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“Quanto mais eu sei, menos eu sei.” 

Sócrates 



 

RESUMO 

 

O cenário mundial atual vem contribuindo para que todos os segmentos parem e revejam os 

seus procedimentos. Várias áreas da ciência têm procurado aprimorar os critérios que, por 

longos anos, foram adotados quase que como dogmas para muitos profissionais, contudo, 

atualmente muitas barreiras estão sendo quebradas e velhos conceitos reformulados. Na 

Contabilidade isso não foi diferente. Após longos anos sem grandes alterações em sua 

estrutura — ressalte-se que a Lei nº 6.404 foi editada em 1976 — passamos a vivenciar uma 

odisséia contábil após a publicação da Lei nº 11.638, em 28 de dezembro de 2007. Dentre os 

diversos dispositivos profundamente alterados, este estudo objetivou verificar se os 

normativos existentes sobre os critérios de provisões para riscos tributários, cíveis e 

trabalhistas mantinham coerência com as novas normas internacionais do IFRS. Também 

objetivou confrontar os normativos existentes com as práticas efetivamente adotadas pelos 

profissionais relacionados com o tema. O tipo de pesquisa utilizado neste trabalho é 

classificado como exploratória. O método de pesquisa foi o qualitativo, utilizando o exame e a 

reflexão das percepções obtidas em entrevistas com profissionais ligados às empresas, 

auditorias, advocacias, entidades de classe e universidades. Durante as entrevistas foram 

utilizados questionários com perguntas abertas e fechadas. Os dados coletados foram tratados 

por meio da análise de conteúdo. Os principais resultados do estudo indicam que as práticas 

adotadas não condizem com a realidade dos normativos brasileiros e estes, por sua vez, 

também não seguem a linha adotada pela Norma Internacional de Contabilidade. Finalmente, 

entende-se que os nossos Órgãos Reguladores precisam adotar medidas revogando os 

normativos contraditórios com a norma internacional, bem como elaborando outros 

dispositivos que possam regular a matéria de forma clara, objetiva e precisa, norteando os 

procedimentos que devem ser adotados pelos profissionais e, com isso, atingindo o grande 

objetivo desejado por todos, que é a equalização dos procedimentos entre as empresas. 

 

Palavras-chave: provisões, provisionamento, riscos cíveis, riscos tributários, riscos fiscais, 

riscos trabalhistas, contingências.   

 



 

ABSTRACT    

 

The current global scenario has contributed in order that all segments stop and review their 

procedures. Several areas of science have sought to improve the criteria adopted for long 

years almost as dogma for many professionals. However, currently many barriers are being 

broken and old ideas are reworked. The accounting it was no different. After years without 

major changes in its structure (Law No. 6404 was issued in 1976), we began to experience an 

odyssey after the publication of Law No. 11,638 on December 28, 2007. Among various 

devices profoundly changed, this study aimed to determine whether existing rules on the 

criteria of provisions for tax, civil and labor remained consistent with the new international 

standards of IFRS. This work also aimed to compare the existing rules with practices adopted 

nowadays by the professionals related to the topic. The type of research used in this work is 

classified as exploratory. The research method is qualitative, by using the examination and 

reflection of the perceptions obtained from interviews with professionals from companies, 

audits, law firms, associations and universities. During the interviews were used 

questionnaires with open and closed questions. The collected data were processed by means 

of content analysis. The main results of this study indicate that the practices adopted are at 

odds with the reality of Brazilian norms, and these in turn, did not follow the line adopted by 

the International Accounting Standards. The Regulation Agencies need to take steps to repeal 

all laws that contradict the international standards, and develop devices that can regulate the 

matter clearly, objectively and accurately, guiding the procedures to be adopted by 

professionals and, thus, reaching the ultimate goal that all want, which is the equalization of 

procedures between the companies.  

 

 

Key words: provision, provisioning, civil risk, tax risks, labor risks, contingencies. 
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1. INTRODUÇÃO 
A decisão para a formação das provisões no que concerne a Riscos Fiscais, 

Trabalhistas e Cíveis, até o início desta década, era determinada pela avaliação dos 

administradores e/ou especialistas da empresa (em matéria tributária, cível ou trabalhista), 

com a eventual colaboração dos advogados patronos da ação. Para emitirem os seus pareceres, 

tanto administradores quanto especialistas e advogados consideravam a jurisprudência 

existente sobre a matéria em debate, a documentação comprobatória juntada nos autos da ação 

administrativa e/ou judicial, bem como a situação processual do caso em comento.  

Em algumas situações mais específicas, como, por exemplo, quando da identificação 

de uma falha nos processos da empresa (não cumprimento de determinadas obrigações fiscais, 

trabalhistas ou cíveis), mesmo não havendo fiscalização em andamento ou processos 

administrativos e/ou judiciais em curso, a empresa, por intermédio de seus administradores 

e/ou especialistas, também poderia constituir a provisão para o risco. Paralelamente à 

constituição de tais provisões, a empresa programava uma força tarefa interna e/ou externa 

para mitigar o risco detectado.  

Em outubro de 2005, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON 

publicou a Norma e Procedimentos Contábeis n° 22 (NPC-22), que também foi aprovada pela 

Comissão de Valores Mobiliários-CVM, por intermédio da deliberação CVM n° 489, de 3 de 

outubro de 2005, bem como pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, quando editou a 

NBC-T-19.7, por meio da Resolução n° 1.066, de 21 de dezembro de 2005. Essas normas 

procuraram disciplinar os mecanismos para formação das provisões de riscos, seguindo o que 

as normas internacionais do International Accounting Standard - IAS prescreviam (mais 

precisamente o IAS-37 – Provisões, Passivos e Ativos Contingentes). 

Com as novas normas introduzidas, apenas são admitidas formações de provisões 

quando o advogado entender que o risco de perda do processo é provável. Em situações mais 

extremas, mesmo havendo a classificação do risco como de perda possível, se o auditor 

externo, contratado pela empresa, recomendar a sua formação, a empresa também deverá 

efetuar tal contabilização para evitar eventual ressalva no parecer dos auditores.  

Além desse critério, as normas editadas também obrigam o provisionamento do risco 

para os casos em que a contingência esteja relacionada a um dispositivo legal (na prática, 

determinam que sejam lançados como Contas a Pagar). 

Em outras palavras, se a empresa estiver discutindo algum dispositivo de lei, deverá 

contabilizar a obrigação como Contas a Pagar, mesmo que haja flagrante 

inconstitucionalidade em sua exigência. Também não poderá ser argumentada a classificação 
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do risco de perda como remota ou possível dada pelos advogados, para tentar justificar o 

eventual não provisionamento. 

Muitos especialistas tributários, cíveis e trabalhistas criticaram esses dispositivos 

contábeis e o posicionamento das auditorias externas. 

Em dezembro de 2007, com a publicação da Lei n° 11.638/07, foi aprovado o Projeto 

de Lei n° 3.741/2000. De iniciativa da CVM, tinha por finalidade eliminar algumas barreiras 

regulatórias que impediam a inserção total das companhias abertas no processo de 

convergência contábil internacional, além de aumentar o grau de transparência das 

demonstrações financeiras em geral.  

Em razão desse movimento, o Conselho Federal de Contabilidade criou o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis - CPC, constituído por diversas associações, cuja finalidade seria 

redigir as novas orientações contábeis a serem seguidas pelas empresas brasileiras. 

Em 29 de abril de 2009, a CVM e o CPC submeteram à Audiência Pública a Minuta 

de Deliberação que referenda o Pronunciamento Técnico CPC 25, o qual discorre sobre a 

Provisão de Passivo e Ativo Contingentes. Após a realização da Audiência Pública, o referido 

CPC foi devidamente aprovado. O CFC homologou o CPC 25 por intermédio da Resolução 

CFC 1.180, de 24 de julho de 2009.  

Diante desse cenário, em que o Brasil busca a uniformização dos procedimentos 

contábeis com as melhores práticas mundiais, acredita-se que o momento é muito oportuno 

para se refletir sobre as atuais regras impostas quanto à formação das provisões. Assim, este 

estudo tem como objetivo a identificação das práticas efetivamente adotadas pelos 

profissionais envolvidos com a matéria, confrontando-as com os referidos atos normativos 

anteriormente citados, procurando identificar os pontos conflitantes entre a norma e a prática. 

Feito isto, este material poderá ajudar para que ocorra a tão esperada equalização, 

desaparecendo os desconfortos gerados pela multiplicidade de regulamentação, mediante 

ajustes em seus dispositivos. 

Embora a norma brasileira tenha fundamentado em sua apresentação que tais 

mudanças procuraram alinhar as metodologias brasileiras às melhores práticas mundiais, 

alguns termos por ela introduzidos trouxeram dúvidas quanto a sua aplicabilidade no mercado 

brasileiro. Dentre essas dúvidas, pode-se citar a classificação do risco em “Provável”, 

“Possível”, “Remoto” e, para ativos contingentes, em “Praticamente Certo”. O IBRACON, 

quando da publicação da norma, poderia, por exemplo, ter optado pela adoção de percentuais 

e, assim, possivelmente, tais dúvidas teriam sido minimizadas. 
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Na cultura e na língua portuguesa, a adoção da classificação como “Provável Perda” 

dá o entendimento de que o fato tem uma elevada probabilidade de acontecer, muito diferente 

do “Risco Possível”, que permite uma longa caminhada até a definição do que efetivamente 

acontecerá. 

Após a apresentação do conteúdo literário e normativo sobre a matéria, é de se 

questionar se os especialistas da área contábil, responsáveis pelo provisionamento dos riscos 

fiscais, cíveis e trabalhistas, adotam adequadamente a norma NPC-22/05 bem como, quando 

for o caso, as Normas Internacionais de Contabilidade.  

A estrutura contábil brasileira estabelece conceitos que fundamentam a preparação e a 

apresentação das demonstrações financeiras destinadas a usuários externos, cuja finalidade é 

promover a harmonização das regras, padrões e procedimentos contábeis. Porém, a falta de 

alguns desses elementos proporciona a adoção de práticas não coerentes com a que o mercado 

entende como razoável e, consequentemente, impossibilita a comparabilidade de 

demonstrações financeiras entre empresas de um mesmo segmento.  

Além da falta de normatização coerente com as normas internacionais e das incertezas 

que permeiam a formação das provisões para contingências, tem-se ainda outra figura que 

entra em cena e inclui um ingrediente que deixa o tema mais “picante”, qual seja, a figura do 

Gerenciamento de Resultados.  

Vários estudos já foram desenvolvidos buscando avaliar se a alta administração de 

empresas utiliza sua discricionariedade para influenciar os números contábeis, objetivando  

atender interesses particulares. Esse estudo é mundialmente conhecido como earnings 

management (gerenciamento de resultados) e balance sheet management (gerenciamento do 

balanço patrimonial).  

Dechow e Skinner (2000) esclarecem um ponto importante no que diz respeito à 

distinção entre gerenciamento da informação contábil e contabilidade fraudulenta. Entende-se 

como gerenciamento a manipulação das informações no âmbito das normas e práticas 

contábeis aceitas, enquanto a fraude é uma manipulação que viola as normas e princípios 

contábeis devendo ser considerada como uma prática inaceitável. 

Em relação às práticas de gerenciamento, Martinez (2001) destaca três tipos: (i) target 

earnings, (ii) income smoothing e (iii) big bath accounting. O target earnings significa 

gerenciamento para aumentar (melhorar) ou diminuir (piorar) os resultados contábeis com a 

finalidade de atingir determinadas metas de referência que podem situar-se para cima ou para 

baixo do resultado apurado. O income smoothing significa gerenciamento para reduzir a 
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variabilidade dos resultados contábeis. Já o big bath accounting significa gerenciamento para 

reduzir os resultados contábeis correntes, para aumentar os resultados contábeis futuros.  

Além dessas três práticas de gerenciamento que enfocam os resultados contábeis, 

também existem outras, cuja finalidade é gerenciar contas de natureza patrimonial.  

De acordo com Cardoso (2005, p. 20), “o termo balance sheet management é utilizado 

para designar o gerenciamento da informação contábil especificamente por meio de 

reclassificação dos saldos das contas patrimoniais”. A finalidade desse tipo de prática de 

gerenciamento é afetar indicadores de liquidez, endividamento e solvência com o intuito de 

atingir parâmetros preestabelecidos em contratos de financiamento ou pela regulação de 

setores específicos. 

Em razão da rigidez das normas internacionais e locais, está cada vez mais reduzida a 

chamada “zona cinzenta” (espaço existente entre o “sim” e o “não”), impossibilitando a 

conhecida manobra para atingimento das metas de resultados estabelecidas pela alta 

administração. Uma das saídas (se é que existem outras) é aproveitar a lacuna existente 

quanto aos critérios de formação de provisões para contingências cíveis, fiscais e trabalhistas, 

constituindo ou revertendo provisões. 

Vale lembrar que o profissional de contabilidade (quem efetivamente assina o balanço 

da organização) é quem sofre a maior carga de pressão da alta administração (dependendo do 

tamanho da organização existem outros profissionais envolvidos), devendo sempre prezar 

pelo cumprimento dos normativos contábeis e, fundamentalmente, das demais normas que 

regulam a sua atividade. 

 

1.1 Questão de Pesquisa 
Diante do exposto, formula-se a seguinte questão de pesquisa: quais seriam as práticas 

que melhor retratariam os procedimentos para a formação da Provisão para Riscos Fiscais, 

Cíveis e Trabalhistas?  

 

1.2 Objetivo Geral 
O objetivo que se pretendeu alcançar com a realização deste estudo foi conhecer as 

práticas adotadas pelas empresas quando da formação da provisão para riscos fiscais, cíveis e 

trabalhistas, bem como apurar como os profissionais envolvidos na matéria estão 

interpretando a Lei e os demais atos normativos, com vistas a formar uma convicção sobre o 

que é efetivamente utilizado e o que deveria ser alterado em nossos normativos.  
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1.3 Objetivos Específicos 

• Verificar se os profissionais conhecem os dispositivos legais que 

regulamentam os critérios para formação de provisão para riscos fiscais, cíveis 

e trabalhistas, bem como avaliar as práticas efetivamente adotadas pelas 

empresas. 

• Verificar se os gestores e/ou profissionais da área contábil provisionam (i) os 

riscos classificados como de prováveis perdas pelos Advogados/Consultores 

externos, e (ii) os riscos advindos de Leis.  

• Identificar quais práticas são adotadas pelos gestores e/ou profissionais da área 

contábil quanto aos riscos que ainda não estão vinculados a processos, mas que 

são conhecidos pela empresa. 

• Identificar como são apurados os valores para os processos cíveis e trabalhistas 

em primeira instância, quando ainda não há uma determinação judicial sobre a 

condenação transitada em julgado, e como são resolvidos os eventuais 

conflitos com os auditores externos. 

• Analisar como a alta administração aceita a necessidade de formação de 

provisão para um risco que teve origem em gestões anteriores (considerando a 

mudança da jurisprudência ou alteração da classificação do risco pelo 

advogado), e de que maneira tal procedimento afetará os resultados sob a sua 

gestão. 

• Avaliar o posicionamento dos profissionais quanto a necessidade de publicação 

dos riscos classificados como de perda possível e provável pelos advogados, 

bem como a utilização dessas publicações no judiciário. 

• Avaliar se os profissionais consideram que as normas existentes em nosso 

Código Civil, Código Penal, Ética da Profissão, etc., são suficientes para evitar 

o gerenciamento de resultados nas empresas. 

• Propor um conjunto de procedimentos que visem à uniformização do 

reconhecimento contábil, ou o não reconhecimento, da provisão para 

contingências fiscais, cíveis ou trabalhistas. 
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1.4  Contribuições do Estudo 
 

Para demonstrar a importância do estudo, tome-se como exemplo a discussão judicial 

da Lei 9.718/98, que alterou a base de cálculo das contribuições para o Programa de 

Integração Social - PIS e para a Contribuição para Formação da Seguridade Social - COFINS. 

A referida lei, do ponto de vista dos advogados tributaristas, foi flagrantemente 

inconstitucional, por ter sido editada antes que uma Emenda Constitucional lhe outorgasse 

tais poderes. Diante deste fato, grande parte dos contribuintes ingressou com ações judiciais 

questionando a sua constitucionalidade.  

Contudo, do ponto de vista contábil, seguindo a Interpretação Técnica IBRACON nº 

02/2006, de 30 de novembro de 2006 (que procurou esclarecer alguns pontos que geraram 

dúvidas quando da edição da NPC 22/05), havia necessidade da constituição da provisão, 

mesmo quando os pareceres dos advogados externos classificassem o risco como mínimo ou 

possível. Conforme mencionado anteriormente, essa situação é aplicável aos casos em que há 

lei instituindo a cobrança de qualquer tributo (mesmo inconstitucional).  

Em 2006, um ano após a edição do esclarecimento técnico anteriormente mencionado, 

o Supremo Tribunal Federal - STF julgou inconstitucional a alteração introduzida pela Lei 

9.718/1998, como esperado por todos os tributaristas. 

Os efeitos da provisão constituída para atender a norma contábil foram desastrosos. 

Durante o período de 1999 a 2006, todas as empresas reduziram os seus lucros 

(consequentemente o PL). Os administradores perderam participações e, por fim, e o mais 

importante, os investidores perderam quando da negociação de suas ações.  

Por outro lado, os administradores e os investidores que figuravam no cenário de 

2007, lucraram com os valores milionários em razão da reversão da provisão.  

A constituição ou não da Provisão para Contingências Fiscais, Cíveis e Trabalhistas 

pode causar um efeito relevante no patrimônio da empresa e influenciar a decisão do 

investidor.  

O esclarecimento sobre os procedimentos adotados para a sua constituição pode 

contribuir com as metodologias aplicadas pelas grandes empresas e com a academia. Além 

disso, pode contribuir para o estabelecimento de regras pelos órgãos competentes, tanto locais 

como internacionais. Por último, pode contribuir com os profissionais dos escritórios de 

advocacia e auditoria, permitindo uma visão global e estruturada do cenário atual brasileiro.  

A visão generalizada, macro, da situação contribuirá para o entendimento e eventual 

identificação de potenciais alternativas para a sua resolução. 
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Além disso, a falta de padronização mantém um sistema inconsistente de 

provisionamento, fazendo com que os analistas tenham que analisar as entrelinhas dos 

balanços publicados do Brasil, procurando manter uma comparatividade entre as empresas. 

Este efeito atinge inclusive as comparações entre empresas brasileiras e internacionais, 

dificultando a inserção de nossas companhias nesse mercado.  

Desta forma este estudo poderá contribuir para a uniformização das regras contábeis 

de constituição de provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas, bem como o de 

representar uma fonte de consulta aos interessados nesta questão. Além disso, servirá como 

um direcionador para todos os profissionais diretamente ligados às áreas de atuações 

envolvidas, desde os profissionais de contabilidade, até os advogados, auditores e 

especialistas. Poderá, ainda, ser uma ferramenta a ser utilizada por futuros pesquisadores que 

estiverem interessados na mesma matéria, servindo como base do início dos seus estudos. 

 



 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
No presente estudo serão apresentadas, resumidamente, as pesquisas realizadas até o 

presente momento, demonstrando todo o arcabouço teórico colhido, o que proporcionará ao 

leitor um progressivo acompanhamento do raciocínio adotado na construção deste estudo.  

Serão trazidos os principais conceitos contábeis, opiniões de renomados doutrinadores 

e especialistas que, direta ou indiretamente, atacam o problema em debate. Além disso, 

também serão destacados diversos normativos brasileiros que circundam o tema, direta ou 

indiretamente. 

Trilhando este caminho, ficarão evidenciados todos os pontos críticos que norteiam a 

formação de Provisão para Riscos Fiscais, Cíveis e Trabalhistas.  

 

2.1. Pressupostos Básicos - Princípios Fundamentais de Contabilidade 
Antes de adentrar ao assunto propriamente dito, é importante relembrar que toda a 

base da contabilidade brasileira é formada em leis. Desta forma, quaisquer regras praticadas 

pelos operadores contábeis e afins devem respeitar a legislação em curso. 

As normas editadas pela Lei 11.638/07 e pelo CPC não alteraram e nem revogaram os 

dispositivos legais que dispunham sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade 

(Resolução 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade). Desta forma, ambas convivem 

harmonicamente, uma completando a outra no que couber. 

A Deliberação CVM n° 539/08 aprovou o Pronunciamento Conceitual Básico para 

elaboração e apresentação das demonstrações contábeis brasileiras. Neste pronunciamento foi 

adotado o termo “Pressupostos Básicos” para discorrer sobre competência, continuidade, etc., 

em vez do contido na Resolução 750/93 retro mencionada, que intitulava tais parâmetros 

como “Princípios Fundamentais de Contabilidade”.  

Outro ponto interessante e até mesmo conflitante com as normas editadas, é que o 

International Accounting Standards - IAS possibilita a aplicação das melhores práticas 

contábeis quando da elaboração das demonstrações contábeis, inclusive quando não 

devidamente expressa nos normativos. Este mesmo dispositivo foi trazido para a 

contabilidade brasileira.  

Entrando no ponto propriamente dito, serão revistos alguns dos Pressupostos 

Contábeis (conforme termo apresentado pelo CPC de introdução) e Princípios Fundamentais 

de Contabilidade que, direta ou indiretamente, influenciam a formação de provisões.  
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Segundo o princípio contábil do Conservadorismo, deve-se atribuir o menor valor para 

os Ativos e o maior valor para os Passivos, justamente para evitar uma eventual 

descapitalização da empresa, o que poderia colocar em risco o negócio como um todo. 

Sempre que existir razoável certeza de sua ocorrência, o reconhecimento contábil deverá ser 

realizado, respeitando o período de sua competência.  

A Deliberação CVM n° 539/08, em seu item 37, utiliza o termo “Prudência” para 

tratar do assunto. Neste normativo, é recomendada precaução quando há incertezas, evitando 

que ativos ou receitas sejam superestimados, ou que os passivos ou despesas sejam 

subestimados, a saber:  

Os preparadores de demonstrações contábeis se deparam com incertezas que 
inevitavelmente envolvem certos eventos e circunstâncias, tais como a possibilidade 
de recebimento de contas a receber de liquidação duvidosa, a vida útil provável das 
máquinas e equipamentos e o número de reclamações cobertas por garantias que 
possam ocorrer. Tais incertezas são reconhecidas pela divulgação da sua natureza e 
extensão e pelo exercício de prudência na preparação das demonstrações contábeis. 
Prudência consiste no emprego de certo grau de precaução no exercício dos 
julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no 
sentido de que ativos ou receitas não sejam superestimados e que passivos ou 
despesas não sejam subestimados. Entretanto, o exercício da prudência não 
permite, por exemplo, a criação de reservas ocultas ou provisões excessivas, a 
subavaliação deliberada de ativos ou receitas, a superavaliação deliberada de 
passivos ou despesas, pois as demonstrações contábeis deixariam de ser neutras e, 
portanto, não seriam confiáveis. (grifo nosso) 

O Regime da Competência, previsto na Deliberação CVM n° 539/08, por sua vez, é 

mais rigoroso em seu conteúdo quando prevê que o reconhecimento dos efeitos de uma 

transação deve ser efetivado quando estes ocorrerem, não sendo permitido aguardar eventuais 

efeitos no caixa da empresa. A redação do item 22 é a seguinte: 
A fim de atingir seus objetivos, as demonstrações contábeis são preparadas 
conforme o regime contábil de competência. Segundo esse regime, os efeitos das 
transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (e não quando caixa 
ou outros recursos financeiros são recebidos ou pagos) e são lançados nos 
registros contábeis e reportados nas demonstrações contábeis dos períodos a que se 
referem. As demonstrações contábeis preparadas pelo regime de competência 
informam aos usuários não somente sobre transações passadas envolvendo o 
pagamento e recebimento de caixa ou outros recursos financeiros, mas também sobre 
obrigações de pagamento no futuro e sobre recursos que serão recebidos no futuro. 
Dessa forma, apresentam informações sobre transações passadas e outros eventos 
que sejam as mais úteis aos usuários na tomada de decisões econômicas. (grifo 
nosso) 

 

Para reforçar esta linha de procedimento, o art. 6° da Resolução do CFC 750/93 dispõe 

que: 

O Princípio da Oportunidade refere-se, simultaneamente, à tempestividade e à 
integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este 
seja feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que 
as originaram. 
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Sobre o princípio da Oportunidade, Pinho e Sampaio (2003, p. 6-7) ressaltam que:  

A observância deste Princípio mostra a necessidade de se registrar o reconhecimento 
das variações que afetam o patrimônio, ainda existindo apenas razoável certeza de 
que ocorram, o que, portanto, determina que se deve reconhecer, embora apenas por 
meio de estimativas quaisquer perdas com clientes. (grifo nosso) 

Quando da reunião de todos esses dispositivos, concluí-se que havendo o 

conhecimento de um fato e que este fato represente um risco eminente ou futuro, este deverá 

ser reconhecido nas demonstrações financeiras.  

Isto não difere do que foi parcialmente regulado na NPC 22/05 bem como no CPC 25, 

mas foram incluídas mais algumas condições subjetivas nesses normativos que os 

distanciaram demasiadamente dos fundamentos anteriormente indicados.  

 

2.2. A Estrutura Mundial de Contabilidade e de Auditoria 
 

Vários países estão vivenciando uma profunda reformulação em suas regulamentações 

contábeis. A globalização tem aproximado todos os continentes e a unificação das normas é 

fundamental para a manutenção desse processo. 

Até 2001, as normas internacionais de contabilidade eram regulamentadas pelo 

International Accounting Standard Committee - IASC, um comitê formado por diversos 

países, como por exemplo: Austrália, Canadá, França, Alemanha e Estados Unidos 

(IBRACON, 2001, p. 11). 

As normas internacionais de auditoria, por sua vez, eram divulgadas pela International 

Federation of Automatic Control – IFAC e pela International Association of Political 

Consultants - IAPC (DIRECTA AUDITORES, 2005, p.17).  

Na Figura 1, demonstra-se a estrutura mundial de Contabilidade existente em 2001 
(DIRECTA AUDITORES (2005, p. 17)): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Estrutura dos órgãos em 2001 
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Em razão da necessidade de modernização e padronização das normas, em 2001, a 

Comissão Europeia decidiu adotar as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) emitidas 

até então pelo IASC. Houve também uma reestruturação do IASC e a criação do International 

Accounting Standards Board - IASB (FARAH et al, 2009, p. xxiii).  

O Internacional Financial Reporting Interpretations Committee – IFRIC também foi 

criado com a finalidade de analisar e interpretar as regras editadas pela International 

Financial Reporting Standards - IFRS, tornando-as compreensíveis para o público em geral.  

Na Figura 2 a seguir, é apresentada a nova estrutura após a reformulação aplicada no 

IASC e no IASB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Nova Estrutura do IASC / IASB  
Fonte: DIRECTA AUDITORES (2005, p. 25) 

 
Conforme Directa Auditores (2005), as grandes crises mundiais, como a da Ásia, e as 

enormes fraudes contábeis de grandes corporações, como as ocorridas nos Estados Unidos e 

na Europa, aceleraram o processo de convergência das normas contábeis mundiais, para que 

(i) tais regras fossem introduzidas nos países participantes, e (ii) as empresas de auditoria 

passassem a ressalvar as demonstrações financeiras conforme as regras contábeis unificadas e 

não apenas com base nas regras contábeis locais.  

Também houve a criação do International Forum for Accountancy Development - 

IFAD, gerido por um comitê composto pela International Federation of Accountants - 

IOSCO, por grandes empresas de contabilidade, pelo Banco Mundial e por Bancos Regionais 

de Desenvolvimento, cuja missão é a de melhorar a segurança e a transparência do mercado, 

bem como dar uma estabilidade financeira em um ambiente global (DIRECTA AUDITORES, 

2005, p.23). 



29 
 

 

Neste novo órgão já foram definidas as metas a serem adotadas como, por exemplo, 

(i) em termos de Normas Contábeis e suas Demonstrações, adotar o IAS/IFRS como padrão 

mínimo e (ii) em termos de normas de auditoria adotar o IAPC do IFAC. 

No Quadro 1 a seguir estão relacionados os temas e as metas estabelecidas.  

 
Quadro 1 – Metas a serem atingidas pelo IFAD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DIRECTA AUDITORES (2005, p. 25) 
 
Em síntese, o processo de convergência mundial está a pleno vapor. Farah et al (2009) 

menciona que a Comunidade Européia passou a adotar o IRFS em 2005. Atualmente, cerca de 

7.000 empresas listadas nas bolsas da Europa adotam o IFRS, algumas até antes mesmo de 

2005. Hoje, mais de 100 países adotam o IRFS.  

 

2.3. IAS – 37 – Provisões, Passivos e Ativos Contingentes 
A Norma Internacional IAS-37 trata o termo “contingente para ativos e passivos que 

não sejam reconhecidos” em razão de que a sua existência somente será confirmada pela 

ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros e incertos, não havendo controle da 

entidade sob tais riscos. 

Para que ocorra o reconhecimento contábil de uma provisão, a norma IAS 37 define 

que uma provisão deve ser reconhecida quando (i) existe uma obrigação atual (legal ou 

implícita) como consequência de um evento passado, (ii) seja provável que uma saída de 

recursos contendo benefícios econômicos seja exigida para se liquidar a obrigação e 

(iii) exista uma estimativa confiável sobre o valor da obrigação (IBRACON, 2001, p. 831).  

Temas Referência a Adotar

Área Privada

Normas Contábeis e Demonstrações IAS/IFRD do IASB como padrão mínimo
Contábeis

Normas de Auditoria International Standards on Auditing do
IAPC do IFAC

Governança Corporativa Princípios da OECD

Código de Ética e de Independência Normas éticas e de independência do
IFAC
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Nannini e Salotti (2009, p. 312) discorrem sobre a norma internacional definindo o 

que é uma obrigação presente e o que é um evento passado, vejamos: 

Obrigação presente: em casos raros, não é claro se existe ou não uma obrigação 
presente. Nesses casos, presume-se que um evento passado dá origem a uma 
obrigação presente se, considerando toda evidência disponível, é mais provável do 
que não provável que uma obrigação presente existe à data do balanço. Nesse caso, 
reconhecimento do passivo deverá ser efetuado.  

Evento passado: um evento passado que conduza a uma obrigação presente é 
conhecido como um evento que cria obrigações. Para um evento ser um evento que 
cria obrigações, é necessário que a empresa não tenha nenhuma alternativa realística 
de se não liquidar a obrigação criada para o evento. (grifos nossos) 

A norma internacional apresenta diversos conceitos que devem ser seguidos para o 

cálculo do risco (mensuração), estimativas confiáveis, etc., com a finalidade de facilitar a sua 

apuração.  

O Ibracon (2001, p. 831), ao traduzir a Norma Internacional IAS-37, relatou que em 

poucos casos não é possível definir se há ou não uma obrigação atual. Continua em sua 

transcrição afirmando que “... se presume que um evento passado origina uma obrigação atual 

quando, levando-se em consideração todas as evidências disponíveis, for mais provável do 

que improvável que uma obrigação atual exista na data do balanço” (grifo nosso) 

A norma internacional continua discorrendo sobre obtenção de evidências, 

mencionando inclusive parecer de especialistas, sem efetuar quaisquer distinções sobre a 

necessidade de ser um especialista interno ou externo à empresa, de um escritório de 

advocacia, consultoria, etc. (IBRACON, 2001, p. 831). 

Quando a norma IAS-37 discorre sobre a possibilidade de desembolso de recursos, é 

inserido um novo conceito sobre riscos: “possível”. O Ibracon (2001, p. 833) traduziu este 

dispositivo da seguinte forma: 

Para que um passivo seja qualificado para reconhecimento, não deve haver somente 
uma obrigação atual, mas também a probabilidade de um desembolso de recursos 
contendo benefícios econômicos para liquidar aquela obrigação. Para fins desta 
Norma, uma saída de recursos ou outro evento é vista como provável se for mais 
provável que o evento ocorra do que não, ou seja, a probabilidade de o evento 
ocorrer é maior do que a probabilidade de não ocorrer. Quando não é provável (ou 
seja: é apenas possível) que uma obrigação atual exista, uma entidade divulga um 
passivo contingente, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de 
recursos contendo benefícios econômicos. (grifo nosso) 
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Sobre Ativos contingentes, a norma internacional determina que (IBRACON, 2001, p. 

834): 

Ativos contingentes não serão reconhecidos das demonstrações contábeis, uma vez 
que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Entretanto, quando 
a realização do resultado é virtualmente certa, o ativo correspondente não é um 
ativo contingente e é adequado seu reconhecimento  

Um ativo contingente é divulgado (...) quando é provável uma entrada de benefícios 
econômicos. (grifos nossos) 

Note-se que, nesse dispositivo, o termo utilizado para reconhecimento do ativo foi 

“quando a realização do resultado é virtualmente certa”. Em outros normativos, o termo que 

vem sendo aplicado é o “praticamente certo”. Contudo, essa determinação está em linha com 

os pressupostos contábeis, haja vista que o reconhecimento de um ativo sem que tenha 

ocorrido o efetivo ingresso de recursos poderá causar efeitos não desejados para a sociedade 

(até mesmo a distribuição de lucros/dividendos), o que não seria recomendável caso existam 

incertezas quanto ao seu recebimento.  

Quanto aos riscos, mesmo havendo questionamentos sobre o montante a ser 

reconhecido como uma provisão, isto não é suficiente para que a entidade deixe de reconhecê-

la contabilmente. Existem vários caminhos que podem ser trilhados para que o melhor valor 

seja apurado e devidamente reconhecido em suas demonstrações financeiras.  

Quando a norma internacional trata da divulgação de uma provisão, inclui uma nova 

modalidade de classificação do risco: “remota”: “A menos que seja remota a possibilidade de 

qualquer desembolso para liquidação, a entidade deve divulgar, para cada tipo de passivo 

contingente, na data do balanço, uma breve descrição da natureza do passivo contingente”. 

(IBRACON, 2001, p. 843). (grifo nosso) 

O IBRACON (2001, p. 847) procurou resumir os vários parágrafos que a norma 

internacional discorreu sobre este capítulo, apresentando quadros e fluxogramas. 

No Quadro 2 a seguir, é apresentado um resumo descrevendo a metodologia que uma 

empresa deveria adotar ao avaliar a necessidade ou não de provisionamento de um 

determinado risco. Neste quadro, poderão ser observadas as três classificações de risco: 

Provável, Possível e Remota.  

Na primeira coluna, é definido como sendo provável, ou seja, deve ser provisionado, 

o valor cuja obrigação é presente e necessitará de recursos para a sua liquidação. 

Na segunda coluna, o risco é classificado como possível, não havendo necessidade de 

provisionamento, mas deverá ser objeto de divulgação em Notas Explicativas. 
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Na terceira coluna, o risco foi classificado como sendo remoto, não havendo 

necessidade de provisionamento nem tampouco divulgação em Notas Explicativas.  

 
Quadro 2 – Provisões e Passivos Contingentes – adaptado 

Risco Provável 
Provisiona 

Divulga 

Risco Possível 
Não Provisiona 

Divulga 

Risco Remoto 
Não Provisiona 

Não Divulga 

Há uma obrigação 
presente que 
provavelmente requer 
uma saída de recursos 

Há uma obrigação 
possível ou uma 
obrigação presente que 
pode requerer, mas 
provavelmente não irá 
requerer uma saída de 
recursos. 

Há uma obrigação 
possível ou uma 
obrigação presente cuja 
probabilidade de uma 
saída de recursos é 
remota. 

Uma provisão é 
reconhecida  

Nenhuma provisão é 
reconhecida  

Nenhuma provisão é 
reconhecida  

Divulgações são 
exigidas para a provisão  

Divulgações são 
exigidas para o passivo 
contingente  

Nenhuma divulgação é 
requerida  

Fonte: IBRACON (2001, p. 845) 
 
Seguindo a mesma linha das provisões, o IAS-37 também procurou demonstrar as 

situações em que um ativo poderia ser reconhecido contabilmente.  

No Quadro 3 a seguir, em sua primeira coluna, está definido que um ativo apenas será 

reconhecido contabilmente quando a entrada de benefícios econômicos é virtualmente certa. 

Desta forma, o ativo não é contingente.  

Já na segunda coluna, a entrada de benefícios econômicos é provável, mas não 

virtualmente certa, sendo vedado o reconhecimento de ativo, mas deve ser objeto de 

divulgações em Notas Explicativas. 

A terceira coluna é representada pela situação em que a entrada não é provável. Neste 

caso, nenhum ativo será reconhecido e nenhuma divulgação será necessária.  
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Início 

Obrigação presente como 
resultado de um evento que 

gera obrigação 

Obrigação  
possível? 

 
Remota? 

Saída 
provável? 

Estimativa 
Confiável? 

Sim 

Não 
 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 
 

Não 
 

Não 
 

Não (raro) 
 

 
Reconhecer 

Divulgar o 
passivo contingente 

 
Não fazer nada 

Quadro 3 – Ativos Contingentes – adaptado 

Praticamente certo 
Provisiona 

Divulga 

Provável 
Não provisiona 

Divulga 

Remoto 
Não Provisiona 

Não divulga 

A entrada de benefícios 
econômicos é 
virtualmente certa. 

A entrada de benefícios 
econômicos é provável, 
mas não virtualmente 
certa. 

A entrada não é 
provável 

O ativo não é 
contingente  

Nenhum ativo é 
reconhecido  

Nenhum ativo é 
reconhecido  

Divulgações são 
exigidas 

Divulgações são 
exigidas  

Nenhuma divulgação é 
exigida  

Fonte: IBRACON (2001, p. 845) 
 

Na Figura 3 abaixo é apresentado um fluxograma cuja finalidade é de ajudar o 

profissional responsável pela definição entre provisionar, divulgar ou não fazer nada. Vale 

lembrar que todas essas reflexões devem ser realizadas anualmente (IBRACON, 2001, p. 

847). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 3 – Fluxograma de Decisão 
Fonte: IBRACON (2001, p. 847) 
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Em síntese, é possível concluir que a Norma Internacional IAS-37 procurou ser bem 

objetiva ao avaliar e orientar os profissionais de contabilidade. O reconhecimento de um 

determinado risco (provisão) ou de um ativo (direito) apenas deve ser efetuado quando a 

empresa tiver em mãos informações coerentes e consistentes sobre o caso. Poderá se socorrer 

de pareceres de especialistas e/ou de advogados, mas em momento algum houve determinação 

de que os especialistas e/ou advogados fossem externos, ou seja, não pudessem ser 

representantes da própria empresa.  

Também se observa que a diferenciação entre a classificação do risco entre provável e 

possível não envolve percentuais. Apenas esclarece que o risco é considerado como provável 

quando as suas chances de acontecer forem maiores de não acontecerem. Desta forma, é 

passível o entendimento de que 51% de chances de acontecer seria classificado como 

provável, pois seria maior que os 49% de não acontecer. Mas, mesmo assim, pairam dúvidas 

sobre esta definição, haja vista que existem três termos para classificação do risco, quais 

sejam: Remoto, Possível e Provável. Repartir 100% de risco entre estes três termos não 

permitiria a singela conclusão de que remoto e possível estariam entre os 50% e provável 

superiores a esse percentual. 

Na Figura 4 abaixo, levanta-se a questão sobre quais seriam os percentuais que 

deveriam ser adotados para os riscos remoto, possível e provável. Seria coerente afirmar que 

risco possível seria algo inferior a 50%, dividindo uma parte com o risco remoto? E o risco 

provável poderia ter uma variável tão grande entre 51% e 100%? 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Classificação do risco 
 

Por outro lado, não seria mais razoável dividir 100% em três, e definir que remoto 

representa a faixa entre 0% e 33%, possível entre 33% e 66% e provável entre 66% e 100%? 

Entretanto, nada impede que existam dois momentos quando da classificação do risco, 

quais sejam: (i) no primeiro momento, uma definição entre remoto, possível e provável, 

considerando essa ordem como crescente; e (ii) no segundo momento, havendo a classificação 

0% 25% 50% 75% 100%

Remoto Possível Provável
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do risco como de perda provável, definir se o risco representa mais do que 50% do provável 

ou não.  

Não seria razoável, utilizando a matemática, dizer que no primeiro exemplo (provável 

= 50% ou mais) o risco seria contabilizado quando o percentual fosse superior a 75% de risco, 

ou ainda que, no segundo exemplo (provável superior a 66%), o risco seria contabilizado 

quando o percentual fosse superior a 83%? 

Como visto, a pura indicação de que a contingência deve ser contabilizada quando o 

risco for maior que 50% de chances de perda, não é razoável com o que determina a norma 

internacional. 

 

2.4. Lei Sarbanes-Oxley-SOX 
O nome da Lei Sarbanes-Oxley, publicada pelo governo dos Estados Unidos da 

América, deriva dos nomes de seus idealizadores: Michael Oxley, um dos ex-congressitas, e 

Paul Sarbanes, coautor do projeto de lei.  

Em 2007, a SEC-Securities and Exchange Commission passou a exigir das empresas 

americanas publicações das demonstrações financeiras com detalhamento de todas as 

provisões para contingências tributárias, mesmo para os riscos não provisionados em razão da 

sua classificação.  

Relativamente à padronização das regras mundiais, este dispositivo poderá trazer para 

as empresas brasileiras uma “avalanche” de informações nas publicações das demonstrações 

financeiras, em razão da complexidade da estrutura tributária nacional (conhecido como 

Custo Brasil).  

No sítio do CFC, Zamarian (2007) relata sobre a vigência da SOX, que foi sancionada 

em 30 de julho de 2002 e considerada como uma ampla reforma das práticas de negócios 

americanas, em um momento em que a confiança pública nas companhias americanas estava 

seriamente abalada, em razão dos escâncalos da Enron e da WorldCom.  

Zamarian (2007) continuou relatando que a SOX havia criado uma nova autoridade 

reguladora, (i) proibindo os auditores de realizarem algumas tarefas que pudessem gerar 

conflitos de interesses, (ii) exigindo das empresas a formação de comitês de auditoria 

independentes, (iii) vedando a ocorrência de empréstimos das empresas para os seus 

executivos e (iv) dando proteção de emprego para informantes que reportassem suspeitas de 

atividades fraudulentas. E ainda:  

No agora notório artigo 404 da legislação, os administradores passaram a ser 
responsáveis pela manutenção de uma estrutura adequada de controles internos e 
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procedimentos para a elaboração das demonstrações financeiras. Auditores das 
companhias passaram a ter de "atestar" a avaliação desses controles pelos executivos 
e a revelar qualquer "inconsistência". O não cumprimento poderia resultar em novas 
e duras penalidades criminais.  

As regras impostas pela SOX são controvertidas e criticadas pela comunidade 

americana. Como mencionado na matéria de Zamarian (2007) “é uma licença para as firmas 

de auditoria imprimirem dinheiro”.  

Muitos entendem que os custos da SOX superaram os ganhos que o mercado obteve, 

estimando que poderiam atingir a cifra de US$ 1,4 trilhão, número apurado em uma 

estimativa econométrica da perda em valor de mercado total com os eventos legislativos mais 

significativos, inclusive com a queda dos preços das ações em razão da implementação da 

SOX. 

Além disso, os executivos das empresas reduziram drasticamente os investimentos em 

razão dos riscos de futuras responsabilizações caso o empreendimento não vingasse, afirma 

Zamarian (2007):  

Uma das críticas mais contundentes é que a lei poderia levar a uma perda do 
entusiasmo pela tomada de riscos. Aliás, os economistas admitem que "não podem 
determinar" qual parte das reformas pós-Enron levou os auditores a aperfeiçoar as 
análises que fazem das companhias. Será que foi a separação de seus negócios de 
consultoria dos de auditorias para clientes? Ou o efeito salutar do fim da Arthur 
Andersen, ou a exigência de um maior ceticismo profissional contida no artigo 404 
da lei? Em outras palavras, eles não sabem se essa é uma mudança permanente ou 
uma reação temporária a um evento que ressaltou os riscos de uma auditoria ruim.  

Em termos de responsabilidades dos administradores, a SOX trouxe um maior rigor 

nas punições, prevendo multas de até US$ 5 milhões e condenações de 10 a 20 anos de prisão 

aos maus administradores, além de sanções equivalentes aos auditores independentes. 

Conforme informações da SEC – Securities and Exchange Commission (equivalente à CVM 

do Brasil), entre janeiro de 1997 e junho de 2002, aproximadamente 10% do total das 

empresas abertas nos EUA republicaram as suas demonstrações financeiras pelo menos uma 

vez.  

No material publicado pela Tax View (2007, p. 3), observa-se que há um movimento 

forte das empresas no sentido de buscarem profissionais mais qualificados para contribuírem 

na avaliação dos riscos inerentes aos negócios, vejamos: 

Muitas empresas têm enfrentado dificuldades na hora de se adaptar às práticas 
tributárias do dia-a-dia com as exigências da SOX. Da mesma forma, com relação 
aos padrões contábeis internacionais, como US Gaap e IFRS. Os riscos podem ser 
não só administrativos como financeiros, legais e de imagem. Por isso, as 
companhias mais avançadas nos processos de adaptação de sistemas têm nomeado 
executivos para responder pelos demonstrativos tributários e/ou avaliação do risco 
tributário. 
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Investir em treinamento 

Todas as companhias pesquisadas nos Estados Unidos apontaram a falta de pessoal 
especializado, tanto em assuntos técnicos quanto em escrituração tributária, como 
uma das principais causas de material weakness na implantação das exigências da 
SOX. É fundamental não só definir quais as competências exigidas de quem vai 
realizar as tarefas diárias de elaboração dos demonstrativos tributários, mas montar 
um programa de treinamento contínuo para todas as pessoas do departamento. 

 

2.5 Provisão versus Contingências 
Nos normativos contábeis, brasileiros e internacionais, bem como em nossa literatura, 

há várias definições e diferenciações para os termos “Provisões” e “Contingências”.  

As novas regras trazidas pela Lei 11.638/07 e demais CPCs, procuraram diferenciar 

esses dois termos quando avaliados sob o aspecto contábil: “Provisões” seriam os riscos 

passíveis de contabilização, enquanto que “Contingências” seriam os riscos não 

contabilizáveis.  

A norma internacional IAS-37 define Provisão como “um passivo de prazo ou valor 

incertos”, sendo o Passivo “uma obrigação presente da entidade, proveniente de eventos 

passados, cuja liquidação se espera resulte em uma saída de recursos da entidade que 

incorporam benefícios econômicos”. (IBRACON, 2009, p. 311). 

O IAS-37 define ainda que Obrigação Legal “é uma obrigação que deriva de um 

contrato, legislação ou outra operação da lei”, e que: 

Passivo Contingente: é uma obrigação possível que provenha de eventos passados e 
cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais 
eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade, ou é uma obrigação 
presente que decorre de eventos passados, mas que não é reconhecida, pois não é 
provável que será necessário saída de recursos para liquidar a obrigação ou porque a 
quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente confiabilidade. 

Ativo Contingente: é um possível ativo proveniente de eventos passados e cuja 
existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos 
futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.  (grifos nossos) 

 

Por outro lado, analisando a legislação brasileira, Nannini e Salotti (2009, p. 317), 

quando verificaram as normas e práticas contábeis brasileiras, trazidas pelos nossos CPCs, 

encontraram as seguintes definições:  

Provisão é uma palavra usada apenas para o passivo nessa norma, apesar de o IASB 
admitir que em muitos países (como no nosso) ela também é usada para certas 
reduções estimadas de ativo; a IAS não usa a palavra provisão para essas retificações 
de ativo; 

Contas a Pagar é a denominação agora dada àquelas obrigações que, mesmo tendo 
alguma característica de provisão, em função de algum nível de incerteza quanto a 
valor ou data de pagamento, têm essa incerteza num grau muitíssimo baixo e, além 
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disso, são rotineira e continuamente utilizadas. Assim, não se usa mais provisão para 
férias, para décimo-terceiro salário, para Imposto de Renda, etc., já que são 
obrigações cujas incertezas são mínimas e têm, de fato, muito mais características de 
verdadeiras contas a pagar. 

Contingência é uma palavra que não pode estar nos balanços ou nas demonstrações 
de resultado, só podendo aparecer em notas explicativas; aplica-se apenas àquelas 
obrigações que não são contabilizáveis ou então a itens que ainda não podem ser 
contabilizados como ativos. Quando se caracteriza a necessidade de registrar o 
passivo, não se pode mais continuar denominando essa obrigação de contingente ou 
algo parecido, passando a simplesmente ser provisão. (grifos nossos) 

Na literatura, existe a definição de Passivo Contingente como sendo um provável 

sacrifício futuro, decorrente de obrigações presentes de uma entidade, no sentido de se 

transferir ativo ou prestar serviços para outras entidades, no futuro, que estão vinculados a 

benefícios econômicos ocorridos no passado ou no presente, mas cuja liquidação depende de 

um ou mais eventos futuros com alguma probabilidade de ocorrência. (HENDRIKSEN e 

VAN BREDA, 1999, p. 288). 

Conforme relata Farias (2006, p. 2), o passivo contingente foi tratado, inicialmente, 

pelo IASC (IASB), na IAS 10: Contingencies and Events Occurring After the Balance Sheet 

Date, publicada em outubro de 1978, e reformulada em 1994, vigorando até 1999, ano em que 

lhe foi dada nova redação, suprimindo a parte que tratava das contingências, haja vista que tal 

dispositivo foi tratado na IAS 37, que passou a vigorar para as Demonstrações Contábeis a 

partir de 1º de julho de 1999.  

Quanto à IAS-37, não há clara vedação quanto à utilização do termo “contingência” 

caso o risco tenha sido objeto de reconhecimento contábil. Por outro lado, é de se ressaltar 

que, nesses casos, há a menção de que “uma provisão é reconhecida”. E ainda, quando o risco 

é classificado como possível, a IAS-37 determina que “nenhuma provisão é reconhecida”. Em 

seguida, informam que “divulgações são exigidas para o passivo contingente”. Esses termos 

estão demonstrados no quadro 4 do subitem 2.3 retro.  

Desta forma, há de se concluir que o termo “contingente” apenas deverá ser utilizado 

em situações em que não há provisionamento, mas exista certo risco com a classificação de 

perda possível, haja vista que, se classificado como perda remota, não teria essa expressão.  
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Segundo Fabretti (2009, p. 242): 

As provisões são valores que devem ser abatidos na apuração de resultado. Podem 
ser consideradas como custo ou despesa, observados os parâmetros fixados pelo IR-
Imposto de Renda, para atender a eventuais perdas nas operações da empresa (em 
investimentos em outras empresas, no valor de mercado de seus produtos) ou para 
atender despesas que se realizarão após o período-base (13° salário, férias e 
respectivos encargos sociais).  

Em relação ao que Fabretti (2009, p. 242) definiu como sendo provisões no texto 

anteriormente reproduzido, deve ser feita uma ressalva em um dos exemplos citados, haja 

vista que os valores do 13° salário normalmente não podem ser pagos no ano seguinte, exceto 

se, no caso em tela, tenha sido considerado eventual período comercial diferente do ano civil.  

Iudícibus (2006, p. 160) aborda o tema dando um exemplo de situação em que a 

provisão deve ser formada:  

Um exemplo clássico é o constituído por ações judiciais contra a Empresa. Se for 
provável que a empresa perca a causa, haverá um passivo que deveria, a rigor, ser 
provisionado. Entretanto, se o contador não for capaz de efetuar uma estimativa 
razoável do valor a ser pago, talvez seja melhor efetuar uma descrição completa da 
contingência em nota explicativa. Somente se a probabilidade de a empresa perder 
fosse zero é que se dispensaria qualquer descrição.  

Já Franco (1997, p. 309) discorreu sobre provisões da seguinte forma:  

Embora muitos confundam Provisões com Reservas, aquelas não se destinam a 
reforçar o capital da empresa, mas sim a registrar reduções, certas ou prováveis, do 
ativo, decorrentes de depreciações, devedores duvidosos, sinistros etc., ou de 
aumentos do passivo, tais como variações de câmbio, contingências fiscais etc. 

A Receita Federal do Brasil, em seu sítio, coloca à disposição dos contribuintes um 

manual de perguntas e respostas, no qual esclarece o que segue: 

Pergunta 413 – Em que consistem provisões:  

Provisões são expectativas de obrigações ou de perdas de ativos resultantes da 
aplicação do princípio contábil da Prudência. São efetuadas com o objetivo de 
apropriar no resultado de um período de apuração, segundo o regime de 
competência, custos ou despesas que provável ou certamente ocorrerão no futuro. 

Pergunta 414 – O que fazer se a provisão não chegar a ser utilizada no período de 
apuração seguinte? 

Quando a provisão constituída não chegar a ser utilizada ou for utilizada só 
parcialmente, o seu saldo, por ocasião da apuração dos resultados do período de 
apuração seguinte, deverá ser revertido a crédito de resultado desse período de 
apuração e, se for o caso, constituída nova provisão para vigorar durante o período 
de apuração subsequente. 

