 

exercício social atual. 
– Fornecedores 

– Salários a pagar 

– Encargos sociais a recolher 

– Tributos a recolher 

– Empréstimo bancário 

– Contas a pagar 

– Dividendos a pagar 

– Participações estatutárias a pagar  
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Passivo Não-Circulante 

• Exigível a Longo Prazo – todas as contas 

representativas de dívidas com terceiros vencíveis 

num prazo superior a um exercício social e todos os 

empréstimos concedidos a proprietários e 

administradores. 
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 Composição do  
Patrimônio Líquido 

 
O CPC 00 (R1) define o PL como: é o interesse residual nos 

Ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus 

passivos e conforme o art. 182 da Lei Societária, divide-

se em: 

 

– Capital Social  

– Reserva de Capital 

– Ajuste de Avaliação Patrimonial 

– Reserva de Lucro 

– Ação em Tesouraria 

– Prejuízo Acumulado 
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Ajustes de Avaliação Patrimonial 

Ajustes de Avaliação Patrimonial - Art. 182 § 3º - São 

contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a 

elementos do Ativo e Passivo, em decorrência do valor justo. 

 

 

Valor Justo (definição retirada do glossário das normas 

internacionais de contabilidade) – “ é o valor pelo qual um ativo 

pode ser negociado, ou um passivo liquidado”. 
 



Exemplo: 

Suponha que um terreno esteja registrado por um valor de 

R$ 16.000, mas que foi avaliado a preço de mercado por 

R$ 18.000, o registro a ser feito será: 

   D. Terreno 

   C. Ajuste de avaliação patrimonial  R$ 2.000 

 

Mas, se ocorrer o contrário em termos de valor, teremos: 

   D. Ajuste de avaliação patrimonial  

   (conta redutora do PL) 

   C. Terreno        R$ 2.000 
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Ações em Tesouraria 

 De acordo com a Lei Societária no seu Art. 182, § 5º “as ações em 
tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedução da 
conta do PL”. Cabe lembrar que o ágio na emissão e a perda de 
valor na aquisição não circularão pelo resultado do exercício, 
mas diretamente no PL, como reserva de capital ou prejuízo 
acumulado. 

 
Conforme Instrução nº 10 da CVM – Art. 3º, 5º, 7º, 12º, as Cia 

abertas não poderão manter em tesouraria ações de sua emissão 
em quantidade superior a 5% de cada classe de ações em 
circulação no mercado. As ações mantidas em tesouraria não 
terão direito a voto e nem a recebimento de dividendos. 

 
 



Exemplo: 

Suponha que a empresa retire 1.000 ações, emitidas por 
R$ 6.000, de circulação e efetue um pagamento no valor 
de  R$ 7.300.  

 
 
  D. Ações em Tesouraria  R$ 6.000 
  D. Prejuízo Acumulado      R$ 1.300 
  C. Banco           R$ 7.300 
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Demonstração de Resultado do Exercício – Art. 
187 

• De acordo com os incisos da Lei, deverá mostrar: 

– A receita bruta de vendas deduzida das devidas deduções; 

– A receita líquida menos os custos envolvidos na venda e o 

Resultado Bruto Operacional; 

– O total das despesas operacionais deverá ser reduzido do 

resultado bruto, destacando o Resultado Operacional 

Líquido; 

– Este abatido ou acrescido das despesas ou receitas não 

operacionais, abatido ainda de outras receitas ou despesas 

operacionais deverá indicar o Resultado Antes da CSLL e 

do IR, que ao ser reduzido das devidas provisões e das 

participações estatuárias apresentará o Resultado Líquido do  

Exercício. 
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Estrutura da DRE 

• Receita Bruta de Vendas 
• (-) deduções 
• = Receita líquida de venda 
• (-) CPV; CSP ou CMV 
• = Resultado Bruto 
• (-) Despesas Operacionais (adm, comerciais, financeiras e 

outras) 
• = Resultado Operacional 
• (+/-) Outras receitas ou despesas 
• = Resultado antes da CSLL e do IR 
• (-) Prov. para CSLL e IR 
• (-) Participações estatutárias 
• = Resultado Líquido do Exercício 
• Lucro Líquido por ação = Lucro Líquido / nº de ações 
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Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 

• Criada pela Lei 7.689/89. Instituído pela União (art. 149 
e 195, I, c, da CF de 1988), visando financiar a 
seguridade social. 

• Empresas sujeitas à tributação com base no Lucro Real 
têm como base de cálculo o Resultado antes da CSLL 
acrescido de adições e reduzido de exclusões e 
compensações. 