Pergunta 417 – A pessoa jurídica ainda poderá constituir contabilmente as provisões 
que não se encontrem expressamente previstas como dedutíveis para fins da 
legislação do imposto de renda? 

Além daquelas expressamente previstas na legislação do imposto de renda (Lei nº 
9.249, de 1995, art. 13, I, e Lei no 9.430, de 1996, art. 14), a pessoa jurídica poderá 
continuar a constituir contabilmente as provisões que entenda serem necessárias à 
sua atividade ou aos seus interesses sociais. Todavia, na hipótese de a provisão 
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constituída na contabilidade ser considerada indedutível para fins da legislação do 
imposto de renda, a pessoa jurídica deverá efetuar no Lalur parte A, a adição do 
respectivo valor ao lucro líquido do período, para a apuração do lucro real. No 
período em que a provisão for revertida contabilmente, ela poderá ser excluída do 
lucro líquido para fins de determinação do lucro real. 

O conteúdo anteriormente relatado, que representa opiniões de especialistas na área 

contábil bem como e, principalmente, o conteúdo legislativo brasileiro e internacional, 

demonstra com clareza que as Provisões identificadas pela administração, independentemente 

da forma como são classificadas (risco, contingência, provisão, contas a pagar), devem ser 

reconhecidas nas demonstrações contábeis da empresa desde que atendam aos requisitos 

mínimos necessários. Esse procedimento não deve estar atrelado somente ao puro 

conservadorismo, mas sim a um conjunto de informações que reflitam a mais alta tecnicidade 

contábil. 

Em momento algum houve “vedação” ou ao menos “recomendação” de que o termo 

Provisão fosse alterado pelo termo “Contas a Pagar” quando houvesse registro do risco. Desta 

forma, aparentemente, o CPC exagerou ao recomendar que não se aplique tal terminologia em 

nossa contabilidade.  

Assim, continuar utilizando a terminologia “Provisão para Riscos...” representa a 

melhor caracterização da conta. Eliminar a palavra “contingência” representa certa sintonia 

com o IAS, mas também não seria uma falha grave mantê-la nas demonstrações financeiras.  

No CPC 25 houve um melhor esclarecimento sobre a utilização das terminologias a 

serem adotadas. 

Apenas para exemplificar essa questão do uso de diferentes termos, em razão de toda 

essa discussão, o título dessa dissertação foi alterado de “Critérios para Formação de 

Provisões para Contingências Tributárias, Cíveis e Trabalhistas”, para “Critérios para 

Formação de Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas”. 

 

2.6 Norma e Procedimento de Contabilidade – NPC 22/05 e a Interpretação Técnica 
IBRACON 02/2006 (que discorre sobre a NPC-22) 

Esses Normativos trouxeram para o Brasil grandes inovações sobre as práticas para 

constituição das provisões no que diz respeito às contingências fiscais, inclusive as ativas.  

A Norma e Procedimento de Contabilidade (NPC) n° 22 foi publicada em outubro de 

2005 e devidamente aprovada pela CVM por intermédio da Deliberação CVM n°489, de 3 de 

outubro de 2005. Contudo, em 15 de setembro de 2009, a CVM publicou a Deliberação CVM 

n° 594, que revogou a Deliberação CVM n° 489, com profundas alterações, mas tendo a sua 
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vigência apenas para o início de 2010. As novas mudanças que serão introduzidas serão 

objeto de estudo neste trabalho no tópico 2.8.3. Para todos os efeitos, a Deliberação CVM 

489/2005 continua válida para o ano de 2009. 

O Conselho Federal de Contabilidade publicou a Resolução n° 1.066, de 21 de 

dezembro de 2005, na qual constou a NBC – T– 19.7, com igual teor da NPC 22.  

Diante dessas publicações da CVM e do CFC, os atos foram devidamente 

convalidados para vigerem no Brasil.  

A Interpretação Técnica 02/2006, publicada pelo IBRACON, menciona que a NPC-22 

está alinhada com as normas internacionais, citando a International Accounting Standard – 

IAS 37. 

Nannini e Salotti (2009, p.311) mencionam que: 

O objetivo desta IAS é definir critérios de reconhecimento e bases de mensuração 
aplicáveis a provisões, contingências passivas e contingências ativas, bem como 
definir regras para que sejam divulgadas informações suficientes nas notas 
explicativas às demonstrações contábeis, para permitir que os usuários entendam sua 
natureza, época e valor.  

Inicialmente, serão analisados os dispositivos constantes da NPC-22/05, para depois 

serem avaliadas as interpretações técnicas do IBRACON quando da publicação, em 2006, de 

sua Interpretação Técnica 02/2006.  

O Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP nº 01/2007, de 14 de fevereiro de 2007, também foi 

analisado e não requer comentários adicionais, haja vista que o tema por ele abordado 

praticamente já está inserido nos demais atos citados neste estudo, principalmente no material 

da CVM.  

 

2.6.1 Norma e Procedimento de Contabilidade n° 22 (NPC 22) 
A exemplo do que o IAS-37 fez, a NPC-22, de 03 de outubro de 2005, também 

procurou estabelecer alguns conceitos técnicos: (i) Passivo como sendo “uma obrigação 

presente da entidade, decorrente de eventos já ocorridos, cuja liquidação resultará em uma 

entrega de recursos”; (ii) Obrigação Legal: “é aquela que deriva de um contrato, por meio de 

termos explícitos ou implícitos, de lei ou de outro instrumento fundamentado em lei”; e 

(iii) Contingência Passiva:  

a) uma possível obrigação presente cuja existência será confirmada somente pela ocorrência, 
ou não, de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob o controle da 
entidade; ou 

b) uma obrigação presente que surge de eventos passados, mas que não é reconhecida por 
que: 



42 
 

 

b.1) é improvável que a entidade tenha de liquidá-la; ou 

b.2) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente segurança. (NPC-
22/2005) 

 
Definiu ainda a Contingência Ativa como sendo “um possível ativo, decorrente de 

eventos passados, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência, ou não, de um ou 

mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob o controle da entidade”. 

Confrontando os conceitos anteriormente com o IAS-37 e os atuais normativos 

brasileiros, não são detectadas divergências significativas, apenas alguns termos não 

relevantes. Outras definições foram mencionadas na referida norma, como, por exemplo, que 

todas as provisões são contingentes porque são incertas em relação ao tempo ou ao valor, mas, 

para fins contábeis, as contingências representam ativos ou passivos que não são reconhecidos 

por não atenderem aos critérios necessários ao seu reconhecimento.  

Quando a NPC-22/2005 trata dos parâmetros para reconhecimento de uma provisão, 

ela acrescenta um novo dispositivo que não existia na Norma Internacional IAS-37, qual seja: 

“praticamente certo”, com a seguinte definição: 

Praticamente certo - este termo é mais fortemente utilizado no julgamento de 
contingências ativas. Ele é aplicado para refletir a situação na qual um evento futuro 
é certo, apesar de não-ocorrido. Essa certeza advém de situações cujo controle está 
com a administração da entidade, e depende apenas dela, ou de situações em que há 
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis para a entidade, sobre as quais não 
cabem mais recursos; 

Por outro lado, mantém as demais classificações: 

Provável – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não 
ocorrer; 

Possível - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, 
mas maior que remota; e 

Remota - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é muito pequena. 

(NPC-22/2005) (grifos nossos) 

Contudo, na essência nada foi alterado, haja vista que é possível interpretar a definição 

contida do IAS-37 de “virtualmente certa” (IBRACON, 2001, p. 834) como sendo a 

divulgada neste normativo (“praticamente certo”). Ambas as definições se prestam para 

definir se um ativo deve ou não ser reconhecido nas demonstrações contábeis.  

Quanto ao reconhecimento contábil de uma provisão, esta norma também trouxe as 

mesmas diretrizes da IAS-37, sem introduzir nenhuma mudança significativa, a saber: 

 
a) A entidade tem uma obrigação legal ou não-formalizada presente como 

conseqüência de um evento passado; 
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b) É provável que recursos sejam exigidos para liquidar a obrigação; e 

 
c) O montante da obrigação possa ser estimado com suficiente segurança. (NPC 

22/2005) (grifo nosso) 
 
Contudo, se este normativo não trouxesse exemplos para facilitar a sua interpretação, 

não teriam ocorrido grandes problemas e debates sobre o seu conteúdo. No exemplo n° 4 

citado pela referida norma tem-se: 

Tributos 

a) A administração da entidade entende que determinada lei federal, que alterou a 
alíquota de um tributo ou introduziu novo tributo, é inconstitucional. Por conta desse 
entendimento, ela, por intermédio de seus advogados, ajuizou ação alegando a 
inconstitucionalidade da lei. Nesse caso, existe obrigação legal a pagar à União. 
Assim, a obrigação legal deve estar registrada, inclusive juros e outros encargos, 
se aplicável, pois estes últimos têm a característica de provisão derivada de 
apropriações por competência. Trata-se de uma obrigação legal e não de provisão 
ou de contingência passiva, considerando os conceitos da norma. (NPC 22/2005) 
(grifos nossos) 

A norma continua com a exemplificação mencionando que, em uma etapa posterior, a 

ação teria sido julgada, em primeira instância, favoravelmente, mas não admite que a provisão 

seja revertida contabilmente, mesmo havendo parecer do advogado avaliando o risco como 

remoto, ou na linguagem adotada no normativo, “como provável o ganho”. Consegue 

confundir ainda mais o exemplo quando tenta explicar que a situação em tela é, na verdade, 

uma contingência ativa, e não contingência passiva como a grande maioria dos estudiosos 

poderia avaliar. Conclui o raciocínio escrevendo que o passivo é uma obrigação legal e, desta 

forma, deve ser reconhecida independentemente de ação judicial em curso.  

Continua em suas exemplificações, agora discorrendo sobre Contingências Ativas da 

seguinte forma: 

(...) 

b) Nas circunstâncias de processos ainda não-julgados definitivamente, em que a 
entidade discute a recuperação de tributos, supostamente pagos a maior, mas nos 
estritos termos da lei em discussão, e obtém liminar permitindo compensar aqueles 
valores com outros tributos, a entidade não deve registrar o ganho contingente, 
amparada nessa liminar.  

 

Isso porque a liminar é um instrumento provisório, e, portanto, a realização do ganho 
não é definitiva. Nesses casos, a Entidade irá proceder à compensação do ponto de 
vista financeiro; todavia, o tributo compensado deve ainda figurar como obrigação 
legal até o desfecho final da causa. Como sua liquidação também é provisória, se o 
desfecho for desfavorável à entidade, esta deve recolher o tributo anteriormente 
compensado com os acréscimos legais, conforme aplicável. (NPC 22/2005) (grifos 
nossos) 
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Conclui o raciocínio sobre o reconhecimento de um Ativo relatando que apenas este se 

dá quando ocorre o trânsito em julgado da ação, momento em que não há mais possibilidades 

de recursos da parte contrária. O ganho, então, deixa de ser contingente e se torna direito da 

entidade. Mas alerta que, periodicamente, até o efetivo recebimento, deve “avaliar a 

capacidade de recuperação do ativo, uma vez que a parte contrária pode tornar-se incapaz de 

honrar esse compromisso, ou pode ser que sua utilização futura seja incerta”.  

Todo esse conteúdo exemplificado pela norma pode ter ocorrido em função de uma 

situação específica pela qual o Brasil estava passando, qual seja: debate jurídico sobre a 

validade da Lei 9.718/98. Em razão dos elevados valores envolvidos e das mudanças de 

posicionamento do judiciário, ora a favor do contribuinte e ora a favor do Fisco, fez com que 

a demanda judicial se arrastasse por diversos anos. As empresas não queriam reconhecer a 

contingência em razão da flagrante inconstitucionalidade quando da introdução dos tributos e, 

por outro lado, as empresas de auditoria exigiam tal provisionamento. A NPC 22/2005 veio 

justamente procurar resolver o problema e exigir o reconhecimento contábil. 

Até mesmo em casos reiterados de julgamentos favoráveis a NPC 22/2005 veio vedar 

o reconhecimento de Ativos. Vejamos o que a NPC definiu nestas situações: 

(...) 

d) Existem situações em que uma entidade ainda não obteve a decisão final 
favorável à recuperação de um tributo ou à extinção da obrigação tributária 
registrada, mas há jurisprudência favorável para outras entidades em casos idênticos, 
bem como avaliação dos advogados de que as chances de desfecho favorável são 
prováveis. Mesmo nas situações em que há jurisprudência favorável, isso não é 
suficiente para dar base ao reconhecimento do ganho contingente, uma vez que 
não está assegurada uma decisão final favorável à entidade, pois muitos outros 
fatores podem influenciar essa decisão, por exemplo, o ramo de atividade, a 
formalização do processo, etc. A entidade, por outro lado, deve fazer divulgação em 
nota explicativa acerca do assunto. (NPC 22/2005) (grifo nosso) 

Em outras palavras, o exemplo trazido pela NPC 22/2005 não acompanhou a redação e 

lógica trazidas pela norma internacional IAS-37. 
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2.6.2 Interpretação Técnica IBRACON nº 02/2006 (ITI – 02/06) 
Já na apresentação da ITI – 02/2006, o IBRACON procurou justificar que: 

Dada a importância dessa norma e as dificuldades inerentes ao assunto relativo aos 
passivos tributários e às provisões em geral, o Ibracon edita a presente Interpretação 
Técnica, com o apoio de consultores jurídicos, com a finalidade de esclarecer 
assuntos que têm gerado dúvidas para a implementação plena da NPC 22, 
notadamente os seguintes: (a) conceito de obrigação legal; (b) interpretações legais 
no contexto da NPC 22; (c) alcance e interpretação do exemplo 4(a) incluso no 
Anexo II e (d) efeitos da adoção inicial da NPC 22. 

Na sequência, já trouxe outra inovação em direito quando definiu quando uma 

obrigação legal tributária deveria ser considerada como certa: “uma obrigação legal é aquela 

que deriva de um contrato (por meio de termos explícitos ou implícitos), de uma lei ou de 

outro instrumento fundamentado em lei”.  

Continua com o texto normativo procurando amparo para justificar a sua introdução, 

quando busca na Constituição Brasileira a fundamentação legal necessária:  

Por sua vez, o art. 5°, inciso II, da Constituição Federal, estabelece: “ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Em 
matéria tributária, o inciso I do art. 150 da Constituição Federal veda: “exigir ou 
aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. Logo, a lei é uma das causas geradoras 
das obrigações, e dela originam-se diversas imposições que incluem a obrigação de 
pagar tributo. (ITI – 02/2006) 

Conclui o raciocínio da parte introdutória do ITI-02/2006, alegando que o Ibracon 

definiu como obrigação legal, em matéria tributária, a lei como marco referencial. Foram 

incluídos mais três parágrafos procurando dar o entendimento sobre “Interpretações legais no 

contexto da NPC 22”.  

O primeiro deles refere-se a situações em que há dúvidas sobre a existência ou não de 

uma obrigação tributária em razão de duplo entendimento.  

Para este caso a ITI-02/2006 recomenda que:  

A decisão se haverá ou não registro contábil de uma obrigação ou qual obrigação 
será devida dependerá não só do entendimento da administração da entidade, mas da 
interpretação e da opinião do especialista em matéria tributária (grifo nosso).  

A segunda situação ocorre quando levanta dúvidas sobre a necessidade ou não de se 

constituir a provisão por não ter atendido aos três requisitos para admissibilidade da formação 

da provisão (existir a obrigação legal, ser provável o risco e apuração do montante com 

segurança). 

Por último, traz à baila uma situação em que a fiscalização está exigindo o pagamento 

de determinado tributo, mas há incertezas sobre a sua exigibilidade. Neste caso, a empresa 

teria discordado do posicionamento do Fisco e iniciado um processo administrativo ou 



46 
 

 

judicial. A existência do processo poderia representar dúvidas quanto à necessidade ou não do 

provisionamento do risco.  

Nesses exemplos trazidos pela ITI-02/2006 observa-se que a opinião da administração 

da entidade não pode decidir isoladamente sobre o provisionamento do risco, mesmo quando 

possua parecer do advogado externo considerando como remota a possibilidade de perda do 

processo.  

Em outras palavras, a empresa sempre deverá provisionar o risco quando este decorre 

de um dispositivo legal e, nos demais casos, quando o advogado classificar o risco de perda 

como provável. A figura do especialista foi pouco explorada, a exemplo do que a IAS-37 já 

havia definido, deixando de observar se o especialista poderia ser da própria empresa ou 

necessariamente um profissional externo.  

Sobre dispositivos de lei, foi taxativo quanto à necessidade de se registrar uma 

obrigação legal. Vejamos: 

Enquanto vigorar a lei, existe uma relação jurídica que estabelece uma obrigação 
legal entre o contribuinte e a União. Em razão da existência dessa relação jurídica, os 
respectivos efeitos produzidos pela vigência da norma devem ser registrados 
contabilmente como contas a pagar. 

A obrigação legal, anteriormente descrita, somente deixará de existir quando a 
relação jurídica que a originou deixar de produzir, definitivamente, os efeitos que lhe 
são pertinentes. Essa relação jurídica terminará quando houver decisão definitiva 
acerca de sua inconstitucionalidade proferida em instância competente, ou caso haja 
o seu efetivo cumprimento por meio de pagamento ou outra forma de extinção da 
obrigação tributária. 

Note-se que a suspensão da exigibilidade do pagamento da obrigação tributária, 
provocada por meio de recursos legais iniciados pela entidade, não afeta a existência 
dessa obrigação. A obrigação legal existe, mas não é, no momento, exigível.  

Há de se observar que uma lei é editada com presunção de legitimidade, com o 
que serão raros os casos em que se poderá considerar improvável o desembolso de 
recursos para fazer frente à obrigação ou arguir a não-existência de obrigação legal 
instituída. (ITI – 02/2006) (grifos nossos) 

Conclui as justificativas sobre a necessidade do provisionamento colando a convenção 

da objetividade, no sentido de que as demonstrações contábeis devem ser elaboradas de forma 

segura e objetiva em relação aos fatos que afetam o patrimônio da entidade.  

Por outro lado, o profissional da contabilidade também deve efetuar o seu julgamento, 

respeitando as normas que regem a profissão, bem como coletar informações dos 

especialistas. Mas termina o parágrafo com a seguinte observação:  

(...) porém, repita-se, serão raras as situações nas quais não fica caracterizada a 
existência de uma obrigação legal em decorrência de uma lei, que permitiriam à 
administração da entidade deixar de fazer o registro contábil de um passivo. (ITI – 
02/2006)  
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Em síntese, a NPC 22 inovou em algumas situações quando comparada com a IAS-37, 

mas o ITI – 02/06 foi muito além do que os normativos locais e internacionais haviam 

previsto.  

Embora esses normativos tenham procurado equalizar as interpretações sobre a 

contabilização ou não de um determinado risco em matéria tributária, trouxeram mais 

confusões em razão da incompatibilidade com os normativos internacionais.  

Ficou para segundo plano se a classificação do risco dada pelo advogado era de 

provável perda ou não. Definiu-se que, em caso de lei, o risco deveria ser contabilizado como 

Contas a Pagar. 

 

2.7 Lei 11.638/07 – Alteração na Lei das Sociedades Anônimas - S/A 
No bojo da presente Lei, foi definido que o Brasil passaria por um processo de 

uniformização das suas práticas contábeis, padronizando-as com as normas internacionais, 

sendo que, a partir de 2010, as publicações de balanços já deveriam seguir tais ajustes.  

A lei publicada promoveu profundas alterações na Lei das Sociedades Anônimas, Lei 

6.404/76, atingindo inicialmente as empresas de capital aberto e as empresas de grande porte. 

A tendência, a longo prazo, é que as novas regras sejam aplicadas para todos os tipos 

de empresas brasileiras, exceto quanto aos procedimentos que não se justifiquem em razão do 

custo e benefícios de sua implantação (a própria norma já prevê esta possibilidade). 

Contudo, embora a Lei tenha trazido novas disposições em nossos normativos, é o 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis que ficou com a obrigação de introduzir as novas 

regras oriundas do IAS - International Accounting Standart. 

 

2.7.1 CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

Criado pela Resolução CFC nº 1.055/05, o CPC tem como objetivo:  

O estudo, o preparo e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos 
de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a 
emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e 
uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a 
convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões internacionais. (sítio do CPC) 

Participam do CPC as seguintes entidades:  

- ABRASCA- Associação Brasileira das Companhias Abertas; 

- APIMEC NACIONAL – Associação dos Analistas e Profissionais de 

Investimentos do Mercado de Capitais; 

http://www.cpc.org.br/pdf/RES_1055.pdf�


48 
 

 

- BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo; 

- CFC – Conselho Federal de Contabilidade; 

- FIPECAFI- Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras; e 

- IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. 

O principal papel do CPC será o de estabelecer uma convergência internacional das 

normas contábeis, centralização na emissão de normas dessa natureza, representação e 

processos democráticos na produção dessas informações. 

O CPC deverá emitir os Pronunciamentos Técnicos que, obrigatoriamente, deverão ser 

previamente colocados em audiência pública, para que sejam apresentadas sugestões e 

comentários sobre o seu conteúdo.  

 

 

2.7.1.1 CPC 25 – Provisão e Passivo e Ativo Contingentes 
Este CPC foi colocado em audiência pública no dia 29 de abril de 2009, por 

intermédio do Edital de Audiência Pública SNC n° 13/2009, sendo que foi estabelecido o 

prazo final para recebimento de sugestões e comentários até o dia 15 de junho de 2009. 

Embora tenha constado da minuta da redação da Deliberação CVM que a sua 

aplicação se daria apenas para os exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010, na 

prática, o seu conteúdo já está sendo adotado pelas empresas, face ao fato de que o seu 

dispositivo é uma cópia do que está previsto na IAS-37, bem como no NPC-22/2005 e na ITI-

02/2006.  

As definições sobre Provisões, Passivo, Obrigação Legal, Passivo Contingente, Ativo 

Contingente, etc., seguem a mesma linha do que está previsto na IAS-37, no NPC-22/05 e na 

ITI-02/06, com algumas pequenas mudanças de terminologias, conforme já demonstrado 

anteriormente. 

Contudo, algumas disposições são inovadoras quando comparadas com a IAS-37 e 

com os atuais normativos, principalmente sobre divulgações sobre as provisões, fato que 

poderia prejudicar disputas com terceiros.  

As divulgações podem ser consideradas como um ponto muito delicado, haja vista 

que, ao mesmo tempo em que dão transparência ao mercado sobre os riscos existentes na 

entidade, também permitem ao oponente, numa demanda judicial, obter as informações sobre 

tais casos.  
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É interessante procurar refletir sobre como ficaria a situação processual quando há 

evidências nas demonstrações financeiras de que o risco de perda é provável. Qual será o 

comportamento do juiz caso a parte contrária demonstre que o réu da ação publicou em seu 

balanço que o risco de perda do processo é provável? Será que isso já não demonstraria que 

seria um réu confesso? 

A exemplo dos demais normativos, o CPC 25 também menciona em seu contexto uma 

série de definições, sendo que, em algumas situações, inclui comentários adicionais, como no 

caso de Provisões: 

Este Pronunciamento Técnico define provisões como passivos de prazo ou valor 
incertos. Em alguns países o termo “provisão” é também usado no contexto de itens 
tais como depreciação, redução de ativos ao valor recuperável e créditos de 
liquidação duvidosa: estes são ajustes dos valores contábeis de ativos e não são 
tratados neste Pronunciamento Técnico 

Uma provisão é um passivo de prazo ou valor incertos. 

Continua em suas definições discorrendo sobre (i) Passivo como sendo uma obrigação 

presente da entidade proveniente de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte 

em uma saída de recursos da entidade que incorporam benefícios econômicos; (ii) obrigação 

legal como sendo uma obrigação que deriva de um contrato, uma legislação ou outra ação da 

lei; (iii) e o Passivo Contingente da seguinte forma: 

Um passivo contingente é: 
 
(a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência 

será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos 
futuros incertos não totalmente sob controle da entidade; ou 

 
(b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é 

reconhecida porque: 
 
(i)  não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios 

econômicos seja exigida para liquidar a obrigação, ou 
 
(ii)  o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente 

confiabilidade. (CPC 25/2009) 
 

Quanto ao Ativo Contingente, mantém a mesma definição até agora encontrada, no 

sentido de que “é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência será 

confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não 

totalmente sob controle da entidade”. (CPC 25/2009) 
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Na prática, também continua na linha do que já foi feito com outros normativos 

quando procura definir o que são provisões e o que são passivos contingentes, da seguinte 

forma: 

Este Pronunciamento Técnico distingue entre: 

(a) provisões – que são reconhecidas como passivos (presumindo-se que 
possa ser feita uma estimativa confiável) porque são obrigações 
presentes e é provável que uma saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos será necessária para liquidar as obrigações; e 

(b) passivos contingentes – que não são reconhecidos como passivos 
porque são: 

(i)  obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se 
a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa 
conduzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos, ou 

(ii)  obrigações presentes que não satisfazem os critérios de 
reconhecimento deste Pronunciamento Técnico (porque não é 
provável que será necessária uma saída de recursos que 
incorporem benefícios econômicos para liquidar a obrigação, 
ou não pode ser feita uma estimativa suficientemente 
confiável do valor da obrigação). (CPC 25/2009) (grifos 
nossos) 

 
A regra para reconhecimento de provisões segue o que a NPC e a ITI haviam 

normatizado, ou seja, tem que existir uma obrigação presente, com o risco provável e com 

estimativa confiável.  

Chamamos a atenção apenas para a ênfase que foi dada em relação à obrigação legal 

(dispositivo de lei ou outra ação da lei). 

Por último, destacamos que, tanto no contexto deste projeto de CPC como da 

Deliberação CVM 594, de 15 de setembro de 2009, que aprovou e oficializou este CPC, não 

há revogação das disposições contidas no NPC-22/05 e na ITI-02/06, continuando vigentes as 

disciplinas trazidas por essas interpretações do IBRACON.  

 

2.8 Normas: Banco Central, CVM e Receita Federal do Brasil 
Conhecer as normas legais e/ou orientações expedidas por órgãos reguladores 

brasileiros permitirá uma visão mais abrangente sobre o tema “Provisionamento”.  

É preciso ter em mente que a formação de uma provisão no passivo ou mesmo o 

reconhecimento de um ativo incerto, pode trazer consequências desagradáveis para a empresa, 

seus administradores, os órgãos reguladores e, principalmente, os investidores. 
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A economia mundial ainda sofre com os efeitos catastróficos iniciados na economia 

americana, devidamente espelhada em todos os continentes. 

Neste contexto, identificou-se uma estrutura financeira “mascarada” e frágil, 

totalmente escondida nas demonstrações financeiras das empresas. Voltando um pouco mais 

no tempo, poderá ser resgatado o triste episódio da Enron e da WorldCom e o estrago causado 

para uma das cinco maiores empresas de auditoria, a Arthur Andersen. 

Todos estes fatos trouxeram à tona uma preocupação generalizada: (i) o que os 

administradores estavam incluindo em seus balanços, e (ii) como os contadores estavam 

acompanhando as diversas áreas da empresa. Um exemplo interessante no mercado brasileiro 

está relacionado com as operações de derivativos, praticadas por profissionais de Tesouraria 

de grandes empresas. 

Diante disto, serão revistos alguns dos normativos dos nossos órgãos reguladores, 

procurando focar no tema deste estudo, qual seja, provisionamentos.  

 

2.8.1 Banco Central do Brasil – BACEN 
O Banco Central do Brasil possui uma regulamentação muito rígida, que prevê um 

plano de Contas Específico para as Instituições Financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar - Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, 

impondo critérios e procedimentos específicos para cada conta contábil do Plano de Contas. 

Também é definida uma estrutura de contas e modelos de documentos que devem ser 

obedecidos pelas empresas sujeitas ao seu controle.  

A Circular 1.273, de 29 de dezembro de 1987, estabeleceu um plano de contas 

objetivando unificar e uniformizar os diversos planos de contas que eram utilizados pelas 

instituições, facilitando a sua política de fiscalização. 

Vale destacar que o sistema financeiro brasileiro é muito bem monitorado pelo 

BACEN, em razão de suas políticas de acompanhamento mensal dos relatórios encaminhados 

pelas empresas, bem como em razão de sua fiscalização permanente. 

No sítio do Banco Central do Brasil existe um detalhamento da composição do 

COSIF, no que se refere a sua divisão:  

• No capítulo 1, Normas Básicas, estão consolidados os princípios, critérios e 

procedimentos contábeis que devem ser utilizados por todas as instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 
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• No capítulo 2, Elenco de Contas, são apresentadas as contas integrantes do 

plano contábil e respectivas funções.  

• No capítulo 3, Documentos, são apresentados os modelos de documentos de 

natureza contábil que devem ser elaborados pelas instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional.  

• No capítulo 4, Anexos, são apresentadas as normas editadas por outros 

organismos (CPC, IBRACON etc) que foram recepcionadas para aplicação às 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar por este 

Banco Central do Brasil.  

No Capítulo destinado a disciplinar as Normas Básicas, encontra-se a seguinte 

orientação quanto às Provisões e Contingências Passivas: 

Provisões e Contingências Passivas 

1. As instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil devem observar a Norma e Procedimento de 
Contabilidade nº 22 (NPC nº 22), do Instituto dos Auditores Independentes do 
Brasil - Ibracon, de 3 de outubro de 2005, no reconhecimento, mensuração e 
divulgação de provisões, contingências passivas e contingências ativas, vedada a 
aplicação do disposto nos parágrafos 53 e 76 da referida norma. (Res 3535/08 
art 1º) 

2. As instituições mencionadas no item anterior devem manter à disposição do 
Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, toda a documentação e 
detalhamento utilizados no reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões, 
contingências passivas e contingências ativas. (Res 3535/08 art 2º) 

3. Verificada impropriedade ou inconsistência nos processos de classificação, 
divulgação e registro contábil das provisões, contingências passivas e contingências 
ativas, o Banco Central do Brasil poderá determinar os ajustes necessários, com o 
consequente reconhecimento contábil dos efeitos nas demonstrações contábeis. (Res 
3535/08 art 3º) (grifos nossos) 

 
A vedação prevista na Resolução 3.535, de 31 de janeiro de 2008, dos parágrafos 53 e 

76 da NPC-22/2005, refere-se à compensação dos valores depositados judicialmente, 

registrados no ativo da instituição financeira, com os respectivos Passivos existentes. Em 

outras palavras, havendo uma demanda judicial na qual se discute um determinado dispositivo 

legal, que possui Provisão registrada no Passivo, esse valor deveria ser representado pelo 

valor líquido do depósito judicial, caso tenha ocorrido.  

Na prática, o BACEN apenas vedou a compensação de depósitos judiciais com os 

riscos provisionados, fato que é totalmente razoável e demonstra com melhor clareza a 

posição financeira da instituição.  

Numa leitura mais aprofundada do material do BACEN, encontra-se a seguinte 

definição/instrução sobre a utilização da conta “Provisão para Passivos Contingentes”: 
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PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES 

Passivos Trabalhistas - Outros Passivos 

Função: 

Registrar os valores exigidos da instituição, mas que ainda estão em fase de 
contestação perante a autoridade competente. 

O subtítulo Passivos Trabalhistas deve ser utilizado para registrar o provisionamento 
de perdas contingentes derivadas de indenizações trabalhistas. 

O subtítulo Outros Passivos deve ser utilizado para registrar o provisionamento de 
outras perdas contingentes da instituição ou entidade. 

Os valores relativos a obrigações líquidas e certas, não passíveis de contestação, 
registram-se em PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR. 

A provisão para cobertura de riscos fiscais registra-se em PROVISÃO PARA 
RISCOS FISCAIS. 

Base Normativa: (Circular 1.273/87; Carta-Circular 2.437/94 1 IX a,b; ambas do 
Banco Central do Brasil) 

No sítio do BACEN, na parte destinada ao “Sistema Financeiro Nacional - SFN”, 

existe a pasta sobre “Informações Cadastrais e Contábeis”, que sofre um desdobramento nas 

seguintes opções: 

• Informações Cadastrais; 

• Informações Contábeis; 

• Prestação de Informações ao BC; e 

•  Convergência das normas contábeis do SFN às normas internacionais.  

Nesta última opção, encontram-se as seguintes informações: 

• Convergência das normas contábeis do SFN às normas internacionais: 

 Introdução; 

 Diagnósticos das normas do SFN em relação às normas internacionais; 

 Normas sobre Convergência no âmbito do SFN; e 

 Histórico de atualizações. 

Avaliando o conteúdo sobre os “Diagnósticos das normas do SFN em relação às 

normas internacionais”, identificou-se um estudo realizado pela equipe do BACEN sobre a 

IAS 37. Nesse estudo, vale ressaltar logo em seu início a observação que o BACEN faz sobre 

o termo provisões: “Importa notar, que o termo provisão utilizado no IAS 37 não se confunde 

com o termo provisão, utilizado, por exemplo, para as provisões para créditos de liquidação 

duvidosa, devendo ser utilizado seu sentido estrito na aplicação do normativo internacional”. 

O estudo segue comparando o nível de detalhamento entre a norma IAS 37 e as 

normas do BACEN, concluindo que as normas aplicáveis para as instituições financeiras são 

http://www.bcb.gov.br/?CONVCONT�
http://www.bcb.gov.br/?CONVCONT�
http://www.bcb.gov.br/?CONVINT�
http://www.bcb.gov.br/?CONVDIAG�
http://www.bcb.gov.br/?CONVNORM�
http://www.bcb.gov.br/?CONVHIST�
http://www.bcb.gov.br/?CONVDIAG�
http://www.bcb.gov.br/?CONVDIAG�
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bem mais genéricas, no sentido de recomendarem que os passivos tenham a sua formação 

seguindo os “princípios fundamentais de contabilidade”, mas complementa ainda com a 

seguinte observação: 

Vale destacar que, embora de caráter mais amplo, as normas aplicáveis às 
instituições financeiras, permitem o reconhecimento de provisões, contingências 
passivas e contingências ativas, bastando, para tanto, que se atenda aos dispositivos 
do Cosif 1.1.2.5, relativo à utilização dos princípios fundamentais de contabilidade 
na escrituração dos atos e fatos contábeis, in verbis: 

5 – A par das disposições legais e das exigências regulamentares específicas 
atinentes à escrituração, observam-se, ainda, os princípios fundamentais de 
contabilidade (...) (sítio do Banco Central do Brasil). 

Nesse diagnóstico do Banco Central ainda foi observado que o BACEN manifestou a 

sua plena discordância com a recomendação sobre a compensação entre depósitos judiciais e 

as suas respectivas provisões formadas, conforme já anteriormente relatado, concluindo o 

diagnóstico da seguinte forma:  

(...) pode-se concluir que, embora as normas aplicáveis às instituições financeiras e 
demais entidades autorizadas a funcionar por este Banco Central do Brasil não 
impeçam o adequado registro das provisões, contingências passivas e 
contingências ativas, é necessário o aprimoramento normativo, com vistas a 
alcançar um maior grau de convergência com os dispositivos do IAS 37. 

Outro ponto de alinhamento consiste na exigência específica de itens de divulgação 
em notas explicativas às demonstrações contábeis, o que permite aos usuários da 
informação contábil uma maior compreensão dos potenciais riscos apresentados às 
entidades. (sítio do Banco Central do Brasil) (grifo nosso) 

O diagnóstico apresentado pela equipe técnica do BACEN considerou a situação como 

“Parcialmente Divergente”, quando da comparação entre o disposto nas normas do BACEN e 

o previsto na IAS-37 (este parecer foi elaborado em 2006).  

Além da crítica quanto à compensação de depósitos judiciais, também critica os 

critérios adotados para formação das Provisões Ativas ou Passivas, haja vista que o BACEN 

prevê em seus normativos que devem ser seguidos os princípios fundamentais de 

contabilidade. Não foram apresentados comentários sobre o aspecto relacionado à 

classificação do risco. 
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2.8.2 CVM - Comissão de Valores Mobiliários – Grupo de Estudo 
A CVM, em conjunto com outros órgãos, tem contribuído para que o CPC elabore e 

divulgue as novas normas brasileiras para fins de alinhamento com as normas internacionais, 

conforme previsto na Lei 11.638/07. 

Foi realizada uma consulta ao sítio da CVM, no tema “Contabilidade e Auditoria” e, 

mais especificamente, sobre “Contabilidade”. Nessa página, foi possível observar que existe 

um grupo que estuda as normas internacionais do IRFS e as compara com as normas 

brasileiras, apresentando um relato sobre o seu conteúdo.  

Na página denominada “Estudo sobre as diferenças e similaridades entre as Normas 

Internacionais de Contabilidade – IFRS e as Normas e Práticas Contábeis Brasileiras”, foram 

obtidas mais informações sobre as avaliações existentes, principalmente sobre o “Estudo 

sobre as práticas contábeis brasileiras e as normas internacionais de contabilidade (IFRS)”. 

Essas avaliações foram realizadas em conjunto com a Ernst & Young e revisadas pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), antes de ser 

apresentado para o mercado brasileiro. A CVM classifica o estudo como “uma referência 

importante ao processo de adoção dos princípios internacionais de contabilidade, ao 

comparar, de forma detalhada e fundamentada, as normas emitidas pelo International 

Accounting Standard Board (IASB) com as regras contábeis brasileiras”.  

Além da avaliação das normas, o estudo também identifica e propõe soluções para as 

possíveis barreiras que a adoção integral do IFRS representa para o Brasil, destacando 

possíveis ações regulatórias para cada uma delas. Além disso, no sítio da CVM, foi ressaltado 

que: 

O estudo apresenta ainda uma comparação das práticas de divulgação em balanços 
de 50 empresas brasileiras listadas na Bovespa, com outros 50 balanços de empresas 
européias de capital aberto que reportam em IFRS, tendo como referência 
demonstrações relativas ao exercício de 2006. O objetivo foi identificar as diferenças 
e similaridades nas práticas de divulgação de empresas dos setores mais relevantes 
da economia. Os resultados da comparação das práticas de divulgação estão 
inseridos nos 26 temas abordados pelo estudo. 

Além de relatórios conclusivos sobre a comparação entre as normas internacionais e 
as normas e práticas contábeis brasileiras, o estudo também inclui anexos com 
comparações detalhadas das normas, que serão úteis para consulta. Os anexos 
detalham as normas internacionais nas línguas inglesa e portuguesa (de Portugal) e 
os pronunciamentos, normas e práticas contábeis existentes na legislação brasileira, 
academias ou mesmo em regulamentos de entidades relevantes do setor, como 
Fipecafi, Ibracon e a própria CVM, entre outros. (sítio da CVM) 
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Acessando a página “Clique aqui para ter acesso aos Estudos por tópicos 

(pronunciamentos internacionais)”, é apresentada uma lista com 26 tópicos já analisados, 

além de uma introdução sobre o estudo.  

O tópico 23 desta lista apresenta o estudo sobre “23. Tópico 22 - Provisões e Ativos e 

Passivos Contingentes”, no qual há um profundo debate sobre o tema. Vale ressaltar que o 

estudo foi realizado em 2008.  

Logo no início do material, os autores descrevem que: 

Exceto pela aplicação de ajuste a valor presente de que trata a Norma Internacional 
(Matéria já tratada na Lei 11.638 – dependendo de normatização) e pela 
interpretação da contabilização de tributos cuja legalidade é contestada, 
descrita na Norma Brasileira por meio do exemplo 4a da Deliberação CVM 489, não 
existem outras diferenças relevantes entre a IAS 37 e a respectiva Deliberação. 

Ambas têm o mesmo objetivo: definir critérios de reconhecimento e bases de 
mensuração aplicáveis a provisões, contingências passivas e ativas, bem como 
definir regras de divulgação para permitir que os usuários entendam sua natureza, 
sua oportunidade e seu valor. (sítio da CVM) 

Pelo que se observa, a própria CVM discorda do conteúdo preparado pelo IBRACON 

e divulgado por ela mesma, por intermédio da Deliberação CVM 489. 

Quando entram nos detalhes sobre a exigência de provisionamento de determinado 

tributo objeto de discussão judicial, constante da NPC-22/2005, observam que: 

Inúmeras discussões e tentativas de interpretações do exemplo foram efetuadas, 
sobretudo sobre a prerrogativa trazida na Instrução Técnica 02/2006 do 
Ibracon que se apóia no conceito de obrigação legal em que uma lei é editada na 
presunção de legitimidade, com o que serão raros os casos em que se poderá 
considerar improvável o desembolso de recursos para fazer frente à obrigação ou 
arguir a não existência de obrigação legal instituída. 

Essa interpretação traz, entre outros, de forma clara, que o exercício de julgamento 
pelo profissional de contabilidade, amparado por especialistas da matéria, pode fazer 
com que determinadas leis, ainda que vigentes, não produzam os efeitos patrimoniais 
que lhes seriam pertinentes, com base em concretas evidências, mesmo que em raros 
casos. 

Ainda afirma que o exemplo 4a não elimina o julgamento da Administração sobre a 
legislação editada; contudo, enfatiza, mais uma vez, que esse julgamento 
raramente deveria trazer a conclusão de não contabilizar um passivo 
respectivo. 

Conclui-se, então, que, conforme descreve o exemplo 4a, que em um primeiro 
momento, quando da publicação da NPC 22 e Deliberação CVM 489, não era 
admitido em nenhuma hipótese o não registro de um passivo quando da 
existência de lei respectiva. 

Posteriormente, a interpretação trouxe a possibilidade de não registro do passivo 
nessa condição, utilizando-se para tanto o uso do julgamento. (sítio da CVM) (grifos 
nossos) 

A conclusão apresentada nas avaliações da equipe da CVM está em total consonância 

com o que até agora foi debatido neste trabalho. Além disso, a CVM acrescenta um novo 

http://www.cvm.gov.br/port/snc/Estudos%20por%20%20topicos.asp�
http://www.cvm.gov.br/port/snc/Tópico%2022%20-%20Provisões%20e%20Ativos%20e%20Passivos%20Contingentes.zip�
http://www.cvm.gov.br/port/snc/Tópico%2022%20-%20Provisões%20e%20Ativos%20e%20Passivos%20Contingentes.zip�
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ponto que eleva a polêmica sobre o assunto quanto destaca que “não era admitido em 

nenhuma hipótese o não registro de um passivo quando da existência de lei respectiva”, 

por falta de norma legal. Mas continua nos relatos com a seguinte explanação: 

O ato de avaliar e mensurar é inerente à própria Contabilidade. É o exercício 
da análise e do julgamento sobre qualquer situação que exija uma apreciação 
de fatos, informações e uma tomada de decisão a fim de se atingir um objetivo. 
Esse objetivo, em Contabilidade, deve ser o de assegurar que as demonstrações 
contábeis sejam revestidas de características qualitativas que são os atributos que as 
tornam úteis para os usuários. Uma dessas características é a confiabilidade.  

A confiabilidade de uma mensuração é assegurada pela fidelidade ou exatidão com 
que ela representa o que se propõe representar, assegurando ao usuário a inexistência 
de erros ou vieses relevantes; portanto, para ser confiável, a informação tem de ter 
fidelidade representativa e ser verificável e neutra. (CVM, 2009) (grifos nossos) 

Nesse relato, por várias vezes, é dada ênfase ao profissional contábil e aos 

administradores da entidade, cabendo a eles o julgamento, mas sempre dentro de limites que 

serão maiores ou menores dependendo do caso em discussão, “A Contabilidade tende, dentro 

dos amplos graus de julgamento que a utilização dos Princípios nos permite empregar, a 

escolher a menor das avaliações igualmente relevantes para o ativo e a maior para as 

obrigações”. Por outro lado, afirma que esse tipo de comportamento não poderá ser 

confundido nem desvirtuado, jamais poderá ser manipulado para fins de atingimento de metas 

contábeis.  

(...) a Contabilidade é um árduo exercício para maximizar a relevância, a 
praticabilidade e a objetividade.  

Quanto à restrição da objetividade, a fim de que as demonstrações contábeis sejam 
tão confiáveis quanto possível, os contadores necessitam decidir sobre o atributo ou 
evento que será mensurado e selecionar procedimentos de mensuração adequados.  

Segundo Hendriksen, a objetividade tem sido conceituada de maneiras distintas por 
pessoas e contadores diferentes, a saber:  

1. mensurações e avaliações de caráter impessoal ou que se configuram fora do 
pensamento da pessoa ou pessoas que as estão realizando;  

2. mensurações baseadas no consenso profissional de experts qualificados;  

3. mensurações e avaliações baseadas em evidências e documentação verificável;  

4. valor da dispersão estatística das mensurações de um atributo, quando efetuadas 
por vários pesquisadores." (Deliberação CVM nº 29/86).  

Destaca, por fim, que “(...) não podemos desconsiderar o ambiente em que a legislação 

é construída, ou seja, no ambiente europeu ou até mesmo americano, uma Lei, quando 

instituída, será aplicada e respeitada” (CVM, 2009), mas deixa bem claro que no Brasil já 

ocorreram inúmeras situações em que as leis foram declaradas inconstitucionais. E encerra o 

estudo com mais dois parágrafos muito interessantes: 
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Assim sendo, somos de opinião que, independentemente de a legislação brasileira 
estar ou não alinhada ao IAS 37, um novo parâmetro interpretativo deveria ser 
dado à matéria aqui no Brasil, esclarecendo definitivamente qual pensamento 
deva prevalecer, de preferência aquele alinhado ao IAS 37, removendo-se o 
exemplo 4 A da NPC 22 e CVM 489. 

Devemos tomar muito cuidado em não nos perdermos nas exceções, pois o princípio 
internacional de contabilidade não foi concebido levando em consideração 
diferentes ambientes, aspectos tributários isolados, ou qualquer outra 
particularidade, e sim concebido para ser aplicado em sua plenitude, prevalecendo 
sempre a essência sobre a forma daquilo que se está discutindo. (sítio da CVM) 
(grifos nossos) 

Como se observa, realmente existe uma forte corrente que não concorda com as 

normas introduzidas no Brasil, principalmente quanto à NPC-22/2005 e à ITI-02/2006, haja 

vista que elas ultrapassaram o conteúdo da IAS-37.  

Nesse estudo da equipe técnica da CVM, foi abordado que há um grupo trabalhando 

para a realização de uma profunda alteração na IAS-37, deixando de ser utilizada a 

terminologia de Provisão, Ativos e Passivos Contingentes para Passivos Não Financeiros. 

O estudo comenta a intenção do Comitê internacional em alterar, também, a forma 

pela qual se decide formar ou não uma provisão, deixando de se adotar a probabilidade (que 

atualmente só se provisiona quando é definida como provável): 

Reconhecimento 

De acordo com a versão atual do IAS 37, uma provisão é reconhecida (entre outros 
aspectos) com base no critério da probabilidade – ou seja, é provável que haja um 
desembolso de recursos que reúnam benefícios econômicos a serem exigidos para 
liquidar a obrigação. De acordo com as novas propostas, esse critério será omitido. 
Com essa omissão, a Comissão tem o objetivo de apresentar uma descrição 
exaustiva na Base de Conclusões, representando uma área na qual se buscam 
comentários a respeito da questão. A Comissão reconhece que a omissão do critério 
da probabilidade pode dar a impressão de que a Estrutura Conceitual é inconsistente, 
mas fornece argumentos sobre por que não acredita que seja esse o caso. Destaque-
se, no entanto, que um membro da Comissão não concorda com a omissão do 
critério de reconhecimento da probabilidade e, como resultado, votou contra a 
publicação do ED. Resta, dessa forma, importante que os respondentes decidam se 
concordam ou não com a análise do critério de reconhecimento de probabilidade 
feita pela Comissão, uma vez que isso tem um impacto fundamental sobre o 
reconhecimento do passivo sob o ponto de vista das novas propostas. (sítio da CVM) 

 
Um desfecho interessante desse estudo foi a conclusão a que a CVM chegou quanto à 

determinação do que se deveria provisionar. No entendimento da CVM, deverá ser 

provisionado o risco que tenha um percentual de risco de perda superior a 50%. Abaixo disso, 

as chances seriam possíveis ou remotas.  

O grupo de estudos da CVM frisa que as provisões não podem ser utilizadas para 

quaisquer objetivos que não sejam o de procurar retratar a realidade econômica. Cita como, 

por exemplo, o nivelamento do lucro, como ocorrido em diversos países europeus, 
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constituindo provisões quando os resultados são bons e revertendo-as no caso inverso, haja 

vista que isto seria um verdadeiro crime contábil. Mesmo havendo instabilidades jurídicas, 

como no Brasil, os balanços devem refletir esta instabilidade, pois é para isso que eles 

servem:  

Se há alguns desastres jurídicos, que eles sejam registrados, mas registrados quando 
ocorrem, refletindo uma sadia e inteligente utilização do regime de competência. O 
exagerado conservadorismo é um dos piores atributos que se pode querer dar à 
contabilidade, porque deformador da visão do que seja a realidade. E esse exagerado 
conservadorismo, deformador do mundo que se pretende retratar, é um dos pontos 
que essas normas mais combatem. (CVM, 2009) 

Na conclusão do relatório, a equipe técnica da CVM resume da seguinte forma: 

O escopo do trabalho, ou seja, a comparação integral da Norma Brasileira versus a 
Norma Internacional, do item “Provisões, Contingências Passivas e Contingências 
Ativas (CVM 489 e IAS 37)”, foi atendido em sua plenitude. 

Conclusão 

Além disso, conforme discussões em reuniões mantidas entre a Ernst & Young, 
CVM e FIPECAFI, as principais solicitações da CVM foram atendidas nessa versão 
de relatório, principalmente no que diz respeito a dois pontos: 

• Ajuste a valor presente: a sua inserção pela Lei nº 11.638 fez com que não 
houvesse diferença conceitual entre a Norma Brasileira e a contábil, 
porém ainda faltam os detalhes operacionais para a definição do cálculo 
do ajuste a valor presente; 

• Reconhecimento da obrigação legal: a versão do IBRACON incluiu o 
exemplo 4a que não havia na versão da Norma Internacional, e isso gerou 
muitas discussões e interpretações sobre o entendimento do IBRACON a 
respeito do assunto. Vale ressaltar que a aplicação estrita do exemplo 4a 
acaba por deturpar o objetivo e os conceitos da Norma Internacional. 

Analisamos também a descrição de barreiras para aplicação da Norma Internacional 
bem como a proposta de ação regulatória, e estamos de acordo com o descrito pelo 
autor neste relatório. (CVM, 2009) 

 

Dentre todos os temas pesquisados, esse material preparado pela equipe da CVM foi 

um dos mais completos e técnicos. Demonstrou com muita clareza os absurdos que foram 

praticados quando da introdução das normas relacionadas com as Provisões para 

Contingências Fiscais. 

 

2.8.3  Deliberação CVM N° 594/2009  
A CVM, por intermédio da Deliberação CVM n° 594, de 15 de setembro de 2009, 

aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 25, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.  

Ao aprovar este CPC, a CVM revogou a Deliberação CVM 489, de 03 de outubro de 

2005, que havia aprovado o Pronunciamento do IBRACON NPC n° 22, que tratava sobre 

Provisões, Passivos, Contingências Passivas e Contingências Ativas. Contudo, as novas regras 
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introduzidas apenas surtirão efeitos a partir de 01.01.2010, refletindo alguns ajustes para o 

ano de 2009 apenas quando da sua publicação para fins comparativos com o período de 2010 

(tal publicação ocorrerá apenas em 2011 ou em 2010, para quem publicar resultados de 2010 

ao longo do próprio ano).  

Além disso, essa nova Deliberação CVM 594/2009 trouxe uma profunda alteração nas 

terminologias adotadas em termos de classificação de risco, deixando inclusive de trazer uma 

definição mais clara sobre os termos “remoto”, “possível” e “provável”. 

Esse procedimento da CVM vem mais uma vez comprovar que os normativos 

brasileiros realmente estão além do que as normas internacionais determinam. 

Na Deliberação CVM 489/2005, há a determinação de que, para fins de classificação 

dos ativos e passivos em contingentes ou não, devem ser utilizados os termos (i) praticamente 

certo, (ii) Provável, (iii) possível e (iv) remota. Ainda traz as seguintes definições para cada 

um desses termos, para fins de reconhecimento do risco: 

Praticamente certo - este termo é mais fortemente utilizado no julgamento de 
contingências ativas. Ele é aplicado para refletir uma situação na qual um evento 
futuro é certo, apesar de não ocorrido.  

(...) 

Provável – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não 
ocorrer. 

Possível – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, 
mas maior que remota. 

Remota – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena. 

(...) 

Uma provisão deve ser reconhecida quando: 

É provável que recursos sejam exigidos para liquidar a obrigação. 

(...) 

(a) quando for provável que uma obrigação presente exista na data do balanço, a 
entidade reconhece uma provisão; e 

(b) quando não for provável que uma obrigação presente exista na data do balanço, a 
entidade divulga uma contingência passiva, a menos que seja remota a possibilidade 
de saída de recursos. (Deliberação CVM 489/2005) 

 

No novo dispositivo legal, a CVM procurou equalizar e aproximar a norma ao que o 

CPC 25/2009 publicou (traduzindo a norma internacional IAS 37). Ao confrontar os dois 

dispositivos legais (Deliberação CVM 489/2005 e a Deliberação CVM 594/2009), é possível 

notar profundas mudanças em sua nova estrutura, o que comprova o desacordo que a CVM 

possuía em relação à NPC 22/2005.  
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Nesse novo dispositivo, não há taxativamente a utilização dos termos remoto, possível 

e provável como no normativo anterior. Claro que ainda existem tais terminologias, mas para 

fins de provisionamento, foram mais taxativos e objetivos ao determinar que uma obrigação 

deve ser reconhecida quando “(...) 14 (b) seja provável que será necessária uma saída de 

recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação” (Deliberação 

CVM 594/2009). 

A Deliberação CVM 594/2009, definindo sobre o reconhecimento da provisão em 

caso de processo judicial, determina que “(...) 16 (a) é mais provável que sim do que não que 

existe uma obrigação presente na data do balanço”. Para fins de determinação do risco, a 

empresa deverá considerar toda evidência disponível incluindo a opinião de peritos.  

É flagrante a diferença entre os dois normativos. Na Deliberação CVM 489/2005, 

quando discorre sobre a saída provável de recursos, fato que determinava a formação da 

provisão, há a seguinte determinação: “Quando não for provável, ou seja, for apenas possível 

que uma obrigação presente exista, a entidade divulga uma contingência passiva, a menos que 

seja remota a possibilidade de uma saída de recursos”.  

Na nova disposição legal, as terminologias adotadas foram diferentes:  

16 (b) Quando for mais provável que não existe uma obrigação presente na data do 
balanço, a entidade divulga um passivo contingente, a menos que seja remota a 
possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. 
(Deliberação CVM 594/2009) 

Em síntese, a CVM já deu um grande passo para fins de equalização com as normas 

internacionais, excluindo dos seus normativos os dispositivos brasileiros que não se 

coadunam com a nova regra contábil do IAS. Por outro lado, estes normativos ainda não 

foram totalmente eliminados do nosso regramento, haja vista que o próprio CFC ainda os 

mantém em seu bojo.  

  

2.8.4  Receita Federal do Brasil 
A legislação tributária brasileira exerce expressiva influência na contabilidade das 

empresas, impondo inúmeras regras que devem ser seguidas pelos contabilistas. Este é um 

dos ajustes pretendidos pela Lei 11.638/07. Dentre as várias regras, tem-se o critério de 

dedutibilidade das provisões constituídas, que deverá ser objeto de uma avaliação neste 

estudo. 

Até 1995, a Receita Federal permitia a dedutibilidade de diversas provisões contábeis, 

a saber: 
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Provisão para créditos de liquidação duvidosa (RIR/1994, art. 277, com as alterações 
das Leis no 8.981, de 1995, no 9.065, de 1995 e no 9.249, de 1995);  

Provisão para ajuste de custo de bens do ativo (RIR/1994, art. 278);  

Provisão para pagamento de remuneração correspondente a férias de seus 
empregados (RIR/1994, art. 279);  

Provisão para pagamento de gratificações a empregados (RIR/1994, art. 280);  

Provisão para pagamento de décimo-terceiro salário (RIR/1994, art. 281); 

Provisão para pagamento de licença-prêmio a empregado da pessoa jurídica (Portaria 
MF no 434/1987);  

Provisão para perdas na realização de investimentos (RIR/1994, art. 374). (sítio da 
Receita Federal do Brasil) 

Com o passar dos tempos, cada vez mais foi reduzida a possibilidade de se formar 

provisões e considerá-las dedutíveis para fins de apuração do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tudo isso em razão de que a Receita Federal do 

Brasil sempre procura tributar o resultado efetivo da pessoa jurídica. O Fisco não tem 

interesse em tributar receitas não existentes bem como despesas ainda não incorridas.  

Três anos antes das mudanças anteriormente mencionadas, a Receita Federal havia 

publicado a Lei 8.541/92, que vetava a dedutibilidade de tributos que, embora provisionados, 

não houvessem sido pagos para a Receita Federal do Brasil.  

Tal situação também faz parte do rol de perguntas e respostas constantes do sítio da 

Receita Federal do Brasil, a saber: 

023 O Imposto ou contribuição que o contribuinte esteja discutindo 
judicialmente poderá ser considerado como despesa dedutível na determinação 
do lucro real? 

Não. Neste caso, os tributos provisionados devem ser escriturados na parte A do 
Lalur, como adição ao lucro líquido para fins de apuração do lucro real, sendo 
controlados na parte B do mesmo livro até que ocorra o desfecho da ação. Sendo o 
resultado da ação: 

a) desfavorável ao contribuinte, implicará a conversão do depósito judicial 
porventura existente em renda da União, possibilitando o reconhecimento da 
dedutibilidade do tributo e contribuição, com a baixa do valor escriturado na parte B 
do Lalur, e a sua exclusão na parte A no período de apuração correspondente; 

b) favorável ao contribuinte, resultará no levantamento de eventuais depósitos 
judiciais existentes, ocorrendo então a reversão para o resultado ou patrimônio 
líquido dos valores da provisão, bem como a baixa na parte B do Lalur, dos valores 
ali controlados, e a sua exclusão na parte A no período de apuração correspondente. 

Nota: As despesas relativas ao IRPJ e à CSLL não são dedutíveis das bases de 
cálculo desses mesmos tributos. 

Hoje em dia, são poucas as provisões que são aceitas como dedutíveis para fins fiscais 

e, em termos práticos, a Receita Federal do Brasil não se preocupa mais com os valores de 

provisões formados pela administração, haja vista que não alteram a carga tributária do 

contribuinte. Em seu sítio, a Receita Federal do Brasil orienta: 
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024 Quais as despesas operacionais que a legislação fiscal considera 
indedutíveis para fins de apuração do lucro real? 

São vedadas a deduções das seguintes despesas operacionais, para efeito de apuração 
do lucro real: 

a) de qualquer provisão, com exceção apenas daquelas constituídas para: férias de 
empregados e 13º salário; reservas técnicas das companhias de seguro e de 
capitalização, das entidades de previdência privada e das operadoras de planos de 
assistência à saúde, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas 
aplicável; e para perdas de estoques, de que tratam os arts. 8º e 9º da Lei nº 10.753, 
de 2003, com a redação do art. 85 da Lei nº 10.833, de 2003 

 

Contudo, existe uma situação em que isto poderá ser alterado e que provavelmente 

ainda não foi objeto de investigação pelo fisco, que é no caso de pagamento de juros sobre 

capital próprio. Em poucas palavras, o risco para o Fisco ocorrerá quando a empresa deixar de 

contabilizar provisões necessárias para a sua atividade, visando melhorar os seus resultados e 

permitir mais despesas de juros. Tal procedimento poderá ser considerado como uma manobra 

contábil e causar sérias implicações para o contribuinte.  

Em síntese, não foram identificadas nas bases da Receita Federal do Brasil orientações 

sobre formação de provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis, provavelmente pelo fato 

de que, para a Receita Federal do Brasil, tais provisões são inteiramente indedutíveis para fins 

fiscais e, desta forma, sem interesse de fiscalização por parte do fisco.  

 

2.9 Código de Processo Civil Brasileiro 
A NBC-22 determina que são passíveis de provisionamento os riscos classificados 

pelos advogados como de perda provável.  

Por outro lado, existem regras no Código de Processo Civil Brasileiro - CPC que 

recriminam o advogado que conduz um processo apenas com a finalidade de procrastinar o 

seu encerramento. Nestas situações, o advogado poderá receber uma multa e até advertências 

da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB (claro que a multa será repassada para a empresa).  

Este estudo abordará esta aparente incoerência no tratamento entre os dois dispositivos 

legais existentes. 

Em linhas gerais, com toda a movimentação ocorrida no mundo contábil, percebe-se 

que cada vez mais o mercado exige do contabilista profundos conhecimentos em diversas 

áreas que, direta ou indiretamente, refletem nos números que são contabilizados. Isto faz com 

que o profissional contábil tenha que ter profundas noções de custos, tesouraria, tributário, 

jurídico, comercial, meio ambiente, etc. Claro que isto cada vez se torna mais difícil, em razão 

das inúmeras complexidades no mundo globalizado de hoje. 
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Desta forma, uma das alternativas encontradas foi a de se transferir algumas 

responsabilidades para profissionais altamente especializados e, com base nessas informações, 

o contabilista teria condições de decidir sobre a melhor ação a ser tomada, qual seja, registrar 

ou não o risco identificado. 

Em matéria tributária, cível e trabalhista, o profissional mais indicado para ser 

consultado é o patrono da ação judicial e/ou administrativa, haja vista que ele é quem reúne as 

melhores condições para transmitir a sua expectativa em razão de (i) conhecer o assunto em 

debate, (ii) conhecer os argumentos que estão sendo proferidos pela parte contrária e (iii) 

conhecer a jurisprudência existente sobre a matéria.  

Contudo, aqui existem dois interesses totalmente contrários, quais sejam: 

1 – O contabilista necessita de uma informação para decidir entre provisionar ou não 

determinado risco fiscal, cível ou trabalhista e, para tanto, necessita de um julgamento no qual 

o risco tenha a qualificação como “provável perda”; e 

2 – O advogado, entre as inúmeras normas processuais existentes, deve conduzir um 

processo sem que o faça de forma não técnica, ou seja, não pode conduzir um processo apenas 

com a intenção de “procrastinar” o seu desfecho, ou em termos jurídicos, até o seu efetivo 

trânsito em julgado. Desta forma, não poderia continuar com um processo em que ele 

classifique que o risco de perda é provável, pois isto daria a impressão de que não existiriam 

chances para o êxito na demanda ou, no mínimo, as chances seriam muito reduzidas.  

Como se observa, a terminologia que a nossa legislação contábil adotou para definir 

sobre o provisionamento coloca em risco a própria condução de um processo.  

Não é possível avaliar o que poderia acontecer se tal informação (classificação do 

risco como perda provável) fosse de conhecimento da parte contrária, isto não poderia ser 

utilizado como uma “arma” para a parte contrária, no sentido de arguir junto ao juiz sobre tal 

fato? E quanto à publicação das Demonstrações Financeiras e as exigências que estão sendo 

impostas para as empresas, no que diz respeito aos detalhes das informações? 

Embora existam diversos pontos a serem explorados, neste primeiro momento serão 

avaliados os efeitos jurídicos sobre a condução de um processo em que haja intenção de 

apenas procrastinar a demanda judicial. 

Aprofundando na norma legal, o CPC - Código de Processo Civil Brasileiro, no 

parágrafo único do artigo 538, com redação dada pela Lei 8.950, de 13 de dezembro de 1994, 

determina que: 

Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de 
outros recursos, por qualquer das partes. 



65 
 

 

Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o 
tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar no embargo multa 
não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de 
embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando 
condicionada à interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor 
respectivo. (grifo nosso). 

Ainda no CPC, em seu artigo 557, parágrafo 2º, acrescentado pela Lei 9.756, de 17 de 

dezembro de 1998, o código procurou evitar que os advogados, representando os seus 

clientes, procurassem formas de “esticar” a continuidade de um processo quando verificado 

que os argumentos utilizados não subsistem em meio ao que já foi amplamente debatido nos 

autos, vejamos: 

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso, manifestamente inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência 
dominante do respectivo tribunal, do Superior Tribunal Federal, ou de Tribunal 
Superior. 

§ 1°-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o 
relator poderá dar provimento ao recurso. 

§ 1° Da decisão caberá agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, ao órgão competente para 
o julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo 
em mesa, preferindo voto; provido o agravo, o recurso terá seguimento. 

§ 2° Quando manifestamente inadmissível ou infundado o agravo, o tribunal 
condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre 1% (um por cento) e 10% 
(dez por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro 
recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. (Art. 557 do CPC) (grifo 
nosso) 

Além da procrastinação, também existe outro dispositivo legal que procura combater o 

“nascimento” de uma ação judicial ou sua manutenção sem fundamentação legal coerente, 

conforme preceitua o artigo 18 do nosso Código de Processo Civil Brasileiro, com redação 

dada pela Lei n° 9.668, de 23 de junho de 1998: 

Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de 
má-fé a pagar multa não excedente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa e a 
indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários 
advocatícios e todas as despesas que efetuou. 

§ 1° Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará um na 
proporção do seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se 
coligaram para lesar a parte contrária. 

§ 2° O valor da indenização será desde logo fixado pelo juiz, em quantia não 
superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou liquidado por 
arbitramento. (grifo nosso) 

Como visto, existem diversos artigos no Código de Processo Civil Brasileiro que 

procuram responsabilizar os advogados, claro que em nome de seus clientes, quando 

identificada uma conduta procrastinatória ou de má-fé.  
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Realizando uma pesquisa junto aos Tribunais brasileiros, foram identificadas algumas 

situações em que houve a condenação da conduta, bem como algumas em que o judiciário 

entendeu como plausível o comportamento do advogado. 

Sobre a aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa, podemos citar a decisão 

proferida no processo apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, processo “STJ – 5ª T., 

EDcl no AgRg no REsp nº 771.628/RN, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 24.09.2007, p. 

358”, no qual foi decidido que:  

Tratando-se da reiteração de embargos protelatórios, é cabível a elevação da multa 
em até 10% sobre o valor da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer 
outro recurso ao depósito do valor respectivo, nos termos do art. 538, parágrafo 
único, segunda parte do CPC. (grifo nosso) 

Já no processo também do mesmo Superior Tribunal de Justiça “STJ – 2ª T., REsp nº 

929.479/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 14.09.2007, p. 346”, o entendimento do 

Ministro foi de que não houve a tentativa de protelar o julgamento, a saber:  

Revela-se improcedente a arguição de contrariedade ao art. 535, II, do Código de 
Processo Civil, quando o Tribunal a quo se pronuncia, de forma adequada e 
suficientemente, sobre as questões relevantes que delimitam a controvérsia, não se 
verificando, assim, nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido ou 
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 

2. Objetivando os embargos declaratórios o prequestionamento de matérias a serem 
submetidas às instâncias superiores, sem o notório propósito de procrastinar a 
solução do litígio, descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé de que trata o 
art. 18 do Código de Processo Civil. 

3. Afastamento da pena pecuniária imposta pelo Tribunal a quo em face do 
enunciado da Súmula 98 do STJ. 

Como se observa, a ação dos escritórios de advocacia com o cunho meramente 

procrastinatório ou até mesmo com justificativa infundada poderá ensejar em multas 

elevadíssimas para a empresa que adotar este artifício.  

Foram pesquisados muitos outros julgados que também condenavam a conduta de 

advogados cuja finalidade era apenas de protelar a lide ou, em alguns casos mais delicados, 

acionar o judiciário sem base jurídica ou fática condizentes com a realidade.  

Analisando o termo “perda provável” imposta pelas normas contábeis, para fins de 

provisionamento do risco, observa-se que tal atribuição, para um determinado processo que 

tramita em nosso judiciário, poderá ensejar que o juiz interprete a manutenção deste processo 

em nosso judiciário, como um caso de procrastinação ou até mesmo como litigância de má-fé, 

haja vista que o próprio advogado já reconheceu que são remotas (ou a perda é provável) as 

chances de êxito ao final do caso.  
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2.10 Ética Profissional – Contadores e Advogados 
Em razão das subjetividades na formação da provisão, principalmente na NPC-

22/2005, este ponto será abordado visando o relacionamento entre os diversos profissionais 

que, direta ou indiretamente, contribuem para a manipulação das informações contábeis.  

O cerne da questão está relacionado com o julgamento que o advogado deverá realizar 

quando da avaliação do risco do processo que está sob o seu patrocínio, sem ter receios ou ser 

influenciado quando definir se a probabilidade de perda é remota, possível ou provável.  

Por outro lado, o Contador, bem como os administradores das empresas, também 

deverão ser criteriosos em relação ao eventual provisionamento dos riscos, refletindo sobre os 

julgamentos apresentados pelos advogados e, principalmente, não tendo receio em registrar o 

que realmente foi apontado pelos especialistas.  

Na prática, quando o tema é a ética, quaisquer pessoas e/ou profissionais estão 

intrinsecamente relacionados com o assunto, seja ele advogado, contador, administrador, 

diretor, presidente, tesoureiro, etc. 

Tem-se observado que tais condutas, recriminadas pela sociedade, são praticadas em 

largo volume em nosso meio, mas, embora acanhadamente, o judiciário brasileiro tem 

colocado obstáculos a tal prática, na medida em que são aplicadas punições quando detectadas 

tais condutas. 

Nas últimas décadas, o comportamento das organizações foi significativamente 

influenciado pelos sistemas de controle gerencial. A economia cada vez mais globalizada 

passou a ter uma dinâmica jamais vista pelas organizações. Atualmente, empresas surgem e 

desaparecem tão rapidamente que provocam uma odisséia no mundo corporativo, afetando 

principalmente a alta administração e os investidores de mercado de ações.  

Willmott (1993) argumenta que, por intermédio de um disfarce de dar mais autonomia 

aos indivíduos do que organizações governadas por regras burocráticas, a cultura corporativa 

ameaça promover um novo hiper-moderno neo-autoritarismo, o qual é, potencialmente, mais 

insidioso e sinistro do que seu predecessor burocrático.  

Aktouf (2001) resume o que chamou de “questionamento da administração”, iniciado 

na década de 1980, mencionando que um dos primeiros recursos emblemáticos utilizados 

neste questionamento da administração tradicional é o da “cultura da empresa”. Foi criada 

uma nova noção de administração, na qual o administrador se transforma em herói criador de 

mitos e de valores, catalisador da eclosão de símbolos em torno dos quais, entusiasmadas e 

exaltadas, as massas laboriosas se mobilizariam para a produtividade e para a “performance” 

sustentada. 
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Anthony e Govindarajan (2006) abrem a discussão discorrendo que a alta 

administração deseja que a organização atinja seus objetivos, mas, por outro lado, os 

membros da organização também possuem os seus próprios objetivos (pessoais), e estes não 

são inteiramente compatíveis com os objetivos da organização. As atitudes dos membros 

componentes da organização são direcionadas no sentido de atingir seus próprios objetivos 

pessoais. O propósito central de um sistema de controle gerencial, portanto, é assegurar, na 

medida do possível, aquilo que é chamado “congruência de objetivos”. A congruência de 

objetivos de um processo significa que os atos e as atitudes que este leva as pessoas a adotar, 

de conformidade com seus próprios interesses, são também do próprio interesse da 

organização.  

Anthony e Govindarajan (2006) abordam a cooperação e o conflito, exemplificando 

que as linhas que ligam os cargos num organograma marcam a maneira como os objetivos de 

uma organização são atingidos. Em outras palavras, indicam que, quando a alta administração 

toma uma decisão, esta desce verticalmente, a partir do topo, por meio da hierarquia do 

organograma, até os executivos dos níveis inferiores, que devem cumpri-la. Essa abordagem 

ignora os objetivos pessoais dos indivíduos e não é a forma como a organização atua na 

realidade. 

Machado (2008), em seu artigo publicado no Instituto de Contabilidade do Brasil – 

ICBrasil, sobre os riscos de fraudes contábeis no ciclo de receitas e gastos, menciona que as 

empresas necessitam de transparência e confiabilidade das informações, pois estes requisitos 

se demonstraram como um requisito fundamental para o funcionamento dos mercados no 

mundo inteiro. Por outro lado, têm sido utilizadas ferramentas ilícitas que proporcionam a 

fuga às normas e costumes aplicáveis em detrimento de proveito próprio. 
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2.10.1 Gerenciamento de Resultados 
Conforme mencionado na parte introdutória deste trabalho, vários estudos já foram 

realizados procurando identificar se os administradores manipulam os resultados das 

empresas, com a finalidade de atingir os objetivos traçados para um determinado período.  

Existem estudos elaborados por Dechow e Skinner (2000), que segregam o ato de 

gerenciamento de resultados da contabilidade fraudulenta. O estudo de Martinez (2001) 

destacou três tipos de gerenciamentos, denominados de: (i) target earnings (gerenciamento 

para aumentar ou diminuir), (ii) income smoothing (gerenciamento para reduzir a 

variabilidade dos resultados) e (iii) big bath accounting (gerenciamento para reduzir os 

resultados contábeis correntes).  

Outro estudo identificado foi o realizado por Cardoso (2005), destacando que a 

finalidade desse tipo de prática de gerenciamento é afetar diversos indicadores.  

Esse tipo de prática é totalmente recriminado tanto pela legislação brasileira, quanto 

pela mundial, e existem diversos enquadramentos legais que podem levar o infrator a penas 

pecuniárias e de detenção e reclusão. 

 

2.10.2  Algumas Normas Legais sobre os Crimes de Gerenciamento de Resultados 
Vários normativos brasileiros buscam punir os profissionais responsáveis pelos 

balanços das sociedades, bem como a tipificação de tais condutas. Em muitos casos, é 

praticamente impossível de se caracterizar o ato criminoso ou a determinação de quem foi o 

responsável pela sua efetivação.  

A Constituição da República Federativa Brasileira, em seu artigo 5º, inciso XXXIX 

define que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal”. Em outras palavras, se não houver vedação clara e expressa de que o ato praticado era 

defeso em lei, não há punição a ser aplicada ao infrator. 

Também é muito importante ressaltar que um crime não se transmite para outra 

pessoa, muito menos para uma pessoa jurídica. Nessa linha, prevê a Constituição, em seu 

artigo 5º, inciso XLV: “nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação 

de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 

sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”. 

Diante desses preceitos constitucionais, vários normativos brasileiros procuraram 

cercar os procedimentos dos profissionais de contabilidade e de seus administradores. 



70 
 

 

A Lei 7.913, de 07 de dezembro de 1989, dispõe sobre a Ação Civil Pública de 

Responsabilidade por Danos Causados aos Investidores no Mercado de Valores Mobiliários, a 

saber: 

Art. 1º Sem prejuízo da ação de indenização do prejudicado, o Ministério Público, de 
ofício ou por solicitação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, adotará as 
medidas judiciais necessárias para evitar prejuízos ou obter ressarcimento de danos 
causados aos titulares de valores mobiliários e aos investidores do mercado, 
especialmente quando decorrerem de: 

I - operação fraudulenta, prática não equitativa, manipulação de preços ou criação de 
condições artificiais de procura, oferta ou preço de valores mobiliários; 

II - compra ou venda de valores mobiliários, por parte dos administradores e 
acionistas controladores de companhia aberta, utilizando-se de informação relevante, 
ainda não divulgada para conhecimento do mercado, ou a mesma operação realizada 
por quem a detenha em razão de sua profissão ou função, ou por quem quer que a 
tenha obtido por intermédio dessas pessoas; 

III - omissão de informação relevante por parte de quem estava obrigado a divulgá-
la, bem como sua prestação de forma incompleta, falsa ou tendenciosa. 

Art. 2º As importâncias decorrentes da condenação, na ação de que trata esta Lei, 
reverterão aos investidores lesados, na proporção de seu prejuízo. 

§ 1º As importâncias a que se refere este artigo ficarão depositadas em conta 
remunerada, à disposição do juízo, até que o investidor, convocado mediante edital, 
habilite-se ao recebimento da parcela que lhe couber. 

§ 2º Decairá do direito à habilitação o investidor que não o exercer no prazo de 2 
(dois) anos, contado da data da publicação do edital a que alude o parágrafo anterior, 
devendo a quantia correspondente ser recolhida como receita da União 

Neste dispositivo legal, vale ressaltar que, em seu artigo 1º, há previsão para ação de 

indenização do prejudicado entre outras situações quando ocorrer “omissão de informação 

relevante por parte de quem estava obrigado a divulgá-la, bem como sua prestação de forma 

incompleta, falsa ou tendenciosa” (inciso III). 

A Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, denominada Lei de Recuperação das 

Empresas, disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do 

empresário e da sociedade empresária. Em seu artigo 22, a Lei determina que cabe ao 

administrador judicial, sob fiscalização do juiz e do Comitê:  

I – na recuperação judicial e na falência: 

(...) 

e) apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, contado da assinatura do termo de 
compromisso, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e 
circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a 
responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 186 
desta Lei; (grifo nosso). 

Algumas penas previstas nesse normativo, aplicáveis às condutas criminosas são mais 

rígidas quando comparadas com crimes contra a vida. Enquanto crimes contra a vida são 
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punidos com até cinco anos de reclusão, a fraude a credores tem a pena prevista entre três a 

seis anos de reclusão.  

O Decreto-lei nº 5.844, de 23 de setembro de 1943, que dispõe sobre a cobrança e 

fiscalização do Imposto de Renda, em seu artigo 39, prevê que os contadores serão 

responsabilizados juntamente com os contribuintes, independentemente da ação criminal, 

quando couber, a saber:  

Art. 39. Os balanços, demonstrações da conta de lucros e perdas, extratos, 
discriminações contas ou lançamentos e quaisquer outros documentos de 
contabilidade, deverão ser assinados por atuários, perito-contadores, ou guarda-
livros legalmente registrados, com indicação do número do respectivo registro.  

 § 1º Esses profissionais, dentro do âmbito de sua atuação e no que se referir à 
parte técnica, serão responsabilizados, juntamente com os contribuintes, por 
qualquer falsidade dos documentos que assinarem e pelas irregularidades de 
escrituração praticadas no sentido de fraudar o imposto de renda.  

§ 2º Verificada a falsidade do balanço ou de qualquer outro documento de 
contabilidade, assim como da escrita dos contribuintes, o profissional que houver 
assinado tais documentos será pelo diretor do Imposto de Renda ou pelos delegados 
regionais, independentemente da ação criminal que no caso couber, declarado sem 
idoneidade para assinar quaisquer peças ou documentos contábeis sujeitos à 
apreciação das repartições do Imposto de Renda.  

§ 3º Do ato do diretor do Imposto de Renda ou dos delegados regionais, declarando a 
falta de idoneidade referida no parágrafo anterior caberá recurso, dentro do prazo de 
vinte dias, para o diretor geral da Fazenda Nacional e para o diretor do Imposto de 
Renda, respectivamente.  

§ 4º Passada em julgado, na esfera administrativa, a decisão proferida em processo 
de que conste fraude ou falsidade, aos profissionais considerados não idôneos será 
aplicada a multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 500,00.  

§ 5º Para efeito deste artigo os atuários, perito-contadores, contadores e guarda-
livros são obrigados a comunicar às repartições do Imposto de Renda os nomes e 
domicílios das pessoas jurídicas de cuja escrita estejam encarregados. (grifos nossos) 

A Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que define crimes contra a ordem tributária, 

econômica e contra as relações de consumo, em seu art. 1°, dispõe que constitui crime contra 

a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, 

mediante as seguintes condutas: 

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo 
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; 

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer 
outro documento relativo à operação tributável; 

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva 
saber falso ou inexato; 

(....) 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

(...) 
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Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000) 

I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou 
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de 
tributo; 

II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos; 

III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer 
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição 
como incentivo fiscal; 

IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou 
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento; 

V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito 
passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, 
por lei, fornecida à Fazenda Pública. 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

(...) 

Art. 11. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre 
para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de 
sua culpabilidade. 

A Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conhecida como Código Civil Brasileiro, 

dispõe, em seus artigos 145, 147, 149 e 158,  os aspectos relacionados com o dolo e fraude. 

Na situação de dolo, o agente praticou o ato com a intenção e atingir o resultado; já na fraude, 

há manipulação de informações com a finalidade de prejudicar terceiros inocentes. São vários 

os dispositivos previstos na lei que procuram defender a parte inocente na relação jurídica, 

dentre os quais são destacados os seguintes artigos: 

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. 

(...) 

Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a 
respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão 
dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. 

(...) 

Art. 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a 
responder civilmente até a importância do proveito que teve; se, porém, o dolo for 
do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele 
por perdas e danos. 

(...) 

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os 
praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o 
ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus 
direitos. 

O Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940, Código Penal Brasileiro, dispõe, em 

seu artigo 177, alguns atos puníveis com pena de reclusão de um a quatro anos, além de 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L9964.htm#art15�
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multa, quando ocorrer a promoção e fundação de sociedade por ações, fazendo afirmação 

falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. 

Continua determinando que:  

§ 1º - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia 
popular: (Vide Lei nº 1.521, de 1951) 

I - o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, 
relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à assembléia, faz 
afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta 
fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo; 

II - o diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação 
das ações ou de outros títulos da sociedade; 

III - o diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito 
próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da 
assembléia geral; 

IV - o diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por 
ela emitidas, salvo quando a lei o permite; 

V - o diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou 
em caução ações da própria sociedade; 

VI - o diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou 
mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios; 

VII - o diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou conluiado com 
acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer; 

VIII - o liquidante, nos casos dos ns. I, II, III, IV, V e VII; (grifo nosso) 

Embora existam vários dispositivos legais que procuram coibir atos abusivos por parte 

dos administradores das empresas, assim como dos contadores e demais profissionais que, 

direta ou indiretamente, contribuam para a formação dos resultados da empresa, a sua 

utilização ainda é muito restrita, por falta de estrutura dos órgãos incumbidos do poder de 

polícia.  

 

2.10.3 Jurisprudência – Decisões dos Tribunais Brasileiros 
Em razão das disposições legais indicadas no tópico anterior, tem-se observado que o 

judiciário brasileiro, quando devidamente acionado, está aplicando rigorosamente todos esses 

atos normativos, em suas diversas instâncias. 

O Superior Tribunal de Justiça, no processo “Acórdão: Rhc 305/SP (198900108069). 

Recurso Ordinário em Habeas Corpus”, quando do julgamento do processo que cuidava de 

sonegação fiscal, entendeu que o contador e o procurador da empresa, por terem 

conhecimentos sobre a manipulação dos livros fiscais para reduzir a carga tributária da 

empresa, também cometem o crime de sonegação fiscal.  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L1521.htm�
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O Tribunal de Justiça de São Paulo, processo “200303990258967 UF: SP Órgão 

Julgador: quinta turma. Data da decisão: 16/08/2004 Documento: TRF300084534”, em 

processo criminal, condenou diversos dirigentes de uma determinada empresa por crime de 

sonegação fiscal. 

Muitos outros casos acabam sendo arquivados em razão do pagamento do tributo antes 

da propositura do inquérito policial. No Direito Tributário brasileiro existe a oportunidade do 

réu deixar de responder pelo crime de sonegação fiscal nestas situações em que efetua o 

pagamento. Em razão dessa particularidade, muitos casos não são levados ao conhecimento 

do público pelo pagamento do tributo.  

 

2.10.4 Código de Ética dos Advogados 
O Estatuto da Advocacia, aprovado pela Lei 8.906/94, da Ordem dos Advogados do 

Brasil, procurou regular claramente as responsabilidades e deveres do advogado, quando da 

sua atuação no processo e quanto a sua transparência com o seu cliente, demonstrando 

minuciosamente todas as chances e riscos na condução do processo. 

São inúmeros os artigos que disciplinam a conduta do advogado, mas, logo em seu 

primeiro artigo, já prescreve que a conduta desse profissional deve ser compatível com os 

preceitos do Código e também com os princípios da moral individual, social e profissional.  

O Estatuto descreve os deveres do advogado da seguinte forma:  

Parágrafo único. São deveres do advogado: 

I - preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, 
zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade; 

II - atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, 
dignidade e boa-fé; 

III - velar por sua reputação pessoal e profissional; 

IV - empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; 

V - contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; 

VI - estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a 
instauração de litígios; 

VII - aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial; 

VIII - abster-se de: 

a) utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente; 

b) patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia, em que 
também atue; 

c) vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso; 

d) emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a 
dignidade da pessoa humana; 
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e) entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem o 
assentimento deste. 

IX - pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos seus 
direitos individuais, coletivos e difusos, no âmbito da comunidade. (Estatuto da 
OAB) (grifos nossos) 

Em seu artigo 6°, está expresso que o advogado não pode expor fatos em juízo que não 

reflitam a realidade, e em seu artigo 8° prescreve que “O advogado deve informar ao 

cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das 

consequências que poderão advir da demanda” (grifo nosso).  

Também é interessante o que está previsto no artigo 20, a saber: 

Art. 20. O advogado deve abster-se de patrocinar causa contrária à ética, à moral ou 
à validade de ato jurídico em que tenha colaborado, orientado ou conhecido em 
consulta; da mesma forma, deve declinar seu impedimento ético quando tenha sido 
convidado pela outra parte, se esta lhe houver revelado segredos ou obtido seu 
parecer. (Estatuto da OAB) 

Em síntese, a conduta do advogado no patrocínio de um processo deve ser transparente 

e técnica, não sendo permitidas interferências que desvirtuem o seu objetivo.  

 

2.10.5  Código de Ética dos Contadores 
Os Contadores também estão subordinados a um Código de Ética profissional, que foi 

aprovado pela Resolução CFC Nº 803(1) de 10 de outubro de 1996. A exemplo do Estatuto da 

OAB, também determina que a atividade deva ser exercida com zelo, diligência e 

honestidade, devendo atender aos interesses dos seus clientes, sem prejuízo da dignidade e 

independência profissional.  

Em seu artigo 3° está previsto que: 

Art. 3º No desempenho de suas funções é vedado ao Contabilista: 

(...) 

VIII – concorrer para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a 
fraudá-la ou praticar, no exercício da profissão, ato definido como crime ou 
contravenção; 

(...) 

XIII – aconselhar o cliente ou o empregador contra disposições expressas em lei 
ou contra os Princípios Fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade 
editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade; 

(...) 

XVII – iludir ou tentar iludir a boa fé de cliente, empregador ou de terceiros, 
alterando ou deturpando o exato teor de documentos, bem como fornecendo 
falsas informações ou elaborando peças contábeis inidôneas; 

(...) 
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XX – elaborar demonstrações contábeis sem observância dos Princípios 
Fundamentais e das Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade; (Código de Ética do Profissional de Contabilidade) (grifos 
nossos) 

 
Interessante observar que, em seu artigo 5°, também está previsto que deverá “VI – 

abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar suficientemente informado e munido de 

documentos”. Esse dispositivo parece que está em linha com que a IAS-37 e o CPC 

determinam, no sentido de que o contador deverá solicitar pareceres de profissionais 

especializados para poder formar a sua convicção sobre determinada matéria.  

 

2.11 Etimologia: Remoto, Possível e Provável 
Pretende-se analisar os principais termos que estão sendo aplicados nos dispositivos 

legais que estão introduzindo as regras do IAS-37, quais sejam: “remoto”, “possível” e 

“provável”. 

Conforme o Dicionário Aurélio (1986, p. 733), etimologia é definida como uma 

palavra originada do latim “etymologia” e que significa “1. Origem de uma palavra. 2. Parte 

da gramática que trata da origem das palavras”. 

Ainda, no Dicionário Aurélio (1986), existem as seguintes definições para os termos 

em tela: 

Remoto: Do latim remotu, “movido para trás, afastado” 1. Que sucedeu há pouco 
tempo; antigo, longínquo: “A casa era a da Rua de Matacavalos, o mês novembro, o 
ano é que é um tanto remoto, mas eu não hei de trocar as datas à minha vida só para 
agradar às pessoas que não amam histórias velhas” (Machado de Assis, Dom 
Casmurro, p.7). 2. Muito afastado no espaço; distante, distanciado: “Ela foi a 
primeira que baixou os olhos ao regaço. Depois, levantou-os, a fim de os levar a 
outra parte, mais remota, o muro da chácara” (AURÉLIO, 1986, p. 1483) 

Possível: Do latim possibile. 1. Que pode ser, acontecer ou praticar-se. 2. Aquilo que 
é possível: O Médico fez o possível para salvá-lo. 3. Filos. Do ponto de vista lógico, 
o que não implica contradição. 4. Filos. Do ponto de vista físico, quer o que satisfaz 
às leis gerais da experiência, que o que não está em contradição com nenhum fato ou 
lei empiricamente estabelecida, quer o que é mais ou menos provável. 5. Do ponto 
de vista moral, o que não contraria nenhuma norma moral. (AURÉLIO, 1986, p. 
1372). 

Provável: Do latim probabile. 1. Que se pode provar. 2. Que apresenta 
probabilidades de acontecer: É provável que jante comigo hoje. 3. Que tem 
aparência de verdadeiro; verossímil: É mais do que provável a data do 
descobrimento do Brasil: 22 de abril de 1500. (AURÉLIO, 1986, p. 1408) 

 
Nas definições anteriormente indicadas, a terminologia “remota” não traz dúvida 

alguma quanto ao seu emprego. Realmente é utilizada para definir algo que está distante. 
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Utilizando o seu conteúdo no IAS-37, pode-se tranquilamente entender que é algo que 

dificilmente irá acontecer.  

Mas será que há possibilidades de se entender que o oposto de “remoto” seria o termo 

“provável”? 

Pela definição anteriormente indicada, não existem grandes diferenciações entre os 

termos “possível” e “provável”. Em ambos os casos, os significados orientam para algo que 

pode acontecer, talvez com um pouco mais de probabilidades para o termo “provável”, mas 

nada que justifique tamanha diferenciação. 

Cunha (1986), quando de seu trabalho sobre a etimologia, definiu os termos da 

seguinte forma: 

Remoto: adj. ‘antigo, longínquo’ do latim remotus –a –um. (CUNHA, 1986, p. 675). 

Possível adj, 2.g. sm. ‘que pode ser, acontecer ou praticar-se’ ‘aquilo que é possível’ 
Do latim possibilis (CUNHA, 1986, p. 625) 

Provável – Não há uma palavra específica, mas sim uma derivação da palavra 
“provar”, na qual a definição é: ‘estabelecer a verdade’ ‘patentear, testemunhar’. Do 
latim probare, Aprovação, Aprovativo, Comprobatório, Provação (CUNHA, 1986, 
p.642) 

 
 O que se depreende com as lições anteriores, é que os termos (i) remoto “remote”, (ii) 

possível “possible” e (iii) provável “probable”, tanto no idioma inglês como no português, 

são originados do latim: “remotus”, “possibilis” e “probare”, respectivamente.  

Mesmo quando do estudo da etimologia dos termos “possível” e “provável”, não 

existem grandes diferenciações entre eles, mas apenas uma leve tendência de que o 

“provável” representaria uma possibilidade um pouco maior em ocorrer.  

 

2.12 Convergência entre os Pontos Estudados 
Após o aprofundamento em todos os tópicos anteriores, observa-se que há profundas 

interligações entre eles, demonstrando que, sem a reunião de todos, não seria possível o 

desenvolvimento de um raciocínio lógico e completo, permitindo o direcionamento para a 

resolução do problema existente.  

Os Princípios Fundamentais de Contabilidade, atualmente denominados Pressupostos 

Básicos, devem nortear os procedimentos adotados pelos profissionais diretamente ligados à 

área mencionada.  
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Os profissionais de contabilidade estão inteiramente comprometidos com o código de 

ética da profissão contábil, que impõe severas responsabilidades no caso do seu não 

cumprimento.  

Por outro lado, em razão da complexidade que norteia a atividade do contador, sendo-

lhe exigidos profundos conhecimentos em diversas áreas de uma empresa, nada é mais 

razoável que este profissional se socorra de técnicos ligados diretamente ao assunto, quais 

sejam, os profissionais de direito e/ou os especialistas em matéria tributária, indo ao encontro 

da sugestão contida no IAS-37. O profissional mais indicado para esta situação é o advogado 

patrono da ação, quem reúne todas as informações necessárias para proferir o melhor parecer. 

Mas este profissional, o advogado, também está diretamente vinculado a um código de 

ética da profissão, bem como às normas legais, e dentre elas ressaltamos o Código de 

Processo Civil Brasileiro. Destacamos que, neste último dispositivo legal, é terminantemente 

proibido patrocinar ações com a finalidade de procrastinar a decisão de um processo judicial 

ou mesmo ingressar já sabendo que o pedido é praticamente impossível (litigância de má-fé).  

Para esquentar o problema, é necessário avaliar as consequências de uma atribuição de 

risco feita pelo advogado como provável perda, haja vista que se depreende que um risco 

provável é algo quase perdido e, desta forma, poderia ensejar que existe uma litigância de má-

fé, haja vista que o próprio advogado não acredita em sua tese.  

A aproximação dos administradores e/ou contadores com o advogado, patrono da 

ação, para definir se o risco é elevado poderá despertar eventuais possibilidades de 

gerenciamento de resultados, como demonstrado neste estudo. 

Observa-se que a norma internacional procurou definir que o provisionamento deveria 

ocorrer nos casos em que o risco de acontecer fossem maiores do que não acontecer. Desta 

forma, será que os advogados não poderiam apenas classificar os riscos em percentuais 

superiores a 50% de chances de perda para fins de provisionamento do risco? 

Vale ressaltar que esse também foi o entendimento da CVM quando fez um estudo 

aprofundado sobre a matéria, principalmente quando foram avaliadas as normas introduzidas 

pela NPC 22 e a Interpretação Técnica do IBRACON 02/06. 

Especificamente quanto às normas da NPC 22 e a Interpretação Técnica do IBRACON 

02/06, ficou evidenciado que houve uma normatização, no Brasil, totalmente diferenciada 

quanto ao que a IAS-37 efetivamente orienta. Este fato também foi fartamente comprovado 

quando avaliamos os estudos do Banco Central do Brasil e da CVM.  
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O que deve ser restabelecido é que o advogado é quem deve opinar sobre o risco da 

ação e não devem existir diferenciações entre casos debatidos em virtude de lei dos demais 

casos.  

Em momento algum os normativos, locais ou internacionais, abordaram os aspectos 

relacionados a riscos que não estavam sob discussão judicial. Este é um fato corriqueiro 

dentro das organizações, principalmente quando se realiza uma auditoria interna nos 

processos operacionais, na qual normalmente são identificadas falhas nos cumprimentos das 

obrigações legais, tanto na área fiscal, como na trabalhista e na cível. 

Como deverá proceder o profissional ligado à área contábil? Deverá solicitar um 

parecer externo também classificando o risco? Este procedimento não será demasiadamente 

complexo? 



 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
3.1 Tipo de Pesquisa 

Neste estudo, o tipo de pesquisa é classificado como exploratório. Conforme Collis e 

Hussey (2005, p. 24) “o objetivo desse tipo de estudo é procurar padrões, idéias ou hipóteses, 

em vez de testar ou confirmar uma hipótese.” Os autores afirmam, ainda, que, “em pesquisa 

exploratória, o foco é obter insights e familiaridade com a área do assunto para investigação 

mais rigorosa num estágio posterior”. 

 

3.2 Método de Pesquisa 
O método de pesquisa é o qualitativo que, segundo Collis e Hussey (2005, p. 26), é 

subjetivo e envolve o exame e a reflexão das percepções para obtenção de um entendimento 

de atividades sociais e humanas. 

 

3.3 População/Amostra 
A população foi composta por empresas, auditorias, órgãos reguladores e entidades de 

classe, escritórios de advocacia e profissionais acadêmicos. A amostra foi composta pelas: 

(i) maiores companhias do Brasil, selecionadas dentre as 100 maiores conforme 

lista divulgada pela Revista Exame Melhores e Maiores, edição de julho de 

2009. Foram, também, selecionadas algumas empresas de menor porte para 

fins de estratificação da amostra, selecionadas por conveniência do 

pesquisador. 

(ii) pelas maiores empresas de auditoria reconhecidas no Brasil e 

internacionalmente, 

(iii) por Órgãos Reguladores e Entidades de Classe, dos quais foram selecionados o 

CRC – Conselho Regional de Contabilidade, IBRACON – Instituto Brasileiro 

dos Auditores Independentes, OAB – Ordem dos Advogados do Brasil e 

ANEFAC – Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Auditoria e 

Contabilidade, 

(iv) pelos principais escritórios de advocacia do Brasil, relacionados na Revista 

Análise Advocacia – Os Mais Admirados – Advogados e Escritórios, edição de 

2008, e 
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(v) pelos professores da área de ciências contábeis e de direito, dentre as melhores 

instituições de ensino conforme Revista Guia do Estudante - As Melhores 

Universidades do País, edição de 2008, da editora Abril.  

 

3.4 Procedimento de Coleta e Análise dos Dados 
Os dados foram coletados por meio de questionários, com perguntas abertas e 

fechadas, que foram aplicados mediante entrevistas junto aos gestores das empresas e 

profissionais relacionados à área de interesse desta pesquisa. 

Os dados coletados foram tratados por meio da análise de conteúdo. Segundo Collis e 

Hussey (2005, p. 240):  

A análise de conteúdo é um método formal para a análise de dados qualitativos. É 
basicamente associada a um método positivista, embora Easterby-Smith, Thorpe e 
Lowe (1991) a defendam como um meio de analisar dados qualitativos. Mostyn 
(1985, p.117) refere-se a ela como “a ferramenta de diagnóstico de pesquisadores 
qualitativos, que a empregam quando se veem diante de uma massa de material que 
deve fazer sentido” 

As análises dos dados coletados foram sintetizadas, reunindo os temas e conceitos 

diferentes da pesquisa, transformando-as em padrões novos e integrados, permitindo a 

explicação geral do que está acontecendo. A teorização permitiu o desenvolvimento e 

manipulação das informações. A identificação dos pontos de vista e os seus valores nos dados 

permitiram a coligação com a teoria.  

 

 

 



 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
4.1 Perfil da Amostra 
4.1.1 Das Empresas 

Foram entrevistados representantes de empresas e de grupos de empresa de grande 

porte do Brasil, principalmente dentre as 100 maiores em termos de faturamento bruto, 

identificadas na Revista Exame Melhores e Maiores, edição de julho de 2009. Também foram 

entrevistados representantes de empresas de menor porte, não enquadradas entre as 100 

maiores, para permitir que a amostra pudesse abranger profissionais que não possuíssem 

estruturas gigantescas e muito bem estruturadas na área de pesquisa deste trabalho. 

Na Figura 5 é demonstrada a representatividade das empresas entrevistadas, 

comparando o total do faturamento dessas empresas com a soma do faturamento das 50 

maiores empresas e dos 50 maiores grupos privados do Brasil. Poderá ser observado que a 

amostra representa 13% do faturamento desse total das maiores 100 empresas, ou seja, 

representam, juntas, US$ 120 bilhões de faturamento anual (base 2008). 
 

USS 940,00

USS 120,00

13%

Total do faturamento das 
50 maiores empresas e 
dos 50 maiores grupos = 
US$ 940 bilhões

Faturamento das 
empresas entrevistadas = 
US$ 120 bilhões

Relação Percentual = 13%

 

SS 120,00

%

al do faturamento das 
 maiores empresas e 
 50 maiores grupos = 
 940 bilhões

  
esas entrevistadas = 

 20 bilhões

   

 

Figura 5 – Representatividade da Amostra 
 

Todas as empresas e/ou grupos econômicos que compreenderam a amostra, estavam 

localizados no Estado de São Paulo.  

Em termos de estrutura do Capital, a amostra foi composta da seguinte forma: 40% 

depor empresas de Sociedade Limitada (Ltda.) e de 60% de Sociedades Anônimas (S/A).  

Por outro lado, das empresas cuja estrutura de capital brasileira eram limitadas, as suas 

respectivas matrizes possuíam a composição de capital aberto (Europa e Estados Unidos). 
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5

3
Empresas Ltda. No Brasil = 
5

Empresas S/A no Brasil = 
3

Na Figura 6, observa-se o perfil da estrutura societária das empresas cujos 

profissionais foram entrevistados:  
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Tipo Societário no Brasil 

A distribuição das empresas por segmento são as seguintes: três da indústria 

automobilística, duas do segmento financeiro, duas do ramo químico e uma do ramo da 

alimentação. Algumas empresas possuíam controles indiretos de Estatais (mas não como 

majoritários). Outras empresas, por representarem grupos econômicos, desenvolviam diversos 

tipos de atividades.  

 

4.1.1.1 Dos Respondentes das Empresas 
Os profissionais foram selecionados em função da atividade exercida e do direto 

relacionamento com o tema da presente pesquisa.  

Na Figura 7, são demonstrados os perfis dos entrevistados, sendo que o total é superior 

ao número de empresas em razão de que foram realizadas mais de uma entrevista em uma 

mesma empresa.  
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Figura 7 – Perfil dos Entrevistados 

 

4.1.2 Das Empresas de Auditoria, dos Órgãos Reguladores e Entidades de Classe, dos 

Escritórios de Advocacia e dos Professores Universitários 

Os profissionais entrevistados foram selecionados de forma que conhecesse o tema ou, 

dependendo da situação, pudesse refletir sobre o assunto e repassá-lo para a sua entidade (este 

cuidado foi tomado principalmente para o caso da OAB).  

Os parâmetros utilizados, conforme já discorrido no tópico “população e amostra”, 

item 3.3, foram o de se identificar as principais empresas de auditoria com reconhecimento 

nacional e internacional e, para os demais casos, buscar as referências em publicações 

especializadas.  

 

4.2 Dos Respondentes de Toda a Amostra 
Muitos profissionais foram contatados para fins de colaboração com este estudo, mas, 

em razão do prazo e das agendas desses profissionais, não foram realizadas todas as 

entrevistas programadas. Contudo, em nada foi prejudicado este estudo, face ao fato de que a 

amostra obtida foi muito rica em termos de conteúdo e, principalmente, por terem sido 

entrevistados profissionais com renomado conhecimento sobre a matéria.  

Ao todo, foram realizadas 26 entrevistas, dentre este total, duas foram realizadas 

dentro de uma mesma empresa, em razão de sua estrutura descentralizada.  

Na Figura 8, apresenta-se a quantidade de entrevistas realizadas com profissionais de 

empresas, auditorias, órgãos reguladores e entidades de classe, escritórios de advocacia e 

professores. 
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Figura 8 – Quantidade de profissionais entrevistados por segmento 

 

A entrevista mais rápida demorou 50 minutos, enquanto que a mais demorada se 

estendeu por mais de 3 horas.  

Durante as entrevistas, eram tomadas notas sobre as principais observações dos 

respondentes para que, posteriormente, fossem levadas a termo. A opção por não gravar as 

entrevistas foi para que, ao longo do debate, o entrevistado pudesse citar exemplos e detalhar 

um pouco mais algumas particularidades que não poderiam ser levadas ao conhecimento do 

público. Hoje, após ter realizado todas as entrevistas deste material, a conclusão é de que esta 

foi uma opção acertada.  

Em apenas um caso a entrevista foi realizada por telefone. Para tanto, foram 

encaminhados previamente os pontos que seriam debatidos, o entrevistado encaminhou as 

suas respostas e, na sequência, o tema foi debatido.  

Outro ponto importante a se destacar é a qualificação técnica dos respondentes. Por 

diversas vezes o perfil era múltiplo, ou seja, o profissional poderia responder como advogado, 

professor, empresário, auditor, membro de órgão regulador ou entidade de classe. Para fins 

deste trabalho, o profissional foi enquadrado no grupo em que ele possuía melhor perfil.  

Em algumas entrevistas, houve a participação de dois ou mais profissionais 

relacionados com grupos diferentes. Por exemplo, em uma das entrevistas houve a 

participação de um advogado, um professor e um auditor. Nesta ocasião, os temas eram 

debatidos entre todos os participantes e apenas uma resposta objetiva era fornecida. Em 

nenhum caso houve divergência no entendimento do ponto. Em razão disso, algumas 

9

6

4

4

3

Empresas = 9

Advogados = 6

Entidades de Classe = 4

Professores = 4

Auditores = 3
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respostas que serão indicadas quando da apresentação dos resultados, serão repetidas em 

segmentos diferentes.  

No Quadro 4 é apresentada a lista dos entrevistados da pesquisa, sendo as letras 

representativas de cada grupo: “E” representa Empresas; “AU” representa as Auditorias; 

“EC” os Órgãos Reguladores e as Entidades de Classe; “A” os escritórios de Advocacia e 

“P” os Professores. Os números, ao lado das letras, representam a quantidade de entrevistados 

de cada categoria, totalizando os 26 respondentes.  

Na coluna “Qualificação do Entrevistado”, estão demonstrados os diversos perfis de 

cada profissional. 
Quadro 4 – Respondentes e a qualificação dos entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código do 
respondente

Empresa (E) Advocacia (A) Entidade (EC) Professor (P) Auditoria (AU) Empresa Advocacia Entidade Professor Auditor

E1 x x x x
E2 x x x
E3 x x x
E4 x x x x
E5 x x x x
E6 x x
E7 x x
E8 x x
E9 x x

AU1 x x x
AU2 x x
AU3 x x x
EC1 x x x
EC2 x x x
EC3 x x x
EC4 x x x x
A1 x x
A2 x x
A3 x x
A4 x x x
A5 x x
A6 x x x x
P1 x x x
P2 x x x
P3 x x x
P4 x x x x x

Total: 9 6 4 4 3 11 16 9 8 6
26 50

Representando Qualificações do Entrevistado
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4.3 Apresentação dos Resultados 
A apresentação dos resultados é efetuada em oito etapas, respeitando os objetivos 

específicos detalhados no item 1.3 deste estudo. As entrevistas foram realizadas tomando 

como parâmetro um questionário que continha, em média, 25 questões, que agora serão 

distribuídas dentre os oito objetivos específicos.  