• Adições – despesas não dedutíveis (excesso de 
depreciação, perdas prováveis, perda de equivalência 
patrimonial e despesas com brindes e alimentação de 
acionistas e administradores). 

• Exclusões – ganho de equivalência patrimonial, receita 
de dividendos, reversão de provisões e outros. 
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Imposto de Renda 

• Base de Cálculo – Lucro Real – Art. 247 do RIR/99 
•  = Lucro antes da CSLL e do IR +Adições – Exclusões  
 
• Adições: CSLL; despesas com multas; perdas 

prováveis; perda de equivalência patrimonial; 
alimentação com  os dirigentes e sócios; brindes; 
depreciação de bens de investimento. 

 
• Exclusões: ganho de equivalência patrimonial – 

participações estatutárias aos debenturistas e 
empregados. 
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Participações Estatutárias – Art. 187 e 189 

• Devem estar determinadas no estatuto da Cia e são 
concedidas aos debeturistas; empregados e administradores 
e partes beneficiárias, nesta ordem obrigatoriamente. 

• A base de cálculo é: 
 
Resultado antes das participações – prej. acumulados 
 
Os percentuais são aplicados de forma dedutiva. 

– = (RAP – prejuízo)= BC x % = a 
– =  (BC -a) x % = b 
– =  (BC – a – b) x% = c 
– Participações = a+b+c 
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Destinações do Lucro do Exercício – (Art. 192) 

Art. 191 – lucro do 
exercício é o resultado 
que remanescer depois 
de deduzidas as 
participações 
estatutárias. 

O lucro líquido encontrado 
na DRE deverá ser 
destinado para a 
constituição de 
reservas de lucro e 
distribuição do 
dividendo obrigatório. 

• O valor encontrado na 

conta ARE, após a 

constituição das 

participações 

estatutárias deverá ser 

levado a conta de lucros 

ou prejuízos 

acumulados para 

destinação em forma de 

reservas de lucro e 

dividendo. 
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Reservas de Lucro 

Art. 182, § 4º - são contas constituídas pela apropriação do lucro 

líquido do exercício da Cia. 

 

 

 Reserva Legal – Art. 193 

 Reserva Estatutária – Art. 194 

 Reserva para Contingência – Art. 195  

 Reserva de Incentivos Fiscais – Art. 195-A 

 Reserva de Retenção de Lucro – Art. 196 

 Reserva de Lucro a Realizar - Art. 197 
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Reservas e Retenção de Lucros 

• Art. 193 – A reserva legal 
é obrigatória de ser 
constituída com 5% do 
lucro líquido e não pode 
ultrapassar a 20% do 
capital social.  

 
 A Cia poderá deixar de 

constituí-la no exercício em 
que o seu montante acrescido 
do das reservas de capital 
exceder a 30% do capital 
social. 

• Art.194 – A reserva 
estatutária deverá ter 
de forma precisa a sua 
finalidade no estatuto, 
como o percentual do 
LL a ser destinado e o 
limite máximo 
estipulado à sua 
constituição. 
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Continuação 

• Art. 195 – A reserva para 
contingências, por proposta da 
administração e aprovação em 
assembleia geral, poderá 
destinar parte do LL a formação 
dela, com a finalidade de 
compensar, em exercícios 
futuros, a diminuição com a 
perda julgada provável, cujo 
valor possa ser estimado. A 
mesma deverá ser revertida no 
exercício em que ocorrer a 
perda ou quando não houver 
mais razão da sua constituição. 

• Art. 195-A – A reserva de 
incentivos fiscais é a 
parcela do LL decorrente de 
doações governamentais 
para investimentos, 
constando como conta 
redutora do Ativo ou receita 
diferida ou ainda como 
reserva de lucro se a 
assembleia geral determinar 
a sua exclusão da base de 
cálculo do dividendos 
propostos. 
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Continuação 

• Art. 196 – A reserva de 

retenção de lucro é a 

parcela do LL aprovada 

em assembleia geral, 

baseada em orçamento 

de capital para projetos 

de novos investimentos 

na Cia.  

• Art. 197 – A reserva de 

lucro a realizar é 

constituída com o 

objetivo de não 

distribuição da parcela 

dos dividendos que 

ultrapassar a parcela de 

LL realizada em termos 

financeiros. (Atenção 

aos II e III do Art. 202) 
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Dividendo Obrigatório – Art. 202 

• “ Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em 

cada exercício social, a parcela dos lucros estabelecidas no estatuto ou, 

se omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes 

normas: 

 

• I – metade do LL do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes 

valores:  

 a) a importância destinada à reserva legal; 

 b) a importância destinada à formação da reserva para contingências e 

reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores”. 