Para cada objetivo específico, serão apresentadas as respostas de cada entrevistado 

dentro da sua categoria (empresas, auditorias, órgãos de classe, advogados e professores). 

Para cada categoria será realizado um breve comentário. Ao final das cinco categorias, será 

apresentado um breve comentário em relação grupo.  

 

4.3.1 Do Objetivo Específico 1 
Verificar se os profissionais conhecem os dispositivos legais que regulamentam os 

critérios para formação de provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas, bem como avaliar 

as práticas efetivamente adotadas pelas empresas. 

 

4.3.1.1 Grupo de Empresas 
Nos próximos Quadros, do 5 ao 15, são apresentadas as respostas que foram dadas 

pelos entrevistados das empresas. Foram 11 perguntas formuladas procurando obter 

informações sobre o conhecimento dos entrevistados a respeito das normas brasileiras e 

internacionais, dos critérios adotados para fins de formação das provisões, da figura do 

especialista e da adoção de percentuais em vez das classificações entre remoto, possível e 

provável. Também outros pontos foram explorados para ajudar no entendimento dos 

conceitos adotados.  

No Quadro 5 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 8: Vocês conhecem as normas contábeis brasileiras e internacionais 
que estabelecem os critérios para constituição das provisões no Brasil (NPC-
22, IAS-37, CPC 25, etc.)? 
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Quadro 5 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre o conhecimento das normas brasileiras e 
internacionais para fins de avaliação e reconhecimento dos riscos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Sim 
E2 Sim, superficialmente. 
E3 Sim 
E4 Sim 
E5 Sim 
E6 Sim. 
E7 Sim, profundamente. 
E8 Sim, profundamente. Principalmente pelo fato de nossa matriz ser alemã, 

temos acompanhado o IAS/IFRS. 
E9 Sim, NPC-22. 

No Quadro 6 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 7: Para fins de provisionamento, qual o critério utilizado pela 
empresa? 

a) Avaliação dos Advogados internos e/ou externos 

b) Avaliação do Contador e/ou Direção da Empresa 

c) Conforme Normas Contábeis NPC-22, CPC 25 e IAS 37 

d) Médias Históricas 

e) Conjugação das alternativas anteriores 

Quadro 6 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre os critérios para reconhecimento das provisões 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Alternativa “e” 
E2 Até a presente data não ocorreram provisionamentos nesta área de marcas e 

patentes. Contudo, estão analisando a possibilidade de se realizar provisões 
com base nas médias passadas. Embora exista uma concentração de gastos no 
início do processo, existem muitos casos em andamento e o volume é 
contínuo.  
O processo em si não apresenta um risco sobre a ação, mas há custas, taxas e 
honorários advocatícios. Raramente existem processos criminais. Ocorrem 
muitas buscas e apreensões em razão de produtos similares que são 
comercializados sem autorização da nossa empresa. Também há casos em 
que tal busca ocorre na própria empresa fabricante dos produtos. Em casos 
mais raros poderá ocorrer uma ação de indenização por produtos que já foram 
comercializados pela empresa.  

E3 Levam muito em consideração as normas americanas, que já são bem mais 
rígidas do que as normas brasileiras, porém, havendo algo no Brasil que seja 
mais rígido do que as normas internacionais, será respeitado aqui no Brasil o 
dispositivo existente. Normalmente não existem diferenças entre o livro 
brasileiro e o americano. Na prática, seguem todas as normas anteriormente 
mencionado mas, em primeiro lugar é avaliado o FIN 48 para fins de IR/CS e 
o FAS 5 para os demais casos.  

(Continua) 



89 
 

 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E4 Alternativa “e”. Na prática existe um trabalho muito forte da empresa, com os 

seus especialistas nas diversas áreas. Existe uma forte conversa com os 
advogados externos para se definir qual critério deveria ser adotado, mas a 
grande influência é a interna (externamente é avaliado o lado técnico do 
processo). Estão implantando o “BCLegal” já faz dois anos e teve que ser 
totalmente customizado por não atender às necessidades da empresa (no 
início). Uma das razões por terem adquirido foi que a EMPRESAB também 
já havia comprado.  

E5 Em tese deveria ser respondido que seria a alternativa “c”, mas na prática 
temos observado que é a alternativa “e”. Temos também muita influência da 
SOX, em razão da nossa matriz ser americana. 

E6 “e” Conjugação das alternativas anteriores 
E7 A resposta foi o sentido de que utiliza as normas da CVM 489 (atual 594/09), 

mas observei que na área trabalhista eles trabalham com médias históricas. 
E8 Principalmente a avaliação dos advogados internos e/ou externos (alternativa 

“a”), mas com ênfase nos advogados externos. 
E9 Avaliação de advogados internos e, em alguns casos, médias históricas.  

No Quadro 7 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 12: Vocês entendem que o CPC traduziu adequadamente o IAS 37? 
Não faltou certa “tropicalização” da norma? 

Quadro 7 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a normatização das regras no Brasil  

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Apenas debatendo os conceitos, a conclusão do entrevistado é que 

realmente houve uma falta de tropicalização dos dispositivos, bem como 
uma certa rivalidade quando da criação da NPC 12, em meio à discussão 
do PIS/COFINS (IBRACON versus advogados) 

E2 Não respondido 
E3 O sistema judiciário brasileiro comporta inúmeras restrições para que 

sejam adotadas integralmente as normas internacionais. Será muito difícil 
ver o Brasil ser inserido “dentro” das normas internacionais. 
Tenho reservas quanto ao fato de que deveria ter ocorrido uma 
tropicalização dos normativos. Mas mesmo considerando as normas 
internacionais, entendo que elas já são fracas por natureza, pois decidir 
em provisionar ou não apenas utilizando alguns termos, como p.ex. “more 
likely than”, não é nada agradável, é muito subjetivo. Basta ser esperto 
para adequar na forma que melhor lhe convier (gerenciar resultados) e 
teremos novamente uma falha nos controles das provisões.  

E4 Não perguntado 
E5 Não. O Brasil deveria se adaptar ao cenário internacional. Nós já temos 

diversos normativos que são bem rígidos, como nos casos dos Bancos, em 
que acabamos sendo um exemplo para o mercado internacional.  
Entendo que a Contabilidade também deve seguir o que há de melhor no 
mercado internacional e aprender a se adequar internamente.  
Sou favorável a tudo o que está acontecendo.  

E6 Entendo que foi traduzida adequadamente. 
E7 Não respondido 
E8 Entendo que não, mas não fiz uma análise detalhada sobre o assunto. 
E9 Utilizamos apenas o NPC 22 

(conclusão) 
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No Quadro 8 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 13: Com a introdução do CPC 25, a NPC 22 não deveria ser 

revogada? Você concorda que existe conflito entre elas? Por quê? 
 

Quadro 8 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de conflitos entre as normas após a 
introdução do CPC 25 

 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Não respondido 
E2 Não respondido 
E3 Não perguntado. Seguem, principalmente, as normas americanas. 
E4 Não perguntado 
E5 Sim, entendo que deveriam ocorrer ajustes para se adequar ao padrão 

internacional.  
Repito que a avaliação sempre deve ser realizada por um profissional 
independente.  
O Contador precisa de um direcional, ele não consegue interpretar o que os 
advogados estão escrevendo, em casos raros temos a figura de um contador 
que também tem formação em direito. Desta forma, deve existir uma 
linguagem comum para todos. Isso seria muito interessante.  
Por outro lado, o Contador também deve avaliar o que o Advogado fez, se 
foi correta a avaliação do risco e, não concordando, deveria ir até ao 
advogado e debater os temas, apresentando os seus argumentos. Deve ficar 
bem claro para os dois lados o motivo pelo qual o risco foi avaliado de uma 
forma ou de outra.  
O Auditor externo também deve efetuar a mesma avaliação que o contador 
fez. Até é por este motivo que os advogados encaminham diretamente para 
a auditoria os seus relatórios com as classificações dos riscos.  

E6 Não. 
E7 Não respondido 
E8 Não avaliei este ponto. 
E9 Não Respondido 

 

No Quadro 9 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 14: Você entende que há diferenciações entre os termos possível e 

provável para fins de atribuição do risco? 
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Quadro 9 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de diferenciações entre os termos 
possível e provável 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 De forma alguma. Efetuei uma pesquisa etimológica (gosto deste tipo de 

estudo) e vi que são sinônimos e não representação de algo um pouco 
maior em relação ao outro.  
Entendo que a única diferença está em na ordem em que aparece no 
dicionário, primeiro o possível depois o provável.  

E2 Os conceitos são muito abertos. Tênue o limite entre um e outro . 
E3 Confesso que até tenho dúvidas entre os termos. “Nota: mencionei para 

ela a ordem no dicionário, em que o possível vem primeiro que provável 
e ela achou interessante para adotar isso para facilitar”.  
Entendo que estes critérios são horríveis. 
Já começa uma confusão se você adota o termo para fins de perda ou para 
fins de êxito (podemos falar prováveis perdas ou êxito provável).  
Estas normas realmente são muito infelizes.  
Não reflete o detalhamento.  
Confusões “loucas”, chega num critério muito subjetivo. Temos 
pequenas diferenças de percentuais, classificados pelos advogados, que 
podem definir entre provisionar todo o risco ou nada do risco (por 
exemplo 45% nada é provisionado e um risco de 55% tudo é 
provisionado, em síntese uma diferença de 10% muda toda a 
classificação). 

E4 Aparentemente sim. Nunca realizaram um estudo mais aprofundado dos 
termos 

E5 Do ponto de vista prático tem diferenças entre os termos. O Risco 
possível seria aplicável ao caso em que o risco é menor, é médio, a 
probabilidade é mais baixa. Já o provável é quando estamos diante de 
algo mais próximo de acontecer. 

E6 Sim 
E7 Sim, acho que sim. Após eu (Mauro) mencionar que não existiam 

diferenças, mencionou que havia avaliado pela lógica contábil. 
Exemplificou que para ele também não teriam diferenciações. Acho que 
o entrevistado ficou meio confuso com a pergunta, mas no fundo acredito 
que entendeu que existem diferenças.  

E8 Acho que está bem identificado. Creio que a maior dificuldade é para o 
leigo que não conhece a matéria.  

E9 sim, provável seria perda quase certa, risco próximo. Possível perder ou 
ganhar tem as mesmas chances, risco indefinido. 

 

No Quadro 10 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 15: Não seria mais objetivo a avaliação do risco em percentuais? 
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Quadro 10 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a utilização de percentuais em vez de termos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Não. Entendo que percentuais não refletiriam adequadamente a situação. 

Quem sabe para alguns casos específicos, como, por exemplo, os casos 
trabalhistas, em que já temos uma noção dos diferentes pedidos (134 tipos 
de pedidos diferentes) e a média histórica do que se normalmente perde. 
Desta forma os percentuais poderiam ser adotados nestas situações. 

E2 Pode ser que sim, mas falta convicção – talvez não. 
E3 Nós sempre utilizamos percentuais para fins de avaliação do risco. Temos 

aqui internamente um critério de avaliar os riscos utilizando faixas de 
20%. Pedimos para os nossos advogados classificarem os riscos entre 0 a 
20%, 20% a 40% e assim sucessivamente, são 5 faixas. Recebidas tais 
informações dos escritórios, nós efetuamos uma avaliação interna com os 
nossos especialistas e definimos sobre o provisionamento.  
Para fins do “FAS”, há o provisionamento para os riscos com 
classificação de perda provável superiores a 40%, já para o FIN o 
provisionamento é para os riscos de perda anteriormente de 50%.  

E4 Antigamente trabalhavam com percentuais. Eles entendem que a 
introdução dos termos remoto, possível e provável melhorou a situação. 

E5 Sou totalmente favorável a utilização do percentual. Basta que sejam 
definidos alguns critérios mais objetivos de divisão entre os riscos para 
que fossem aplicados. 

E6 Entendo que não. 
E7 Materializar em número poderá trazer confusões na cabeça do advogado. 

O melhor é manter em possibilidades. 
E8 Acredito que isso traz dúvidas quando não conhece a matéria. Se pegar a 

norma e ler o seu conteúdo, será difícil entender o que realmente deveria 
ser feito. Quanto ao uso do percentual, acredito que poderia ajudar, desde 
que não fique em 50%, deveria ter um melhor escalonamento. 

E9 Sim, possível 50% a 70%, e provável entre 7 1% e 100% 

 

No Quadro 11 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 16: Vocês consideram que a NPC 22, bem como os novos normativos 

introduzidos, realmente trouxeram uma equalização dos critérios para 

formação das provisões dos riscos? 
 
 
 

Quadro 11 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de equalização de critérios de 
provisionamento dos riscos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Não respondido, mas deu o entender que não 
E2 Não respondido. 
E3 Havia critérios diferentes e houve uma padronização, mas isso não quer 

dizer que os critérios introduzidos sejam bons, como já mencionado, 
trouxe muita subjetividade. 

(Continua) 



93 
 

 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E4 Aparentemente sim, considerando a resposta anterior, mas se 

observarmos o contexto do material não. 
E5 Ainda não. Deram uma diretriz para que o mercado todo passasse a 

pensar sobre o tema. Elas (normativos) devem ser aperfeiçoadas. Estão 
sem critérios objetivos. 
Problemas e situações econômicas das empresas ainda interferem na 
decisão sobre a formação de provisão, provocando muito possibilidade de 
gerenciamento de resultados.  
As empresas nacionais são as mais descontroladas neste sentido. As 
multinacionais são obrigadas a seguir as regras internacionais e, desta 
forma, são muito mais rígidas dentro deste contexto.  

E6 Sim 
E7 Melhorou. Hoje está mais fácil de se definir as provisões após um longo 

trabalho deles dentro da empresa (desde 1992 estão trabalhando com o 
tema). 

E8 Sim. Apenas o percentual que poderá causar dúvidas. 
Nota Mauro: Percebi que ele adota o termo “more likely than not” como 
superior a 50%.  

E9 Parecem ser adequados 
  

 

No Quadro 12 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 16: Se fosse possível atribuir um percentual para risco de perda 

provável, qual você entende que seria o mais adequado? 

a)  Entre 90% e 100% 

b)  Entre 80% e 100% 

c)  Entre 66,6% e 100% 

d)  Entre 60% e 100% 

e)  Superior a 50% 

f) Outro percentual 
 
 

Quadro 12 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre o percentual aplicado para a perda provável 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Alternativa “e”, superior a 50% deveria ser provisionado. 
E2 Alternativa “c”. Também poderiam ser criadas faixas não apenas com 

percentuais mas com letras, p. exemplo risco A = 0 a 19,99%, B = 20 a 
39,99%, etc.  
Para cada argumento seria preparado um arrazoado pelo advogado. 

E3 Como mencionado anteriormente, para nós os riscos de perda superior a  
50% seriam os passíveis de provisionamento, considerando o FIN 48 
(para o FAS adotamos 40%). 

E4 Entre 80% e 100% 

(Conclusão) 

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
E5 Entendo que superior a 70% deveria o risco ser classificado como de 

perda Provável. Mas a nossa matriz adota que abaixo de 50% é remoto, 
50% é possível e mais que 50% é perda provável, momento em que 
deveremos provisionar o risco. 

E6 Superior a 50% 
E7 Provável serial algo superior a 90%. Possível algo com chances menores 

de 50%, Remoto menos que 10%.  
E8 Provável serial algo superior a 80%. 
E9 Mais de 70 

 

No Quadro 13 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 18: Em sua empresa existe tratamento diferenciado entre a 

Contabilidade local e a internacional, para fins de formação de Provisão para 

Riscos Fiscais, Cíveis e Trabalhistas? 
 

Quadro 13 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de tratamento diferenciado entre a 
contabilidade local e a internacional (sobre provisões) 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Não respondido 
E2 Não respondido 
E3 Não. Apenas em casos mais específicos podemos ter este tipo de situação. 
E4 Sim. Existem riscos que são provisionados em sua matriz (Suíça) em razão 

de estratégia da própria empresa (embora sejam Ltda.). Mas isso não 
representa mais do que 2 ou 3% de todo o contingente. Normalmente eles 
acatam as recomendações do Brasil. 

E5 Não. Seguimos as regras da SOX que são bem mais rígidas. 
E6 Não. 
E7 Não aplicável. 
E8 Não. 
E9 Sim, cada empresa contabiliza conforme as normas locais do país onde está 

sediada. 

 

No Quadro 14 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 19: Vocês possuem especialistas em matéria tributária, cível ou 
trabalhista dentro da organização (empregado)? 

 

 

 

(Conclusão) 
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Quadro 14 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de especialistas na empresa 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Sim. A empresa possui um corpo jurídico com especialistas nas diversas 

atividades. Isso facilita os trabalhos tanto internos como externos. 
E2 Sim. A empresa possui um corpo jurídico com especialistas nas diversas 

atividades. Isso facilita os trabalhos tanto internos como externos. 
E3 Sim. 
E4 Sim, em todas as áreas. 
E5 Sim, em todas as áreas. 
E6 Sim. 
E7 Sim. A empresa possui um corpo jurídico com especialistas nas diversas 

atividades. Isso facilita os trabalhos tanto internos como externos. 
E8 Sim, principalmente o nosso jurídico. 
E9 Sim, existe um elevado número de advogados especializados internamente, 

cada área de negócios tem um depto. Jurídico, alem de jurídicos 
corporativos civil, trabalhista e tributário. 

 

No Quadro 15 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 20: A opinião do especialista interno é mais importante do que a do 
advogado/consultor externo? Quando elas divergem qual opinião prevalece? 

Quadro 15 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre os conflitos entre o posicionamento do especialista 
externo e interno 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Ambas são importantes, mas como mencionado anteriormente o 

especialista interno possui muito mais informações do que o advogado 
externo. É um problema entre o direito material e o processual. 

E2 Ambas são importantes, mas como mencionado anteriormente o 
especialista interno possui muito mais informações do que o advogado 
externo.. 

E3 Formalmente o externo é melhor, até para trazer aquela independência 
que eu mencionei anteriormente. Quando há divergências nos discutimos 
até o fim, para que tenhamos uma opinião única.  
Sempre tem que existir o acompanhamento interno dos processos, mas 
não necessariamente para tudo, tem que avaliar a materialidade. 
Recomendo que não apenas se delegue tal responsabilidade para ao 
advogado e depois largar na mão dele.  

E4 Com certeza, o conhecimento do especialista interno é muito mais 
importante e completo do que a do especialista externo. Quando há 
divergência normalmente prevalece a do especialista interno em razão do 
conhecimento técnico do direito material. 

E5 Como dito anteriormente sempre procuramos rediscutir com o advogado 
externo um posicionamento que não há concordância interna. Se o 
assunto for material e relevante, procuramos uma terceira opinião quando 
não há consenso.  
Não provisionamos apenas porque o advogado externo classificou o risco 
como de perda provável.  

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
E6 As opiniões são harmônicas. 
E7 Sim, vide perguntas 9 e 10. 
E8 Não. Vejo que se divergirem devemos procurar debater o tema com os 

advogados externos até um convencer o outro de qual posicionamento 
está mais próximo da realidade. 

E9 Prevalece sempre a opinião do advogado interno. O Advogado externo 
apenas em praças longes de São Paulo, para causas trabalhistas e cíveis de 
pequeno porte. 

 

Foram realizadas 11 perguntas para que fosse possível obter o máximo de informações 

sobre o conhecimento das normas contábeis e sobre os efetivos procedimentos adotados pelas 

empresas quando da avaliação do risco e decisão sobre o seu provisionamento. Embora 

algumas perguntas não tenham sido respondidas objetivamente, foi possível extrair uma 

conclusão clara sobre o comportamento dos profissionais das empresas quando avaliado todo 

o conjunto de informações debatidas ao longo da entrevista.  

Esses profissionais, que estão diretamente relacionados com a responsabilidade sobre 

o provisionamento ou não dos riscos, possuem um bom conhecimento das práticas que 

determinam os critérios para reconhecimento das provisões, mas esse bom conhecimento não 

representa a leitura dos normativos contábeis e legais sobre o tema, mas sim uma boa 

experiência no dia-a-dia, provavelmente em razão de debates internos com auditores externos, 

advogados e/ou com a matriz. 

Não foi possível identificar um procedimento único, mas sim que cada empresa 

apresenta a sua particularidade. Empresas de grande porte utilizam as médias históricas para 

cálculo e provisionamento dos riscos trabalhistas e cíveis, enquanto outras utilizam a expertise 

dos seus advogados externos.  

Embora todos tenham afirmado que seguem as normas legais sobre os critérios de 

provisionamento, observa-se que isso não é aplicado, haja vista que a definição sobre o seu 

reconhecimento contábil, ou não, não poderia ser adotado simplesmente considerando um 

dado histórico da empresa. Apenas os casos em que o advogado classificasse o risco como de 

perda provável deveriam ser provisionados e, seguindo nesta linha, as médias históricas não 

estariam enquadradas neste contexto.  

Por outro lado, avaliando todo o contexto das normas locais e internacionais, tais 

critérios são muito bem-vindos, haja vista que, como bem mencionado por um dos 

entrevistados, a nossa contabilidade, no Brasil, não registra os números em sua exatidão, mas 

sim com as melhores estimativas possíveis.  

(Conclusão) 
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Fato bem interessante observado durante as entrevistas é a preocupação em se deixar 

todos os eventuais gastos futuros já devidamente provisionados, independentemente da 

avaliação do risco.  

Neste ponto, as empresas estão aperfeiçoando os seus critérios, provisionando até os 

futuros gastos com horas de advogados, custas, etc., que serão necessárias para a conclusão do 

processo. Sobre este procedimento há de se tomar um cuidado especial para que não sejam 

provisionados valores relacionados com a continuidade normal da empresa, procurando 

antever a entrada de novos processos (deve-se adotar o mesmo raciocínio que é utilizado para 

a folha de pagamento, depreciação, etc., em que é do conhecimento de que tais gastos 

ocorrerão, mas não devem ser reconhecidos em razão da continuidade da empresa).  

Quando questionados sobre o conteúdo da norma local com o que efetivamente existe 

na norma internacional, não foi identificada, em nenhum dos respondentes, uma crítica 

embasada em estudos sobre os atos normativos, mas apenas um certo desconforto com a 

realidade brasileira.  

Durante as entrevistas foram levantados pontos mais polêmicos trazidos pelas normas 

locais em 2005 e 2006 (NPC 22 e a IT-02), que estariam aparentemente conflitantes com o 

CPC 25, mas nenhum entrevistado (empresa) chegou a efetuar este tipo de comparação.  

Outro ponto explorado foi a noção dos termos possível e provável, principalmente 

sobre eventuais diferenciações entre eles, mas quase que a totalidade entendeu que seriam 

diferentes, exceto por um entrevistado. 

Sobre a aplicação de percentuais, houve uma divisão entre os profissionais. Três 

entenderam que seria mais interessante, outros cinco que não seria e um ficou em dúvidas. 

Realmente, foi um ponto muito conflitante entre os profissionais das empresas. Os que são 

contras entendem que não há lógica na adoção de números para fins de avaliação do risco. 

Como o advogado conseguiria quantificar o risco de um processo em percentuais? 

Perante o público dos profissionais ligados às empresas, não foi possível definir o 

melhor caminho a ser adotado, com uma leve tendência à não utilização de percentuais. 

Quando questionados sobre qual o percentual que melhor traduziria a perda provável, 

mais subjetividade foi encontrada. A maioria entende — alguns seguindo orientação de sua 

matriz — que riscos de perda superiores a 50% deveriam ser provisionados; dois 

entrevistados entendem que superior a 70%; três entrevistados consideram superior a 80%; e 

um, superior a 90%.  

Como se observa, a utilização de percentuais gera muita incerteza e disparidades em 

sua definição quando o tema não é devidamente regulado.  
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Isto comprova que realmente não houve uma padronização dos procedimentos para 

avaliação do risco. Há sim uma melhora, mas o excesso de subjetividade dificulta a tão 

desejada equalização.  

Quanto à figura do especialista, comparando com interno e externo, há uma leve 

tendência em se considerar o especialista interno como mais importante, mas sempre 

procurando trazer uma uniformização dos entendimentos.  

Alguns entendem que o especialista interno possui muito mais detalhes do que o 

especialista externo, haja vista que este, apesar de conhecer todo o trâmite processual e as 

tendências do judiciário, não conhece a empresa em seus detalhes, principalmente caso venha 

a ser realizada uma perícia.  

Este ponto traz conflitos com o que os dispositivos locais determinam, pois apenas se 

o advogado externo classificar o processo como de perda provável é que seria admitido o 

provisionamento. Na prática, isto não é adotado, embora os entrevistados tenham afirmado 

que seguem as normas sobre provisionamento.  

 

4.3.1.2 Grupo de Auditorias 
A exemplo do que foi perguntado para os profissionais das empresas, também foram 

realizadas perguntas semelhantes para o grupo de empresas de Auditoria. Nos quadros 16 a 

25, serão apresentadas as respostas dos Auditores em relação a 10 perguntas sobre este tema.  

No Quadro 16 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 1: Vocês conhecem as normas contábeis brasileiras e internacionais 

que estabelecem os critérios para constituição das provisões no Brasil (NPC-

22, IAS-37, CPC 25, etc.)? 
 

Quadro 16 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre o conhecimento das normas brasileiras e 
internacionais para fins de avaliação e reconhecimento dos riscos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
AU1 Sim. 
AU2 Sim. Ela é muito conhecida e discutida internamente. 
AU3 Sim. 

 

No Quadro 17 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  
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• Pergunta 5: Vocês entendem que o CPC traduziu adequadamente o IAS 37? 
Não faltou uma certa “tropicalização” da norma? 

 

Quadro 17 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a normatização das regras no Brasil 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Sim. Temos que lembrar que existe uma diferença no Brasil em relação 
aos outros países de onde tais normas vieram. Naqueles países (Europa e 
EUA) o Direito é mais consuetudinário, enquanto que no Brasil ele é mais 
Codificado. Os sistemas são muito diferentes. Além disso, no Brasil 
temos uma política democrática muito frouxa, temos edição de qualquer 
tipo de Lei, mesmo que ela venha ser revogada posteriormente.  

AU2 

A realidade do Brasil deveria ser diferente. Quando mencionamos nos 
Estados Unidos que no Brasil ocorre questionamento de dispositivo legal 
todos ficam muito surpresos, isso não ocorre por lá.  
Aqui na empresa temos debatido muito sobre esse ponto e a nossa 
conclusão é que o provisionamento deveria respeitar a classificação 
“provável”, seguindo a mesma linha das demais provisões. 

AU3 

Apesar das divergências nos sistemas tributários e legais, qualquer tipo de 
“tropicalização”dos IFRS gerariam um precedente complicado.  
O próprio IFRS não permite que aconteça tal ajuste em sua redação, 
existe um acordo com o Brasil para que isso não seja feito. Aliás, até 
mesmo para se adotar os procedimentos do IFRS existe a necessidade de 
se solicitar permissão para o órgão. 

 

No Quadro 18 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 6: Com a introdução do CPC 25, a NPC 22 não deveria ser revogada? 
Você concorda que existe conflito entre elas? Por quê? 

Quadro 18 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de conflitos entre as normas após a 
introdução do CPC 25 

 
ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 Entendo que a norma deveria ser aprimorada e não revogada. 

AU2 

Ficou meio em dúvida para responder este ponto. Mencionou que dentro da 
empresa existe um consenso de que quando há a classificação de 
virtualmente certo o provisionamento deveria acontecer, mas que este é um 
termo mais utilizado nos Estados Unidos. Para eles isto representa 
considerar que as chances de ocorrer estão superiores a 90%. 
Ressaltou que na opinião dele quando saiu o CPC 25 isso não tinha nada a 
haver com o tema da Lei 9.718, teria sido um outro grupo que nem 
acompanhava este debate no mercado (entre advogados, empresas e 
auditorias). Teria sido certa coincidência. Mas havendo a publicação ela 
deve ser respeitada.  
Mas concorda que a NPC é muito mais rígida do que o CPC, principalmente 
em seus exemplos.  

AU3 Existe conflito, mas considerando a participação relevante do Ibracon no 
CPC, a tendência é a extinção da mesma. 
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No Quadro 19 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 7: Você entende que há diferenciações entre os termos possível e 
provável para fins de atribuição do risco? 

Quadro 19 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a diferenciação entre os termos possível e provável 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Acho que sim. Mas também temos muitas opiniões tendenciosas. 
Conhecemos situações em que os advogados apenas levantam as 
decisões em processos favoráveis e emite a sua opinião. Temos que 
ficar atentos a situações como esta. Virou como um jargão estes 
tipos de termos.  

AU2 

No dia-a-dia sim. Tenho um pouco de medo em relação a estes 
conceitos. Na nossa empresa foi definido que os riscos devem ser 
provisionados quando a avaliação do advogado considerar um 
percentual superior a 70% de risco (ou menos de 30% de chances 
de êxito). Desta forma, mesmo que o advogado classifique como 
possível, se ele mencionar o percentual superior a 70% nós 
exigimos o provisionamento. É uma prática contábil utilizada por 
nós. O nosso julgamento aqui na nossa empresa também é muito 
importante. 

AU3 Não, o que poderia ser melhorado é a mudança dos termos para 
risco, alto, médio ou baixo.  

 

No Quadro 20 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 8: Não seria mais objetivo a avaliação do risco em percentuais? 

Quadro 20 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a aplicação de percentuais em vez de termos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Pela experiência que temos dos EUA e da Europa, poderíamos 
trazer uma interpretação errônea deste tipo de classificação. Lá é 
muito comum ocorrer uma negociação do risco com o fisco. 
Geralmente os dois lados negociam e definem o pagamento de uma 
parcela mínima do caso.  
O uso do percentual por lá tem uma conotação diferenciada. Por 
exemplo, quando temos uma avaliação de que as chances de perdas 
são de 70%, a empresa efetuará o provisionamento de 70% do valor 
do risco; ela não avalia este percentual para fins de provisionar ou 
não o risco.  
Desta forma, adotar percentuais no Brasil poderá ocasionar 
entendimentos errados sobre tais percentuais.  
Infelizmente, temos conhecimento de que alguns escritórios de 
advocacia no Brasil adotam a classificação do risco por percentuais, 
até mesmo por solicitação de algumas empresas de auditorias. Isto 
cria enormes mal entendidos (confusão). 

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU2 

É difícil. O nível de subjetividade impede a adoção de percentuais. 
Os americanos utilizam dois conceitos (i) regra: são definidas pelo 
mercado americano (mesmo assim eles conseguiram burlar as 
regras e você viu o que aconteceu); e (ii) princípios – onde haverá o 
julgamento pela administração, auditores, advogados, etc.  

AU3 
Não, pois agregaria mais subjetividade a um assunto cuja variável é 
muito maior, se comparando com outros assuntos (teríamos 100 
classificações em vez de três). 

 

No Quadro 21 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 9: Se fosse possível atribuir um percentual para risco de perda 
provável, qual você entende que seria o mais adequado? 

a)  Entre 90% e 100% 

b)  Entre 80% e 100% 

c)  Entre 66,6% e 100% 

d)  Entre 60% e 100% 

e)  Superior a 50% 

f) Outro percentual 

Quadro 21 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre o percentual aplicado para a perda provável 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 
Assumindo a nossa realidade, entendemos que risco de perda 
possível seria quando a avaliação fosse superior a 75%. Para nós 
possível está entre 25% e 75%. Remoto estaria abaixo disso.  

AU2 Haverá o provisionamento quando as chances de ganho forem 
inferiores a 30% (ou chances de perda superiores a 70%). 

AU3 Não concordo com percentuais, pois aumentaria a subjetividade. 

 

No Quadro 22 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 10: Vocês acreditam que a NPC 22, bem como os novos normativos 
introduzidos, realmente trouxeram uma equalização dos critérios para 
formação das provisões dos riscos? 

 

 

 

(Conclusão) 
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Quadro 22 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de equalização de critérios de 

provisionamento dos riscos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
AU1 Não 

AU2 Em princípio sim. O problema está no remoto, possível e provável. 
A forma como ocorre a sua classificação. É muito subjetivo. 

AU3 Com certeza, principalmente no que tange aos ativos contingentes. 

 

No Quadro 23 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 11: Vocês concordam que a empresa adote um procedimento 
diferenciado entre a Contabilidade local e a internacional, para fins de 
formação de Provisão para Riscos Fiscais, Cíveis e Trabalhistas? 

 

Quadro 23 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de tratamento diferenciado entre a 

contabilidade local e a internacional (sobre provisões) 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Sim. Temos conhecimento de que empresas não provisionavam as 
“Stock Option” no Brasil por não existir regulamentação sobre o 
tema. Os ajustes eram efetuados lá fora. Mas vale ressaltar que este 
ponto acabou de ser regulado no Brasil. 

AU2 

Não. Questionei no caso de uma Ltda. Em que certa provisão 
poderia ser realizada na matriz para não prejudicar os resultados no 
mercado local, e ele mencionou que nesse caso não teria problemas, 
pois o importante é ocorrer o provisionamento, não importaria em 
que local. 

AU3 Não, dado que a convergência para o IFRS é irreversível e traria 
mais prejuízos do que benefícios a uma determinada empresa.  

 

No Quadro 24 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 12: A IAS-37 menciona a figura do especialista para ajudar na 
classificação do risco, sem diferenciar especialistas que trabalham na empresa 
de especialistas externos. Qual o entendimento de vocês caso um especialista 
da empresa avalie e defina sobre o provisionamento de um risco? 

 

 

 

 



103 
 

 

Quadro 24 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de especialistas na empresa 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Para nós os especialistas internos podem ter influências ou 
pressões da administração.  
Como por exemplo, podemos destacar se o profissional, em 
determinado momento decidiu entrar com uma discussão 
judicial, dificilmente ele teria coragem de voltar e incluir a ação 
em uma anistia fiscal. Seria muito difícil ele reverter o seu 
posicionamento anterior.  
Outro exemplo é o Contador da empresa que sofre uma 
influência enorme de sua alta administração pela subordinação, 
por mais que ele tenha um juramento técnico de sua profissão.  

AU2 

Para a empresa o especialista pode ser interno ou externo. O 
mais importante é ele realmente conhecer em detalhes toda a 
operação para poder proferir um parecer adequado. Quando há o 
contencioso dentro da empresa, nós tomamos mais cuidados e 
procuramos revisar os principais processos para rever a 
avaliação do risco. 

AU3 

Ninguém conhece melhor os negócios de uma empresa do que 
os seus profissionais, o que precisa ser analisado por todos é a 
independência e a qualidade das informações e conclusões deste 
especialista.  

 

No Quadro 25 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 13: A opinião do Especialista interno é mais importante do que a do 
advogado/consultor externo? Quando elas divergem qual opinião prevalece 
para vocês?  

 

Quadro 25 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre os conflitos entre o posicionamento do especialista 

externo e interno 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Darei um exemplo. Uma empresa contratou dois escritórios de 
advocacia para emitirem um parecer sobre um determinado assunto. 
As duas decisões foram contrárias para ele. Decidiu contratar um 
terceiro escritório que foi mais favorável. Nós fomos chamados 
para ajudar na decisão entre o provisionamento ou não e acabamos 
concordando com o não provisionamento utilizando os argumentos 
do escritório que foi mais profundo no tema. 
Na prática, entendemos que deve ocorrer um MIX – temos que 
participar para ponderar, alertar. 
Para nós, uma decisão independente sempre é bem melhor para a 
empresa.  

AU2 Depende. Por exemplo, em um processo fiscal assumir o valor que 
o advogado mencionou está totalmente errado, quem conhece o 

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
valor do risco é o profissional da área tributária, da empresa; é ela 
que deverá calcular o risco.  
Em geral o especialista interno possui bons conhecimentos e para 
nós, como já mencionado, a decisão sobre o provisionamento está 
mais para a administração do que para o advogado e, desta forma, o 
especialista interno ajudará bastante.  

AU3 

Independente de uma opinião do especialista interno ou externo, a 
opinião que deve prevalecer é a que estiver mais bem embasada 
tecnicamente.  
Se o auditor não concorda ele ressalva. Futuramente será 
determinado que os auditores também deverão seguir as normas 
internacionais e não as que foram publicadas no Brasil.  
Temos um caso muito comum aqui dentro em relação ao Transfer 
Pricing, pois como não há jurisprudência, as empresas não querem 
registrar o risco.  

 

Depois de respondidas as 10 questões anteriores, foi possível observar o ponto de vista 

das auditorias sobre a aplicação das regras no Brasil. Claro que em termos de conhecimento 

dos normativos, as auditorias estão bem mais preparadas do que as empresas, demonstrando 

inclusive que tais pontos já foram objeto de longos debates internos.  

Em termos de “tropicalização” das normas, dois entrevistados entendem que as 

normas brasileiras deveriam ser ajustadas respeitando a nossa realidade, inclusive procurando 

exemplificar no sentido de que não existem tantos absurdos legislativos como aqui no Brasil.  

Por outro lado, se na essência a norma internacional deve seguir um único padrão, 

conforme afirmado pelo representante da terceira auditoria, há toda lógica em não se permitir 

uma mudança nos normativos. Foi ressaltado ainda durante a entrevista que o IAS não quer 

que ocorra tais “tropicalizações”, sendo que tal vedação é expressa, ou seja, o país que pede a 

autorização para adoção do IFRS é obrigado a assinar um termo que proíbe a sua alteração 

quando da implementação dos dispositivos.  

Quanto ao conflito entre as normas existentes e as novas introduzidas para 

implementar o IAS no Brasil, o consenso é de que deveriam ser aperfeiçoados os atuais 

normativos e não apenas revogados.  

Sobre a diferenciação dos termos possível e provável, apenas um entendeu que há 

diferenciação do termo. Os outros preferiram criticar o seu uso sugerindo mudanças dos 

termos ou a utilização de percentuais em conjunto.  

Sobre a aplicação de percentuais, também foram unânimes em sua não aplicação, 

principalmente pelo erro de interpretação que pode ocorrer em algumas situações. Foram 

(Conclusão) 
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citados exemplos de empresa que decidem provisionar 70% do risco porque o advogado 

classificou com esse percentual as chances de perda no processo.  

Por outro lado, se houvesse a necessidade de se decidir qual seria o percentual 

aceitável para fins de provisionamento, dois entenderam que deveria ser algo superior aos 

70% / 75%, outro respondente preferiu não opinar, pois discorda totalmente desse critério.  

Quanto à equalização dos critérios, também houve uma divisão nas respostas, o que 

demonstra que realmente estamos em uma situação de muita subjetividade.  

Em relação à figura do especialista, o tema foi abordado em duas perguntas. 

Prevaleceu o entendimento de que não importa se o especialista trabalha na empresa ou se é 

externo, o importante é a qualidade de sua avaliação. Claro que o especialista interno poderá 

sofrer maiores pressões por parte da administração e que o externo teria mais independência, 

mas isso não invalida o seu posicionamento.  

 
4.3.1.3 Grupo de Órgãos Reguladores e Entidades de Classe 

Foram realizadas 9 perguntas aos entrevistados sobre o mesmo tema abordado para os 

grupos dos empresários e auditores. Nos Quadros 26 a 34 serão apresentados os 

posicionamentos desses profissionais.  

No Quadro 26 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 1: Vocês conhecem as normas contábeis brasileiras e internacionais 
que estabelecem os critérios para constituição das provisões no Brasil (NPC-
22, IAS-37, CPC 25, etc.)?  

Quadro 26 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre o conhecimento das normas brasileiras e 

internacionais para fins de avaliação e reconhecimento dos riscos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 
Sim. Vale ressaltar que em razão destas normas atualmente as 
classificações dos riscos em remoto, possível e provável tornaram-se 
mais conhecidas. 

EC2 Claro que não nos detalhes que vocês conhecem, mas tenho noções 
sobre o tema. 

EC3 Sim, mas não com muito detalhe 

EC4 Sim. Também realizei um trabalho sobre as normas americanas, o 
FIN 48 

No Quadro 27 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 5: Vocês entendem que o CPC traduziu adequadamente o IAS 37? 
Não faltou uma certa “tropicalização” da norma? 



106 
 

 

Quadro 27 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a normatização das regras no Brasil 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 
Não. O entendimento é de que a norma deve ser seguida conforme o 
seu conteúdo. Não poderão ocorrer adequações para cada país, caso 
contrário não haverá a equalização. 

EC2 
Não concordo com tropicalização em razão de que as normas devem 
respeitar a sua formatação inicial, caso contrário cada país passará a 
adotar processos diferenciados e esse não é o espírito do IFRS.  

EC3 Embora tenha citado alguns casos, não confirmaram que o Brasil 
seria diferente dos demais países. 

EC4 Não respondido 

No Quadro 28 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 6: Com a introdução do CPC 25, a NPC 22 não deveria ser revogada? 
Você concorda que existe conflito entre elas? Por quê? 

Quadro 28 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de conflitos entre as normas após a 
introdução do CPC 25 

 
ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 Não respondido 

EC2 Neste sentido concordo que estas normas anteriores foram além do que 
realmente poderiam ter ido. É um ponto a ser avaliado. 

EC3 Não respondido 

EC4 Entendo que se a norma nova dispõe de forma diferenciada, as regras 
anteriores estariam tacitamente revogadas 

No Quadro 29 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 7: Você entende que há diferenciações entre os termos possível e 
provável para fins de atribuição do risco?  

Quadro 29 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a diferenciação entre os termos possível e provável 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 

Sim. Possível é algo que pode acontecer, e há dificuldade em se 
avaliar. Já o provável é uma possibilidade bastante grande. O termo 
provável é algo mais marcante.  
Mas ambos devem estar associados com relevância e prudência.  

EC2 Sim. Embora você tenha dito que não existem, entendo que o provável 
é algo mais certo de acontecer. 

EC3 

Sim. Provável representa algo mais certo de acontecer. Na linguagem 
do dia-a-dia utilizamos isto com mais frequência. Por exemplo: “Você 
irá em casa esta noite? Sim, é bem provável que irei”. Esta afirmativa 
representa algo com muito mais certeza.  

EC4 

Aparentemente há diferenças. Se o risco é provável, entendo que deve 
ser provisionado. Se for classificado como possível, deve ser 
divulgado em Notas Explicativas. 
Ultimamente está complicado avaliar um processo, pois a nossa 
jurisprudência oscila demais. Atualmente tenho vontade de julgar tudo 
como risco de 50%.  
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No Quadro 30 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 8: Não seria mais objetivo a avaliação do risco em percentuais?  

Quadro 30 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a aplicação de percentuais em vez de termos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 Não gosto de percentuais. Não me sinto bem. Qual seria a diferença 
entre 55% e 65%, ou 65% e 75%? É muito subjetivo.  

EC2 

Não gosto de percentuais, a norma internacional também procurou 
não trazer nada com percentuais. Isto não seria aceito pelos 
normativos. Embora os atuais termos sejam subjetivos mas eu acho 
que é mais fácil trabalhar com eles do que com percentuais. Se o 
IASB definisse que o risco deveria ser provisionado quando o risco 
fosse superior a 90%, pode ter certeza que teríamos riscos avaliados 
com 89%. 

EC3 Não. Entendo que a classificação como remoto, possível e provável é 
mais prático para a sua avaliação. 

EC4 

Não. É muito difícil avaliar. Porque avaliaria o risco em 25% e não 
30%? 
Entendo que o mais adequado é analisar a jurisprudência, os 
precedentes do caso, a realidade da empresa, ai sim terá uma 
avaliação coerente.  
Acho que está bom o formato de remoto, possível e provável. 

No Quadro 31 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 9: Se fosse possível atribuir um percentual para risco de perda 
provável, qual você entende que seria o mais adequado?  

a)  Entre 90% e 100% 

b)  Entre 80% e 100% 

c)  Entre 66,6% e 100% 

d)  Entre 60% e 100% 

e)  Superior a 50% 

f) Outro percentual 

Quadro 31 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre o percentual aplicado para a perda provável 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
EC1 alternativa “b”. Superior a 80% 
EC2 Superior a 50% (alternativa “e”) 
EC3 Superior a 80% 
EC4 Superior a 60% 

No Quadro 32 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  
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• Pergunta 10: Vocês acreditam que a NPC 22, bem como os novos normativos 
introduzidos, realmente trouxeram uma equalização dos critérios para 
formação das provisões dos riscos?  

Quadro 32 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de equalização de critérios de 
provisionamento dos riscos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 Vejo muito acontecendo um alinhamento, todos conhecem os termos, 
é algo fenomenal ver o mercado utilizando uma mesma linguagem. 

EC2 

Vamos avaliar o que aconteceu quando da introdução da lei 6.404. 
Ela demorou décadas para ser adotada e hoje vemos que a sua 
linguagem é utilizada nas menores empresas, isso é importante. Desta 
forma, entendo que as novas regras da Lei 11.638 também deverão 
levar vários anos para que o mercado assimile o seu conteúdo. Será 
um longo período. 

EC3 Mauro: Prejudicada – Na realidade é muito técnico para se responder 
em reunião (teria que ter profundos conhecimentos) 

EC4 
Não. Estão cientes de que se for provável devem provisionar, mas só 
isso. O problema mais uma vez é o critério. Uma vez bem definido 
facilitaria a avaliação.  

No Quadro 33 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 11: A IAS 37 menciona a figura do especialista para ajudar na 
classificação do risco, sem diferenciar especialistas que trabalham na empresa 
de especialistas externos. Qual o entendimento de vocês caso um especialista 
da empresa avalie e defina sobre o provisionamento de um risco? 

Quadro 33 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de especialistas na empresa 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 

Entendo que o especialista interno possui mais informações sobre a 
empresa. Também não vejo diferenciações dadas pela norma entre 
interno e externo. Pode ser qualquer um desde que fundamente a sua 
opinião. 

EC2 

Não vejo diferenças entre tais profissionais (interno ou externo). 
Quem deverá avaliar o critério e a qualidade do julgamento será o 
administrador e, posteriormente, o próprio auditor. Isto inclusive está 
previsto no manual do auditor.  

EC3 

Num primeiro momento não concordaram com a existência desse 
especialista. Um dos entrevistados repassou mais detalhes para o 
outro, que acabou concordando com a existência desse profissional e 
que ele realmente poderia ter essa melhor avaliação dos processos. 

EC4 

Se a empresa mantiver um advogado interno conduzindo os 
processos, paciência. Se já temos conflito com o advogado externo, 
imagine com um profissional interno.  
Isso vale para os dois lados, tanto por excesso de conservadorismo, 
como para o profissional mais arrojado. Dependerá muito do 
contador responsável. 
Entendo que o especialista interno poderia sofrer pressões dos 
administradores, mas tudo depende da situação.  
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No Quadro 34 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 12: A opinião do Especialista interno é mais importante do que a do 
advogado/consultor externo? Quando elas divergem qual opinião deveria 
prevalecer para vocês? 

Quadro 34 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre os conflitos entre o posicionamento do especialista 
externo e interno 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 

O especialista pode julgar e fundamentar. Claro que a auditoria ficaria 
mais confortável se recebesse um parecer de terceiro (independente), 
pois o interno é mais delicado para ele trabalhar internamente (na 
auditoria).  

EC2 Acredito que sejam equivalentes. O mais importante é a qualidade do 
seu conteúdo.  

EC3 Deu o entender que não. 

EC4 

Devemos ter uma opinião dos dois para formar um juízo. Um terá que 
convencer o outro do julgamento aplicado. 
O advogado externo possui a visão de mercado, mas não conhece a 
empresa, os detalhes da operação. Com certeza a junção dos dois 
profissionais trará um julgamento mais completo.  

 

Dos resultados apresentados, depreende-se que existe um bom conhecimento sobre os 

normativos internacionais e brasileiros, bem como, em razão de tais normas, os termos 

remoto, possível e provável tornaram-se mais conhecidos.  

Os respondentes foram totalmente contra a possibilidade de ajustes nos normativos 

brasileiros para eventualmente “tropicalizar” e se adequar às nossas realidades. Apenas um 

dos respondentes entendeu que se algum normativo brasileiro estivesse divergente com a 

linha de raciocínio do IAS, poderia ser assumido que ele estaria tacitamente revogado.  

Sobre os termos possível e provável, foram unânimes em considerar que são 

diferentes, sendo provável algo com maiores probabilidades de acontecer. Também não 

concordam com a adoção de percentuais para fins de avaliação do risco.  

Um dos entrevistados mencionou um dado interessante: que se o IAS determinasse 

que seriam provisionados os riscos com mais de 90%, teríamos uma série de classificações 

com 89%.  

Mas, se dependesse desses entrevistados, a definição do percentual para fins dos riscos 

provisionáveis seria algo um pouco conflitante. Um entende que seria superior aos 50%, outro 

superior aos 60% e outros dois superior aos 80%. 
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Em um ponto eles foram unânimes: que os critérios já são do conhecimento dos 

profissionais, principalmente que deve ser provisionado quando a classificação do advogado é 

de perda provável. Mas o ideal é que houvesse uma maior objetividade em tais critérios.  

Também mencionam a independência do profissional. Mas concluem dizendo que 

deve prevalecer o julgamento mais profundo e que deveria ocorrer um alinhamento entre o 

especialista interno e externo da empresa. O especialista interno possui mais detalhes sobre a 

empresa, o que facilitaria o julgamento.  

 
4.3.1.4 Grupo de Advogados 

Foram realizadas 8 perguntas para os advogados procurando debater os mesmos 

pontos anteriormente mencionados. Nos Quadros 35 a 42 serão apresentadas as respostas 

destes profissionais. 

No Quadro 35 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 1: Vocês conhecem as normas contábeis brasileiras e internacionais 
que estabelecem os critérios para constituição das provisões no Brasil (NPC-
22, IAS-37, CPC 25, etc.)? 

Quadro 35 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre o conhecimento das normas brasileiras e 
internacionais para fins de avaliação e reconhecimento dos riscos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
A1 Sim e com bastante profundidade. 
A2 Sim, mas menos do que deveria. Mas nada obriga a ele conhecer. 

A3 Sim, mas isso há muito tempo. Não possui detalhes dos normativos, 
mas conhece as classificações dos riscos. 

A4 Sim. Superficialmente. 
A5 Sim. 
A6 Sim 

 

No Quadro 36 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 5: Vocês entendem que o CPC traduziu adequadamente o IAS 37? 
Não faltou uma certa “tropicalização” da norma? 

 

 

 

 



111 
 

 

Quadro 36 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a normatização das regras no Brasil 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

No aspecto ideológico sim, mas quis dar uma lógica para o auditor. No 
Brasil não pode definir se vai ganhar ou perder com base em uma Lei, até 
a própria Constituição possui situações que são contestáveis pois violam 
cláusulas pétreas. Podemos ter vícios em normas legais, conflitos com 
outras normas, etc. Mais uma vez voltamos para o auditor da empresa 
efetuar esta análise.  
Um problema que temos é em relação ao trabalhista, pois num primeiro 
momento tudo leva a crer que houve violação de algum dispositivo legal, 
até mesmo por falta de prova da situação (como provar que ele havia sido 
alertado sobre o uso dos equipamentos de segurança do trabalho?)  

A2 Não questionado 

A3 

Sim. Deveria ocorrer. Existe muita instabilidade no judiciário brasileiro 
(como o caso do Crédito Prêmio do IPI). As nossas Leis não podem ser 
consideradas como líquidas e certas, temos vários exemplos de situações 
em que a Lei foi considerada como inconstitucional (ex. Da Lei 9.718) 

A4 Não respondido. 

A5 

Apesar das divergências nos sistemas tributários e legais, qualquer tipo de 
“tropicalização”dos IFRS gerariam um precedente complicado.  
O próprio IFRS não permite que aconteça tal ajuste em sua redação, 
existe um acordo com o Brasil para que isso não seja feito. Aliás, até 
mesmo para se adotar os procedimentos do IFRS existe a necessidade de 
se solicitar permissão para o órgão. 

A6 
Realmente a realidade brasileira é um pouco diferente das realidades dos 
demais países. Provavelmente não houve esse ajuste quando da sua 
publicação no Brasil. 

No Quadro 37 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 6: Com a introdução do CPC 25, a NPC 22 não deveria ser revogada? 
Você concorda que existe conflito entre elas? Por quê?  

Quadro 37 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de conflitos entre as normas após a 
introdução do CPC 25 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Deveria passar por uma revisão, pois a Norma Internacional não definiu 
claramente a situação. Quanto a sua interpretação ela está sendo omissa, 
parece que procurou repassar a responsabilidade mas ao mesmo tempo 
não deixou tão claro isso. Mas estamos em uma transformação e 
adaptação. Lá fora (exterior) temos conhecimento de que se o advogado 
disse ou avaliou o risco de determinada forma, então para fins de 
provisionamento siga o que ele indicou (disse assim, faça assim).  

A2 Não questionado. 
A3 Não foi possível responder por falta das cópias das normas 
A4 Não respondido. 

A5 Existe conflito, mas considerando a participação relevante do IBRACON 
no CPC, a tendência é a extinção da mesma. 

A6 Não respondido. 
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No Quadro 38 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 7: Você entende que há diferenciações entre os termos possível e 
provável para fins de atribuição do risco? 

 

Quadro 38 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a diferenciação entre os termos possível e provável 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Possível – incerteza em relação a matéria de direito e fatos comprovados, 
mas legalidade duvidosa, mas quando também há peculiaridades. Fica 
para o auditor avaliar.  
Provável – mais força para justificar, mais rigor o auditor poderia querer 
qualificar o motivo. Por outro lado, podemos ter um provável que 
tangencia o possível, por exemplo, para nós o possível está entre 33% e 
66%, podemos ter uma avaliação de 60% ou 40%, e ambas estão muito 
próximas do provável ou remoto.  
Por outro lado, é importante mencionar que embora exista dúvida na 
terminologia, poderá ser utilizado a definição trazida pelo normativo. 
Se a norma trouxe a expressão Provável como mais forte do que a 
possível, não há necessidade de se discutir este problema de 
terminologia.  

A2 
Tenho dificuldades em entender esse tipo de classificação. Acho que 
existe um pouco de diferença, mas tudo o que é provável poderá ser 
considerado como possível. 

A3 

Sim. Provável é algo mais próximo da possibilidade de se ganhar ou 
perder. Sempre que há uma sinalização positiva ou negativa quanto ao 
tema (uma certa padronização do comportamento do judiciário) podemos 
classificar o risco considerando o termo “provável” 

A4 
Sim. Para nós no caso do provável há mais chances da sua ocorrência.  
Inclusive para fins societários utilizamos os termos para diferenciar uma 
situação mais provável do que a outra em ocorrer.  

A5 Não, o que poderia ser melhorado é a mudança dos termos para risco, 
alto, médio ou baixo.  

A6 
Diferenças muito sutis. É muito complicado classificar o risco sabendo 
que no caso de possível não há provisionamento e no caso de provável 
todo o risco é provisionado. Deveriam existir mais classificações. 

 

No Quadro 39 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 8: Não seria mais objetiva a avaliação do risco em percentuais? 
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Quadro 39 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a aplicação de percentuais em vez de termos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

A resposta para nós sempre será a mesma, a nossa avaliação é para a 
empresa decidir sobre o provisionamento ou não. Claro que percentuais 
poderia facilitar o entendimento, seria mais preciso. 
Entendemos que os critérios para definição da regra deveriam ser 
uníssonos para poder simplificar o seu entendimento.  

A2 

Sim. Desde que entenda que 30% de chances não quer dizer que 
provisiona 70% do valor do risco. Já vi muitas empresas efetuarem este 
tipo de provisionamento.  
Entendo que faixas entre 0 e 100% seriam interessantes. Daria mais 
liberdade para o advogado.  
Outro ponto seria dar uma maior liberdade para o advogado julgar o risco, 
com três classificações: (i) entendimento pessoal, (ii) jurisprudência do 
assunto e (iii) outros fatores.  
Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com quartis (1/4 , 2/4 , 3/4 e 
4/4) 

A3 

Não. Eu acredito que os percentuais iriam causar uma dificuldade maior 
na avaliação do risco. Seria maior as chances de erro na avaliação. Quem 
sabe se ampliassem os termos isso poderia ser melhorado, tais como: (i) 
muito provável, (ii) provável, (iii) pouco provável, (iv) muito possível, (v) 
possível, (vi) pouco possível, (vii) remoto, (viii) pouco remoto. 

A4 
Não, é o pior mundo. Temos visto que algumas auditorias solicitam a 
avaliação em percentuais e, mesmo entre elas, não há uma consistência na 
classificação de tais percentuais. 

A5 
Não, pois agregaria mais subjetividade a um assunto cuja esta variável é 
muito maior, se comparando com outros assuntos (teríamos 100 
classificações em vez de três). 

A6 Não. Entendemos que seria mais interessante que fossem ampliadas as 
alternativas para no mínimo 5 classificações. 

 

No Quadro 40 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 9: Se fosse possível atribuir um percentual para risco de perda 
provável, qual você entende que seria o mais adequado?  

a.  Entre 90% e 100% 

b.  Entre 80% e 100% 

c.  Entre 66,6% e 100% 

d.  Entre 60% e 100% 

e.  Superior a 50% 

f. Outro percentual 
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Quadro 40 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre o percentual aplicado para a perda provável 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Para nós temos como 66,6% para cima como classificação do provável. 
Aqui entramos em uma discussão sobre eventualmente provisionar um 
percentual do valor da ação, fato que é muito utilizado lá no exterior, 
inclusive nas ações que envolvem o fisco, pois é freqüente a negociação 
nos processos em andamento e, normalmente, há uma perda para os dois 
lados.  
Também discorremos sobre a possibilidade de se provisionar em 20 anos, 
desde que a ação tenha este prazo ou mais para fins de provisionamento, 
principalmente se o imediato ou até mesmo a provisão de 50% tornar a 
empresa inviável. Este é um tema para ser abordado pela área financeira 
da empresa.  

A2 Superior a 70%, ou até mesmo superiores a 75%, considerando que eu 
gosto de trabalhar com quartis. 

A3 Entre 90% e 100% - entendo que seria nesta situação 
A4 alternativa “b”, superior de 80%  
A5 Não concordo com percentuais pois aumentaria a subjetividade. 
A6 Não respondido. 

 

No Quadro 41 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 10: Vocês acreditam que a NPC 22, bem como os novos normativos 
introduzidos, realmente trouxeram uma equalização dos critérios para 
formação das provisões dos riscos? 

Quadro 41 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre o percentual aplicado para a perda provável 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Aqui entramos em uma outra discussão relacionada com a 
distribuição de uma determinada ação e, no futuro ela ter um 
resultado negativo para a empresa. É como manter um esqueleto no 
armário. Quem decidiu pela compensação, num determinado 
momento, não estará mais na empresa quando o tema virar 
problema. Desta forma, entendemos que a responsabilidade disso é 
do auditor externo, pois eles deveriam avaliar constantemente o que 
são os fatos e isto não vem acontecendo.  

A2 
Criou mais confusão. Faltou falar que o advogado teria toda essa 
importância. Mas se a Lei vier impor esta responsabilidade, 
seremos contra, entraremos com uma ADIN. 

A3 
Nota Mauro: Prejudicada – sem cópias dos normativos. Na 
realidade é muito técnico para se responder em reunião (teria que 
ter profundos conhecimentos) 

A4 Não respondido. 
A5 Com certeza, principalmente no que tange aos ativos contingentes. 
A6 Não respondido. 
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No Quadro 42 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 11: Havendo divergências entre o posicionamento do escritório e da 
empresa quanto ao risco, qual prevalece?  

Quadro 42 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre os conflitos entre o posicionamento do especialista 
externo e interno 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
A1 Deve ser da empresa a decisão entre provisionar ou não.  

A2 A empresa deveria ficar com o dela, mas eu não alteraria o meu 
posicionamento. 

A3 Havendo argumentações fortes da empresa o escritório poderá rever o 
seu entendimento, mas terá que haver substância nas considerações. 

A4 Do escritório. Claro que procuramos sempre demonstrar ao cliente a 
razão do nosso entendimento. 

A5 
Independente de uma opinião do especialista interno ou externo, a 
opinião que deve prevalecer é a que estiver mais bem embasada 
tecnicamente. 

A6 Não respondido. 
 

Quanto ao conhecimento das normas contábeis, a maioria dos entrevistados possuía 

breves noções; apenas um escritório possuía uma área especializada no assunto, com um 

gerente diretamente relacionado com a matéria, que demonstrou profundos conhecimentos 

sobre os dispositivos legais.  

Alguns dos entrevistados concordam com a necessidade de se ajustar os normativos à 

realidade brasileira, sendo citadas por um deles que as leis no Brasil não podem ser 

consideradas como líquidas e certas.  

Sobre as diferenciações dos termos, alguns dos entrevistados entendem que existe, 

mas um em especial trouxe uma consideração muito importante para o tema:  

Por outro lado, é importante mencionar que, embora exista dúvida na terminologia, 
poderá ser utilizada a definição trazida pelo normativo. Se a norma trouxe a 
expressão provável como mais forte do que a possível, não há necessidade de se 
discutir este problema de terminologia. (Entrevistado A1) 

Realmente este tipo de consideração elimina totalmente o problema levantado sobre o 

ponto. Se a lei assim determinou, que se cumpra. 

Quanto ao uso de percentuais, a maioria foi contra a sua adoção e se fossem obrigados 

a definir o percentual para os riscos de perda provável, dois se recusaram a responder, os 

demais ficaram com os percentuais: 66,6%, 70% (ou 75%), 80% e 90%. 

Mais uma vez observamos que não temos unanimidade neste assunto.  
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Sobre a eventual equalização das normas, um disse que sim e outro que não. Destaca-

se que um dos entrevistados não aceita que recaia sobre os advogados a responsabilidade 

sobre o provisionamento, ou não, e se a norma vier a trazer este entendimento mencionaram 

até entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade.  

Quanto a divergências entre o posicionamento do escritório e da empresa, também 

houve uma divisão no entendimento. Outros entenderam que o posicionamento deve ser da 

empresa e não do escritório, mas, ao mesmo tempo, concordam em demonstrar os seus 

argumentos e até rever o seu posicionamento. 

Na prática, observamos que o posicionamento acaba sendo em conjunto com a 

empresa, quando esta possui empregados com profundos conhecimentos da matéria.  

 

4.3.1.5 Grupo de Professores 
Ao grupo dos professores também foram realizados 9 questionamentos para atingir a 

resposta deste primeiro objetivo específico. Ao longo dos quadros 43 a 51 serão apresentadas 

as respostas dadas por estes profissionais. 

No Quadro 43 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 1: Vocês conhecem as normas contábeis brasileiras e internacionais 
que estabelecem os critérios para constituição das provisões no Brasil (NPC-
22, IAS-37, CPC 25, etc.)?  

 

Quadro 43 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre o conhecimento das normas brasileiras e 
internacionais para fins de avaliação e reconhecimento dos riscos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
P1 Sim e com bastante profundidade. 
P2 Sim 
P3 Sim 
P4 Sim 

 

No quadro 44 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 5: Vocês entendem que o CPC traduziu adequadamente o IAS 37? 
Não faltou uma certa “tropicalização” da norma?  
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Quadro 44 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a normatização das regras no Brasil 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 

No aspecto ideológico sim, mas quis dar uma lógica para o auditor. No 
Brasil não pode definir se vai ganhar ou perder com base em uma Lei, até 
a própria Constituição possui situações que são contestáveis, pois violam 
cláusulas pétreas. Podemos ter vícios em normas legais, conflitos com 
outras normas, etc. Mais uma vez voltamos para o auditor da empresa 
efetuar esta análise.  
Um problema que temos é em relação ao trabalhista, pois num primeiro 
momento tudo leva a crer que houve violação de algum dispositivo legal, 
até mesmo por falta de prova da situação (como provar que ele havia sido 
alertado sobre o uso dos equipamentos de segurança do trabalho?)  

P2 
Realmente teria que ter ocorrido uma certa tropicalização, mas não 
apenas nesta norma, mas em todas as outras que estão sendo trazidas para 
o Brasil.  

P3 
Realmente a realidade brasileira é um pouco diferente das realidades dos 
demais países. Provavelmente não houve esse ajuste quando da sua 
publicação no Brasil. 

P4 

Apesar das divergências nos sistemas tributários e legais, qualquer tipo de 
“tropicalização” dos IFRS gerariam um precedente complicado.  
O próprio IFRS não permite que aconteça tal ajuste em sua redação, 
existe um acordo com o Brasil para que isso não seja feito. Aliás, até 
mesmo para se adotar os procedimentos do IFRS, existe a necessidade de 
se solicitar permissão para o órgão. 

 

No Quadro 45 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 6: Com a introdução do CPC 25, a NPC 22 não deveria ser revogada? 
Você concorda que existe conflito entre elas? Por quê? 

Quadro 45 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de conflitos entre as normas após a 
introdução do CPC 25 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 

Deveria passar por uma revisão, pois a Norma Internacional não 
definiu claramente a situação. Quanto a sua interpretação ela está 
sendo omissa, parece que procurou repassar a responsabilidade mas 
ao mesmo tempo não deixou tão claro isso. Mas estamos em uma 
transformação e adaptação. Lá fora (exterior) temos conhecimento de 
que se o advogado disse ou avaliou o risco de determinada forma, 
então para fins de provisionamento siga o que ele indicou (disse 
assim, faça assim).  

P2 
Não. Os riscos fiscais oriundos de leis, que é um dos pontos mais 
polêmicos, devem ser provisionados independentemente da 
classificação do risco pelo advogado. 

P3 Não respondeu 

P4 Existe conflito, mas considerando a participação relevante do Ibracon 
no CPC, a tendência é a extinção da mesma. 



118 
 

 

No Quadro 46 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 7: Você entende que há diferenciações entre os termos possível e 
provável para fins de atribuição do risco? 

Quadro 46 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a diferenciação entre os termos possível e provável 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 

Possível – incerteza em relação a matéria de direito e fatos comprovados, 
mas legalidade duvidosa, mas quando também há peculiaridades. Fica 
para o auditor avaliar.  
Provável – mais força para justificar, mais rigor o auditor poderia querer 
qualificar o motivo. Por outro lado, podemos ter um provável que 
tangencia o possível, por exemplo, para nós o possível está entre 33% e 
66%, podemos ter uma avaliação de 60% ou 40%, e ambas estão muito 
próximas do provável ou remoto.  
Por outro lado, é importante mencionar que embora exista dúvida na 
terminologia, poderá ser utilizado a definição trazida pelo normativo. 
Se a norma trouxe a expressão Provável como mais forte do que a 
possível, não há necessidade de se discutir este problema de 
terminologia.  

P2 Sim, no uso do cotidiano. 

P3 
Diferenças muito sutis. É muito complicado classificar o risco sabendo 
que no caso de possível não há provisionamento e no caso de provável 
todo o risco é provisionado. Deveriam existir mais classificações. 

P4 Não, o que poderia ser melhorado é a mudança dos termos para risco, 
alto, médio ou baixo.  

 

No Quadro 47 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 8: Não seria mais objetivo a avaliação do risco em percentuais? 

Quadro 47 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a aplicação de percentuais em vez de termos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 

A resposta para nós sempre será a mesma, a nossa avaliação é apara a 
empresa decidir sobre o provisionamento ou não. Claro que percentuais 
poderia facilitar o entendimento, seria mais preciso. 
Entendemos que os critérios para definição da regra deveriam ser 
uníssonos para poder simplificar o seu entendimento.  

P2 Com certeza, mas o IASB não dá percentual para nada. O uso de 
percentuais seria bem mais confortável. 
Por outro lado houve um debate em relação a se adotar o critério do 
“Valuation” que é um dos CPC em vigor. Se o advogado classificar o 
risco como Perda Provável de 70%, perda remota de 50% e perda 
possível de 45%, seria feito uma provisão com o resultado destas contas. 
Mas isto foi muito debatido entre os três participantes da entrevista e não 
houve consenso.  

P3 Não. Entendemos que seria mais interessante que fosse ampliadas as 
alternativas para no mínimo 5 classificações. 

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  

P4 

Não, pois agregaria mais subjetividade a um assunto cuja variável é muito 
maior, se comparando com outros assuntos (teríamos 100 classificações 
em vez de três). 
“É uma dádiva não termos percentuais”. 
Mas o USGAP utiliza percentual (superior a 50%, mas não soube definir 
em que documentos estavam publicados tal determinação). O IFRS não 
quis adotar percentuais.  

 

No Quadro 48 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 9: Se fosse possível atribuir um percentual para risco de perda 
provável, qual você entende que seria o mais adequado?  

a. Entre 90% e 100% 

b. Entre 80% e 100% 

c. Entre 66,6% e 100% 

d. Entre 60% e 100% 

e. Superior a 50% 

f. Outro percentual 
Quadro 48 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre o percentual aplicado para a perda provável 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 

Para nós temos como 66,6 para cima como classificação do provável. 
Aqui entramos em uma discussão sobre eventualmente provisionar um 
percentual do valor da ação, fato que é muito utilizado lá no exterior, 
inclusive nas ações que envolvem o fisco, pois é frequente a 
negociação nos processos em andamento e, normalmente, há uma 
perda para os dois lados.  
Também discorremos sobre a possibilidade de se provisionar em 20 
anos, desde que a ação tenha este prazo ou mais para fins de 
provisionamento, principalmente se o imediato ou até mesmo a 
provisão de 50% tornar a empresa inviável. Este é um tema para ser 
abordado pela área financeira da empresa.  

P2 Entre 90% e 100% 
P3 Não respondido. 
P4 Não concordo com percentuais pois aumentaria a subjetividade.  

 

No Quadro 49 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 10: Vocês acreditam que a NPC 22, bem como os novos normativos 
introduzidos, realmente trouxeram uma equalização dos critérios para 
formação das provisões dos riscos? 

(Conclusão) 
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Quadro 49 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a normatização das regras no Brasil 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 

Não. 
Aqui entramos em uma outra discussão relacionada com a distribuição 
de uma determinada ação e, no futuro ela ter um resultado negativo 
para a empresa. É como manter um esqueleto no armário. Quem 
decidiu pela compensação, num determinado momento, não estará 
mais na empresa quando o tema virar problema. Desta forma, 
entendemos que a responsabilidade disso é do auditor externo, pois 
eles deveriam avaliar constantemente o que são os fatos e isto não vem 
acontecendo.  

P2 

Acredito que antes dos normativos as regras eram bem mais claras 
para nós. A maioria das empresas adotava percentuais e não tínhamos 
tantos problemas assim. Recentemente publicamos um artigo no 
evento de Custos lá em Fortaleza/CE, no qual defendemos que estes 
novos normativos não trouxeram a tão esperada equalização das 
empresas em seus demonstrativos financeiros. 

P3 Não respondido 
P4 Com certeza, principalmente no que tange aos ativos contingentes. 

 

No Quadro 50 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 11: A IAS 37 menciona a figura do especialista para ajudar na 
classificação do risco, sem diferenciar especialistas que trabalham na empresa 
de especialistas externos. Qual o entendimento de vocês caso um especialista 
da empresa avalie e defina sobre o provisionamento de um risco?  

Quadro 50 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a existência de especialistas na empresa 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 
Entendo que deveria ser efetuada uma revisão do julgamento com a 
participação do especialista da empresa. Havendo bons argumentos 
entendo que poderia ser revisto o posicionamento. 

P2 

Entendo que deve ser o externo. O interno pode ter uma pressão muito 
grande de seu superior hierárquico. Nada impede que o de fora também 
tenha, haja vista que ele também possui um contrato de prestação de 
serviços, mas é em menor escala. 

P3 Não respondido 

P4 
Ninguém conhece melhor os negócios de uma empresa do que os seus 
profissionais, o que precisa ser analisado por todos é a independência e a 
qualidade das informações e conclusões deste especialista.  

No Quadro 51 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 12: A opinião do especialista interno é mais importante do que a do 
advogado/consultor externo? Quando elas divergem qual opinião deveria 
prevalecer para vocês?  



121 
 

 

Quadro 51 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre os conflitos entre o posicionamento do especialista 
externo e interno 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
P1 Vide resposta anterior (11). 
P2 O externo, pois o interno tem chefe! 
P3 Não respondido 

P4 
Independente de uma opinião do especialista interno ou externo, a 
opinião que deve prevalecer é a que estiver mais bem embasada 
tecnicamente. 

 

Um dos entrevistados mencionou possuir profundos conhecimentos sobre os 

normativos contábeis, haja vista que parte da atividade profissional dele está diretamente 

relacionada com este assunto. Os demais apenas mencionaram conhecer os normativos.  

Quanto à tropicalização, três entenderam que deveria ocorrer esta adaptação para a 

realidade brasileira, mas um deles mencionou sobre a vedação em se alterar o dispositivo do 

IRFS sem que ocorra a permissão do órgão internacional. Já em relação aos eventuais 

conflitos, um entende que eles deverão ser ajustados com a participação do Ibracon no CPC. 

Quanto ao uso dos termos, apenas um considerou como não havendo diferenças entre 

eles.  

Sobre a aplicação de percentuais, a maioria preferiu não adotar. Um dos entrevistados 

até sugeriu a ampliação das classificações. Questionados sobre qual o percentual seria 

aplicável para o risco de perda provável, dois dos entrevistados não responderam, um 

considerou quando superior aos 66,6% e o outro quando superior aos 90%. 

Sobre a equalização dos critérios no Brasil, apenas um entrevistado concordou que 

houve melhorias nos processos de avaliação dos riscos. Um não quis responder e os outros 

dois entenderam que os critérios não melhoraram.  

Quanto à figura do especialista, também a tendência foi de considerar que o 

profissional da empresa possui melhores conhecimentos, mas está sob pressão dos seus 

superiores, como ressaltado por um dos entrevistados “O interno tem chefe”. Mas o mais 

importante está na qualidade das informações, ressaltou outro.  

 

4.3.1.6 Visão Geral do Grupo 
Em termos gerais, a conclusão é de que todos os profissionais possuem bons 

conhecimentos em relação às regras de provisionamentos no Brasil e no exterior. Os 

profissionais das empresas e das auditorias em maior profundidade. 
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Quanto às práticas adotadas, embora tenha prevalecido que seguem as normas 

contábeis, ora locais, ora internacionais, na realidade em cada empresa existe uma adaptação 

do seu sistema. Esse ponto também foi observado quando avaliadas as auditorias.  

Isto se observa principalmente nos riscos trabalhistas e cíveis, em que as provisões são 

formadas considerando as médias históricas da própria empresa e, em alguns casos, pela 

vivência do próprio advogado.  

A maioria debate com os seus advogados os critérios para formação da provisão e 

possui especialistas internos para realizar tal atividade. Poucos assumem as classificações dos 

advogados.  

Observa-se que o bom-senso é muito mais utilizado do que o conteúdo dos normativos 

existentes aqui no Brasil.  

Sobre o problema dos termos possíveis e prováveis, a grande maioria dos 

entrevistados assume a visão de que o provável realmente era algo mais próximo de acontecer 

do que o possível.  

Contudo, um dos entrevistados trouxe um ponto muito interessante e que acaba com a 

dúvida existente:  

Por outro lado, é importante mencionar que embora exista dúvida na terminologia, 
poderá ser utilizada a definição trazida pelo normativo. Se a norma trouxe a 
expressão provável como mais forte do que a possível, não há necessidade de se 
discutir este problema de terminologia.  (Entrevistado P1) 

Desta forma, o termo provável deverá ser assumido como algo mais próximo de 

acontecer e o possível entre o remoto e o provável.  

Sobre a aplicação de percentuais, alguns defenderam que seria mais prática a sua 

adoção, inclusive respeitando orientação de suas matrizes no exterior, mas a grande maioria 

prefere a não adoção.  

Ressalte-se que todas as Auditorias e as Entidades de Classe entenderam melhor não 

utilizar os percentuais. Esse entendimento também foi acompanhado pela maioria dos 

advogados: quatro deles entenderam melhor não utilizar percentuais.  

Na Figura 9 poderemos observar como foi o comportamento dos respondentes sobre 

este tema. Foi predominante o entendimento de que não se deve utilizar os percentuais como 

base de avaliação do risco; 18 entre os 26 respondentes entenderam desta forma. 
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Figura 9 – Utilização de Percentuais para definir o grau do risco 
 

Por outro lado, caso os percentuais fossem aplicados, houve muita divergência sobre o 

que definiria o risco como de perda provável. 

Na Figura 10 veremos o resultado das entrevistas. Pode-se observar que houve uma 

concentração nos dois extremos, ou seja, superior aos 50% e superior aos 80%. 

Provavelmente, estes posicionamentos distantes estão relacionados com a cultura americana, 

que consideram os riscos provisionáveis aqueles cuja classificação sejam superiores aos 50% 

de probabilidades. Para os demais, seria com base no termo provável que deveria ser 

considerado algo muito mais próximo de acontecer do que não acontecer.  
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Risco Provável – Percentual aplicável 

 

Dentre os cinco respondentes que consideraram superiores aos 50%, 4 são 

profissionais de empresas.  

Quanto aos especialistas, todas as empresas possuem este profissional em seus quadros 

de empregados. Quando há divergências entre as opiniões entre os advogados externos e estes 
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especialistas, a grande maioria entende que deve ser buscado um consenso entre as partes. O 

que deve predominar é a qualidade da fundamentação da opinião.  

 

4.3.2 Do Objetivo Específico 2 
Verificar se os gestores e/ou profissionais da área contábil provisionam (i) os riscos 

classificados como de prováveis perdas pelos Advogados/Consultores externos, (ii) os riscos 

advindos de Leis, e (iii) casos em que não há processos em andamento. 

 

4.3.2.1 Grupo de Empresas 
Nos próximos Quadros, 52 a 56, serão apresentadas as respostas dos profissionais de 

empresas, quando questionados sobre o provisionamento de dispositivos legais, se a avaliação 

do advogado é a que deve prevalecer e se existem valores provisionados sem processos e sem 

avaliações de advogados externos. 

No Quadro 52 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 9: Você concorda com as Normas Contábeis NPC-22 e IAS 37, as 
quais determinam que o provisionamento apenas deve ser efetuado quando o 
advogado entende que o risco de perda é provável? 

Quadro 52 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre o critério de provisionamento 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Não 
E2 Não respondido 

E3 

Não.  
Claro que a opinião dele é muito importante, mas temos observado que 
nós, internamente, muitas vezes temos mais condições de avaliar os riscos 
e ter a classificação entre remoto, possível e provável do que o próprio 
advogado.  
Mas nós sempre realizamos a pergunta para eles.  

E4 

Não. Como informado anteriormente, o conhecimento do advogado 
interno é muito mais importante que a do advogado externo, por terem 
muito mais conhecimento do lado material do processo.  
Veja mais à frente o exemplo da forma que atuam nos processos 
trabalhistas (muito interessante – perguntas 22 e 23) 

E5 

Sim. Alguém deve avaliar os riscos e o advogado externo é a pessoa que 
mais informações possui em relação ao processo.  
Por outro lado, nós aqui internamente também temos bons profissionais, 
que também são advogados, que possuem plenos conhecimentos para 
avaliação do risco.  
Mas entendo que a independência é muito importante para este tipo de 
situação.  

E6 Sim 

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  

E7 

Os advogados não vão em voo cego. Há uma rastreabilidade por 
intermédio de uma reunião interna, na qual são avaliadas todas as 
ocorrências do relatório (que são informados pelo advogado) e, nos 
pontos relevantes ou de mudança de interpretação do advogado, entram 
em contato com eles para discutir o critério. 

E8 Sim. Ele seria a pessoa mais adequada para a avaliação do risco. 

E9 Sim, chance remota e possível não se faz necessário, pois a empresa já 
tem muitos valores provisionados. 

 

No Quadro 53 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 10: Vocês concordam com as normas quando definem que o 
advogado é o único profissional capaz de avaliar o risco da ação em curso? 

Quadro 53 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre o a avaliação do risco apenas pelo advogado 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

E1 

Não, principalmente se a empresa possui profissionais relacionados com a 
área jurídica. Entendo que os especialistas das empresas é quem na 
realidade possui os melhores detalhes do direito material. Os escritórios 
de advocacia possuem a expertise quanto ao direito processual, mas 
entender nos detalhes o objeto da ação é algo para o especialista interno. 
Na prática tais profissionais desempenham 4 atividades distintas:  

  1 – Trabalho Preventivo 
  2 – Trabalho Consultivo 
  3 – Trabalho Normativo 
  4 – Trabalho Contencioso 

O advogado externo desenvolve apenas ¼ destas atividades, o que nos 
leva a crer que o especialista interno realmente possui muito mais 
informações e detalhes para definir entre o provisionamento ou não do 
risco.  

E2 

Aparentemente é correta, mas não deveria ser apenas o advogado externo. 
Também entende que não seria ele (advogado) quem deveria decidir pelo 
provisionamento ou não. Em uma empresa de pequeno porte poderia até 
ocorrer de ser definido o provisionamento em razão de um profissional 
interno ou externo (dificilmente teriam os dois profissionais).  
Em síntese a avaliação em conjunto seria a mais lógica.  

E3 

É algo completamente idiota. Há uma subjetividade muito grande em tais 
dispositivos.  
A realidade brasileira não está preparada para este tipo de situação, 
principalmente o nosso judiciário.  
Os patronos da ação nem sempre entendem todo o processo, é 
parcialmente avaliado. Já os advogados internos das empresas conhecem 
bem mais sobre o tema e, desta forma, possuem mais condições de avaliar 
a situação.  

(Conclusão) 

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
E4 Conforme respostas anteriores, não concordam. É um profissional muito 

importante mas ele isoladamente não possui tal conhecimento. No fim, 
até para atender às normas existentes, é o advogado externo que classifica 
o risco conforme circularização efetuada pelas auditorias (mas houve uma 
conversa com a empresa previamente). 
O BCLegal é alimentado pelos próprios advogados externos, mas a 
informação quanto ao risco só pode ser alterado com a anuência da 
empresa (existe uma trava no sistema). 

E5 

Sim.  
Vejo mais dificuldades em sua empresa, porque você está sob a estrutura 
do Financeiro e você teria mais dificuldades em ter uma imparcialidade 
quando do julgamento de um caso, sempre haverá uma pressão bem 
maior para atingimento de resultados. É uma questão delicada.  
Por outro lado, havendo divergências nos entendimentos entre os nossos 
advogados e os externos, num primeiro momento procuramos debater os 
pontos de vista de cada um, persistindo a dúvida, nós procuramos um 
terceiro. 

E6 Sim 

E7 

Não, pois eles utilizam os seus analistas internos para avaliar o que os 
advogados estão fazendo. Se forem convencidos pelos advogados a 
classificação do risco é mantida, ou vice-verso.  
Checam e monitoram na hora de contabilizar. Avaliam todas as 
mudanças. É algo muito seguro e transparente. 

E8 

Sim em razão da questão de independência. O nosso jurídico até poderia 
avaliar, mas os terceiros são mais isentos para emitirem o seu parecer. 
Caso contrário, teríamos que nos explicar na Carta de Representação que 
é encaminhada aos nossos auditores externos, expondo os motivos do 
provisionamento. Nós chegamos a até mudar de escritório em razão de 
que escritórios não queriam dar o posicionamento do risco, foi uma 
experiência interessante.  
Mesmo assim, nós temos o hábito de conversar com os advogados 
externos para entendermos o julgamento deles, principalmente quando há 
mudanças de interpretação do risco.  

E9 Sim, pois contador não tem expertise para tal assunto, deve haver 
segregação de função em quem da opinião e quem contabiliza 

 

No Quadro 54 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 11: Vocês entendem que a norma contábil realmente quis trazer este 
entendimento?  

Quadro 54 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre o entendimento da norma 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Não respondido 
E2 Não respondido 

(Conclusão) 

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
E3 Talvez pela necessidade de uma moralização. Presenciamos muitos 

escândalos nos últimos anos utilizando a contabilidade como meio.  
Realmente temos que manter uma independência nas opiniões emitidas 
sobre os riscos das empresas.  
Não podemos mais permitir o gerenciamento de resultados dentro das 
empresas.  
As áreas que possuem maior dificuldade em cumprir tais normativos são 
as ligadas com o jurídico cível e o trabalhista, pois estão mais distantes do 
financeiro.  

E4 Não questionado 
E5 Sim. 
E6 Sim. 

E7 Não questionado, mas o entendimento e a prática adotada demonstram 
que não há concordância com o que foi previsto nos normativos. 

E8 

Acho que sim. Como não somos especialistas na matéria eu entendo que 
o advogado é quem realmente deve avaliar e, desta forma, a norma 
acertou ao definir que seriam os advogados os responsáveis pela 
definição.  

E9 Sim 

 

No Quadro 55 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 21: Todos os riscos de conhecimento da empresa, provisionados ou 
não, possuem avaliação do advogado e/ou consultor externo? 

Quadro 55 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a avaliação do risco pelos advogados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

E1 
Não, apenas os riscos com processos. Antigamente os processos 
administrativos não eram avaliados, hoje passamos a efetuar tal avaliação 
em conjunto com os advogados externos. 

E2 Não respondido 

E3 

Todos os riscos que possuem certa materialidade são avaliados (grandes 
casos). 
Temos algumas provisões para casos em que não existem processos. 
Também procuramos uma uniformização de critérios com esse 
procedimento, pois se no passado fomos autuados e decidimos efetuar o 
pagamento por entender que o auto era procedente, se há um risco 
identificado que possui a mesma linha em que houve a autuação, nós 
iremos provisionar e, quem sabe, até pagar.  

E4 Sim. 

E5 
Não. Quando temos processos ativos a classificação é naturalmente 
fornecida, mas temos outros casos em que apenas solicitamos a 
classificação do risco quando eles são relevantes, possuam materialidade.  

E6 Sim. 

(Conclusão) 

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  

E7 

Sempre temos como princípio que não há dívidas e desta forma apenas 
ocorrerá o provisionamento caso exista uma ação em curso. Eu reforcei 
dando os exemplos da EMPRESA, mas ele não acatou. Contudo, quando 
eu exemplifiquei os casos de honorários advocatícios, sobre horas 
trabalhadas ou o “ad exitum” ele mencionou que existe um 
provisionamento à parte dos processos?!?. 

E8 

Apenas provisionamos aquilo que já se materializou. Não provisionamos 
riscos que não foram objeto de autuação. Normalmente procuramos 
desenvolver um trabalho para mitigar eventuais problemas desta natureza. 
Mas acredito que se aparecer algo que não possa ser corrigido, 
provavelmente iremos na direção do provisionamento.  
Temos como exemplo uma recente aquisição de uma empresa que não 
possuía os arquivos eletrônicos previstos na IN86 ou 68. Desenvolvemos 
um trabalho interno para justamente eliminar este risco. O Trabalho já foi 
concluído.  

E9 Maior parte é com opinião dos advogados internos 

 

No Quadro 56 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 27: Vocês provisionam os riscos tributários que decorrem de 
dispositivo de lei, com ou sem discussão administrativa/judicial, mesmo nos 
casos em que o advogado e/ou especialista tenha classificado o risco como de 
perda “possível” ou “remota” (lembrar da NPC 22)? 

Quadro 56 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a realização de provisão em casos de dispositivos 
legais 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

E1 

Não. A minha resposta será a mesma que eu havia dado em um dos 
primeiros itens (pergunta 10). Entendo que os especialistas das empresas é 
quem na realidade possui os melhores detalhes do direito material. Os 
escritórios de advocacia possuem a expertise quanto ao direito processual, 
mas entender nos detalhes o objeto da ação é algo para o especialista 
interno. 
Na prática tais profissionais desempenham 4 atividades distintas:  

  1 – Trabalho Preventivo 
  2 – Trabalho Consultivo 
  3 – Trabalho Normativo 
  4 – Trabalho Contencioso 

O advogado externo desenvolve apenas ¼ destas atividades, o que nos leva 
a crer que o especialista interno realmente possui muito mais informações e 
detalhes para definir entre o provisionamento ou não do risco.  

E2 Não respondido 

E3 Não necessariamente. Mas atualmente não temos situações em que não se 
provisiona. 

E4 

Não. Não acatam a determinação da NPC 22 que determina o seu 
provisionamento quando é dispositivo de Lei. Não possuem problemas 
com os seus auditores externos. Existe uma posição assumida pela empresa 
local. Há mais flexibilidade em sua adoção. 

E5 Sim. Seguimos os normativos. 

(Conclusão) 

(Continua) 

(Conclusão) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
E6 Não. 
E7 Não respondido 

E8 
Concordo com a necessidade de provisionar quando é dispositivo de lei. 
Uma vez que está na Lei deverá ser provisionado, é parte de um tributo e já 
está no processo de apuração na contabilidade. 

E9 Apenas as causas prováveis 
 

Como observado nas avaliações dos profissionais das empresas, cinco profissionais 

entenderam que o provisionamento apenas deveria ser realizado quando o advogado entender 

que o risco de perda é provável, dos quais, dois mencionaram que revisam internamente o 

procedimento.  

Dos três profissionais que não concordaram, um deles exemplificou que existem 

quatro tipos de atividades exercidas pelos profissionais, quais sejam: “(i) trabalho preventivo, 

(ii) trabalho consultivo, (iii) trabalho normativo e (iv) trabalho do contencioso”. 

Dentro do contexto anteriormente mencionado, o advogado externo consegue apenas 

visualizar o trabalho do contencioso, o que representa 25% do todo.  

Por outro lado, quando questionados sobre o ponto de que apenas o advogado teria 

condições de avaliar o risco, quatro continuaram entendendo que sim, três entendem que a 

avaliação deveria ser feita em conjunto e dois não concordaram.  

Sobre provisionamento de riscos em que ainda não há processos em curso, também foi 

observado que a grande maioria dos entrevistados apenas procura provisionar os casos em que 

há processos em curso e, mesmo assim, cuja materialidade requeira tal medida.  

Dois entrevistados entendem que, enquanto não houve materialização do risco, não há 

necessidade de se efetuar o provisionamento. Ressaltam ainda que provisionar algo que não se 

materializou é até arriscado e poderá chamar a atenção desnecessariamente. Para esses casos, 

procuram apresentar relatórios para a alta administração da empresa.  

Quanto ao provisionamento de riscos oriundos de dispositivos de lei, em que as 

normas brasileiras determinam o seu reconhecimento, quatro entrevistados mencionaram que 

apenas provisionam caso o risco avaliado seja de perda provável. Dois decidem pelo 

provisionamento e um provisiona por pressão de seus auditores externos.  

 

4.3.2.2 Grupo de Auditorias 
No quadro 57 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

(Conclusão) 

(Conclusão) 
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• Pergunta 2: Você concorda com as Normas Contábeis NPC-22 e IAS 37, nas 
quais determinam que o provisionamento apenas deve ser efetuado 

Quadro 57– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o critério de provisionamento 

quando o 
advogado entende que o risco de perda é provável? 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Não. O advogado é um apaixonado por suas causas e trabalha pelo seu 
êxito. O julgamento do risco é um parâmetro muito específico dele. 
Podemos citar como exemplo as necessidades que os advogados possuem 
em casos mais específicos, como p.ex. de contabilidade, em que ele 
dependerá de uma perícia para avaliar o risco da ação. 

AU2 

A nosso ver, o provisionamento apenas deverá acontecer quando a 
empresa tiver provável certeza de que o desembolso ocorrerá.  
A grande preocupação que temos é quanto ao eventual gerenciamento de 
resultados utilizando as provisões.  

AU3 

Essas normas definem que o especialista ou um assessor podem auxiliar a 
Administração da Empresa ou da Entidade, dado que a decisão e a 
responsabilidade pertencem aos Administradores, ou seja, a decisão não é 
exclusiva dos advogados. Comentário Mauro: Questionado onde está este 
dispositivo que determina que a responsabilidade é do Administrador, foi 
respondido que está no contexto do IFRS. 

No Quadro 58 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 3: Vocês concordam com as normas quando definem que o advogado 
é o único

Quadro 58– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o a avaliação do risco apenas pelo advogado 

 profissional capaz de avaliar o risco da ação em curso? 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 
Não. Talvez este tipo de colocação tenha ocorrido para que o contador e o 
auditor se eximam da responsabilidade de julgar o risco da ação. Pode até 
ser que tenha sido um atalho para reduzir o tempo de avaliação do risco. 

AU2 
Não, nem deixam que os clientes façam isso, pois isso é uma 
responsabilidade da administração e não dos advogados. Na realidade é 
uma ação conjunta entre advogado, administração e auditoria externa. 

AU3 

Não concordo e a norma não determina de forma precisa isto, apenas grafa 
a participação do advogado. Para citar um exemplo, um processo judicial 
ambiental em virtude de contaminação do solo, necessita de um 
especialista de meio ambiente, de um atuário para calcular os efeitos 
futuros de forma aritmética e também do advogado para analisar a 
respectiva legislação. 

 

No Quadro 59 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 4: Vocês entendem que a norma contábil realmente quis trazer este 

entendimento? 
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Quadro 59– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a interpretação da norma 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Não. O auditor quando desconfia da avaliação do risco ele normalmente 
consulta os expert. Temos notado que os profissionais mais novos de 
auditoria possuem uma maior iniciativa neste tipo de consulta (os mais 
antigos costumam avaliar isoladamente). Até por não concordarem com 
alguns posicionamentos é que eles procuram os especialistas da própria 
empresa.  
Quando há posicionamentos divergentes, existe um debate interno para 
definir sobre o provisionamento. Também já efetuamos este tipo de debate 
com os advogados externos da empresa, com os clientes, até chegarmos 
num consenso.  

AU2 Não. 
AU3 Não. 

 

No Quadro 60 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 14: Vocês exigem de seus clientes que todos os riscos de 
conhecimento deles, provisionados ou não, possuam avaliação do advogado 
externo?  

Quadro 60– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a avaliação do risco pelos advogados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
AU1 Depende do assunto e da materialidade. 

AU2 

Não. Como anteriormente mencionado, nos casos de avaliações internas nós 
encaminhamos o tema para o nosso Departamento Legal, para que eles 
avaliem o caso e profiram o seu entendimento.  
Se o tema é muito complexo, nós solicitamos ao cliente que vá para o 
mercado obter uma opinião legal.  
Por exemplo, a CSLL do passado (casos em que houve o trânsito em julgado 
favorável para o não pagamento – inconstitucionalidade – em que muitas 
empresas ganharam por tecnicalidade (perda de prazo ou algo parecido pela 
procuradoria)), solicitamos parecer externo do cliente.  

AU3 
Não, exigimos uma avaliação detalhada. Adicionalmente efetuamos uma 
análise de riscos dos clientes e caso hajam riscos que não sejam de 
conhecimento da Administração informamos e solicitamos uma avaliação. 

 

No Quadro 61 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 20: Vocês entendem que devem ser provisionados os riscos 
tributários que decorrem de dispositivo de lei, com ou sem discussão 
administrativa/judicial, mesmo nos casos em que o advogado e/ou especialista 
tenha classificado o risco como de perda “possível” ou “remota” (NPC 22)? 
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Quadro 61– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a realização de provisão em casos de dispositivos 

legais 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 Deve ocorrer uma avaliação de todo o contexto para se definir entre o 
provisionamento ou não.  

AU2 
Como mencionado anteriormente, não. Eles devem respeitar a mesma 
sistemática do remoto, possível provável e ainda passar por uma avaliação 
da administração e auditoria externa. 

AU3 O CPC obriga este procedimento e inclusive não deve ser classificado como 
contingência, mas sim como tributos a recolher. 

No Quadro 62 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 26: Vocês solicitam análise de todos os processos de seus clientes, 
utilizando advogados internos e/ou externos? O que é feito quando há 
divergências?  

Quadro 62– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a ação tomada para os casos de divergências na 

avaliação do risco 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 
Temos estrutura interna própria de advogados. Apenas sentimos que 
somos mais procurados pelos sócios novos do que pelos sócios mais 
antigos (velhos). É um pouco ligado a cultura.  

AU2 Sentamos com o cliente e decidimos sobre o que fazer, obtemos mais 
detalhes, etc. 

AU3 
Para todos os posicionamentos, nossa equipe efetua uma análise, gerando 
um posicionamento de firma. Nestes casos o posicionamento da firma é 
que deve prevalecer.  

 

Muito interessante avaliar as respostas dos profissionais de auditoria. Os três 

respondentes consideraram que o provisionamento não deve ser apenas atrelado ao 

posicionamento do advogado. Um dos entrevistados comentou que se analisarmos o contexto 

do IRFS, veremos que a responsabilidade em se provisionar ou não é do administrador da 

empresa e não do advogado.  

Também foram unânimes em dizer que o advogado não é o único profissional capaz 

de avaliar o risco. Um dos entrevistados ressalta que não está na norma esta determinação. 

Acrescentam que a avaliação deveria ser uma ação em conjunto do advogado, administrador e 

auditor. Segue na mesma linha solicitando apenas avaliação para os casos em que haja 

materialidade do assunto.  

Quanto ao provisionamento dos dispositivos de lei, apenas um respondente entende 

que deve ser registrado o risco, mas não como contingência, mas sim como Contas a Pagar. 

Dois respondentes entendem que deve ser respeitada a avaliação do caso entre remoto, 

possível e provável.  
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As auditorias também realizam uma revisão das classificações dos riscos efetuadas por 

seus clientes e quando há divergências elas procuram debater o assunto com as empresas e até 

mesmo com os advogados patronos da ação.  

 

4.3.2.3 - Grupo de Órgãos Reguladores e Entidades de Classe 
No quadro 63 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 2: Você concorda com as Normas Contábeis NPC-22 e IAS 37, nas 
quais determinam que o provisionamento apenas deve ser efetuado 

Quadro 63– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o critério de provisionamento 

quando o 
advogado entende que o risco de perda é provável? 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 

Não concordo e acho que não é adotado. O Administrador tem que 
pegar a opinião do advogado e avaliar internamente.  
Deu como exemplo o caso da privatização do Banespa, em que havia 
um risco no Plano de Aposentadoria (diferença entre o valor da 
aposentadoria pela Previdência e o salário na ativa era assumido pelo 
Banco). O risco foi avaliado em R$ 4 bilhões. Em outras palavras, o 
auditor deverá estar confortável com o posicionamento dos terceiros 
para que possa concluir os seus trabalhos. Desta forma, a pura avaliação 
do advogado não é o posicionamento mais tranquilo.  

EC2 

Não. No meu ponto de vista a responsabilidade em se definir o 
provisionamento deve ser sempre em primeiro lugar do administrador 
da empresa. Este profissional pode utilizar especialistas, advogados, 
etc., mas a responsabilidade sempre será dele.  
Em síntese, em relação a este tema, tenho a visão de que primeiro é o 
administrador, depois vem o advogado e por último, não menos 
importante, o auditor. 

EC3 
Aparentemente sim. O advogado realmente possui boas condições de 
avaliação do risco, mas a responsabilidade pelo provisionamento deverá 
ser da empresa. 

EC4 Depende. Tem que ter um critério. Se houver conflito tem que ser 
debatido para que se chegue a um consenso 

 

No Quadro 64 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 3: Vocês concordam com as normas quando definem que o advogado 

é o único

 

 profissional capaz de avaliar o risco da ação em curso? 
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Quadro 64– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o a avaliação do risco apenas pelo advogado 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 Como anteriormente mencionado, entendo que é a estrutura da empresa 
quem deverá decidir. 

EC2 Vide resposta anterior.. 

EC3 

Sim. Ele conhece toda a legislação e o processo em andamento. O 
advogado e o auditor seriam as pessoas mais qualificadas para este tipo de 
avaliação. Quando mencionei sobre o analista interno (ou mesmo um 
advogado interno), eles deram uma balançada, pois concordaram que o 
cliente conhece muito mais a empresa, pois nem sempre contam tudo o 
que sabem (“O cliente interno conhece coisas que não contaram e nunca 
vão contar”). 

EC4 Não 

No Quadro 65 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 4: Vocês entendem que a norma contábil realmente quis trazer este 
entendimento? 

Quadro 65– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o entendimento da norma 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
EC1 O julgamento sempre será do Administrador e do Contabilista. 

EC2 

As normas internacionais não procuram engessar os procedimentos 
adotados pelas empresas, mas apenas dar em linhas gerais os caminhos 
que devem ser seguidos, deixando a critério do administrador a sua 
melhor aplicação.  

EC3 Não respondido 
EC4 Não 

No Quadro 66 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 13: Vocês entendem que todos os riscos de conhecimento das 
empresas, provisionados ou não, deveriam possuir avaliação do advogado 
externo?  

Quadro 66– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a avaliação do risco pelos advogados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 

Não. Continua na mesma linha que se o especialista interno avaliou e 
sustentou o provisionamento, ele poderá ser mantido. Dou como exemplo um 
caso de risco ambiental. Havendo engenheiros que identifiquem o erro, com 
bons especialistas que consigam quantificar, não vejo necessidades de se obter 
parecer externo. Claro que se o tema é polêmico, o mais adequado é se 
socorrer de um parecer externo, dentro de uma certa materialidade. Outro caso 
é quando não há uma jurisprudência sobre a matéria.  

EC2 Não. O importante é que tenha um bom julgamento. 
EC3 Ficaram na dúvida e não conheciam esta exigência da norma. 

EC4 

Não necessariamente. Tem que pedir a opinião do responsável pelas 
atividades. Se houver um jurídico interno, será este profissional. Se houver 
outros dados que ajudem na informação, poderão ser utilizados para este fim, 
sem a necessidade de um parecer externo. 
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No Quadro 67 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 19: Vocês entendem que devem ser provisionados os riscos 
tributários que decorrem de dispositivo de lei, com ou sem discussão 
administrativa/judicial, mesmo nos casos em que o advogado e/ou especialista 
tenha classificado o risco como de perda “possível” ou “remota” (NPC 22)? 

Quadro 67– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a realização de provisão em casos de dispositivos 

legais 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 

Complicado. Difícil assumir. Esse seria o tipo de coisa que precisaria 
algo externo. Administrativamente será autuado e dependerá de uma 
discussão judicial (que estamos vendo que o posicionamento do nosso 
judiciário muda absurdamente). Requereria uma posição externa, desde 
que o caso fosse relevante. Também é recomendável se apoiar em outros 
princípios, é prudente. 

EC2 É difícil de avaliar, mas reconheço que no Brasil isto não é algo pacífico. 
Não sei responder.  

EC3 
Sim. Num primeiro momento realmente se há um dispositivo de lei este 
deveria ser respeitado. Apenas após a apreciação dos tribunais superiores 
condenando a referida lei é que poderíamos deixar de provisionar. 

EC4 

Não. Tem que ser objeto de avaliação. Podemos lembrar a confusão que 
a Lei 9.718 trouxe no mercado. Inclusive conheço uma empresa que 
conseguiu perder a ação por problemas de prazo. Neste caso sou 
obrigado a concordar com o IBRACON.  

 

Sobre a avaliação do risco, três entrevistados entendem que não seria o advogado o 

responsável pela avaliação do risco e, com base nessa informação, efetuar o reconhecimento 

contábil ou não. Para esses três profissionais, o advogado possui boas condições de se avaliar 

o risco, mas esta avaliação, em última instância, deverá ser do administrador da empresa, 

utilizando-se de seus especialistas. 

Quanto à necessidade de avaliação do risco, entendem que deve haver uma avaliação, 

mas que poderia ser feita por um especialista da própria empresa. Se houver materialidade, 

então será solicitado tal posicionamento.  

Sobre os dispositivos de lei, dois entrevistados entendem que o registro do risco 

apenas deveria ocorrer se a avaliação for provável, um entrevistado não soube responder e o 

outro foi categórico que deve ocorrer o provisionamento.  

 

4.3.2.4 Grupo de Advogados 
No quadro 68 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  



136 
 

 

• Pergunta 2: Vocês concordam com as Normas Contábeis NPC-22 e IAS 37, 

nas quais determinam que o provisionamento apenas deve ser efetuado 

 

quando 

o advogado entende que o risco de perda é provável? 

Quadro 68– Respostas dadas pelos entrevistados sobre os conflitos entre o posicionamento do especialista 

externo e interno 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Não, o advogado não determina o provisionamento, ele faz uma avaliação da 
perda (remoto, possível e provável), podendo até utilizar percentuais para 
facilitar a definição do risco, mas a definição sobre o provisionamento ou não 
é de responsabilidade do auditor interno ou externo da empresa.  
O advogado indica as chances (possível, provável, remoto) para que a 
linguagem seja entendível para a administração da empresa e seus auditores 
internos e externos, mas não tem a finalidade de definir se deve ou não 
provisionar. Quem tem essa missão é o Controller da empresa, inclusive se o 
provisionamento será efetuado imediatamente ou em parcelas.  
O Controller também deverá avaliar se o eventual provisionamento imediato 
poderá causar danos para a vida da empresa, quem sabe até torná-la inviável e, 
dessa forma, poderá efetuar o provisionamento aos poucos, desde que o prazo 
de duração previsto do processo assim permita.  

A2 

Não. Hoje em dia não. Também não adianta trazer uma lei que não 
funcionaria. Vamos dar como Exemplo a Lei do Transfer Pricing, que foi 
copiada lá de fora e não consegue funcionar perfeitamente aqui dentro do 
Brasil. Exemplo: 
1 – Quero incorporar a empresa X, mas antes do ato eu posso utilizar 100% 
dos prejuízos fiscais? A jurisprudência era favorável, mas na semana passada 
o Conselho decidiu mudar o seu entendimento.  
É muito mal delimitado e simplória a forma que é pedido para o advogado o 
seu posicionamento, pois a forma como é perguntado induz a uma resposta 
que nem sempre aborda todos os pontos inerentes ao assunto.  
Outro exemplo é no caso de se questionar se irá ganhar o MS, a resposta será 
sim, é provável, mas não quer dizer que a contingência vai ou não existir.  