 

• §1º o estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem 

do lucro ou do capital social, desde que não sujeitem os acionistas 

minoritários ao arbítrio dos órgãos de administração e da maioria. 
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Dividendo Obrigatório – Cont. Art. 202 

II – “o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser 

limitado ao montante do LL que tiver sido realizado, desde que a diferença 

seja registrada como reserva de lucros a realizar”. 

 

III – “os lucros registrados na reserva de lucros a realizar quando realizados e 

se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, 

deverá ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização. 

 
§ 4º - o dividendos previsto deixa de ser obrigatório, caso os administradores 

comuniquem à assembleia geral ordinária ser o valor incompatível com a 

situação financeira da empresa. Neste caso, deverá ser constituída uma 

reserva especial, sendo revertida assim que a situação financeira de 

empresa permitir. 
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Observações com relação as reservas 

• O art. 199 determina que o saldo das reservas de lucro, 

“exceto as para contingência, de incentivos fiscais e de 

lucros a realizar, não poderá ultrapassar o valor do 

capital social”.  

• As outras que ultrapassarem o valor do capital deverão 

ser utilizadas na integralização do capital ou no 

aumento do capital ou na distribuição de dividendos 

obrigatórios. 
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Demonstração das Mutações do PL - DMPL 

• Informa a movimentação ocorrida nas contas ( Capital, 

Reservas de Capital, Reservas de Lucro, Prejuízos 

Acumulados) integram o PL a partir do saldo final do 

exercício anterior em comparação com o saldo final do 

exercício atual. 

• Embora está não seja a demonstração obrigatória pela 

Lei, ela ao ser levantada substitui a DLPA 

(Demonstração de lucros e prejuízos acumulados 

(art.186). Contudo, a Instrução da CVM 59/96 tornou 

a DMPL obrigatória para as SA abertas. 
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Estrutura Simples da DMPL 

Capital Soc.Res. De Cap.Res. De Luc. Luc. Acum Total

Saldo Inicial

Ajustes

Rev. De Res.

Aum. de Cap

Luc. do Exer.

Destinações

Res. De luc.

Dividendos

Saldo Final



Contas a Receber e suas 

Deduções. 



Provisão para Perda de Valor Recuperável 

• Também denominada provisão para crédito de 

liquidação duvidosa ou provisão para perdas 

incorridas, conforme orientação OCPC 03.66 – 

Instrumentos Financeiros, a PCLD só de ocorrer 

quando houver evidências de que o montante do 

crédito não será mais recebido, no todo ou em parte.  



• Desta forma, as perdas esperadas como resultado de 

acontecimentos futuros, independentemente do grau 

de probabilidade, não são reconhecidas. Logo, para 

que esta provisão possa ser registrada, será preciso 

verificar se: o cliente se encontra em significativa 

dificuldade financeira; se vem descumprindo o 

pagamento das contas a receber ou; se o cliente 

esteja entrando em processo de falência ou outra 

reorganização financeira. 



Como registrar a PCLD? 

• Suponhamos que a administração de uma empresa tenha 

feito uma análise das contas a receber em 31/12, incluindo 

a situação financeira de seus clientes, e concluiu haver a 

necessidade de constituir a PCLD no valor de R$ 2.500. 

Como ficaria o registro contábil? 

 

• D. Despesas com devedores duvidosos 2.500 

• C. Provisão para crédito de liquidação duvidosa 2.500 



Desconto de Duplicatas 

• É uma das formas da Cia captar recursos em 

instituições financeiras. O banco compra as duplicatas 

da Cia, paga a vista e desconta encargos financeiros 

antecipadamente, referentes ao período compreendido 

entre a data do desconto e a data do vencimento da 

duplicata, ficando a Cia coobrigada e responsável 

pela dívida caso o cliente não resgate a duplicata na 

data do vencimento.  



• A coobrigação é compreendida pelo CPC 38 

como uma dívida da Cia com o banco, por este 

motivo deve ser classificada no Passivo 

Circulante, tal como os encargos financeiros, 

que aparecem reduzindo o valor das duplicatas 

descontadas. 



Como registrar o Desconto de Duplicatas? 

• Digamos que a Cia tenha duplicatas a receber no 

valor de R$ 5.000 e que precisando de capital de giro 

resolve descontar 80% do saldo e o banco cobra 

encargos financeiros no valor de R$ 125 pela 

antecipação do valor pelo período de 2 meses. 

 
• D. Banco             4.875 

• D. Encargos financeiros antecipados          125 

• C. Duplicata Descontada           5.000 