A3 
Não. O problema é muito mais complexo. Deveriam existir exceções. O 
Administrador da empresa deveria ter oportunidade de provisionar ou não de 
acordo com outras informações existentes em seu poder. 

A4 Não. Para nós a avaliação deveria ser do contador da empresa. É ele quem 
melhor conhece as normas da empresa, os seus efeitos, etc. 

A5 

Essas normas definem que o especialista ou um assessor podem auxiliar a 
Administração da Empresa ou da Entidade, dado que a decisão e a 
responsabilidade pertencem aos Administradores, ou seja, a decisão não é 
exclusiva dos advogados. Comentário Mauro: Questionado onde está este 
dispositivo que determina que a responsabilidade é do Administrador, foi 
respondido que está no contexto do IFRS. 

A6 Não, inclusive a classificação como perda provável é algo muito difícil e 
engessado de se classificar. 

 

No Quadro 69 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  
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• Pergunta 3: Vocês concordam com as normas quando definem que o advogado 

é o único

Quadro 69– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o a avaliação do risco apenas pelo advogado 

 profissional capaz de avaliar o risco da ação em curso? 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
A1 Avaliação do processo sim, mas a avaliação do provisionamento não. 

A2 

Não. Parece ser  uma conta de traz para a frente, para induzir o 
advogado para mudar a sua classificação do risco. Em outras palavras, o 
administrador avalia quanto consegue realizar de provisionamento e vai 
até o advogado ver e, frequentemente, induzi-lo a dar a classificação que 
melhor lhe atende. 

A3 

Realmente o advogado é quem possui as melhores condições para 
avaliar o risco do processo. Conhece todo o judiciário e os casos 
análogos existentes. Mas também poderia existir um “mix”, havendo 
uma contribuição do administrador, a exemplo do que foi mencionado 
na pergunta anterior. Isso se deve porque o advogado não poderia ter 
todo o domínio sobre o tema, como no caso em que o juiz determina 
uma perícia e que as informações levantadas forem divergentes com as 
que foram apresentadas para o escritório de advocacia, ou mesmo 
quando não há mais a documentação (empresa jogou fora – prazo de 5 
anos). 

A4 Não. Vide resposta anterior. 

A5 

Não concordo e a norma não determina de forma precisa isto, apenas 
grafa a participação do advogado. Para citar um exemplo, um processo 
judicial ambiental em virtude de contaminação do solo, necessita de um 
especialista de meio ambiente, de um atuário para calcular os efeitos 
futuros de forma aritmética e também do advogado para analisar a 
respectiva legislação. 

A6 

Não. Embora seja o advogado quem reúna as melhores condições de 
avaliar o risco processual, conjugando a situação do processo em si, as 
argumentações expostas na ação, a jurisprudência dos tribunais 
superiores, etc., o julgamento (entre provisionar ou não) deveria ocorrer 
em conjunto com a administração da empresa. 
Uma decisão do Supremo poderá influenciar totalmente a avaliação do 
risco.  

 

No Quadro 70 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 4: Vocês entendem que a norma contábil realmente quis trazer este 
entendimento? 
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Quadro 70– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o entendimento da norma 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

A interpretação da Norma deve ser feita para a área contábil e não para 
os advogados.  
A Leitura deverá ser “se o advogado avaliar como provável não quer 
dizer que eu disse para provisionar”. Atualmente os auditores pedem 
avaliação do risco em percentuais, conforme as classificações (remoto, 
possível e provável) e o prazo previsto do processo.  
Repetimos que a indicação de perda é para atender o linguajar contábil, 
apenas para facilitar e a visão do advogado é apenas em relação ao 
processo.  
Existem empresas que pedem para que não efetuemos a classificação 
como possível, para evitar dúvidas quanto a este tipo de situação. Outros 
simplesmente alteram o termo para “certo” em vez de provável, em razão 
da dúvida da terminologia.  
Outro ponto importante é que para nós o remoto pode ter diferentes 
entendimento, por exemplo um remoto na área tributária pode representar 
uma ausência de jurisprudência/julgamentos sobre a matéria, o que nos 
impossibilita de dar um diagnóstico. Já na área trabalhista poderá ser por 
problemas no processo.  
Outro ponto interessante é como avaliar o risco num processo de ação de 
despejo? Tudo já está devidamente configurado no processo.  
Outro ponto que sempre nos lembramos é do caso da Enron, pois à partir 
deste momento é que começaram os movimentos mais cautelosos em 
relação a formação de provisões.  

A2 Não questionado. 
A3 Não foi possível avaliar sem os normativos em mão. 
A4 Não. 
A5 Não. 
A6 Não respondido 

 

No Quadro 71 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 17: Vocês entendem que devem ser provisionados os riscos 
tributários que decorrem de dispositivo de lei, com ou sem discussão 
administrativa/judicial, mesmo nos casos em que o advogado e/ou especialista 
tenha classificado o risco como de perda “possível” ou “remota” (NPC 22)? 

Quadro 71– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a realização de provisão em casos de dispositivos 

legais 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
A1 Não. A nossa realidade não permite este tipo de entendimento. 

A2 

Não concordo. Isso nos remete ao Custo Brasil – Existe uma pretensa 
autonomia dos três poderes, mas o legislativo e o executivo estão muito 
intrincados (caminham juntos). Eles avaliam a necessidade de caixa e vão 
publicando leis , na prática as famosas medidas provisórias. A lei acaba 
tendo a visão apenas de resolver o problema de necessidade de caixa.  
Temos que pensar na Lei em termos de Tempo e Espaço. 
No Brasil, os casos das MP é um caso isolado. Tentamos copiar o 
sistema da Inglaterra e da Itália (dentre outros), no qual é regido pelo 

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
parlamentarismo e lá existe a figura da MP. Só que nós somos 
presidencialistas após a decisão do povo (pelo plebiscito), mas a nossa 
constituição ficou meio parlamentarista. Na Inglaterra se o primeiro 
ministro edita uma MP que não é aprovada pelo Congresso ele perde o 
seu cargo. Tem que ser muito responsável quando o faz.  
Quanto a figura do especialista, entendo que ele poderia trabalhar em 
conjunto com o advogado externo para avaliar o processo, seria muito 
mais crítica a avaliação.  

A3 A realidade do Brasil não permite este entendimento. 

A4 

Num primeiro momento entendo que tudo no Brasil é decorrente de lei, 
seria redundante, há uma discrepância. Nota: Após a resposta, eu 
esclareci que em casos de Instruções Normativas a norma não seria 
aplicável. Complementaram dizendo que não sabiam de tal diferenciação. 

A5 O CPC obriga este procedimento e inclusive não deve ser classificado 
como contingência, mas sim como tributos a recolher. 

A6 Aparentemente também discordam em razão da realidade do Brasil 
(incertezas, vide os exemplos dados ao final deste resumo). 

 

O posicionamento de todos os entrevistados sobre ocorrer o provisionamento do risco 

apenas quando o advogado julgue que o risco de perda é provável foi totalmente criticado. O 

entendimento desses profissionais é que isso deveria ser uma postura da administração das 

empresas, que poderá levar em consideração os argumentos do advogado.  

Quase todos, exceto por um, também não concordaram que o advogado seria o único 

profissional capaz de avaliar o risco. 

Um dos profissionais procurou deixar bem claro que para ele tais normas visam 

apenas os profissionais de contabilidade e que não alcançariam os advogados.  

Dos seis entrevistados, apenas um entende que devem ser provisionados os riscos 

decorrentes de dispositivos de lei. A maioria ressalta a realidade brasileira, que o nosso 

governo edita Medidas Provisórias – MP, com vistas arrecadatórias.  

 

4.3.2.5 Grupo de Professores 
No quadro 72 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 2: Vocês concordam com as Normas Contábeis NPC-22 e IAS 37, 

nas quais determinam que o provisionamento apenas deve ser efetuado 

 

quando 

o advogado entende que o risco de perda é provável? 

 

(Conclusão) 
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Quadro 72– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o critério de provisionamento 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

P1 

Não, o advogado não determina o provisionamento, ele faz uma avaliação da 
perda (remoto, possível e provável), podendo até utilizar percentuais para 
facilitar a definição do risco, mas a definição sobre o provisionamento ou não 
é de responsabilidade do auditor interno ou externo da empresa.  
O advogado indica as chances (possível, provável, remoto) para que a 
linguagem seja entendível para a administração da empresa e seus auditores 
internos e externos, mas não tem a finalidade de definir se deve ou não 
provisionar. Quem tem essa missão é o Controller da empresa, inclusive se o 
provisionamento será efetuado imediatamente ou em parcelas.  
O Controller também deverá avaliar se o eventual provisionamento imediato 
poderá causar danos para a vida da empresa, quem sabe até torná-la inviável e, 
desta forma, poderá efetuar o provisionamento aos poucos, desde que o prazo 
de duração previsto do processo assim permita.  

P2 Não concordo. Eu até tenho um pouco de preconceito de advogados. 

P3 Não, inclusive a classificação como perda provável é algo muito difícil e 
engessado de se classificar. 

P4 

Essas normas definem que o especialista ou um assessor podem auxiliar a 
Administração da Empresa ou da Entidade, dado que a decisão e a 
responsabilidade pertencem aos Administradores, ou seja a decisão não é 
exclusiva dos advogados. Comentário Mauro: Questionado onde está este 
dispositivo que determina que a responsabilidade é do Administrador, foi 
respondido que está no contexto do IFRS. 

No Quadro 73 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 3: Vocês concordam com as normas quando definem que o advogado 

é o único

Quadro 73– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o a avaliação do risco apenas pelo advogado 

 profissional capaz de avaliar o risco da ação em curso? 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
P1 Avaliação do processo sim, mas a avaliação do provisionamento não. 

P2 Também não. Até entendo que um profissional externo seria bem mais 
confiável e independente, mas não necessariamente o advogado.  

P3 

Não. Embora seja o advogado quem reúna as melhores condições de 
avaliar o risco processual, conjugando a situação do processo em si, as 
argumentações expostas na ação, a jurisprudência dos tribunais 
superiores, etc., o julgamento (entre provisionar ou não) deveria ocorrer 
em conjunto com a administração da empresa. 
Uma decisão do Supremo poderá influenciar totalmente a avaliação do 
risco.  

P4 

Não concordo e a norma não determina de forma precisa isto, apenas 
grafa a participação do advogado. Para citar um exemplo, um processo 
judicial ambiental em virtude de contaminação do solo, necessita de um 
especialista de meio ambiente, de um atuário para calcular os efeitos 
futuros de forma aritmética e também do advogado para analisar a 
respectiva legislação. 
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No Quadro 74 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 4: Vocês entendem que a norma contábil realmente quis trazer este 

entendimento? 

Quadro 74– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o entendimento da norma 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 

A interpretação da Norma deve ser feita para a área contábil e não para os 
advogados.  
A Leitura deverá ser “se o advogado avaliar como provável não quer dizer que 
eu disse para provisionar”. Atualmente os auditores pedem avaliação do risco 
em percentuais, conforme as classificações (remoto, possível e provável) e o 
prazo previsto do processo.  
Repetimos que a indicação de perda é para atender o linguajar contábil, apenas 
para facilitar e a visão do advogado é apenas em relação ao processo. Existem 
empresas que pedem para que não efetuemos a classificação como possível, 
para evitar dúvidas quanto a este tipo de situação. Outros simplesmente alteram 
o termo para “certo” em vez de provável, em razão da dúvida da terminologia.  
Outro ponto importante é que para nós o remoto pode ter diferentes 
entendimento, por exemplo um remoto na área tributária pode representar uma 
ausência de jurisprudência/julgamentos sobre a matéria, o que nos impossibilita 
de dar um diagnóstico. Já na área trabalhista poderá ser por problemas no 
processo.  
Outro ponto interessante é como avaliar o risco num processo de ação de 
despejo? Tudo já está devidamente configurado no processo.  
Outro ponto que sempre nos lembramos é do caso da Enrom, pois à partir deste 
momento é que começaram os movimentos mais cautelosos em relação a 
formação de provisões.  

P2 Não, para mim a norma quis dizer que deveria ser o gestor e/ou administrador o 
responsável pela definição do provisionamento do risco. 

P3 Não respondido. 
P4 Não. 

No Quadro 75 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 13: Vocês entendem que todos os riscos de conhecimento das 
empresas, provisionados ou não, deveriam possuir avaliação do advogado 
externo?  

Quadro 75– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a avaliação do risco pelos advogados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
P1 Não necessariamente. 

P2 Todos não. Temos aquela velha frase: tudo que é tudo e tudo que é nada.  
Não podemos exagerar na dose.  

P3 Em termos entendo que sim. O advogado reúne boas condições para 
avaliar a situação do processo em si. 

P4 

Não, exigimos uma avaliação detalhada. Adicionalmente efetuamos uma 
análise de riscos dos clientes e caso hajam riscos que não sejam de 
conhecimento da Administração informamos e solicitamos uma 
avaliação. 
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No Quadro 76 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 19: Vocês entendem que devem ser provisionados os riscos 
tributários que decorrem de dispositivo de lei, com ou sem discussão 
administrativa/judicial, mesmo nos casos em que o advogado e/ou especialista 
tenha classificado o risco como de perda “possível” ou “remota” (NPC 22)? 

Quadro 76– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a realização de provisão em casos de dispositivos 

legais 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
P1 Não 
P2 Sim. 

P3 Aparentemente também discordam em razão da realidade do Brasil 
(incertezas, vide os exemplos dados ao final deste resumo). 

P4 O CPC obriga este procedimento e inclusive não deve ser classificado 
como contingência, mas sim como tributos a recolher. 

 

Os profissionais acadêmicos foram unânimes em responder que não concordam que os 

advogados seriam os únicos profissionais capazes de avaliar os riscos dos processos. Também 

são unânimes ao responder que o provisionamento não deveria ocorrer apenas nos casos em 

que o advogado classificasse a perda como provável, mas sim conforme entendimentos da 

administração.  

Quanto à necessidade de pareceres externos sobre os riscos, dois entenderam que 

apenas em caso de materialidade seria recomendável um posicionamento externo. Houve 

divisão de entendimentos quanto aos casos oriundos de dispositivos de lei; dois entrevistados 

entenderam que deveria ocorrer o provisionamento do risco e dois entenderam que apenas nos 

casos em que os riscos de perda fossem elevados. Esses entendimentos levaram em 

consideração a instabilidade e qualidade dos nossos normativos. 

 

4.3.2.6 Visão Geral do Grupo 
Após avaliar as respostas dos 26 profissionais entrevistados, é notoriamente visível o 

entendimento de que os advogados não são os únicos profissionais responsáveis pela 

definição entre provisionamento ou não do risco, nem mesmo quanto a avaliação do próprio 

caso.  

Poderemos ver nas Figuras 11 e 12 que boa parte dos entrevistados entende que a 

avaliação do risco e a decisão entre o provisionamento, ou não, deveria ser uma decisão da 

administração, municiada de informações dos especialistas, advogados e auditores.  



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – A provisão apenas deve ser realizada se o advogado entende que o risco de perda é provável? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Apenas o advogado pode avaliar o risco? 

 

Sobre a necessidade de avaliação dos riscos, também houve uma tendência dos 

entrevistados em entender que apenas nos casos em que haja materialidade haveria tal 

avaliação. Na Figura 13 é demonstrado que sete entrevistados entendem que haveria 

necessidade de avaliação apenas para os casos em que houvesse materialidade do risco; oito 

entendem que não há necessidade, mas quatro desses requerem quando há processos em 

andamento. O ponto não foi questionado para os advogados.  
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Figura 13 – Todos os riscos possuem avaliação do advogado? 

Na Figura 14 é demonstrado que 15 profissionais entendem que mesmo nos casos de 

dispositivos de lei, o registro da obrigação contábil dependeria de uma avaliação efetiva do 

risco. Esse posicionamento mais uma vez ocorre em razão de toda instabilidade de nossas leis, 

que por várias vezes são instituídas com a única finalidade arrecadatória, sem respeitar os 

princípios constitucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Os riscos oriundos de dispositivos de lei são provisionados? 

 

4.3.3 Objetivo Específico 3 
Identificar quais práticas são adotadas pelos gestores e/ou profissionais da área 

contábil, quanto aos riscos que ainda não estão vinculados a processos, mas que são 

conhecidos pela empresa. 
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4.3.3.1 Grupo de Empresas 
Para atingir o resultado esperado para a resposta deste objetivo, foi realizada apenas 

uma pergunta direta e objetiva. 

No Quadro 77 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 29: Caso a empresa identifique riscos (sem processos), como por 
exemplo uma falha em um processo fiscal, descumprimento de uma norma 
trabalhista ou riscos com clientes/fornecedores, existe algum tipo de 
provisionamento? Existe alguma ação interna para identificar tais situações? 

Quadro 77– Respostas dadas pelos entrevistados sobre riscos sem processos - Empresas 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

E1 

Antigamente não havia o provisionamento, mas atualmente estamos mudando 
os procedimentos nas áreas cíveis e trabalhistas, passando a identificar e 
provisionar tais situações. Como por exemplo se identificamos um problema 
sério com um equipamento do produto, que poderá ocasionar ações dos 
consumidores, nós iremos recomendar o provisionamento do risco.  

E2 Estão avaliando e definindo a forma do provisionamento.  

E3 

Não temos uma ação interna e como respondido anteriormente, havendo este 
tipo de identificação avaliamos o seu provisionamento. Aqui internamente eu 
procuro apresentar os riscos para o nosso board e é ele quem decide se haverá 
o provisionamento destes casos ou não (sem processos). Eu tenho uma cópia 
do relatório para eventuais argumentações no futuro.  
Por outro lado, eu tenho receio que tais informações caiam nas mãos erradas e 
acabe consolidando um risco que não era de tão amplo conhecimento.  

E4 

Não. Não há este tipo de levantamento dentro da empresa, é muito difícil o seu 
levantamento, principalmente nas áreas cível e trabalhista. Embora tenham 
conhecimento de algumas situações em determinadas plantas (em termos 
tributários), que também poderiam existir em outras, eles não realizam este 
trabalho preventivo. 

E5 

Temos internamente um relatório que é encaminhado para o nosso Board, bem 
como lá discutido, no qual relatamos todos os riscos em potencial. Não temos 
a prática de registrar tais riscos pois, ao nosso ver, o correto seria o eventual 
recolhimento pois se eu já sei que ele existe não teria lógica não efetuar o 
recolhimento.  
Estes relatórios são reportados periodicamente e, havendo prescrição, 
deixamos de reportar.  

E6 Análise é feita caso a caso. 
E7 Não realizam tal levantamento.  
E8 Se identificarem não realizam o provisionamento, mas sim uma força tarefa 

para eliminar o risco. 
E9 1. compliance, 2. auditoria interna 
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Como observado com as respostas anteriores, não há uma uniformidade nos critérios 

adotados pelas empresas. Algumas procuram identificar e mitigar os riscos e outras apenas 

tomam conhecimento do fato quando um evento ocorre (fiscalização, ação de consumidores, 

etc.). 

Apenas uma empresa decide pelo provisionamento e outros dois profissionais estão 

revendo critérios. 

Uma argumentação para que tal registro não fosse realizado seria o de que tais 

informações poderiam cair em mãos erradas, materializando o risco.  

 

4.3.3.2 Grupo de Auditorias 
No Quadro 78 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 22: Se a empresa ou vocês identificarem riscos (sem processos), 
como, por exemplo uma falha em um processo fiscal, descumprimento de uma 
norma trabalhista ou riscos com clientes/fornecedores, vocês entendem que 
deveria existir algum tipo de provisionamento? Vocês exigem parecer de 
advogados (ou especialistas internos da empresa se vocês aceitarem) para esses 
tipos de situações? 

Quadro 78– Respostas dadas pelos entrevistados sobre riscos sem processos - Auditorias 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
AU1 O nosso posicionamento é de que deve ser analisado todo o contexto. 

AU2 

Conforme mencionado anteriormente, nós concordamos com 
provisionamento de riscos mesmo quando não há processos em andamento. 
Não nos devemos restringir a provisionar apenas quando há processos em 
andamento. 

AU3 Deve ser registrada uma provisão e cabe aos Administradores definirem 
como mensurar e quem mensurar.  

Neste ponto as empresas de auditoria foram unânimes em recomendar o 

provisionamento para os casos de risco elevado.  

 

4.3.3.3 Grupo de Órgãos Reguladores e Entidades de Classe 
No Quadro 79 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 21: Se a empresa ou vocês identificarem riscos (sem processos), 
como, por exemplo uma falha em um processo fiscal, descumprimento de uma 
norma trabalhista ou riscos com clientes/fornecedores, vocês entendem que 
deveria existir algum tipo de provisionamento? Vocês exigem parecer de 
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advogados (ou especialistas internos da empresa se vocês aceitarem) para esses 
tipos de situações? 

Quadro 79– Respostas dadas pelos entrevistados sobre riscos sem processos – Entidades de Classe 
ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 O entendimento é que devem ser provisionados independentemente de 
parecer externo, a não ser que o caso seja muito relevante e polêmico. 

EC2 O entendimento é que devem ser provisionados independentemente de 
parecer externo, a não ser que o caso seja muito relevante e polêmico. 

EC3 
Ficaram em dúvida quanto ao ponto, mas entendem que poderia ocorrer o 
parecer do advogado e me questionaram como determinada empresa fazia 
em tais situações. 

EC4 Sim. Conforme respondido anteriormente, não há necessidade de se solicitar 
parecer externo desde que existam bons elementos internos 

 

Predominou o posicionamento de que a empresa deveria efetuar o provisionamento. 
Quanto ao parecer externo, sendo que dois entrevistados apenas solicitariam parecer apenas 
em casos de tema relevante e polêmico.  

 
4.3.3.4 Grupo Advogados 

Este assunto não foi abordado junto aos profissionais de direito, haja vista que o tema 
está mais direcionado para a contabilidade das empresas.   

 

4.3.3.5 Grupo dos Professores 
No Quadro 80 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 21: Se a empresa identificar riscos (sem processos), como, por 
exemplo uma falha em um processo fiscal, descumprimento de uma norma 
trabalhista ou riscos com clientes/fornecedores, vocês entendem que deveria 
existir algum tipo de provisionamento? A empresa deveria solicitar parecer de 
advogados (ou especialistas internos da empresa se vocês aceitarem) para esses 
tipos de situações? 

Quadro 80– Respostas dadas pelos entrevistados sobre riscos sem processos – Professores 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
P1 Não respondido.  
P2 Não vai provisionar. Acredito que é mais arriscado contabilizar e 

dar uma informação desnecessária para o fisco.  
P3 Não respondido 

P4 Deve ser registrada uma provisão e cabe aos Administradores 
definirem como mensurar e quem mensurar 

 

Os professores ficaram mais divididos neste tema, um entendeu melhor não ocorrer o 

provisionamento, considerando mais arriscado em razão de que tal risco poderia ser 
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eventualmente apresentado para o fisco (lembrar que as empresas americanas devem publicar 

os riscos existentes, mesmo aqueles que ainda não foram objeto de autuação pelo fisco). 

Outros dois professores entenderam que seria melhor ocorrer o provisionamento.  

 

4.3.3.6 Visão Geral do Grupo 
Em resumo, pode-se concluir que as empresas ainda não estão realizando trabalhos 

neste sentido. Os profissionais dos Órgãos Reguladores e Entidades de Classe, Professores e 

Auditores recomendam a realização do provisionamento quando o risco for identificado e 

elevado. Alguns profissionais procuram alertar a sua direção mediante apresentação de 

relatórios de risco.  

Em síntese, este é um ponto em que não há uma equalização entre as empresas, 

embora os demais profissionais envolvidos entendam que o risco deva ser reconhecido. Não 

há regulamentação específica, porém, analisando os pressupostos contábeis não restariam 

dúvidas sobre a necessidade do provisionamento, independentemente do risco ter sido 

materializado.  

 

4.3.4 Objetivo Específico 4 
Identificar como são apurados os valores para os processos cíveis e trabalhistas em 

primeira instância, quando ainda não há uma determinação judicial sobre a condenação 

transitada em julgado, e como são resolvidos os eventuais conflitos com os auditores 

externos. 

 

4.3.4.1 Grupo de Empresas 
No quadro 81 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 22: Em que momento avaliam a necessidade de formação da provisão 
do risco trabalhista (Aguarda julgamento em primeira instância para avaliar o 
risco)? 
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Quadro 81– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos trabalhistas 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

E1 

Preferencialmente aguardamos a decisão em primeira instância. Até lá 
ocorre o provisionamento apenas de uma pequena parcela do risco (algo 
em torno de R$ 5.000,00). Depois com a decisão do juiz é que definimos 
os valores com base em nossas médias históricas. 

E2 Não respondido 

E3 

Não está sob a minha responsabilidade, mas pelo que tenho 
conhecimento isso ocorre logo em que se toma ciência da reclamação 
trabalhista. Mas toda avaliação é realizada por um escritório de advocacia 
externo. Não temos especialistas dentro da empresa. É um problema 
sério.  

E4 

Existe todo um sistema bem complexo para formação dos riscos 
trabalhistas. Inicia com um relatório que é preparado pela própria área 
em que deu origem ao processo (planta em que o trabalhador 
trabalha/trabalhava). Nesta ficha existe toda informação detalhada do que 
aconteceu e se o que está sendo pedido é procedente ou não (em mais de 
70% dos casos este tipo de informação é recebida). Estas informações 
são imputadas no sistema incluindo o valor da causa e o valor do pedido 
(com bases estimadas). Com base nesta informação já há um primeiro 
julgamento do risco. Existem mais de 3.000 reclamações trabalhistas na 
empresa. Eles tabulam todas as informações em um gráfico chamado de 
“pizza” internamente, onde eles procuram segregar as reclamações por 
valor. Há uma concentração nos processos em que o valor da reclamação 
é bem maior (termos utilizados por eles: representatividade – 
performance disso: 15% a 20% é o que se efetivamente perde). É nesses 
casos em que se concentram o provisionamento. Existe um estudo 
histórico do que perde nestes casos (entre 15% e 20%) e é essa parcela 
que é provisionada.  
 A sua formação ocorre logo ao nascimento do processo, após os 
cálculos anteriormente mencionados.  
 Depois há um alinhamento com o advogado externo para fins do 
futuro parecer para os auditores externos. 

E5 No momento em que tomamos conhecimento do processo já realizamos a 
avaliação do risco e, se for o caso, o seu provisionamento.  

E6 Após a primeira audiência. 
E7 No início do processo, seguindo a avaliação do advogado. 

E8 
No início do processo, com base na avaliação do advogado. Os nossos 
advogados externos avaliam verba por verba do que se pede. Com base 
nesta informação realizamos o provisionamento. 

E9 
quando recebe a notificação, o valor é adicionado ao estoque de causas. 
A provisão é feita multiplicando o estoque de causas pelo custo das 
perdas históricas dos últimos 12 meses 

 

No Quadro 82 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 23: Como é apurado o valor do risco trabalhista para fins de 
provisionamento (é o valor do pedido na reclamação trabalhista ou já existe 
uma tabulação dos tipos de pedidos e médias de condenações)? 
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Quadro 82– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o valor dos riscos trabalhistas 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

E1 

Como mencionado anteriormente, temos uma média histórica dos 
processos (os 134 tipos de pedidos diferentes) e com base nestas 
informações separamos em três grandes grupos para definir o percentual 
que será provisionado de cada grupo (esse percentual é a média histórica 
do que se perde). 

E2 Não respondido 
E3 Vide resposta anterior (é o advogado externo). 

E4 Vide resposta anterior, mas não há uma tabulação de todos os tipos de 
pedido, apenas os mais relevantes em termos de valor. 

E5 

Temos um banco de dados que foi formado com base nos julgamentos 
realizados no passado, porém ele precisa de ajuste em razão de eventuais 
mudanças nos posicionamentos dos tribunais do trabalho. Podemos citar 
o caso da terceirização, que antigamente era tranquila e agora estamos 
enfrentando alguns problemas em relação ao assunto. Como não há 
médias no banco de dados nada é provisionado, isto não está correto.  

E6 Por pedidos. 

E7 

Médias históricas. Temos a seguinte prática: 
A – Nos casos em que temos depósito realizado (sem incluir o valor do 
recursal), nós provisionamos 87,5% do valor; e 
B – Sem depósito, utilizamos média histórica direto. Aqui temos um 
problema, pois temos processos muito antigos e processos recentes, o 
que prejudica um pouco a nossa média, em razão de que muitas medidas 
corretivas foram adotadas, como por exemplo a introdução do ponto 
eletrônico na empresa. Desta forma, em tese o risco teria sido reduzido 
em relação ao passado.  

E8 Avaliando verba por verba. Este trabalho é realizado pelos advogados 
externos. 

E9 Feito pelo estoque vezes o custo médio 

 

No quadro 83 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 24: E quanto aos riscos cíveis, em que momento avaliam a 
necessidade do provisionamento (aguardam decisão em primeira instância)?  

Quadro 83– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos cíveis 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Após a decisão de primeiro grau. 

E2 

Depende da natureza. Se for um processo administrativo poderá ser no 
momento em que se toma conhecimento do processo (citação). Se tenho 
conhecimento do processo, neste momento em que tomo esse 
conhecimento. Em casos de arbitragem, neste momento. Se a matéria é 
constitucional, até o final dos processos poderia ser decidido o 
momento em que se eventualmente faria o provisionamento. Juizados 
de Pequena causa neste momento, já que não existem várias instâncias 
para se debater o caso.  

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
E3 Também não sou a responsável pela área, mas pelo que tenho 

conhecimento, há uma avaliação quando recebem o processo, mas a 
provisão é formada bem lá na frente. Faltam controles internos para 
estes casos, esta área está bem longe de toda esta tecnicidade. 

E4 Idem trabalhista 

E5 

Aqui temos uma diferenciação por falta de padrão interno, pois nos 
casos cíveis o provisionamento apenas ocorre quando há uma perícia 
técnica. Essa foi a decisão interna da empresa (responsáveis pela área 
cível), haja vista que neste momento teríamos mais critério para 
avaliação do risco, teríamos conhecimento mais aprofundado dos fatos. 
Eu particularmente não concordo com isto, entendo que desde o início a 
empresa já deveria ter conhecimento do risco envolvido no processo. 

E6 A partir da inicial 

E7 

Opinião do advogado. Ele recebe uma “cartilha” sobre como avaliar um 
risco de um processo (Mauro: Ele me mostrou o material, é uma cópia 
simplificada do normativo da CVM, incluindo os casos em que já 
existem decisões judiciais reiteradas sobre a matéria. Pelo que foi 
possível observar na leitura, existe algo mais claro para as ações do 
plano verão, nos demais casos deverá ser feito uma avaliação 
considerando alguns questionamentos, como (i) documentação 
existente da empresa, (ii) qualidade da ação, etc.).  

E8 Idem trabalhista.  

E9 

existem 2 tipos. Massificados onde é calculado o estoque de causas 
versus um custo médio calculado estatisticamente conforme perdas 
históricas dentro de características similares. Para civil corporate, o 
valor é provisionado se as chances de perda são prováveis 

No quadro 84 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 25: Como é apurado o valor do risco cível para fins de 
provisionamento (é o valor do pedido ou existe um outro critério)? 

Quadro 84– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o valor dos riscos cíveis 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

E1 

Com base na condenação. Mas sempre avaliando o bom senso do 
julgado. Temos casos no sul da Bahia em que o juiz determinou uma 
indenização superior a R$ 250 milhões. É um absurdo mas esta é a 
realidade do nosso judiciário. 

E2 Não respondido 

E3 
Seguindo a resposta anterior, provavelmente será o valor da eventual 
condenação, pois o provisionamento não ocorre no momento do 
nascimento do processo. 

E4 Idem trabalhista 

E5 No momento anteriormente indicado, que repito que não concordo e que 
futuramente iremos ajustar este procedimento. 

E6 Conforme o caso. 
E7 O advogado faz a avaliação. 

E8 O advogado externo faz a avaliação com base em jurisprudência, sua 
experiência, etc. 

E9 Algumas pela media versus estoque e outros individualmente 

(Conclusão) 



152 
 

 

No quadro 85 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 26: Quantos aos riscos fiscais, em que momento vocês avaliam a 
necessidade de formação da provisão: 

Quadro 85– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos fiscais 
ENTREVISTADO RESPOSTA  

E1 Quando da lavratura do Auto de Infração 
E2 Não respondido 
E3 Quando da lavratura do Auto de Infração 
E4 Quando da lavratura do Auto de Infração 
E5 Quando da lavratura do Auto de Infração 
E6 Quando da lavratura do Auto de Infração 
E7 Não respondido 
E8 Idem trabalhista. 
E9 Quando da lavratura do Auto de Infração 

No quadro 86 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 28: Havendo depósito administrativo e/ou judicial vocês provisionam 
o risco quando o advogado e/ou especialista interno classifica o risco como de 
“perda provável”? Em caso afirmativo, há atualização dos valores (juros)? 

Quadro 86– Respostas dadas pelos entrevistados sobre depósito administrativo e/ou judicial 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Sim. Para nós não ha diferenciações em razão do depósito judicial. 
E2 Não respondido 

E3 

Não há tratamento diferenciado.  
Não atualizam os valores dos depósitos judiciais. Ganhando o processo, 
haverá o reconhecimento do ganho financeiro. Perdendo, apenas será 
convertido em rendas e haverá a dedutibilidade do crédito.  

E4 
Não há diferenciação no processo de provisionamento quando há ou não 
depósito administrativo/judicial.  
Não atualizam os valores dos depósitos judiciais. 

E5 

Não há diferenciação, não vejo motivo para isso, também não 
atualizamos os valores dos depósitos judiciais. 
Claro que se ganharmos a ação, teremos uma receita com o levantamento 
dos juros.  

E6 Sim. 

E7 
Indiferente ter o depósito para fins de avaliação do risco (vide trabalhista 
que provisionam 87,5% do valor depositado). Corrigem tanto os valores 
dos ativos como dos passivos. 

E8 

Para nós havendo ou não depósito não há influência no julgamento do 
risco. Atualmente não temos valores depositados, mas no passado, 
quando tínhamos, nós efetuávamos as atualizações dos ativos e dos 
passivos, conforme índices aplicáveis.  

E9 
não há relação entre fazer depósito judicial e provisionar valores. 
Entretanto os advogados levam em consideração se há depósito, para 
emitirem a sua opinião sobre a probabilidade de perda 
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Em relação ao momento em que os riscos devem ser provisionados, o posicionamento 

de seis profissionais de empresas foi bem semelhante, procurando realizar o seu 

reconhecimento logo no início da ação. 

Um profissional mencionou que o provisionamento apenas ocorre após a realização da 

audiência e outro após a decisão em primeira instância. Os procedimentos são muito 

semelhantes nas áreas trabalhista e cível. Para a área tributária praticamente todos que 

responderam disseram que quando da lavratura do Auto de Infração. Claro que este não é o 

único caminho existente para que se tenha o início de uma demanda contra o fisco. Existem 

situações em que a própria empresa inicia o processo contra o fisco.  

Alguns profissionais argumentaram que a provisão poderia ocorrer ao longo da vida 

do processo, principalmente pelo fato de que existe uma demora muito grande nos 

julgamentos dos processos no Brasil e, desde o seu início, afetar os resultados das empresas 

não seria adequado.  

Contudo, seguindo os pressupostos contábeis o mais recomendável é que o 

provisionamento ocorra desde o início da demanda. 

 

4.3.4.2 Grupo de Auditorias 
No quadro 87 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 15: Em que momento vocês entendem que deveria ser formada a 
provisão do risco trabalhista (Aguardar julgamento em primeira instância para 
avaliar o risco)? 

Quadro 87– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos trabalhistas 
ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 Desde o início da ação. Mas eles responderam desta forma considerando 
que a empresa já possuísse uma média do passado (próxima pergunta). 

AU2 Desde o início, utilizando bases históricas preferencialmente. 

AU3 
No momento que haja conhecimento da mesma, mesmo que seja um 
simples procedimento dos profissionais da empresa que gerem um risco 
legal para a mesma.  

 

No quadro 88 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 16: Como deveria ser apurado o valor do risco trabalhista para fins de 
provisionamento (poderia ser o valor do pedido na reclamação trabalhista ou 
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deveria ser, quando possível, uma tabulação dos tipos de pedidos e médias de 
condenações)? 

Quadro 88– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o valor dos riscos trabalhistas 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 
Um mapeamento e ver a fragilidade que existe em cada ponto 
questionado pelo reclamante. Desta forma, terá avaliação do risco que é 
considerado como mais provável. 

AU2 Histórico da perda 

AU3 
Análise individual dos casos e com base no histórico, jurisprudência e 
experiência dos Administradores, definirem o montante do risco, ou dos 
recursos a serem gastos para a conclusão do risco. 

 

No quadro 89 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 17: E quanto aos riscos cíveis, em que momento vocês entendem que 
deveriam ser provisionados os riscos (aguardam decisão em primeira 
instância)?  

Quadro 89– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos cíveis 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
AU1 Idem ao trabalhista 

AU2 
Apenas quando houver uma boa indicação do risco. Temos que lembrar 
que sem um cálculo realizado adequadamente, não pode ser realizado o 
provisionamento. 

AU3 Idem resposta trabalhista 

 

No quadro 90 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 18: Como deveria ser apurado o valor do risco cível para fins de 
provisionamento (valor do pedido ou um outro critério)? 

 

Quadro 90– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o valor dos riscos cíveis 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
AU1 Idem ao trabalhista 
AU2 Ser bem estimado, respeitando a norma contábil. 
AU3 Idem resposta trabalhista 

 

No quadro 91 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  
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• Pergunta 19: Quantos aos riscos fiscais, em que momento vocês entendem que 
deveria ser formada a provisão: 

 

Quadro 91– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos fiscais 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 Desde o conhecimento do risco, o que poderá ser antes do início da ação. 
Havendo fragilidade já deveria ocorrer o provisionamento.  

AU2 Desde o início do conhecimento do risco. 
AU3 Idem resposta trabalhista 

 

No quadro 92 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 21: Havendo depósito administrativo e/ou judicial vocês entendem 
que o risco deve ser provisionado mesmo quando o advogado e/ou especialista 
interno classifica o risco como de “perda provável”? Em caso afirmativo, os 
valores deveriam ser atualizados mensalmente (juros)? 

 

Quadro 92– Respostas dadas pelos entrevistados sobre depósito administrativo e/ou judicial 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 
Indiferente. Temos conhecimento de que empresas preferem, 
estrategicamente, efetuar o depósito administrativo para que não tenha 
problemas futuros com a geração de caixa para o eventual pagamento.  

AU2 

Sim (a resposta foi negativa – vide as anotações – em razão de que eu fiz 
a pergunta no sentido de que se NÃO deveria ser provisionado havendo 
depósito administrativo/judicial). Devemos respeitar a competência e a 
avaliação do risco. 
Quanto aos juros, o entendimento da nossa empresa é que deverá ser 
corrigido, mas eles não questionam quando isso não ocorre em razão dos 
efeitos fiscais.  

AU3 
Não, a questão de haver ou não depósito judicial não deve influenciar 
sobre um provisionamento e havendo provisão, a mesma deve ser 
apresentada deduzida do seu respectivo depósito judicial. 

 

Em resumo, seguem a mesma linha da maioria dos profissionais das empresas, 

definindo pelo provisionamento desde o início da ação e utilizando médias históricas para fins 

do seu reconhecimento. 

 

4.3.4.3 Grupo de Órgãos Reguladores e Entidades de Classe 
No quadro 93 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  
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• Pergunta 14: Em que momento vocês entendem que deveria ser formada a 
provisão do risco trabalhista (Aguardar julgamento em primeira instância para 
avaliar o risco)? 

•  

Quadro 93– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos trabalhistas 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
EC1 No momento do conhecimento do risco.  

EC2 

No momento do conhecimento do risco. Entendo que muitos casos podem 
ser pensados, principalmente quando o valor da condenação não é atualizado 
ou possui uma avaliação diferenciada e, quando realizado o AVP ela passa a 
ser considerada insignificante. Neste caso concordo com o que você 
mencionou quando disse que alguns advogados não querem provisionar no 
início. Em resumo, havendo risco provável de perda, com expectativa de 
saída de possível mensuração, entendo que deve ocorrer o provisionamento 
desde o conhecimento do risco, mas se no cálculo do AVP o valor passa a ser 
insignificante, poderemos relevar o seu provisionamento e postergar.  

EC3 

Claro que quanto mais adiantado o processo esteja mais fácil será o seu 
julgamento (pelos advogados). Mas nada impede que ocorram avaliações 
logo ao início da ação, avaliando casos análogos ou mesmo os detalhes do 
processo. Na prática depende muito da especificidade de cada pedido. Vale 
ressaltar que em cada ação poderemos encontrar inúmeros pedidos. Neste 
caso temos que pontuar cada caso e efetuar uma avaliação individualizada. 
Atualmente estamos despendendo muitas horas para preparação de um 
relatório para a auditoria das empresas (semanas). 

EC4 

No momento em que se toma conhecimento do risco. Posso dar como 
exemplo o caso dos Royalties da Petrobrás. Neste ano foi contabilizado um 
risco com este tema na ordem de R$ 2 bilhões. Se compararmos com os 
resultados do ano passado, este valor representa quase 70% daquele lucro. 
Quem comprou ações neste ano esperando uma rentabilidade maior, terá que 
absorver todo este resultado negativo.  
Também devemos pensar que o provisionamento causará efeitos nos 
resultados o que poderá causar reclamações dos investidores, inclusive 
minoritários de empresas Ltda. Já vi reclamações deste tipo, principalmente 
com a introdução da 11.638, em que algumas precisariam de auditoria 
externa. 

 

No quadro 94 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 15: Como deveria ser apurado o valor do risco trabalhista para fins de 
provisionamento (poderia ser o valor do pedido na reclamação trabalhista ou 
deveria ser, quando possível, uma tabulação dos tipos de pedidos e médias de 
condenações)? 
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Quadro 94– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o valor dos riscos trabalhistas 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 

Histórico de composição que ajudaria no cálculo. Existe um 
entendimento distorcido da contabilidade. Ela deve reconhecer os valores 
dos riscos no momento que se tomou conhecimento da situação e houve 
possibilidades de sua quantificação (é assim que está nas normas). 
Novamente dou como exemplo o caso do Banespa, em que havia mais de 
2.000 ações trabalhistas em curso. Como havia a possibilidade de se 
desligar uma grande quantidade de funcionários naquele momento 
(privatização), existia também uma grande possibilidade de se ter novos 
casos de reclamações trabalhistas. Neste caso recomendamos formação 
de novas provisões sobre riscos que nem processos ainda existiam (mas 
avaliamos cada ação, cada pedido dentro da ação, o histórico de perdas, 
etc., para ter o cálculo do risco).  

EC2 

Concordo com a utilização de médias históricas. Neste momento ressaltei 
que tal procedimento não está previsto na norma, mas apenas o remoto, 
possível e provável, bem como que no mercado a média é o 
procedimento mais adotado.  

EC3 Encaminham os processos para os contadores e peritos trabalhistas para 
que efetuem a apuração dos valores. São profissionais externos. 

EC4 Com base nos valores da reclamação ou então médias históricas.  

 

No quadro 95 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 16: E quanto aos riscos cíveis, em que momento vocês entendem que 
deveriam ser provisionados os riscos (aguardam decisão em primeira 
instância)? 

Quadro 95– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos cíveis 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
EC1 Idem Trabalhista 
EC2 Idem Trabalhista  
EC3 Idem Trabalhista 
EC4 Idem Trabalhista 

 

No quadro 96 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 17: Como deveria ser apurado o valor do risco cível para fins de 
provisionamento (valor do pedido ou outro critério)? 
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Quadro 96– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o valor dos riscos cíveis 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
EC1 Idem trabalhista.  
EC2 Idem Trabalhista 

EC3 

Existem alguns parâmetros que nos permitem apurar os valores dos riscos. 
Não são tão precisos (estreitos – termo utilizado por ele), mas podemos 
também utilizar entendimentos do STJ, etc. Claro que pelo regionalismo 
poderemos ter diferenças dependendo da região. Por exemplo, no RJ temos 
inúmeras decisões sobre indenizações que são todas reformadas pelos 
tribunais superiores.  

EC4 
Devem ser utilizados parâmetros que temos no mercado, principalmente em 
casos de indenizações. Já temos uma boa jurisprudência sobre este ponto, o 
que facilitaria a valoração da provisão.  

 

No quadro 97 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 18: Quantos aos riscos fiscais, em que momento vocês entendem que 
deveria ser formada a provisão: 

Quadro 97– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos fiscais 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
EC1 Idem Trabalhista 
EC2 Idem Trabalhista 
EC3 Idem Trabalhista 
EC4 Idem Trabalhista 

 

No Quadro 98 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 20: Havendo depósito administrativo e/ou judicial vocês entendem 
que o risco deve ser provisionado mesmo quando o advogado e/ou especialista 
interno classifica o risco como de “perda provável”? Em caso afirmativo, os 
valores deveriam ser atualizados mensalmente (juros)? 

Quadro 98– Respostas dadas pelos entrevistados sobre depósito administrativo e/ou judicial 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 Sim, não altera a definição entre provisionar ou não. Quanto aos juros 
entendo que devem ser atualizados. 

EC2 
Não altera a necessidade de provisionamento, a norma menciona saída de 
recursos, não importa é um bem, dinheiro, etc., uma coisa é depositar 
outra é perder o processo. Quanto aos juros não questionei.  

EC3 Não questionado. 

EC4 Não. São coisas distintas. O máximo que a empresa poderá pensar é na 
redução de eventuais multas efetuando o depósito.  
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Para este grupo de profissionais as respostas também foram muito semelhantes. Há de 

se ressaltar que não existe norma que discipline a forma para avaliação do risco e do valor, 

mas o que se observa é que o bom senso mais uma vez vem sendo aplicado para estes casos 

de risco. 

 

4.3.4.4 Grupo de Advogados 
No quadro 99 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 12: Em que momento vocês entendem que deveria ser formada a 
provisão do risco trabalhista (Aguardar julgamento em primeira instância para 
avaliar o risco)? 

Quadro 99– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos trabalhistas 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Podemos ter uma reavaliação ao longo do tempo, com o que o fiscal irá 
relatar, o posicionamento do juiz, jurisprudência, produção de provas, 
testemunhas, etc. Desde o início pode ser feita a avaliação. Num primeiro 
momento a avaliação apenas no direito, depois pode ver o que faltou de 
documentos. É uma avaliação provisória. Testemunhal é algo que pode 
ser altamente favorável e dar ganho ao processo ou ser totalmente 
desfavorável, o que faz mudar totalmente a avaliação.  
Na primeira avaliação as provas documentais é bem mais forte e pode até 
derrubar a testemunhal. Por exemplo, podemos citar as agressões verbais 
em que apenas a testemunha poderá relatar os fatos. Por exemplo, a 
pessoa mandava “e-mails”, após o horário de trabalho, do nosso 
escritório. Houve um primeiro alerta para que cumprisse o horário de 
trabalho, principalmente para evitar riscos de horas-extras. Mas podemos 
ter testemunhas que futuramente nos ajudem para provar que embora 
haviam os “e-mails” provando o trabalho após o horário, poderíamos 
tentar nos defender que havíamos alertado a pessoa para ir embora no fim 
do expediente.  

A2 Não me sinto à vontade para responder, não conheço nada do trabalhista 

A3 
Havendo casos análogos há possibilidades de se avaliar o risco desde o 
início do processo. Caso não exista, normalmente a avaliação será 
considerada como possível. 

A4 

Avaliando na visão de um empresário, entendemos que deveria ocorrer 
no momento da existência da lide. Não concordamos com o 
provisionamento apenas quando do trânsito em julgado (claro que nos 
casos em que o risco tenha sido avaliado como de perda provável desde o 
início).  

A5 
No momento que haja conhecimento da mesma, mesmo que seja um 
simples procedimento dos profissionais da empresa que gerem um risco 
legal para a mesma.  

A6 

Preferencialmente entendemos que a avaliação do risco após o 
julgamento em primeira instância é muito mais consistente. Mas nada 
impede que ocorra a avaliação do risco antes desse julgamento, 
considerando os pontos mencionados anteriormente (vide questão 3) 
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No quadro 100 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 13: Como deveria ser apurado o valor do risco trabalhista para fins de 
provisionamento (poderia ser o valor do pedido na reclamação trabalhista ou 
deveria ser, quando possível, uma tabulação dos tipos de pedidos e médias de 
condenações)? 

Quadro 100– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o valor dos riscos trabalhistas 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Informamos o valor envolvido apenas quando o cliente pede, caso contrário 
para nós seria apenas o valor da causa indicado pelo reclamante.  
Mencionei sobre o exemplo da empresa que trabalha com históricos (134 
diferentes tipos de reclamações trabalhistas).  

A2 
Teria que ocorrer o desdobramento do processo e analisar cada componente. 
Exemplo do caso dos taxistas, se há documento dá para defender, se a 
documentação está incompleta já fica mais difícil. 

A3 Não respondida 
A4 Não respondido, o escritório não patrocina causas trabalhistas. 

A5 
Análise individual dos casos e com base no histórico, jurisprudência e 
experiência dos Administradores, definirem o montante do risco, ou dos 
recursos a serem gastos para a conclusão do risco. 

A6 Não respondido 

 

No quadro 101 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 14: E quanto aos riscos cíveis, em que momento vocês entendem que 
deveriam ser provisionados os riscos (aguardam decisão em primeira 
instância)?  

Quadro 101– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos cíveis 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
A1 Mesmo entendimento da questão trabalhista 
A2 Não respondida 
A3 Idem Trabalhista 
A4 Idem Trabalhista 
A5 Idem Trabalhista 
A6 Mesmo entendimento da questão trabalhista 

 

No quadro 102 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 15: Como deveria ser apurado o valor do risco cível para fins de 
provisionamento (valor do pedido ou outro critério)? 
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Quadro 102– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o valor dos riscos cíveis 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Podemos citar um exemplo do risco ambiental, que poderá ser algo em torno de 
R$ 1 e 100 milhões, é muito difícil de se definir.  
Podemos citar que dano moral é algo parecido com batatas fritas, acompanha 
qualquer coisa!!! 
Mas em determinadas situações é possível avaliar a situação e definir o valor a 
ser provisionado.  

A2 Não respondida 

A3 
O valor do pedido é um bom direcional, mas deverá ser avaliado se não há 
exageros no valor, caso afirmativo deverá ser revisto procurando identificar um 
valor mais objetivo. 

A4 Com base na melhor estimativa.  
A5 Idem pergunta 12 
A6 Não respondido 

 

No quadro 103 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 16: Quantos aos riscos fiscais, em que momento vocês entendem que 
deveria ser formada a provisão: 

Quadro 103– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos fiscais 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
A1 Desde o seu nascimento (ou até mesmo quando do conhecimento do caso). 

A2 

Deveria ser provisionado no momento em que nasceu a obrigação, com ou 
sem processo. O administrador deveria conhecer o risco antes de ir ao 
advogado (o especialista interno).  
Um exemplo que podemos citar é o caso dos arquivos eletrônicos da própria 
empresa. Sabendo que vocês não seriam capazes de gerá-los, já deveriam ter 
provisionados os riscos.  

A3 

Insiste muito no sentido que a administração da empresa poderia avaliar o 
momento mais adequado para a formação da provisão. Um processo tem um 
prazo de vida muito longo, desta forma a empresa até poderia criar a 
provisão aos poucos para não afetar significativamente os seus resultados. 

A4 Idem Trabalhista 
A5 Idem Trabalhista 
A6 Não respondido 

 

Não há novidades no posicionamento dos advogados, apenas alguns detalhes 

interessantes que foram lançados durante as entrevistas. Um dos pontos refere-se ao risco que 

existe ao longo do processo em razão dos documentos que são juntados aos autos, das provas 

testemunhais, etc.  

Um ponto interessante foi quanto ao caso dos processos trabalhistas, em que muitas 

vezes os empregados tomam conhecimento previamente da existência de uma perícia e 

acabam “preparando” o local para que o perito realmente identifique uma eventual situação de 
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perigo. Desta forma, um processo que no início teria sido avaliado como de perda remota 

passa a ser de perda provável. Mas esses fatos apenas reforçam que, além da decisão inicial 

entre provisionar ou não o risco, deve ocorrer uma revisão periódica dos riscos, avaliando a 

situação processual.  

Outro ponto de destaque refere-se ao valor da provisão. Um escritório mencionou que 

se a empresa não solicitar uma avaliação efetiva do risco, é lançado o valor do pedido. Este é 

um ponto muito delicado, haja vista que é prática dos advogados que defendem os 

trabalhadores incluir todos os pedidos possíveis e imagináveis na ação inaugural, mas nem 

sempre todos esses pedidos são efetivamente atingidos, inclusive quanto aos valores 

pleiteados. 

 

4.3.4.5 Grupo de Professores 
No quadro 104 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 14: Em que momento vocês entendem que deveria ser formada a 
provisão do risco trabalhista (Aguardar julgamento em primeira instância para 
avaliar o risco)? 

Quadro 104– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos trabalhistas 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 
Podemos ter uma reavaliação ao longo do tempo, com o que o fiscal irá 
relatar, o posicionamento do juiz, jurisprudência, produção de provas, 
testemunhas, etc. 

P2 Antes do julgamento de primeira instância não daria para saber o valor 
envolvido. 

P3 

Preferencialmente entendemos que a avaliação do risco após o 
julgamento em primeira instância é muito mais consistente. Mas nada 
impede que ocorra a avaliação do risco antes desse julgamento, 
considerando os pontos mencionados anteriormente (vide questão 3) 

P4 
No momento que haja conhecimento da mesma, mesmo que seja um 
simples procedimento dos profissionais da empresa que gerem um risco 
legal para a mesma.  

 

No quadro 105 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 15: Como deveria ser apurado o valor do risco trabalhista para fins de 
provisionamento (poderia ser o valor do pedido na reclamação trabalhista ou 
deveria ser, quando possível, uma tabulação dos tipos de pedidos e médias de 
condenações)? 
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Quadro 105– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o valor dos riscos trabalhistas 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 

Informamos o valor envolvido apenas quando o cliente pede, caso 
contrário para nós seria apenas o valor da causa indicado pelo 
reclamante.  
Mencionei sobre o exemplo da empresa que trabalha com históricos (134 
diferentes tipos de reclamações trabalhistas). 

P2 Pelo advogado.  

P3 Ver questão anterior. Mas quanto mais tempo transcorrer o processo 
melhores serão as condições para se avaliar o processo. 

P4 
Análise individual dos casos e com base no histórico, jurisprudência e 
experiência dos Administradores, definirem o montante do risco, ou dos 
recursos a serem gastos para a conclusão do risco. 

 

No quadro 106 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 16: E quanto aos riscos cíveis, em que momento vocês entendem que 
deveriam ser provisionados os riscos (aguardam decisão em primeira instância 
de condenações)? 

Quadro 106– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos cíveis 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
P1 Idem ao trabalhista 
P2 Idem questão trabalhista 
P3 Não respondido. Ver questão trabalhista 
P4 Idem questão trabalhista 

 

No quadro 107 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 17: Como deveria ser apurado o valor do risco cível para fins de 

provisionamento (valor do pedido ou um outro critério)? 

Quadro 107– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o valor dos riscos cíveis 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 

Podemos citar um exemplo do risco ambiental, que poderá ser algo em 
torno de R$ 1 e 100 milhões, é muito difícil de definir.  
Podemos citar que dano moral é algo parecido com batatas fritas, 
acompanha qualquer coisa!!! 
Mas em determinadas situações é possível avaliar a situação e definir o 
valor a ser provisionado 

P2 Idem questão trabalhista 
P3 Não respondido. Ver questão trabalhista 
P4 Idem questão trabalhista 
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No quadro 108 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 18: Quantos aos riscos fiscais, em que momento vocês entendem que 
deveria ser formada a provisão: 

Quadro 108– Respostas dadas pelos entrevistados sobre provisionamento dos riscos fiscais 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 Desde o seu nascimento (ou até mesmo quando do conhecimento do 
caso). 

P2 Quando da execução fiscal 
P3 Não respondido. 
P4 Idem questão trabalhista 

 

No quadro 109 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 20: Havendo depósito administrativo e/ou judicial vocês entendem 

que o risco deve ser provisionado mesmo quando o advogado e/ou especialista 

interno classifica o risco como de “perda provável”? Em caso afirmativo, os 

valores deveriam ser atualizados mensalmente (juros)?  

Quadro 109– Respostas dadas pelos entrevistados sobre depósito administrativo e/ou judicial 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
P1 Não questionado. 

P2 Sim. Quanto à correção do depósito entendo que deve ser feita, mas 
também a do passivo para não criar um desequilíbrio.  

P3 Não respondido. 

P4 
Não, a questão de haver ou não depósito judicial não deve influenciar 
sobre um provisionamento e havendo provisão, a mesma deve ser 
apresentada deduzida do seu respectivo depósito judicial.. 

 

Dois professores mencionaram que durante a vida do processo seria mais interessante 

a avaliação do risco, haja vista que já existiria um posicionamento mais consistente do 

judiciário quanto ao tema. Por outro lado, os outros dois professores mantiveram a mesma 

linha dos demais profissionais.  

Foi interessante observar que os professores acabaram sendo mais receosos em relação 

aos demais profissionais. 
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4.3.4.6 Visão Geral do Grupo 
Em linhas gerais, o grupo foi bem uniforme quanto ao entendimento sobre o momento 

em que deveria ocorrer o provisionamento dos riscos e quanto aos valores a serem 

provisionados. Alguns profissionais entenderam que poderia ser aguardado o julgamento em 

primeira instância para que as informações fossem mais consistentes quanto ao risco e valor 

envolvido, mas este grupo foi a minoria. Vale ressaltar que dois profissionais de empresas e 

dois professores pensaram na mesma linha. 

Entretanto, o grande ponto a ser observado para esses casos é a forma de se apurar os 

valores envolvidos. Se seguíssemos a linha dos normativos brasileiros, o reconhecimento dos 

riscos deveria ocorrer quando os advogados avaliassem as chances de perda como prováveis, 

mas o que efetivamente se adota é o provisionamento independentemente deste julgamento, 

principalmente nas áreas cíveis e trabalhistas, que trabalham com médias históricas de suas 

perdas.  

Mais uma vez é demonstrado que existem lacunas que estão sendo preenchidas com o 

bom senso dos profissionais envolvidos, principalmente em razão de sua alta qualificação. 

Por outro lado, a ausência de normativos sobre este tema provoca um desequilíbrio no 

mercado. Como visto nas respostas anteriores, nem todos os profissionais adotam o mesmo 

raciocínio quando da formação das provisões. Desta forma, se todas as empresas publicassem 

os seus balanços, não existiria a tão desejada equalização das informações, para fins de 

comparação das demonstrações financeiras.  

 

4.3.5 Objetivo Específico 5 
Analisar como a alta administração aceita a necessidade de formação de provisão para 

um risco que teve origem em gestões anteriores (considerando a mudança da jurisprudência 

ou alteração da classificação do risco pelo advogado), e de que maneira tal procedimento 

afetará os resultados sob a sua gestão. 

 

4.3.5.1 Grupo de Empresas 

Este ponto foi debatido apenas perante os profissionais das empresas, face ao fato de 

que o tema seria muito árido para os demais profissionais entrevistados.  

No quadro 110 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  
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• Pergunta 30: Como a alta administração aceita a necessidade de formação de 
provisão para um risco que teve origem em gestões anteriores (em razão da 
mudança da jurisprudência ou alteração da classificação do risco pelo 
advogado), em razão de que tal procedimento afetará os resultados sob a sua 
gestão? 

Quadro 110– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o comportamento da alta administração 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

E1 

Como em qualquer outra empresa, não irá gostar da situação. Vale 
ressaltar que isso ocorre mais com empresas multinacionais, em que há 
mudança da alta cúpula a cada três anos (em média). Isto não ocorre com 
empresas brasileiras que normalmente são familiares.  

E2 Não é fácil, mas sempre com uma boa explicação e argumentações 
lógicas acaba sendo mais fácil.  

E3 

Nunca tive problemas internamente com este ponto. Estas reuniões que 
eu tenho (que eram mensais e depois viraram semestrais) me traz muita 
tranqüilidade com esta matéria. Não há discordância quando eu digo que 
tem que ser provisionado. Não há aquelas famosas perguntas de quem é o 
culpado. Em casos de erros graves, absurdos, existe um questionamento 
sobre o que está sendo realizado preventivamente.  

E4 

Sempre é muito desgastante. Depende muito do atual gestor, mas nunca é 
fácil ter que afetar os seus resultados. Houve uma oportunidade que a 
provisão foi formada lá na matriz para não afetar a performance do 
Brasil. Quando possível há consenso entre as partes (matriz e filial). 
Deram um exemplo que é adotado internamente na empresa “o efeito 
bumerangue”, em razão de que um tema é lançado hoje e retorna num 
futuro em que ninguém consegue definir, mas quando retorna vem com 
muita força e atinge os futuros administradores em cheio. Muito 
interessante este termo.  

E5 

A nossa atual administração não aceita formação nem reversão de 
provisões. Tudo é muito questionado.  
Também estão muito preocupados com os critérios de provisionamento 
adotados pela empresa (até pelos recentes efeitos ocorridos com a nossa 
matriz). Estão querendo entender os detalhes. 
Não querem surpresas, eles possuem medo disso e, como já dito, tanto 
para melhorar como para piorar os resultados.  

E6 Aceita normalmente. 

E7 

Eles estão confortáveis quanto a isso. Já conhecem o nosso sistema. Mas 
também recebem relatórios frequentemente para demonstrar o montante 
que temos em discussão. Eles também não gostam de surpresas.  
Se eu não dei notícia antes do risco é complicado, mas se eu havia 
avisado... 

E8 
A alta administração apenas quer saber se os problemas foram 
regularizados e se houve alguma negligência no passado. Não havendo 
problemas desta natureza, aceitam o efeito em resultado. 

E9 Alta administração é familiar, acredito não aplicável 
 

Embora as respostas tenham sido divididas, quatro profissionais relataram que não 

possuem problemas, outros quatro, que não é fácil, e apenas um julga que não teria problema, 

em razão de a empresa ser familiar; o ponto possibilitou boas reflexões durante as entrevistas.  
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Um ponto que é interessante destacar é a rotatividade da alta administração. Exceto 

por uma empresa, a maioria possui uma mudança de sua estrutura de Presidência e Diretoria a 

cada quatro anos. Por outro lado, os profissionais mais técnicos continuam durante vários 

anos, em alguns casos, décadas. Desta forma, se um risco não é provisionado durante uma 

determinada gestão, mas deverá ser realizado durante a próxima, muitas vezes o profissional 

técnico que irá explicar os fatos é o mesmo da gestão anterior e, como não poderia ser 

diferente, sempre há um questionamento da nova diretoria sobre o motivo pelo qual aquele 

risco não estava provisionado.  

Outra observação mencionada ao longo das entrevistas é que a nova gestão sempre 

quer saber se existem riscos para serem reportados e registrados contabilmente. Este 

procedimento é adotado com a finalidade de se “limpar” desde o início “as gavetas”, inclusive 

para que a culpa recaia na gestão anterior.  

A conclusão para este ponto é que, quando há rotatividade na alta administração, o 

problema em se aceitar erros do passado é mais difícil. Um dos entrevistados fez uma 

consideração bem interessante, dizendo que quem deixa de fazer determinada provisão no 

momento certo, aquela atitude toma efeito como um bumerangue, voltando muito mais rápido 

e forte contra a própria pessoa.  

 

4.3.6 Objetivo Específico 6 
Avaliar o posicionamento dos profissionais quanto a necessidade de publicação dos 

riscos classificados como de perda possível e provável pelos advogados, bem como a 

utilização dessas publicações no judiciário; 

 

4.3.6.1 Grupo de Empresas 
Nos próximos quadros serão apresentadas as respostas dos profissionais relacionadas 

com os efeitos na divulgação dos riscos pela empresas. Embora nem todas as empresas 

fossem de capital aberto, o tema não foi prejudicado, principalmente pela facilidade em se 

avaliar a situação proposta em cada questionamento. Com este grupo de questões, foi possível 

compreender como cada profissional encarou a situação proposta, colocando-se na situação 

do empresário, do advogado, do juiz e do seu oponente na demanda judicial.  

No quadro 111 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  
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• Pergunta 32: Vocês concordam com a obrigatoriedade de se publicar todos os 
riscos classificados como de “perda possível” e de “perda provável”, quando 
da divulgação das demonstrações financeiras? 

Quadro 111– Respostas dadas pelos entrevistados sobre publicação dos riscos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

E1 
O Brasil não está preparado para este tipo de situação. Tal publicidade 
que é até louvável na visão dos investidores poderá ser prejudicial para a 
própria empresa. 

E2 

Sim, pois para a sociedade é muito importante ter conhecimento de tais 
informações, ter a transparência nas Demonstrações Financeiras. 
Também devemos var sob a ótica da Governança Corporativa. É uma 
regra do Bem. 

E3 
De maneira nenhuma. Isso afeta a concorrência entre as empresas, 
principalmente no caso de questões que envolvam o fisco. É um exagero 
da lei.  

E4 Por serem Ltda.  não realizaram um estudo mais detalhado. Num 
primeiro momento também não concordam com este tipo de informação. 

E5 

Para os riscos classificados como de perda provável sim. Esta informação 
é muito importante para o investidor. Veja o que aconteceu recentemente 
no mercado de ações.  
Já para os casos de possível perda entendo que apenas para a situação de 
materialidade.  
Para nós, o critério de materialidade (para os casos de possível) seriam 
aqueles em que a decisão do processo poderia mudar a situação da 
empresa, como por exemplo, invertendo os lucros do período para 
prejuízos ou vice-versa.  

E6  Sim. 

E7 
Do ponto de vista contábil. Nota Mauro: Aqui eu acho que faltou um 
pouco de conhecimento dele para avaliar a situação. Não senti segurança 
na resposta do entrevistado.  

E8 

Concordo, mas não tão aberto. Em nossa empresa procuramos apenas 
mencionar os valores provisionados por grupo (tributário, cível e 
trabalhista) sem detalhar cada caso. Entendo que existem formas e 
formas de se comunicar um determinado fato ao mercado. Quanto for 
maior o risco maior deverá ser o detalhamento.  

E9 sim, é uma melhor informação aos steakholder 

 

No quadro 112 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 33: Vocês entendem que tal publicação poderia ser utilizada pela 
parte contrária para influenciar o julgamento do processo, repassando tal 
informação para o juiz? 
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Quadro 112– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a utilização da informação pela parte contrária 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Com certeza 

E2 Mesmo que seja apresentada, demonstrando ao juiz que são regras 
contábeis, isso poderia ser relevado por ele. 

E3 
Acho que não, o nosso judiciário não está preparado, tão sofisticado, para 
receber este tipo de informação. Não entenderão nada. Repito que tudo 
isso é um absurdo. 

E4 Sim. Provavelmente irá forçar um acordo entre as partes. 

E5 

Concordo com o risco de influenciar, mas seria uma falta de ética do 
advogado, pois isto é uma regra contábil.  
Reportar o risco é uma obrigação legal.  
O juiz deve julgar com base em sua convicção e não com base em tais 
informações.  
Por outro lado, sabemos que isto poderá causar alguma influência 
negativa.  

E6 Não. 

E7 Num primeiro momento não. Nota Mauro: Após eu citar exemplos ele 
disse que sim, pois formaria prova contra nós. 

E8 Sim. Este é um ponto de preocupação em relação a este tipo de 
detalhamento na publicação. 

E9 Apenas divulgamos principais causas tributárias, que são todas contra a 
União 

 

No quadro 113 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 34: Vocês entendem que a divulgação detalhada dos casos 
provisionados (classificados como de perda provável) possa influenciar 
negativamente o julgamento do processo em curso (informação para o 
judiciário)? 

Quadro 113– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o comportamento do juiz  

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Com certeza. 

E2 Idem anterior, ou seja, mesmo que seja apresentada, demonstrando ao juiz 
que são regras contábeis, isso poderia ser relevado por ele. 

E3 

Não. Não podemos misturar um critério contábil com este tipo de 
informação. Acredito que se um advogado utilizar tal informação, a outra 
parte poderá se defender explicando que são regras para atender a 
contabilidade. 

E4 Sim 

E5 

Como antes mencionado, não deveria, mas pode até acontecer, repito que é 
uma falta de ética do advogado que levou isto ao conhecimento do juiz, bem 
como que ele não entende os motivos e as regras contábeis.   
Se eu comprar uma ação nos EUA, eu quero ter certeza que os 
administradores estão tomando cuidados para preservar os seus resultados. 
Ter cautelas evita perdas para os investidores. 
Temos que ter transparência para o Investidor. 
Eu sou um investidor da Vale e da Petrobras e confesso que os reports são 
muito fracos, mas os valores dessas empresas no mercado estão aquém ao 

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
real valor da empresa.  
Falta mais Governança Corporativa, pois com isso evitariam manipulação 
dos resultados.  
A SOX fez com que a empresa criasse inúmeros controles, que aqui no 
Brasil estamos seguindo rigorosamente.  

E6 Não. 

E7 
Não vejo essa possibilidade. (citei o caso Bresser para ajudar na resposta). 
Ele completou dizendo que como já há forte jurisprudência, não seria 
novidade o provisionamento e isso ser de conhecimento dos advogados. 

E8 Sim. 
E9 no nosso caso não, só tributário 

 

No quadro 114 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 35: Se o advogado classificar o risco como de “perda provável” vocês 
costumam solicitar parecer de outro escritório de advocacia? Caso negativo, 
vocês não estariam sendo negligentes por não procurar, em outros escritórios, 
melhores possibilidades de administração do processo? 

Quadro 114– Respostas dadas pelos entrevistados sobre parecer de outro escritório de advocacia 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

E1 Ponto muito delicado. Em tese realmente eu deveria procurar outro 
escritório que pudesse me dar mais confiança na condução do processo.  

E2 Apenas em casos complexos, até pelo dever de cautela: custo “x” 
benefício. 

E3 

Quando desde o início o advogado diz que a perda é provável eu já 
procuro pagar e não discutir. Porque vamos pagar honorários para perder 
lá na frente. Por outro lado, podemos avaliar do ponto de vista estratégico 
da empresa, em razão de necessidade de caixa, etc.  
Atualmente temos a situação da CIDE. Antigamente os advogados 
diagnosticavam que as chances eram muito boas, mas agora eles 
mencionam que acham que vamos perder.  

E4 

Apenas nos casos significativos. Já ocorreram situações de terem que 
solicitar mais de 3 pareceres para justificar o não provisionamento.  
Um exemplo é o famoso crédito prêmio exportação. 
Concordam com o problema de continuarem com um advogado que 
classifica o risco como de perda provável.  

E5 Apenas se for divergente das classificações internas, realizadas pelos 
nossos especialistas, como já dito anteriormente. 

E6 Não, o profissional é responsável pelo andamento do caso. 

E7 

Não. Em primeiro lugar temos que separar os processos de massa que 
estão ajuizados, estes nós não temos muito o que fazer, já existem um 
certo padrão para defesa, incluindo os casos de planos econômicos. Já os 
casos que envolvem temas mais preocupantes, nós já encaminhamos para 
os bons escritórios, quando passamos o processo já solicitamos uma 
avaliação do risco e confrontamos com os nossos entendimentos internos 
(especialistas). Se necessário, pedimos mais detalhamento para justificar 
o seu entendimento (advogado).  
Já ocorreram processos em que nós nos declinamos para efetuar um 

(Conclusão) 

(Continua) 



171 
 

 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
acordo, mas o advogado insistiu que não, pois ele acreditava em sua tese.  
Quando não há um consenso, normalmente deixamos como o risco de 
perda “possível”.  

E8 

Num primeiro momento procuramos entender os motivos do julgamento 
como de perda provável. Se nós não concordarmos então tentaremos 
debater o assunto com ele. Se mesmo assim ele não concordar com o 
nosso posicionamento (sabendo que existe jurisprudência a nosso favor), 
neste momento avaliamos a possibilidade de se procurar outro escritório.  
Como mencionado anteriormente, já mudamos de escritório porque ele 
não quis avaliar o risco.  

E9 Não, pois o que vale é opinião dos advogados internos 

 

No quadro 115 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 36: Você sabia que existe uma multa passível de aplicação pelo juiz, 
para os casos em que o advogado insiste na condução de um processo em que 
não existe perspectiva de êxito?  

Quadro 115– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a multa processual 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
E1 Sim. Ponto também delicado 

E2 

Sim.  
Mas também devemos avaliar situações em que a empresa possui 
interesse em manter o processo em andamento. Outras vezes o advogado 
acaba assumindo um papel de gestor para ajudara a empresa em seu fluxo 
de caixa.  
Empurrar um processo é a regra do jogo. Por exemplo, podemos citar as 
regras de uma partida de futebol, em que um jogar poderá dar um 
carrinho em seu adversário para tentar segurar a partida, mesmo que 
venha a ser expulso.  
O advogado sempre procurará agir no interesse de seu cliente.  

E3 

Sim. Mas pela nossa constituição todos possuem direito de ir ao 
judiciário para questionar qualquer matéria. Nós temos a nossa convicção 
e temos que ir atrás dela.  
Por outro lado, não podemos de deixar de lembrar das nossas anistias. 
Temos que também pensar no caixa da empresa, muitas vezes a intenção 
é empurrar o tema para ter um melhor momento da empresa e efetuar o 
pagamento.  
Temos que ter uma avaliação interna muito criteriosa.  

E4 Sim 

E5 

Sim. Mas acredito que apenas seria aplicada para os casos em que 
existiriam 100% de probabilidades de perda do caso. 
Mas temos que lembrar das questões de mudanças de jurisprudências, da 
situação processual, uma questão de prova que poderá alterar a decisão, 
etc.  
Entendo que classificar como litigância de má fé e de procrastinação 
apenas seria aplicada para os casos em que temos 100% de certeza que a 
tese é desfavorável. 
Temos que lembrar que um advogado sempre está defendendo um ponto 
de vista pessoal, uma tese que ele acredita nela, às vezes apenas ele, mas 

(Conclusão) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
esta é a função do advogado.  

E6 Sim. 

E7 

Sim.  
Mas mesmo quando eu tenho um processo com estimativa de perda 
provável não quer dizer que eu tenha 100% de certeza que irei perder.  
Entendo que a procrastinação seria mais um subterfúgio, não teria mérito 
sendo discutido. 
É diferente da situação em que eu vejo possibilidades de reverter, tem 
que haver o bom senso do advogado.  
Outra coisa é entrar com Embargos apenas para prolongar o julgamento.  
Por exemplo, temos os processos dos Planos Econômicos, não foi o 
Banco quem deu origem, mas o judiciário não conseguiu entender o que 
aconteceu.  
Quando se continua com a ação é porque existe um inconformismo, um 
custo operacional e político. 

E8 Não. Até anotou os dispositivos legais sobre o tema. 
E9 Não. 

No quadro 116 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 37: A instabilidade do nosso judiciário contribui para a manutenção 
de um processo cujas chances de êxito são avaliadas como “remota” (perda 
provável)? 

Quadro 116 – Respostas dadas pelos entrevistados sobre a instabilidade do judiciário 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

E1 

Com certeza. Outro ponto relevante é a demora nos julgamentos. O 
tempo pode transformar as decisões e o comportamento do judiciário. 
Temos ainda o 5º poder que atualmente é exercido pelo Ministério 
Público. São Bacharéis que normalmente não conhecem muito dos 
assuntos, mas estão se envolvendo em tudo que é assunto. Por exemplo, 
estão determinando que o jovem aprendiz no posto de Montador deverá 
possuir um treinamento. É como um cego de nascença tentar descrever 
um elefante apalpando as suas partes, é um desastre.  

E2 Temos problemas de regionalismo, STF com componentes políticos, 
diferenças nos regimentos internos dos Tribunais, etc. 

E3 Sim, podemos dar como exemplo o caso do crédito prêmio do IPI 

E4 

Com certeza. Este é um dos motivos pelo qual a empresa sempre procura 
continuar com as discussões judiciais sobre processos, principalmente na 
área tributária, pois sempre poderá aparecer uma anistia

Novamente citaram o caso do crédito prêmio do IPI 

 para reduzir o 
impacto dentro da empresa.  

E5 

Também temos que pensar que existe uma mudança do comportamento 
da sociedade, há uma constante mutação. 
Podemos citar os casos dos processos de Descontos Incondicionais, em 
que o governo está perdendo a tese, mas continuam com a discussão.  
Também temos muita instabilidade dos nossos tributos, como por 
exemplo,  o caso do PIS/COFINS, quando estamos nos acostumando 
com determinada regra, vem o governo e muda tudo.   
Temos ainda o exemplo do ICMS-ST, sobre o ressarcimento, em que até 
existia uma lei paulista dizendo que o ressarcimento seria lícito e depois 

(Conclusão) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  

o judiciário decidiu pela sua impossibilidade.  
E6 Não. 

E7 
Pode ser. Uma boa parte dos nossos magistrados era contra a súmula 
vinculante, pois preferiam que as matérias fossem discutidas e revistos os 
posicionamentos. Mas agora a situação mudou.  

E8 Acredito que sim. Nota Mauro: Pelo visto eles não avaliaram a situação 
por este ângulo.  

E9 Não me parece o caso.   
 

Esse foi um ponto bem discutido durante as entrevistas. As perguntas eram colocadas 

na medida em que o tema aprofundava. Como não conheciam previamente o questionário, aos 

poucos os entrevistados entendiam a lógica do raciocínio e, em alguns casos, provocou uma 

reflexão e revisão do posicionamento.  

Procuraram diferenciar contabilidade do judiciário, querendo demonstrar que um tema 

não poderia ser afetado pelo outro, muitas vezes apelando para o lado técnico contábil.  

O resultado ficou um pouco mais pendente para o sentido de que as publicações não 

trariam problemas para as empresas, mas, mesmo assim, o tema deixou os profissionais 

inseguros em relação a essa transparência para o mercado.  

Aliás, o argumento de que o investidor deve ter conhecimento sobre as reais condições 

da empresa foi o ponto que foi ressaltado por vários profissionais.  

 

4.3.6.2 Grupo de Auditorias 
No quadro 117 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 24: Vocês concordam com a obrigatoriedade de se publicar todos os 
riscos classificados como de “perda possível” e de “perda provável”, quando 
da divulgação das demonstrações financeiras? 

Quadro 117– Respostas dadas pelos entrevistados sobre publicação dos riscos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
AU1 Pensando como investidor sim, mas como empresário não, seria péssimo. 

AU2 

Quando há a classificação como possível nós concordamos. No início da 
aplicação da norma, as empresas estavam divulgando muitos detalhes dos 
processos, hoje já estão reduzindo e está ficando mais confortável o que 
está sendo publicado (migrando para algo mais resumido). 

AU3 

Sim, a perda provável estará contabilizada e a divulgação da perda 
possível fornece uma informação importante aos usuários das 
demonstrações contábeis.  
Mas temos exemplos de casos em que não houve a publicação e a 
informação foi encaminhada diretamente para a CVM justificando os 
motivos.  

(Conclusão) 
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No quadro 118 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 25: Vocês entendem que tal publicação poderia ser utilizada pela 
parte contrária para influenciar o julgamento do processo, repassando tal 
informação para o juiz? 

Quadro 118– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o comportamento do juiz 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Sim. Temos conhecimento de um processo em que duas empresas 
estavam debatendo o tema no judiciário. Uma tomou conhecimento do 
risco avaliado pela outra e conseguiu influenciar a decisão judicial, pelo 
fato de que teria ocorrido o provisionamento em razão da classificação 
como de risco provável. 

AU2 

Sim. Nos EUA existem exemplos de situações como essa. 
Há conhecimento de casos em que o profissional é professor de 
universidades e atuou como “expert” (perito) em determinado processo e 
o seu conhecimento acabou sendo utilizado no processo.  

AU3 Não, dado que a informação segue critérios contábeis 

 

No quadro 119 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 27: Qual a opinião de vocês sobre os casos em que o seu cliente 
possui uma avaliação do processo como de “perda provável” (ele teria que 
procurar outro advogado)? 

Quadro 119– Respostas dadas pelos entrevistados sobre parecer de outro escritório de advocacia 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Não. Temos que avaliar todos os componentes da situação. Podemos até 
citar o próprio caso da EMPRESA em que o advogado externo havia 
considerado como de difícil ganho (perda provável) o caso de omissão de 
receita e, após a nossa perícia, conseguimos demonstrar que não teria 
ocorrido tal omissão.  
Também devemos pensar em casos de parcelamento como o de agora. A 
manutenção do processo possibilita este tipo de aproveitamento, além da 
instabilidade do nosso judiciário.  

AU2 Apenas nos casos em que o próprio cliente discorda da opinião do 
advogado e está numa posição desconfortável. 

AU3 Não, pois existem variáveis cujo advogado não possui controle. 

 

No quadro 120 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 28: Você sabia que existe uma multa passível de aplicação pelo juiz, 
para os casos em que o advogado insiste na condução de um processo em que 
não existe perspectiva de êxito?  
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Quadro 120– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a multa processual 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Claro que temos conhecimento. É muito constrangedor para todos. No 
Brasil temos um clima de insegurança. Podemos citar o caso da Cofins 
para as sociedades civis, em que às vezes é julgado favorável (as 
empresas não são contribuintes) e outras vezes desfavorável.  

AU2 

Temos que avaliar vários pontos da empresa. Se pensarmos em termos de 
fluxo de caixa, a manutenção de um processo (postergando o seu 
pagamento) é interessante. Infelizmente é a realidade brasileira. Também 
temos toda a morosidade do nosso judiciário. Além do mais, a outra parte 
poderá cometer alguma falha processual e você ganha o processo 
(lembrar do efeito da CSLL mencionado nas respostas anteriores).  

AU3 
Sim, assim como o inverso, em casos em que o juiz prejudica uma das 
partes em discordância ao código de processo civil, cabendo ao Conselho 
Nacional de Justiça uma decisão. 

 

No quadro 121 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 29: Vocês acreditam que a instabilidade do nosso judiciário contribui 
para a manutenção de um processo cujas chances de êxito são avaliadas como 
“remota” (perda provável)? 

Quadro 121– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a instabilidade do judiciário 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
AU1 Já respondido na pergunta anterior. 

AU2 

Também devemos lembrar-nos dos casos de anistia. 
Considerando o princípio Republicano, nós estamos dentro do que a 
constituição permite. Temos muitas leis mal feitas, mal redigidas, 
redigidas por motivação política, o que as tornam muito frágeis e 
permitem a sua discussão judicial.  

AU3 Sim 

 

O posicionamento dos profissionais das auditorias seguiu a mesma linha dos 

profissionais das empresas.  

 

4.3.6.3 Grupo de Órgãos Reguladores e Entidades de Classe 
No quadro 122 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 23: Vocês concordam com a obrigatoriedade de se publicar todos os 
riscos classificados como de “perda possível” e de “perda provável”, quando 
da divulgação das demonstrações financeiras? 
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Quadro 122– Respostas dadas pelos entrevistados sobre publicação dos riscos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 
Entendo que deve abrir tudo o que julgar relevante (princípio precede), 
inclusive no caso de ativos. Também concordo com a explicação dos casos 
de natureza cível. 

EC2 Concordo. 

EC3 

Foi uma certa novidade para eles. Não sabiam que os riscos de empresas 
abertas são publicados. Depois esbarraram no aspecto de sigilo da profissão 
contábil e ficaram um pouco confusos com o questionamento. Após realizar 
a próxima pergunta para ajudar é que passaram a entender melhor essa 
lógica.  
Chegaram a entender que até seria interessante a sua publicação, para ajudar 
os investidores. Um dos entrevistados mencionou sobre exemplos de o 
advogado poder ajudar os dois lados de uma situação. O outro entrevistado  
citou o caso de um contrato que celebraram sobre aluguel.  

EC4 Sim 

 

No quadro 123 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 24: Vocês entendem que tal publicação poderia ser utilizada pela 
parte contrária para influenciar o julgamento do processo, repassando tal 
informação para o juiz? 

Quadro 123– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o comportamento do juiz 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 

Primeiro ponto: O risco sempre existirá. A abertura não deveria ter esse 
efeito. Mas se a empresa possui apenas um processo, por exemplo na 
área cível, é algo que poderá ocorrer. 
O segundo ponto que temos que avaliar é a necessidade da transparência.  
Custo a acreditar que o juiz poderia fundamentar a sua decisão com tal 
informação.  

EC2 
Não havia pensado nisso. Também entendo que o juiz não conseguirá 
entender que isto é apenas uma norma contábil que procura resguardar a 
sociedade. É um ponto bem interessante. 

EC3 Nesse momento já começaram a entender melhor o que era a situação. 
Avaliaram que seria possível ocorrer a influência do juiz.  

EC4 Acredito que sim.  

 

No quadro 124 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 25: Se o advogado classificar o risco como de “perda provável” vocês 
entendem que a empresa deveria procurar a opinião de outro advogado? Caso 
negativo, a empresa não estaria sendo negligente por não procurar, em outros 
escritórios, melhores possibilidades de administração do processo? 
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Quadro 124– Respostas dadas pelos entrevistados sobre parecer de outro escritório de advocacia 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 

Isso independe da posição remoto, possível, mas sim da sua confiança no 
profissional. Dou como exemplo uma pessoa com câncer que procura um 
médico, mas ele é “picareta”, há necessidade de uma segunda opinião. 
Ou até mesmo em linha jurídica, posso contratar um profissional errado, 
como por exemplo, querer utilizar o Levy Salomão em vez do Braga 
Marafon para debater temas tributários, claro que a credibilidade em 
matéria tributária será mais importante, mas os dois profissionais são 
muito bons, respeitando a especialidade. 

EC2 
Acho que não deveríamos entender que a classificação do risco como de 
perda provável seria algo tão severo. Deveria ser encarado como uma 
tendência. 

EC3 

Também não haviam pensado nisso (aparentemente), pois houve alguns 
momentos em que ele deu o entender que possuem dúvidas quando 
classificam o risco como provável. A empresa tem o direito em solicitar 
uma segunda opinião, mas o Entrevistado mencionou que a empresa 
poderia contratar o outro advogado também.  
Poderia desencadear uma certa briga no mercado para se administrar 
processos em escritórios que avaliassem o risco sempre como possível.  
O Entrevistado mencionou que se o processo fosse de US$ 8 milhões, ele 
pensaria bastante antes de classificar o risco como possível.  

EC4 Apenas se a empresa entender que precisa confirmar o fundamento. 

 

No quadro 125 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 26: Você sabia que existe uma multa passível de aplicação pelo juiz, 
para os casos em que o advogado insiste na condução de um processo em que 
não existe perspectiva de êxito?  

Quadro 125– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a multa processual 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 

Sim. Dou como exemplo o nosso próprio escritório que está discutindo o 
PIS/COFINS sobre receitas de empresas de sociedade civil. O tema era 
interessante, mas agora já temos o posicionamento do fisco,que é 
contrário, porque continuaremos com este tipo de ação? Aqui acho que 
poderia ser discutido eventuais multas. Já para o crédito Presumido, a 
mudança do comportamento do judiciário foi mais recente. 

EC2 Sim. 

EC3 

Sim. Mas sempre dá uma esperança que permite que o advogado 
mantenha um processo em andamento. Sempre estamos na busca de uma 
melhor verdade. Citou como exemplo o caso em que houve a juntada de 
uma cópia de guia do recolhimento das custas de um determinado 
processo. Isso fez com que perdessem o processo por este motivo. 
Entraram com vários recursos e até outro processo e, finalmente, 
conseguiram segurar o prosseguimento da execução de sentença, mas até 
um tempo atrás estavam classificando o risco como de perda provável 
(antes era remota e agora está indo para o possível). 

EC4 São coisas distintas. Acredito que até exista situações em que o juiz fica 
tentado a aplicar a multa, mas são casos isolados.  
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No quadro 126 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 27: Vocês acreditam que a instabilidade do nosso judiciário contribui 
para a manutenção de um processo cujas chances de êxito são avaliadas como 
“remota” (perda provável)? 

Quadro 126– Respostas dadas pelos entrevistados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
EC1 Com certeza. 
EC2 Não houve uma resposta efetiva, mas deu o entender que sim. 

EC3 Sim, mas não com muita convicção, acredito que até por estar mais 
envolvido na área cível. 

EC4 Sim. Conheço uma pessoa que sempre recorre de todos os autos de 
infração aguardando uma anistia.  

 

As entidades de classe foram um pouco mais incisivas no sentido de que as empresas 

realmente devem publicar os seus balanços com os detalhamentos dos riscos possíveis e 

prováveis. Um dos entrevistados até lamentou que, com a publicação da Lei 11.638/07, essa 

obrigatoriedade não se estendeu para as empresas limitadas de grande porte.  

Dois entrevistados não haviam analisado a possibilidade de tal informação ser 

repassada para o judiciário e influenciar o julgamento do caso. Ficaram surpresos com tal 

possibilidade. Claro que também não haviam avaliado o ponto de que a parte contrária 

poderia ter este tipo de informação.  

Sobre a necessidade de se consultar outro advogado, o entendimento dos profissionais 

foi no sentido de que isso apenas deveria ocorrer se houvesse dúvidas quanto ao 

posicionamento do escritório de advocacia.  

 

4.3.6.4 Grupo de Advogados 
 

No quadro 127 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 18: Vocês concordam com a obrigatoriedade de se publicar todos os 
riscos classificados como de “perda possível” e de “perda provável”, quando 
da divulgação das demonstrações financeiras? 
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Quadro 127– Respostas dadas pelos entrevistados sobre publicação dos riscos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Concordamos com a publicação dos valores dos riscos para preservar o 
investidor. Portanto isso realmente deve ser feito.  
Devemos entender que o administrador, gerente, etc., devem opinar sobre 
a saúde financeira da empresa e divulgar e demonstrar as suas ações.  
Mas não concordamos com a divulgação dos detalhes da ação.   

A2 

Concordo porque ela não expõe o nome do advogado. Caso contrário 
viraria uma propaganda que é impedida pelo Código de Ética do 
Advogado. Se isso acontecesse, muitos clientes procurariam os 
advogados em que patrocinam determinada ação de uma empresa. 

A3 

É uma mera probabilidade de risco. Entendo que a empresa que 
provisiona os riscos e os divulga está sendo conservadora em seus 
critérios e não poderia ser condenada por isso. O maior problema é dar 
divulgação dos riscos que não possuem processos em curso, a parte 
contrária poderia ser alertada para que iniciasse a demanda. É dar uma 
“arma” para o credor. 

A4 Não questionado. 

A5 

Sim, a perda provável estará contabilizada e a divulgação da perda 
possível fornece uma informação importante aos usuários das 
demonstrações contábeis.  
Já presenciei empresa que foi altamente prejudicada em razão do 
provisionamento de valores em razão do risco avaliado no processo. Não 
conseguia créditos nos Bancos e amargou com esta situação até a decisão 
final do processo (e ganhou),mas por infelicidade, assim que acabou este 
caso houve uma nova fiscalização com outra autuação. Fica muito difícil 
a vida do empresário nestas situações.  

A6 É muito delicada esta situação. O Brasil não está preparado para este tipo 
de situação, principalmente na área tributária.  

 

No quadro 128 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 19: Vocês entendem que tal publicação poderia ser utilizada pela 
parte contrária, repassando tal informação para o juiz, para influenciar o 
julgamento do processo? 

Quadro 128– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o comportamento do juiz 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

A rigor o judiciário não poderia ser influenciado, deveria estar vinculado 
à decisão. Mesmo assim tem que terá sua convicção para fins de 
julgamento.  
O juiz de primeira instância talvez possa ser influenciado por este tipo de 
informação, mas os desembargadores não. É possível, mas não é 
provável.  

A2 Apenas o mau juiz utilizaria tais informações. 

A3 

Sim, mas se eu fosse o juiz não utilizaria tal informação para influenciar 
a minha decisão no processo. Entenderia que a empresa teria sido 
conservadora em seu posicionamento quanto a matéria. O que vale são os 
documentos de prova ou as argumentações existentes no processo. 

A4 Talvez sim, talvez não. Entre os três entrevistados houve uma certa 

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
divisão no posicionamento, principalmente por possuírem ações apenas 
contra o fisco. 

A5 Não, dado que a informação segue critérios contábeis 

A6 
Neste momento um dos entrevistados deu uma risada dando o entender 
que realmente utilizaria tal informação. Outro advogado redirecionou o 
tema para outro campo. Tudo leva a crer que realmente utilizariam. 

 

No quadro 129 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 20: Se vocês possuíssem tal informação, vocês incluiriam no 

processo para provocar uma decisão mais rápida do juiz, face ao fato de que a 

parte contrária já teria provisionado o risco como de “perda provável”? 

Quadro 129– Respostas dadas pelos entrevistados sobre informação ao juiz 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Acho que não, mas..... É um indício do que poderá acontecer. Somos 
formalistas em termos de direito, sendo lícito, ético até seria útil levar tal 
informação, mas... 
Poderá ser defendido que a empresa é séria com os seus investidores.  

A2 

Não levaria. Mas aqui eu estou procurando ser coerente com toda a minha 
linha de raciocínio na qual estou adotando quando respondo a suas 
perguntas. Nota do Mauro: aqui deu o entender que ele poderia mudar de 
opinião em um caso concreto. 

A3 
Aparentemente não respondeu esta pergunta, mas voltou a afirmar que se 
fosse juiz não utilizaria tal informação, pois viria a empresa com “bons 
olhos” 

A4 Continuaram em dúvida. 
A5 Não respondido 
A6 Vide resposta anterior. Tudo indica que sim. 

 

No quadro 130 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 21: Se vocês classificarem o risco como de “perda provável” vocês 
não teriam receio de que a empresa procurasse a opinião de um outro advogado 
para patrocinar a causa, em razão de vocês não acreditarem no êxito da 
demanda? 

 

 

 

 

(Conclusão) 
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Quadro 130– Respostas dadas pelos entrevistados sobre parecer de outro escritório de advocacia 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Não. Se ele fizer isso deverá retornar no futuro. Já ocorreu isso. O 
escritório procura ser o mais honesto com a avaliação. São advogados de 
empresas e não de casos. São francos. Se procurar outro é uma pena, 
lamentável e pode ter outros interesses por trás da situação.  
A nossa opinião é como a de um médico para um paciente. Embora o 
diagnóstico seja negativo, procuraremos fazer o melhor por ele.  
Quem faz isso esta olhando/procurando coisas erradas. Já presenciaram 
mais de uma vez isso, pessoas passaram (trocadas em seus cargos dentro 
da empresa) e o processo acabou voltando para o escritório.  
Pessoas no passado queriam para fins pessoais (fonte para o auditor 
decidir) 
Ex.: Executivo arrojado, quando toma o Auto de infração ficam numa 
situação ruim.Vem aqui dizer que vai ganhar é que a concordância do 
escritório. Depois se assustam com o problema de ter 100% do valor do 
crédito cobrado, mais uma multa elevada e juros de mora.  
Tamanho do escritório é igual a credibilidade que se tem no mercado.  
Temos outro exemplo de um Presidente e um Diretor Financeiro que 
vendeu lá fora um ganho de uma determinada causa. Além disso 
negociaram honorários ad exitum quando da decisão de primeira 
instância. Depois foi descoberto que a decisão era falsa e que o advogado 
sumiu. Foi bem complicado a situação da empresa.  

A2 

Sim. Mas ter mais conhecimento da empresa irá fazer com que a 
avaliação seja melhor.  
Por exemplo, eu já sei que a EMPRESA tem muitos problemas com os 
seus documentos. Isso facilita o meu julgamento e até mesmo os 
encaminhamentos que eu dou nos processos.  
Não temos avaliações diferentes sobre casos iguais, mas cada caso é 
avaliado individualmente. Em regra a avaliação é feita na hora sem saber 
qual teria sido a avaliação anterior. Depois comparamos e vemos se 
temos consistência. Caso negativo, revemos o caso.  

A3 
Não, estamos sendo realistas. Não somos aventureiros. Há precedentes 
ou então péssimas perspectivas de êxito. Este tipo de avaliação refere-se 
a chances de se ganhar a ação e não no trabalho do advogado. 

A4 

Não. Eles não possuem receio em colocar provável, principalmente 
havendo jurisprudência sobre a matéria. Já receberam pressões dos 
clientes, mas a opinião do escritório é estritamente técnica. Além disso 
existem reuniões internas da empresa para avaliar os riscos e definir a 
classificação para cada caso. Não corremos o risco de ter classificações 
diferentes para situações iguais.  
Mencionaram que no Tribunal de Ética já houve o debate sobre este tipo 
de situação (em que um advogado avalia o risco do processo que está 
sendo conduzido por outro).  

A5 Não respondido 

A6 

Sim. Realmente a classificação do risco como de perda provável é algo 
desconcertante principalmente quando o relacionamento entre 
cliente/fornecedor está começando. A procura por outro escritório 
realmente poderia acontecer (quase que normalmente ocorre). 
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No quadro 131 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 22: Como vocês avaliam o Código de Ética do Advogado quando há 
a continuidade de um processo cujo risco tenha sido classificado por vocês 
como de provável? 

Quadro 131– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o Código de Ética 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

A infração da ética apenas se aplica para os casos em que há prática de 
atos para a demora no julgamento da ação. Ela é totalmente distinta. O 
que eu olho hoje, avalio neste momento, é com as informações que eu 
detenho neste momento. A avaliação da perda como provável não quer 
dizer que eu já estou julgando o processo para o cliente, apenas estou 
informado que o processo é difícil. A avaliação do código de ética 
quando da avaliação do risco poderia ser aplicada. Neste caso sim, 
pois o advogado poderá causar risco para o seu cliente. Tem que 
dizer a verdade. Princípio básico entre a relação de empresas e 
advogados é a confiança. É uma relação entre empresas e não 
pessoas.  

A2 

O advogado sempre deveria olhar para o sucesso. Tem que pensar em 
desencorajar o seu cliente de ir para o juízo (conforme o código de ética, 
o advogado sempre deve procurar a conciliação entre as partes). O 
advogado é apenas um mero instrumento da justiça, é um mero 
interlocutor. Desta forma, se o cliente quer entrar com a ação, o 
advogado apenas faz o que o seu cliente pede. 

A3 

Pela instabilidade do nosso judiciário não há conflitos. Não podemos nos 
esquecer que no Brasil existem inúmeras anistias que poderão trazer 
vantagens para o cliente. Desta forma, a manutenção de um processo 
poderá proporcionar este benefício. Também nunca podemos afirmar 
com certeza de que a ação terá poucas chances de êxito. Temos vários 
exemplos como os casos do Plano Verão e do Plano Collor. 

A4 

Uma coisa é a minha confiança na condução do processo e nas 
argumentações que eu estou defendendo. Também não podemos esquecer 
que atualmente existem muitos incidentes processuais que causam a 
perda do processo por problemas de tecnicalidade.  
Por outro lado, temos clientes que ganharam o processo da CSLL de 
1988 quando o posicionamento do STF foi pela sua constitucionalidade.  

A5 A instabilidade do nosso judiciário contribui para a manutenção de um 
processo.  

A6 

Ponto muito delicado de ser explorado e realmente está bem perto de 
acontecer. Mas a situação de incertezas dos nossos tribunais provoca este 
tipo de conduta do advogado. Ele deve (advogado) acreditar em suas 
argumentações até o final, não pode desistir da ação, pois o poder da 
argumentação é o ponto mais forte do profissional.  
O advogado não pode se render, tem que ser persistente em sua tese. 

 

No quadro 132 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  
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• Pergunta 23: Não há receio da aplicação da multa por procrastinação do 
processo, litigância de má fé, etc.? 

Quadro 132– Respostas dadas pelos entrevistados sobre multas processuais 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Essas são as regras que temos em nosso judiciário. Temos enormes 
exemplos da própria Fazenda Pública conduzindo processos que são de 
teses perdidas. 
Por outro lado temos situações que existem partes da ação que devem ser 
revistas, como para fins de redução de uma determinada multa elevada.  

A2 

São coisas diferentes. Não podemos dizer que advogado é igual a jurista. 
O jurista normalmente se posiciona em relação a um tema e não teria 
lógica ele ir defender um cliente sobre um tema que ele não acredita. Mas 
para o advogado isso é diferente.  
Nem sempre a vontade da parte é a vitória. Podemos dar como exemplo o 
caso da CSLL da EMPRESA no caso de exportações, em que o próprio 
ganho financeiro da operação já compensa a ação. Um avalia o ganho do 
processo e o outro o ganho financeiro. É a lógica financeira em vez da 
lógica jurídica.  
Mas querem depositar tudo isso na mão do advogado que está cada vez 
mais sem base de fatos para avaliar o risco da ação. Qual o elemento que 
ajuda se a jurisprudência não é mais consistente. Como fica?  

A3 Não. Apenas em casos em que está pacificado o entendimento dos 
tribunais superiores. 

A4 

Tomam cuidado. Se houver algum risco em determinadas situações 
questionam o cliente sobre o ponto. Também deixaram claro que o risco 
é do cliente e não do advogado, pois é ele quem está no processo e não o 
advogado. 

A5 Não respondido. 

A6 

Sim, mas a insegurança jurídica faz com que os processos tenham 
continuidade. Por outro lado não existe uma estagnação, sempre há novos 
argumentos que são colocados e que poderão influenciar em futuras 
decisões. 

 

No quadro 133 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 24: Vocês acreditam que a instabilidade do nosso judiciário contribui 
para a manutenção de um processo cujas chances de êxito são avaliadas como 
“remota” (perda provável)? 

Quadro 133– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a instabilidade do judiciário 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Com certeza. Temos que pensar também em uma anistia. 
O nosso judiciário pode também ter duas decisões contrárias. A 
jurisprudência não é estável, há transformações sociais que devem ser 
constantemente avaliadas.  

A2 

Podemos citar o exemplo da decadência do crédito prêmio, em que por 
diversas vezes já foi alterado.  
Isto também afeta o administrador e aqui mais uma vez eu menciono o 
caso da CSLL nas exportações (imunidade), em que o administrador é 

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
obrigado a entrar com a ação em razão desta instabilidade do judiciário. 
Se ele deixa de entrar e o seu concorrente entra e ganha, é difícil 
justificar para o board da companhia de que você não entrou com a ação 
em razão de não ter acreditado na tese.  
A instabilidade do Poder Judiciário é um ponto muito importante. Eles 
deixaram de ter um órgão para serem pessoas nas cadeiras. Nos EUA, 
que é um direito anglo-saxônico, vai pelas pessoas. Uma vez definido 
não se muda mais. Aqui no Brasil pode existir a definição, mas havendo 
a mudança de pessoas poderá ocorrer a mudança do entendimento. Cria a 
instabilidade.  
Por exemplo, podemos citar a decadência. São 5 anos da resolução do 
senado ou da decisão do supremo. Eu não sou obrigado a contestar o 
tema. Se estou cumprindo e o STF diz que é inconstitucional, o direito 
nasce nesse momento. Por outro lado, faz com que muitos contestem 
tudo.  

A3  Com toda certeza. 
A4 Sim. 
A5 Sim. 

A6 
Vide resposta anterior. Delicado, mas a instabilidade do judiciário 
contribui para a continuidade da ação. Sem dúvida (ponto já explorado 
nas respostas anteriores) 

 

No quadro 134 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 25: Vocês já debateram internamente sobre os eventuais problemas 

que poderão ocorrer caso avaliem, para uma empresa, o risco de forma 

equivocada

Quadro 134– Respostas dadas pelos entrevistados sobre avaliação errônea do risco 

 (eventual quebra da empresa quando provisionado o risco; lembrar 

do efeito Enron nos EUA)? 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 
Sim. Os nossos relatórios a quinze anos era bem diferente dos atuais, o 
caso Enron fez uma melhoria para atender uma relação comercial. 

A2 Por diversas vezes. É uma briga interna constante. Já até pensamos em 
efetuar um seguro para estas situações. 

A3 

Sim. Mas sempre tomamos cuidado com esta situação. Também 
acreditamos que havendo falhas na classificação do risco o escritório 
poderá ser responsabilizado (havia mencionado que um estagiário 
poderia errar no preenchimento do relatório para a auditoria externa). 

A4 Não respondido 
A5 Não respondido 

A6 

Sim. Temos por diversas vezes debatido internamente sobre este ponto. 
Existe um alinhamento do escritório e, para cada avaliação que 
realizamos, procuramos justificar o motivo pelo qual tomamos tal 
decisão. Devemos lembrar que a avaliação é realizada considerando a 
situação no momento (é como uma fotografia). Deve ser revista 
mensalmente. 

(Conclusão) 
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No quadro 135 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 26: Vocês entendem que todo o risco existente em “provisionar ou 
não provisionar” foi atribuída ao advogado (efeito Arthur Andersen, Aracruz, 
etc.)? 

Quadro 135– Respostas dadas pelos entrevistados sobre atribuição da responsabilidade ao advogado 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Sim. O auditor contábil se não entende de processo deveria procurar 
alguém competente.  
Quem avalia o processo fiscal deve conhecer os fundamentos do direito, 
do processo, do fiscal, etc.  
Mas repetimos que no nosso entendimento a nossa avaliação é de forma 
indireta, pois avaliamos o processo e não a contabilização do risco.  

A2 

Sim, mas a norma não foi direcionada para ele.  
As auditorias estão lavando as mãos e deixando o problema para o 
advogado.  
Mas nada foi dito que quando foi dada a avaliação que a responsabilidade 
seria dele.  
Até poderiam dar esta responsabilidade se a remuneração também fosse 
dada. Existe até uma dúvida se deveriam ser remuneradas as horas que 
são gastas para a elaboração dos relatórios das auditorias.  
Pelo Código Civil (Nota: eu havia provocado isso) ninguém pode alegar 
desconhecimento da lei, mas esta lei NPC, etc., não foi direcionada para 
o advogado. Na carta de auditoria não diz que a resposta será para fins de 
provisionamento, que avaliar provável será provisionado pela empresa.  
Ressalto que muitos escritórios discutem que não poderiam ser 
elaborados contratos com as empresas estipulando percentuais de êxito, 
pois fica muito evidente que o advogado virou sócio da empresa na ação, 
e isto não é permitido.  

A3 Sim 

A4 

Não. O Advogado não responde sobre o provisionamento ou não. As 
normas contábeis não se aplicam ao advogado, essa responsabilização é 
do contador da empresa. Podemos ter situações de planejamentos 
tributários em que o processo é desenvolvido em conjunto com o 
advogado, sendo que há um posicionamento para o cliente com base nas 
conjunturas daquele momento. 

A5 Não 
A6 Não respondido 

 

Alguns advogados não sabiam que os riscos das empresas abertas eram publicados, 

mesmo os que não haviam sido provisionados (risco de perda possível), mas procuraram 

defender que a avaliação do risco como de perda provável não caracteriza como o processo 

totalmente perdido. A exemplo dos demais profissionais, eles também entendem que a 

empresa deve procurar discutir o processo até o seu limite, principalmente pela instabilidade 

do nosso judiciário. Na área tributária, houve quase uma unanimidade de que a empresa deve 

aguardar uma anistia.  
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Sobre aplicação de multa por procrastinação ou litigância de má-fé, quase que a 

totalidade dos advogados defenderam que raramente o judiciário aplica este tipo de 

penalidade, apenas nos casos em que há reiterados Embargos de Declaração e quando o juízo 

não tem mais o que esclarecer para o advogado. Mas, mesmo assim, sabem que existe uma 

possibilidade de sua aplicação.  

Sobre a quebra da ética em conduzir um processo cujas chances entendem como 

pequenas de êxito, mais uma vez se amparam nos pontos polêmicos do nosso judiciário, 

principalmente pelo fato da sua instabilidade, mas também alegam a anistia para o cliente.  

Um ponto que trouxe divisão entre os grandes e os médios escritórios foi a 

classificação do risco como de perda provável. Os grandes escritórios se defendem dizendo 

que o cliente conhece a qualidade dos seus serviços e, mesmo ocorrendo a classificação como 

de perda provável, o escritório atuará com toda expertise de sua equipe. Já para os escritórios 

de médio porte, realmente há o receio de que o cliente procure outro escritório de advocacia.  

Sobre o juiz utilizar a informação para embasar o seu julgamento, o entendimento é de 

que isso poderia acontecer; outros afirmam que o juiz não entende de balanço e se falar para 

ele que o valor foi provisionado ele nada entenderia. 

 

4.3.6.5 Grupo de Professores 
No quadro 136 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 23: Vocês concordam com a obrigatoriedade de se publicar todos os 
riscos classificados como de “perda possível” e de “perda provável”, quando 
da divulgação das demonstrações financeiras? 

Quadro 136– Respostas dadas pelos entrevistados sobre publicação dos riscos 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 

Concordo porque ela não expõe o nome do advogado. Caso contrário 
viraria uma propaganda que é impedida pelo Código de Ética do 
Advogado. Se isso acontecesse, muitos clientes procurariam os 
advogados em que patrocinam determinada ação de uma empresa. 

P2 

Sim. O público deve conhecer mesmo os valores que não foram 
provisionados.  
Mas não concordo com o provisionamento, deveria ocorrer uma 
constituição de uma Reserva para Contingências, diretamente no 
Patrimônio Líquido.  

P3 É muito delicada esta situação. O Brasil não está preparado para este tipo 
de situação, principalmente na área tributária.  

P4 
Sim, a perda provável estará contabilizada e a divulgação da perda 
possível fornece uma informação importante aos usuários das 
demonstrações contábeis.  
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No quadro 137 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 24: Vocês entendem que tal publicação poderia ser utilizada pela 
parte contrária para influenciar o julgamento do processo, repassando tal 
informação para o juiz? 

Quadro 137– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a utilização da informação pela parte contrária 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 
A rigor o judiciário não poderia ser influenciado, deveria estar vinculado 
à decisão. Mesmo assim tem que ter sua convicção para fins de 
julgamento.  

P2 

Comentários Mauro: Aqui houve muita discussão e eu acho que a 
entrevistada não conseguiu transmitir (ou eu de captar) a mensagem. No 
final a mensagem foi: 
Entendo que se há uma provisão na contabilidade e houve a divulgação 
dos detalhes em Notas Explicativas, existe um risco com a sua 
divulgação e uso indevido pela outra parte. 

P3 

Sim. Neste momento um dos entrevistados  deu uma risada dando o 
entender que realmente utilizaria tal informação. O outro entrevistado 
redirecionou o tema para outro campo. Tudo leva a crer que realmente 
utilizariam. 

P4 Não, dado que a informação segue critérios contábeis 

No quadro 138 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 25: Se o advogado classificar o risco como de “perda provável” vocês 
entendem que a empresa deveria procurar a opinião de um outro advogado? 
Caso negativo, a empresa não estaria sendo negligentes por não procurar, em 
outros escritórios, melhores possibilidades de administração do processo? 

Quadro 138– Respostas dadas pelos entrevistados sobre parecer de outro escritório de advocacia 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
P1 Não.  

P2 

Não. Existe muito a confiança entre as partes. Numa questão apenas em 
termos de gestão, até entendo que sim, mas volto ao ponto da confiança.  
A empresa pode ter inúmeros processos com um determinado escritório, 
não seria em razão de avaliarem um caso como de perda provável é que 
eu teria que mudar de escritório. Claro que também temos que ter a 
confiança e avaliação do que foi informado pelo escritório.  
Passei por uma situação em que uma determinada empresa errou o CFOP 
quando do preenchimento de uma Nota Fiscal de Venda. Ela foi autuada 
em R$ 1 milhão e o escritório de advocacia consultado entendeu que as 
chances de ganho eram remotas. Nós não concordamos com o 
posicionamento dele e procuramos outro escritório que fez uma avaliação 
diferente e acabamos repassando a defesa para este outro escritório.  

P3 

Sim. Realmente a classificação do risco como de perda provável é algo 
desconcertante principalmente quando o relacionamento entre 
cliente/fornecedor está começando. A procura por outro escritório 
realmente poderia acontecer (quase que normalmente ocorre). 

P4 Não, pois existem variáveis cujo advogado não possui controle. 
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No quadro 139 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 26: Você sabia que existe uma multa passível de aplicação pelo juiz, 
para os casos em que o advogado insiste na condução de um processo em que 
não existe perspectiva de êxito?  

Quadro 139– Respostas dadas pelos entrevistados sobre multas processuais 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
P1  

P2 Sim. Mas tenho que pensar no fluxo de caixa da empresa. Tem risco mas 
não dá para ser diferente.  

P3 

Ponto muito delicado de ser explorado e realmente está bem perto de 
acontecer. Mas a situação de incertezas dos nossos tribunais provoca este 
tipo de conduta do advogado. Ele deve (advogado) acreditar em suas 
argumentações até o final, não pode desistir da ação, pois o poder da 
argumentação é o ponto mais forte do profissional.  
O advogado não pode se render, tem que ser persistente em sua tese. 

P4 
Sim, assim como o inverso, em casos em que o juiz prejudica uma das 
partes em discordância ao código de processo civil, cabendo ao Conselho 
Nacional de Justiça uma decisão. 

No quadro 140 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 27: Vocês acreditam que a instabilidade do nosso judiciário contribui 
para a manutenção de um processo cujas chances de êxito são avaliadas como 
“remota” (perda provável)? 

Quadro 140– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a instabilidade do judiciário 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
P1  

P2 
Sim. Temos a anistia e a instabilidade do nosso Judiciário que acabam 
incentivando estas situações. Cito como exemplo o próprio caso da 
Cofins para as Sociedades Civis. 

P3 

Sim, mas a insegurança jurídica faz com que os processos tenham 
continuidade. Por outro lado não existe uma estagnação, sempre há novos 
argumentos que são colocados e que poderão influenciar em futuras 
decisões.  
Delicado, mas a instabilidade do judiciário contribui para a continuidade 
da ação. Sem dúvida (ponto já explorado nas respostas anteriores) 

P4 Sim 

O posicionamento dos profissionais ligados ao ensino seguiu a mesma linha dos 

demais profissionais entrevistados. 
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4.3.6.6 Visão Geral do Grupo 
Quanto ao ponto de publicação dos riscos, o posicionamento majoritário foi no sentido 

de que deve ocorrer a publicação dos riscos das empresas. Dentre os 26 entrevistados, 17 

profissionais concordaram sobre este ponto.  

Mas esse posicionamento foi repensado, ou, no mínimo, reavaliado pelos entrevistados 

quando do questionamento sobre se tal publicação poderia influenciar a decisão do juiz no 

processo. Neste momento, 15 profissionais entenderam que haveria risco de o juiz motivar o 

seu julgamento com tal informação.  

Por outro lado, um dos profissionais mencionou que os juízes não entendem de 

contabilidade, desta forma, juntar cópia de um balanço de uma determinada empresa em nada 

ajudaria.  

Sobre a utilização de tais informações pela parte contrária, que se beneficiaria com tal 

publicação, quatro profissionais não souberam avaliar, mas 13 disseram que poderia ser 

utilizada.  

A procura por outro advogado também gerou polêmica. Dez entrevistados entendem 

que poderia ocorrer a procura por outro escritório, mas outros dez acreditam que isto não 

ocorreria em razão da confiança no escritório.  

Um dos entrevistados até mencionou que este ponto já foi objeto de debates na OAB-

Ordem dos Advogados do Brasil, e o entendimento foi no sentido de que um profissional não 

poderia avaliar a condução de um processo que está sob o patrocínio de outro colega de 

trabalho. 

Quanto à possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé ou 

procrastinação, o posicionamento é de que há certo risco, mas o advogado deve acreditar em 

sua tese e ir até o final. O que não pode acontecer é a apresentação de recursos sem 

fundamentação, o que aí sim poderia ensejar a aplicação da multa.  

 

4.3.7 Objetivo Específico 7 
Avaliar se os profissionais acreditam que as normas existentes em nosso Código Civil, 

Código Penal, Ética da Profissão, etc., são suficientes para evitar o gerenciamento de 

resultados nas empresas.  
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4.3.7.1 Empresas  
Embora o tema tenha sido abordado junto aos profissionais das empresas, não houve 

um questionamento específico sobre este ponto. Desta forma, para fins de conclusão do 

objetivo foram consideradas as respostas dos demais entrevistados mais as considerações 

efetuadas pelos profissionais das empresas.  

Todos os profissionais concordaram que as provisões poderiam ser utilizadas. 

 

 

4.3.7.2 Auditorias 
No quadro 141 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 31: Vocês acreditam que as normas brasileiras sejam suficientes para 

evitar o gerenciamento de resultados nas empresas (Código Civil, Código 

Penal, Código de Ética do Profissional da área Contábil)? 

Quadro 141– Respostas dadas pelos entrevistados sobre gerenciamento de resultados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Foi dado o exemplo do problema da crise mundial em que as nossas normas 
brasileiras, do Banco Central, evitaram que caíssemos no mesmo problema dos 
bancos lá de fora.  
Por outro lado, temos um difícil equilíbrio, temos que tirar a subjetividade para 
ter um manual, que atualmente é muito duro com situações mais específicas, 
talvez não seja até compatível com a nossa realidade. 
Mas seria interessante ajustar a NPC. 

AU2 Sim. O que falta é fiscalização. Um exemplo que damos é o caso da própria 
Lei 11.638, em que não existem fiscalizações sobre a norma. 

AU3 
Sim. Mas faltam fiscalizações. Vejam por exemplo o número de CRC 
cassados, é muito baixo. Apenas a CVM e o Banco Central exercem 
fiscalizações mais ativas. 

 

No quadro 142 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 32: Vocês costumam alertar os seus clientes sobre os riscos existentes 
caso não sejam rigorosamente cumpridas as normas existentes?  
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Quadro 142– Respostas dadas pelos entrevistados sobre o cumprimento das normas 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Como nós somos os consultores, não temos efetuado alertas com tanta 
frequência, pois isso seria uma atividade mais ligada da auditoria.  
Por outro lado, nós temos a tendência de ir mais para o “mau” quando 
realizamos os trabalhos de consultoria para os nossos clientes. Por outro lado, 
sempre alertamos para os riscos existentes na operação, como de 
responsabilidade civil, criminal etc.  

AU2 

Sim. Dou como exemplo a própria reunião realizada em uma  empresa de, na 
qual eu alertei os dirigentes sobre quem assinaria o balanço com os problemas 
que foram identificados. Também destaco que tive conhecimento que em uma 
concorrência o órgão solicitou o balanço nos termos da Lei 11.638 que, no 
caso, teria que ter um parecer do auditor externo e a empresa não possuía 
(perdeu a concorrência por isto). Não deixa de ser uma forma de fiscalizar.  

AU3 Sim. 

 

No quadro 143 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 33: Vocês já presenciaram clientes de vocês ou de outras auditorias 

sofrerem processos por gerenciamento de resultados?  

Quadro 143– Respostas dadas pelos entrevistados sobre processos em razão de gerenciamento de 

resultados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
AU1 Sim. O próprio caso da Aracruz e da Sadia é um exemplo disso. 

AU2 

Não (mas um dos entrevistados havia balançado a cabeça que sim).  
Por outro lado, a CVM tem encaminhado mais ofícios para as empresas 
solicitando ajustes nas demonstrações publicadas.  
Temos o caso do ágio que foi lançado pela Perdigão – de conhecimento do 
mercado. Sim. O próprio caso da Aracruz e da Sadia é um exemplo disso. 

AU3 Existem casos recentes cuja CVM determinou a republicação do balanço.  

No quadro 144 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 34: Vocês acreditam que as provisões poderiam ser utilizadas para 
esse fim (gerenciamento de resultados)?  

Quadro 144– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a provisão e o gerenciamento de resultados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
AU1 Quem está dentro da empresa conhece bem mais as suas especialidades e 

está com a faca e o queijo na mão. Não torna fácil mas sim suscetível para 
o gerenciamento de resultados. Sempre ele irá pensar em seu bônus. 

AU2 Sim 
AU3 Sim, por isso a importância desta norma 
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No quadro 145 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 35: Vocês entendem que todo o risco existente em “provisionar ou 

não provisionar” foi atribuída ao advogado (efeito Arthur Andersen, Aracruz, 

etc.)?  

Quadro 145– Respostas dadas pelos entrevistados sobre responsabilidade do advogado 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Acho que sim. Não havíamos pensado se foi proposital ou não. Criou a 
objetividade e a avaliação foi para o advogado.  
Ex.: Podemos pensar agora no caso do IPI. Temos conhecimento de uma 
empresa que não quis provisionar pois o seu advogado defendia que iria 
ganhar o processo, mesmo com várias decisões desfavoráveis em 
instâncias inferiores. O presidente da empresa não acredita que terá que 
recolher elevadas quantias após a decisão do STF.  

AU2 

Não. Os clientes entendem do que estão fazendo. Os advogados são um 
componente importante da avaliação, mas as empresas é que deve decidir.  
O IRFS deixa claro que o julgamento é da administração e não do 
advogado.  

AU3 Entendo que não, e os exemplos citados não tem relação com a Norma até 
o momento comentada. 

 

Para os profissionais das empresas de auditoria, as provisões podem ser utilizadas para 

fins de gerenciamento de resultados, mas, por outro lado, as normas existentes já seriam 

suficientes para evitar tal prática pelas empresas. 

Contudo, a falta de fiscalização por parte dos órgãos competentes faz com que as 

empresas acreditem que não existe uma penalização para este tipo de prática. 

Os profissionais de auditoria procuram alertar as empresas sobre os riscos quando da 

adoção de tais práticas, mas observamos que existe uma divisão dentro das próprias empresas 

de auditoria, quais sejam: uma parte procurando efetivamente auditar as práticas adotadas 

pelas empresas, com a finalidade de emitir o seu parecer sobre as demonstrações financeiras 

da empresa, e outra parte procurando vender serviços de consultoria e planejamento, 

momento em que são apresentadas alternativas para as empresas que, em algumas situações, 

entram numa área cinzenta, que seria aquela faixa em que podem existir várias respostas para 

a mesma questão.  

Dois profissionais mencionaram que já presenciaram empresas sofrerem processos de 

gerenciamento de resultados. 

Quanto à responsabilidade do advogado em relação a eventuais consequências em 

caso de erro na avaliação do risco do processo, houve certa dúvida quanto ao ponto. Ao final, 
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um profissional entendeu que haveria este risco, mas os outros dois entenderam que não 

haveria a responsabilização do advogado. 

 

4.3.7.3 Grupo Órgãos Reguladores e Entidades de Classe 
No quadro 146 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 29: Vocês acreditam que as normas brasileiras são suficientes para 

evitar o gerenciamento de resultados nas empresas (Código Civil, Código 

Penal, Código de Ética do Profissional da área Contábil)?  

Quadro 146– Respostas dadas pelos entrevistados sobre os normativos que inibem o gerenciamento de 

resultados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 
Sim. As qualidades de normas brasileiras permitem. Cito como 
exemplo a Parmalat, em que recentemente houve a condenação dos 
Administradores e dos Auditores. 

EC2 Sim 
EC3 Sim 

EC4 

O Prof° Nelson Carvalho menciona em suas palestras que a Enron 
fez tudo dentro da lei, deixando apenas de colocar informações. Não 
dá para contar com apenas os normativos. O próprio IFRS é 
subjetivo. O mais importante é sempre termos fundamento para 
aquilo que foi praticado, tem que haver critérios, justificativas. 

 

No quadro 147 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 30: Vocês costumam alertar as empresas sobre os riscos existentes 
caso não sejam rigorosamente cumpridas as normas existentes?  

Quadro 147– Respostas dadas pelos entrevistados sobre riscos pelo não cumprimento das normas 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 

Sim. O CRC tem trabalhado em projetos nesta área, de 2 a 3 anos para 
cá, conscientizando os profissionais da área contábil. Estamos 
atuando muito mais e questionando os contabilistas sobre as práticas 
que são adotadas nos balanços.  
Infelizmente as nossas normas não permitem que o CRC fiscalize 
com maior intensidade. Podemos apenas verificar as empresas que 
publicam as suas demonstrações Financeiras. Houve até a tentativa de 
obrigar as grandes empresas a publicarem os seus balanços, quando 
da edição da Lei 11.638/07, mas isso não foi aceito pelo mercado.  
O que nós conseguimos é tentar fiscalizar empresas de contabilidade, 
pois a nossa norma permite que sejam apresentados 5 balanços dentre 
as empresas em que eles preparam a contabilidade, mas se o cliente 
não aceitar, teremos apenas a possibilidade de aplicar uma multa pelo 

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
seu não cumprimento, e só.  

EC2 Sim. 
EC3 Sim. Até mesmo deixar de advogar em determinados casos. 

EC4 

Sim, principalmente em razão da introdução do IFRS. O tema vem 
sendo muito debatido em palestras, como nos eventos do IFRS para 
diretores financeiros, na palestra para Controllers e na palestra sobre 
Normas Internacionais.  

 

No quadro 148 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 31: Vocês já presenciaram empresas sofrerem processos por 

gerenciamento de resultados? 

Quadro 148– Respostas dadas pelos entrevistados sobre gerenciamento de resultados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 
Num primeiro momento não, mas recordo que o professor Modesto Carvalhosa 
menciona em suas palestras com certa frequência situações como esta, acho 
que não é algo incomum. 

EC2 Não me recordo.  
EC3 Sim 
EC4 Não, mas já escutei comentários sobre muitos casos.  

 

No quadro 149 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 32: Vocês acreditam que as provisões poderiam ser utilizadas para 
esse fim (gerenciamento de resultados)? 

 

 

Quadro 149– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a provisão e o gerenciamento de resultados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 Com certeza (mal utilizadas). As normas são boas, mas 
infelizmente... 

EC2 Sim. 
EC3 Sim 

EC4 

Com certeza. “Poderiam ser não, são utilizadas”. Volto com o 
exemplo da empresa que é aberta lá no exterior e aqui no Brasil é 
Ltda. Várias, que estão nesta situação, estão preocupadas em ter que 
serem auditadas  em razão da Lei 11.638/07. 

 

(Conclusão) 
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No quadro 150 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 33: Vocês entendem que todo o risco existente em “provisionar ou 
não provisionar” foi atribuída ao advogado (efeito Arthur Andersen, Aracruz, 
etc.)? 

Quadro 150– Respostas dadas pelos entrevistados sobre responsabilidade do advogado 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 

Existem elementos e se houve culpa/negligência ficaria mais 
admissível. A culpa poderia ser imputada a cada profissional, não 
apenas ao advogado, como para o Administrador, Contador, 
Especialista, etc. 

EC2 
Acredito que não. Volto a mencionar a responsabilidade do 
administrador. Não acredito que alguém conseguiria repassar a 
responsabilidade para o advogado.  

EC3 Aparentemente sim, mas não haviam pensado nisso. 

EC4 

A responsabilidade maior é do administrador. Se o advogado julgou 
contrário ao que a jurisprudência apresenta como súmula vinculante, 
jurisprudência contrária, etc., aí sim poderia falar em 
responsabilização.  
Eu, como advogado, sempre encaminho relatórios para as empresas. 

 

Os posicionamentos destes profissionais seguiram a mesma linha das empresas de 

auditoria. Apenas destacaram que quanto a eventual responsabilização dos advogados pela 

falha no julgamento do risco do processo, isto deveria ser objeto de prova. 

 

4.3.7.4 Grupo de Advogados 
No quadro 151 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 28: Vocês acreditam que as normas brasileiras são suficientes para 

evitar o gerenciamento de resultados nas empresas (Código Civil, Código 

Penal, Código de Ética do Profissional da área Contábil)?  

Quadro 151– Respostas dadas pelos entrevistados sobre os normativos que inibem o gerenciamento de 

resultados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 
Temos realmente vários normativos que regulam todas as ações dos 
administradores, mas são regras contábeis que servem para dar um 
parâmetro, mas não foram feitas para os advogados. 

A2 

Falta fiscalização. Hoje a fiscalização transfere toda a responsabilidade 
para o fiscalizado (empresas). Pode ver que hoje as empresas respondem 
por mais de 90% da responsabilidade do fisco, tudo isso porque há uma 
ineficiência do estado. Podemos citar os casos de arquivos magnéticos, pois 
raramente o fiscal vai para a empresa, pois ele já trabalha lá do seu 

(Continua) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
escritório consultando os arquivos.  
Todos estão sob o risco da fiscalização.  
Mas a norma deveria ser repressiva e preventiva para evitar fraudes. Como 
exemplo, podemos lembrar que antigamente a transferência de créditos era 
realizada de forma bem simples. Em razão das inúmeras fraudes 
identificadas, a norma mudou e dificultou para evitar “sacanagens” como a 
do caso da Enron, que por falta de fiscalização houve o efeito que 
conhecemos.  

A3 Não Perguntado 
A4 Sim. 
A5 Sim 
A6 Não Perguntado 

 

No quadro 152 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 29: Vocês já presenciaram empresas sofrerem processos por 

gerenciamento de resultados? 

Quadro 152– Respostas dadas pelos entrevistados sobre gerenciamento de resultados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 

Temos um caso em que a empresa não quis acionar o seu ex-executivo, 
mas acionou o advogado externo judicialmente. 
Conhecemos vários casos de desligamentos de pessoas de empresas que 
não foram acionadas judicialmente, pois o prejuízo da mídia poderia ser 
bem maior. O que eles pensam é que o prejuízo causado pelo ex-
empregado é de conhecimento, mas o que ele poderá causar na mídia não 
é possível de ser avaliado.  
Temos exemplos de uma unidade em que o seu dirigente faturou 
comprou de uma empresa em que a sua esposa era sócia. Houve a 
denúncia por outra unidade. Não foi possível juntar documentos para 
comprovar o que houve. Mais uma vez a empresa não queria propaganda 
negativa na mídia.  

A2 Sim 
A3 Não Perguntado 
A4 Não respondido. 
A5 Não 
A6 Não Perguntado 

 

No quadro 153 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 30: Vocês acreditam que as provisões poderiam ser utilizadas para 
esse fim (gerenciamento de resultados)?  

 

(Conclusão) 
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Quadro 153– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a provisão e o gerenciamento de resultados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
A1 Sim.  

A2 Sim e entendo até que as empresas devem utilizar este 
mecanismo. 

A3 Não Perguntado 
A4 Sim 
A5 Sim 

A6 

Foi dado o exemplo do caso da Petrobras para demonstrar que o 
estudo possui importância e é atualíssimo. Uma interpretação da 
Secretária Lina criou um problema enorme dentro da própria 
Receita Federal e houve uma divisão na interpretação do risco 
(era competência ou caixa). Isto demonstra como estamos 
inseguros em nossas decisões.  
Três exemplos foram citados ao longo da reunião: 
1 – Caso da célula tronco: 11 ministros avaliando o mesmo 
assunto, com as mesmas informações, com o mesmo 
conhecimento e 5 entenderam que era inconstitucional e 6 
entenderão que não era!!! 
2 – Caso do Fato gerador do ICMS – Após os trabalhos dos 
bastidores, o entrevistado  sabia que o julgamento daria em 
empate 5 a 5 e que o voto do Presidente do Tribunal era a favor 
da ação proposta por ele e, desta forma, quando proferisse o seu 
voto julgaria favoravelmente o caso. No dia do julgamento, 
ocorreu um problema com um dos Ministros que decidiria 
favoravelmente e, quando do julgamento, o resultado foi 5 a 4 a 
favor do fisco, o que não obrigou o presidente a proferir o seu 
voto. Em resumo, o que no início parecia que seria uma causa 
ganha na qual haveria a decisão pela não existência do fato 
gerador do ICMS, acabou sendo julgada contrariamente 
considerando como ocorrido o fato gerador. Em síntese, 
podemos ter fato gerador ocasionado por um problema de saúde 
de um dos Ministros.  

 

Os profissionais de direito também seguiram a mesma linha dos Auditores e Órgãos 

Reguladores e Entidades de Classe. 

 

4.3.7.5 Grupo Dos Professores 
No quadro 154 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 29: Vocês acreditam que as normas brasileiras são suficientes para 

evitar o gerenciamento de resultados nas empresas (Código Civil, Código 

Penal, Código de Ética do Profissional da área Contábil)?  
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Quadro 154– Respostas dadas pelos entrevistados sobre os normativos que inibem o gerenciamento de 

resultados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 
Temos realmente vários normativos que regulam todas as ações dos 
administradores, mas são regras contábeis que servem para dar um 
parâmetro, mas não foram feitas para os advogados.  

P2 Foi dito em tom de brincadeira: HAHAHA (risos irônicos). Em outras 
palavras, claro que sim. 

P3 Não respondido 

P4 
Sim. Mas faltam fiscalizações. Vejam por exemplo: o número de CRC 
cassados, é muito baixo. Apenas a CVM e o Banco Central exercem 
fiscalizações mais ativas. 

 

No quadro 155 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 30: Vocês costumam alertar os seus alunos sobre os riscos existentes 
caso não sejam rigorosamente cumpridas as normas existentes, quando eles 
vierem a desempenhar as suas funções nas empresas (como empregados ou 
empregadores)?  

Quadro 155– Respostas dadas pelos entrevistados sobre riscos pelo não cumprimento das normas 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
P1 Sim 

P2 

Sim. Outro dia mesmo em uma palestra, teve um dos alunos que estavam 
procurando induzir a utilização de outros caminhos quando falávamos 
em planejamento fiscal. Eu o alertei que aquele não era o caminho que 
deveria ser seguido. Prefiro acreditar que todos são éticos. 

P3 Sim. Já debatemos este ponto em classe 
P4 Sim. 

 

No quadro 156 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 31: Vocês já presenciaram empresas sofrerem processos por 

gerenciamento de resultados?  

Quadro 156– Respostas dadas pelos entrevistados sobre gerenciamento de resultados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
P1 Sim. 
P2 Não. 

P3 Sim. Temos casos recentes desta atividade, como o caso do 
Banco Santos 

P4 Existem casos recentes cuja CVM determinou a republicação do 
balanço 
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No quadro 157 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 32: Vocês acreditam que as provisões poderiam ser utilizadas para 
esse fim (gerenciamento de resultados)?  

Quadro 157– Respostas dadas pelos entrevistados sobre a provisão e o gerenciamento de resultados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  
P1 Sim 
P2 Lógico. Como não! 
P3 Sim 
P4 Sim, por isso a importância desta norma 

 

No quadro 158 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 33: Vocês entendem que todo o risco existente em “provisionar ou 

não provisionar” foi atribuída ao advogado (efeito Arthur Andersen, Aracruz, 

etc.)?  

Quadro 158– Respostas dadas pelos entrevistados sobre responsabilidade do advogado 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 

Sim. O auditor contábil se não entende de processo deveria 
procurar alguém competente.  
Quem avalia o processo fiscal deve conhecer os fundamentos do 
direito, do processo, do fiscal, etc.  
Mas repetimos que no nosso entendimento a nossa avaliação é 
de forma indireta, pois avaliamos o processo e não a 
contabilização do risco.  
 

P2 

Acho que poderia se ele foi negligente quando de sua avaliação. 
Mas dificilmente ele poderá sofrer algum problema nesse 
sentido.  
Tenho um exemplo em minha própria empresa. Eu sempre fui a 
responsável pela contabilidade da empresa e recebia todos os 
meses uma planilha com os processos cujo risco era avaliado 
pelo advogado como de perda provável, mencionado até os 
valores envolvidos. Eu utilizava aquelas informações para fins 
de contabilização da provisão. Houve mudança da auditoria 
externa e ela veio me questionar sobre a origem daquelas 
informações. Mencionei que eram dos advogados, mas quando 
eles foram consultados eles alegaram que desconheciam tal 
informação. Foi um absurdo!! 

P3 Aparentemente sim 

P4 Entendo que não, e os exemplos citados não tem relação com a 
Norma até o momento comentada. 

 

Os professores também seguiram na mesma linha dos demais entrevistados.  
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4.3.7.6 Visão Geral do Grupo 
Houve uma homogeneização dos entrevistados. De todos os entrevistados, 16 

concordaram que as provisões poderiam ser utilizadas para fins de gerenciamento de 

resultados, sendo que dentre esses, alguns até afirmaram que as provisões de fato são 

utilizadas para este fim.  

Na Figura 15 a seguir é demonstrado o número de respondentes que avaliaram que as 

provisões poderiam ser utilizadas para fins de gerenciamento de resultados, que conhecem 

empresas que sofrem processos em razão de gerenciamento de seus resultados. Também ficou 

demonstrado que os normativos atuais são suficientes para evitar que tais práticas sejam 

adotadas pelos administradores das empresas. Por outro lado, alertam que, por falta de 

fiscalização, não há uma repressão a tal prática.  

Ainda na Figura 15 é apresentado o número de entrevistados que se preocupam em 

orientar as empresas e alunos sobre o risco existente sobre a prática de gerenciamento de 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15 – Gerenciamento de Resultados 

 

Outro ponto muito debatido entre os entrevistados foi quanto à responsabilidade dos 

advogados em eventual falha na avaliação de um processo. 

Foi dado como exemplo o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o 

Crédito Prêmio Exportação, que decidiu pela legitimidade do direito das empresas apenas até 

o ano de 1990. Em razão desse novo posicionamento, muitas empresas deverão reconhecer 
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em seus balanços uma perda considerável neste ano de 2009 referentes aos créditos já 

utilizados correspondentes aos períodos posteriores ao ano de 1990.  

Quanto à responsabilização dos advogados, há uma forte divisão dos entrevistados, 

inclusive dos próprios advogados. Sete profissionais entendem que há o risco de 

responsabilização para os advogados, enquanto outros sete entendem que não. Três entendem 

que o risco apenas existirá se houve negligência do advogado quando da avaliação do risco do 

processo, ou seja, ele julgou como de perda remota uma situação em que toda jurisprudência 

era desfavorável para a tese de seu cliente.  

No frigir dos ovos, o que se observa é uma ausência do poder de polícia para esta 

situação, o que permite aos administradores a possibilidade de administrar os seus resultados 

mediante a utilização das provisões.  

Para as empresas que publicam os seus balanços, existem dois grandes órgãos que 

fiscalizam as suas demonstrações financeiras: a CVM e as empresas de Auditoria. Já para as 

empresas que não estão obrigadas a publicar, apenas restam às empresas de auditoria, haja 

vista que nem o Conselho Regional de Contabilidade possui poderes para questionar os 

balanços destas empresas. Um dos entrevistados até lamentou que a Lei 11.638/07 não 

conseguiu trazer a publicação dos balanços das empresas de grande porte. 

 

4.3.8 Objetivo Específico 8 
Propor um conjunto de procedimentos que visem à uniformização do reconhecimento 

contábil, ou o não reconhecimento, da provisão para contingências fiscais, cíveis ou 

trabalhistas. 

 

 

4.3.8.1 Grupo de Empresas 
 

No quadro 159 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

 

• Pergunta 38: Você teria alguma sugestão para melhoria da norma? 
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Quadro 159– Respostas dadas pelos entrevistados sobre sugestões para melhoria da norma - empresas 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

E1 

Sim. Entendo que a norma poderia dar apenas duas classificações, sendo 
que uma seria para provisionar e a outra para não provisionar: risco 
“possível ou não possível”, ou mesmo “provável ou não provável”. A 
Avaliação também deveria ser em conjunto com o escritório de advocacia 
externo e não apenas sob a responsabilidade do escritório externo como é 
atualmente. Quando definido que as chances de perdas forem superiores a 
50% deveria ser provisionado o risco. 
Sou muito contra registramos toda a desgraça imediatamente, mesmo 
sabendo que o risco apenas ocorrerá após o julgamento (o que poderá 
demorar mais de 10 anos). É como já se matar em razão de sabermos que 
todos um dia iremos morrer. Questionado sobre os efeitos do 
reconhecimento contábil que determina que a provisão deve ser registrada 
no momento em que houve o conhecimento do risco, ele continuou 
afirmando que não concorda e que sempre deveríamos considerar algo 
mais consistente e bem mais perto do seu efetivo acontecimento. 

E2 

Sim. Deveria ocorrer uma melhora no conceito do risco para 
aperfeiçoarem as normas (legislador). Pensando no racional econômico e 
não apenas o que representam em si. Buscar que os efeitos das normas 
sejam positivos para a sociedade. Transparência é saudável (boa 
governança, transparência adicional/contratual).  
Além disso, elevar as alternativas entre remoto, possível e provável, para 
as categorias A, B, C, D e E, com intervalos de 20% para cada uma, 
havendo uma boa argumentação do advogado pelos motivos que os 
levaram a enquadrar em determinada alternativa.  

E3 

Acredito que tanto o FAS 5 como o FIN 48 são muito subjetivos. Não 
teria sido isso o que a própria norma gostaria de permitir (em termos de 
provisionamento).  
Não sei o que melhorar. 
Poderia ser travada, evitando tantas interpretações subjetivas. 
Tratar subjetivamente com regras abertas é uma faca de dois legumes, ela 
conseguiu deixar todos insatisfeitos com o que escreveram.  
O uso do percentual resolveu o problema da empresa, mas demoramos 
vários anos para que os nossos advogados entendessem como deveria ser 
avaliado o risco (dentro daquelas 5 divisões em percentuais). Foi um 
caminho árduo, a forma que encontramos de tirar as nossas dúvidas. Mas 
não agrada a ninguém.  

E4 

Sim. Entendemos que ela deveria ser aperfeiçoada pois estão muito longe 
da nossa realidade. Precisam ser mais científicas, aplicando razão e bom 
senso. O conceito deve ser bem melhor e científico. Deve existir um 
estudo aproximando da realidade. O legislador não teve uma experiência 
própria dentro das empresas para saber e conhecer exatamente as 
necessidades do mercado.  
Tudo o que foi feito não melhorou a visão do investidor, não trouxe a 
equalização tão esperada.  
Também houve certo interesse por um dos entrevistados do tributário 
quando mencionei sobre o eventual provisionamento apenas quando da 
proximidade do encerramento do processo, contrariando as normas 
contábeis que definem a competência como marco inicial (claro que se 
atendidas as demais condições para o seu reconhecimento). 

E5 
Seria fundamental uma equalização dos critérios, termos critérios iguais 
para todos, numa linguagem que permitisse o seu entendimento, evitando 
volatilidades entre situações idênticas. 

(Continua) 
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Teríamos que ter sanções para quem descumpri-las, tanto para os 
advogados, como os contadores e como os administradores, 
responsabilizando-os pelo seu não cumprimento.  

E6 Não. 

E7 

Acho que a norma deveria estar mais sucinta. É muito complicado 
entregar a norma da CVM para o advogado e pedir para ele aplicá-la, é 
muito longa e com informações que não ajudam o advogado. Fala de 
reconhecimento, mensuração, deveria ter um capítulo bem específico, 
facilitaria bastante, seria como a nossa “cartilha”. Precisamos de algo mais 
específico, mais didático, traduzindo em miúdos para eles.  

E8 

A questão da avaliação remoto, possível e provável ajuda na identificação 
do risco da empresa, porém percentuais poderiam ser melhor explorados, 
procurando criar níveis intermediários aos atuais 50%, pois isto é muito 
subjetivo O melhor seriam percentuais mais amplos, como superiores a 
70%, etc. Juntando os dois critérios (percentual e remoto,,possível e 
provável) acredito que ficará bem melhor. Também mencionou o 
problema de ética, integridade, manipulação de resultados, avaliação 
subjetiva de casos, o caráter do profissional. 

E9 

Divulgar quadro trimestral, com resumo da movimentação das provisões 
por grupos de processos, 
Na empresa existe um quadro com o detalhamento das provisões para 
cada tipo de situação, com controles internos externos, contra estado, 
municípios, etc. São mencionados os valores iniciais e finais, e seria 
efetuado o detalhamento.  

 

4.3.8.2 Grupo de Auditorias 
No quadro 160 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 30: Você teria alguma sugestão para melhoria da norma?  

Quadro 160– Respostas dadas pelos entrevistados sobre sugestões para melhoria da norma - Auditorias 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

AU1 

Entendemos que deveria ser realizada uma sintonia fina nos dispositivos 
legais envolvidos.  
Temos a Objetividade que foi dada ao critério de julgamento, sendo 
atribuída a responsabilidade ao advogado e, ao mesmo tempo, toda a 
subjetividade do tema.  
Temos o risco de ficarmos viciado, traído por uma opinião tecnicamente 
errada, caso abandonemos a subjetividade do assunto.  
Também temos que nos ater a materialidade dos fatos. 
Não importa se quem avalia é um advogado, um engenheiro, um 
contador, mas que sejam pessoas independentes. Tem que ocorrer uma 
opinião técnica do assunto, como por exemplo um  Laudo para o caso de 
omissão de receita. 
Também podemos citar o como exemplo a Aracruz e a Sadia, que criaram 
comitês de risco. Agora qualquer operação deve ser avaliada por este 
órgão, que é um dos mais importantes de dentro da empresa.  

AU2 

Recomendo a leitura do FAB 5. 
A obrigação legal no Brasil deveria ser mudada quando define obrigação 
legal e contingência.  
Nesse FASB eles definem situações de provisionamento com os termos 

(Continua) 

(Conclusão) 
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ENTREVISTADO RESPOSTA  
uncertain claim de forma diferente. Há um melhor esclarecimento da 
norma. Eles definem quando os riscos devem ser provisionados de forma 
mais objetiva.  
Questionado sobre a semelhança do FASB e do IAS ele mencionou que 
não existem grandes diferenças conceituais (mas entendo que não para 
fins de provisionamento, senão ele mesmo não teria mencionado a adoção 
do FASB 5).  
 

AU3 Obrigatoriedade de uma melhor divulgação nas notas explicativas. 
Entendo que também os riscos mínimos deveriam ser informados. 

 

4.3.8.3 Grupo de Órgãos Reguladores e Entidades de Classe 
No quadro 161 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 28: Você teria alguma sugestão para melhoria da norma?  

Quadro 161– Respostas dadas pelos entrevistados sobre sugestões para melhoria da norma – Entidades de 

Classe 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

EC1 
Difícil. Quanto mais restringe mas específica fica a norma e eu não gosto 
disso. O bom senso deve sempre existir e a tônica do IFRS é essa, deixa 
a liberdade/abertura para o profissional.  

EC2 

Conviver com as disparidades até que as bases estabelecidas sejam bem 
aceitas e praticadas pelo mercado, é o ponto que mencionei que poderá 
levar vários anos.  
Volto a mencionar que o mais importante é avaliar os benefícios 
econômicos em qualquer tipo de julgamento.  

EC3 

Num primeiro momento mencionou que não tinha nada em mente. O 
Entrevistado mencionou que não poderia ser deixado atribuir percentuais 
“saiam com os números”. O ideal é que houvesse uma uniformização dos 
critérios, mas isto aparentemente seria muito difícil.  
Não aceitaram pacificamente a retirada da responsabilidade do advogado 
(quando eu mencionei o ponto).  
Não sabemos se daria para incluir uma norma junto a Ordem dos 
Advogados do Brasil, pois não teria como criar uma certa unificação de 
entendimentos. Não daria para engessar o posicionamento dos 
advogados. Ressaltou que a grande maioria dos advogados e escritórios 
nem imaginam a responsabilidade que existe sobre eles.  
Deixou uma cópia de um julgamento no Conselho de Ética que poderia 
ajudar no trabalho. Conviver com as disparidades até que as bases 
estabelecidas sejam bem aceitas e praticadas pelo mercado, é o ponto que 
mencionei que poderá levar vários anos.  
Volto a mencionar que o mais importante é avaliar os benefícios 
econômicos em qualquer tipo de julgamento.  
 

EC4 Critérios mais claros. Claro que não precisa ser taxativo, como p.ex. se 
houver 10 jurisprudências favoráveis a avaliação será remota. 

 

(Conclusão) 
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4.3.8.4 Grupo de Advogados 
No quadro 162 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  

• Pergunta 27: Você teria alguma sugestão para melhoria da norma?  

Quadro 162– Respostas dadas pelos entrevistados sobre sugestões para melhoria da norma – Advogados 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

A1 
As normas devem ser mais precisas e categóricas nas 
definições, traduzindo numa mesma linguagem. A 
internacionalização não foi bem feita. 

A2 

Definir responsabilidades de forma mais objetiva. 
A Lei é a conveniência do espaço e do momento. Enquanto 
não se entender a realidade das empresas e do mercado, não 
conseguiremos trazer algo que não irá funcionar.  
Seria interessante termos uma audiência pública (como as que 
ocorrem no congresso) e debater exaustivamente o tema. 
Chamar os contadores, advogados, etc., e cada um colocar as 
suas particularidades. O que fosse opinião em comum (pontos 
convergentes) não precisaria de ajustes, o que não houvesse 
concordância (pontos divergentes) seria debatido por uma 
equipe. É claro que seria impossível de se atender a todos, mas 
já seria uma norma muito mais objetiva, pois o resultado teria 
sido o mais adequado possível. 
Há 20 anos (desde o momento em que comecei a trabalhar no 
escritório) que o relatório para os auditores é um problema 
para os advogados. Muitos entendem que não deve ser cobrado 
os valores das horas por ser apenas uma prestação de contas.  

A3 

Sim. Quando o risco foi classificado como “provável” a 
empresa deveria ter a liberdade de efetuar o provisionamento 
ao longo do tempo. Também permitir ao administrador efetuar 
ou não o provisionamento (parcial ou integral) quando a 
classificação seja possível. Tem que existir uma certa liberdade 
no provisionamento, principalmente pelo fato de que existem 
inúmeros órgão fiscalizadores de tais atividades, inclusive 
pelos próprios superiores hierárquicos. Uma norma rígida só 
prejudica. A figura do especialista dentro das empresas 
também poderia facilitar o julgamento relacionado ao 
provisionamento. 

A4 
Pela falta de parâmetros, que seria a nossa jurisprudência 
pacífica, hoje está cada vez mais difícil ter a classificação do 
risco na forma pretendida pela norma. 

A5 Não respondido 

A6 
Além do aumento de opções (5 classificações no mínimo), 
teria que existir espaço para que o advogado fundamentasse a 
sua classificação do risco.  

 

4.3.8.5 Grupo de Professores 
No quadro 163 são apresentadas as respostas dos entrevistados quanto ao seguinte 

questionamento:  
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• Pergunta 28: Você teria alguma sugestão para melhoria da norma?  

Quadro 163– Respostas dadas pelos entrevistados sobre sugestões para melhoria da norma – Professores 

ENTREVISTADO RESPOSTA  

P1 
As normas devem ser mais precisas e categóricas em suas 
definições, traduzindo numa mesma linguagem. A 
internacionalização não foi bem feita.  

P2 

Os riscos oriundos de Lei (legislação) devem ser provisionados.  
Teria que haver uma tropicalização. O IASB permite que dentro 
das normas sejam excluídas determinadas situações, mas não 
permite que sejam criadas novas condições. Por exemplo, 
vamos dizer que para fins de estoque seja permitido na norma 
internacional os sistemas PEPS, UEPS e Média Ponderada, mas 
se no Brasil apenas for permitido o PEPS e a Média Ponderada, 
não haveria problema em se excluir um dos critérios quando da 
sua aplicação no Brasil. 
Também entendo que a aplicação de percentuais seria algo bem 
mais fácil para ser utilizado pelos profissionais.  

P3 

Além do aumento de opções (5 classificações no mínimo), teria 
que existir espaço para que o advogado fundamentasse a sua 
classificação do risco.  
 

P4 Obrigatoriedade de uma melhor divulgação nas notas 
explicativas. 

 
4.3.8.6 Visão Geral do Grupo 

Foram interessantes as sugestões dos entrevistados. Algumas um pouco mais ousadas, 

outras mais acanhadas.  

Avaliando o conjunto de sugestões, observamos que a grande reclamação está na 

subjetividade da norma. Não há uma determinação clara e objetiva sobre os critérios que 

realmente deveriam ser adotados.  

Um dos entrevistados mencionou que, para contornar toda a subjetividade e 

complexidade dos atos editados, decidiu preparar uma cartilha para ser distribuída para os 

seus advogados com as suas conclusões sobre a interpretação do dispositivo legal.  

Também mencionaram que pela falta de vivência do legislador dentro de uma 

empresa, não foi possível editar um normativo que pudesse ser perfeitamente entendido pelos 

usuários das informações.  

Um profissional mais ousado recomendou a realização de uma audiência pública para 

ouvir todos os profissionais interessados na matéria, tais como contadores, advogados, 

auditores e as próprias entidades de classe. Completou mencionando que seria difícil atender a 

todas as reivindicações, mas seria muito próximo do ideal.  
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Também houve menção às normas americanas, o FIN 48. Esses normativos estão mais 

específicos quanto à avaliação do risco, definindo que devem ser provisionados os casos em 

que as chances de acontecer são maiores de não acontecer. Também em determinado 

dispositivo está expressamente mencionado riscos superiores a 50%. 

Outra sugestão interessante foi de se juntar os termos com percentuais. Haveria a 

definição entre remoto, possível e provável, bem como a aplicação de um percentual. 

Contudo, a utilização de percentual foi muito criticada pelos entrevistados. 

Alguns foram mais práticos, mencionando que deveriam ser utilizadas letras “A, B, C, 

D e E”, com intervalos percentuais de 20%.  

Por último, um dos entrevistados mencionou que deveriam ser adotadas duas 

classificações apenas, “provisiona” ou “não provisiona”, ou ainda utilizando os termos 

“provável” ou “não provável”. Poderia ainda ser utilizado o percentual, determinando que 

seriam provisionados os casos em que as chances de perdas seriam superiores aos 50%.  

Vale ressaltar que vários advogados mencionaram que, atualmente, pretendem adotar 

o percentual de 50% em tudo, em razão da instabilidade do nosso judiciário, que a todo o 

momento alteram as suas decisões em matérias que já estavam pacificadas.    



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo abordou o tema Critérios para Formação de Provisões de Riscos Fiscais, 

Cíveis e Trabalhistas, com o objetivo geral de conhecer as práticas adotadas pelas empresas 

quando da formação da provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas, bem como apurar 

como os profissionais envolvidos na matéria estão interpretando a Lei e os demais atos 

normativos.  

No referencial teórico, foram apresentadas diversas vertentes que, direta ou 

indiretamente, afetam o profissional de contabilidade, bem como os demais profissionais 

envolvidos, quando da avaliação e decisão em formar ou não a provisão para determinado 

risco.  

Entende-se ser este um processo complexo e que exige do profissional de 

contabilidade muita seriedade, pois este deve avaliar não só os normativos existentes, mas 

também todos os aspectos que circundam o tema em comento.  

Quanto aos normativos, ao longo do referencial teórico foram apresentados os diversos 

dispositivos legais vigentes no Brasil, incluindo comentários de equipes Técnicas da CVM e 

do Banco Central do Brasil. Também foram apresentados alguns normativos internacionais. 

Como resultados deste estudo pode-se concluir que:  

• Os dispositivos legais existentes, nacionais e internacionais, não permitem um perfeito 

entendimento dos procedimentos que devem ser adotados para fins de 

provisionamento dos riscos identificados pelas empresas.  

• O Brasil necessita de uma norma mais clara e objetiva quanto aos critérios de 

avaliação dos riscos, para fins de provisionamento.  

• Em razão desses emaranhado de normativos é que se justificam as divergências entre 

os procedimentos adotados pelas empresas.  

• Dentre os pontos divergentes entre a norma e prática adotada, identificados junto aos 

profissionais entrevistados, destacam-se: o critério para  apuração dos valores; a 

utilização de médias históricas para fins de provisionamentos; o não provisionamento 

de riscos oriundos de dispositivos de lei; o não provisionamento dos casos em que os 

advogados classificaram o risco como de perda provável. 

• Também foi observada a não concordância de que a avaliação do risco deveria ser 

realizada apenas pelo advogado patrono da ação. A interpretação predominante foi no 

sentido de que a avaliação do risco deveria ser realizada em conjunto. Alguns 

entendem que deveria ser o administrador, utilizando os conhecimentos dos seus 
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especialistas, o auditor e o advogado; outros, que deveriam ser os especialistas da 

empresa em conjunto com o advogado.  

• Não há uniformização sobre o momento em que deve ser realizado o provisionamento 

do risco cível e trabalhista, sendo que algumas empresas realizam a avaliação e 

eventual provisionamento no início do processo, enquanto outras, apenas após a 

decisão em primeira instância. 

• Nos casos dos processos trabalhistas e cíveis, em que são utilizadas médias históricas 

para fins de provisionamento dos riscos, as empresas não levam em consideração a 

avaliação do risco efetuada pelo advogado.  

• Em razão da determinação de publicação em Notas Explicativas dos riscos 

classificados como de perdas possíveis ou prováveis pelos advogados, a opinião de 

parte dos entrevistados é de que há a possibilidade de que tais informações sejam 

levadas a conhecimento do judiciário. Se isso ocorrer, tal informação poderá 

influenciar negativamente o julgamento do processo. 

• Embora não existam diferenciações entre os termos possível e provável no aspecto 

etimológico, a norma que introduziu a aplicação desses adjetivos determinou que os 

riscos classificados como de perda provável representariam o risco mais elevado, 

quando comparado com o risco de perda possível. 

• A manutenção de um processo no judiciário, classificado como de perda provável, se 

justifica em razão da instabilidade do nosso judiciário, desde que não existam 

reiteradas decisões contrárias ao pedido. Esse procedimento também não afetará a 

conduta ética do patrono da ação e não ensejará a aplicação de multas pelo judiciário, 

em razão da litigância de má-fé ou da procrastinação.  

• As provisões podem ser utilizadas para fins de gerenciamento de resultados, 

principalmente pelo fato de que ainda persiste muita subjetividade quanto ao critério 

de avaliação do risco e a definição entre o provisionamento ou não do risco.  

• Embora existam diversos normativos que inibem a prática de gerenciamento de 

resultados, os órgãos responsáveis pela sua fiscalização não possuem estrutura 

suficiente para a verificação dos procedimentos adotados pelos profissionais das 

empresas. Este fato foi comprovado em razão do número reduzido de condenações 

identificadas quando da pesquisa da jurisprudência (item 2.10.3 deste estudo), bem 

como dos comentários realizados pelos profissionais entrevistados.  
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• A figura do especialista, mencionada nos normativos, não deve ser necessariamente 

um profissional sem vínculo com a empresa, mas sim um profissional que reúna 

sólidos conhecimentos técnicos sobre o assunto. O mais importante é a qualidade da 

fundamentação do profissional e não a sua condição de empregado e/ou administrador 

da empresa.  

• Os profissionais entrevistados apresentaram várias sugestões para adaptação das 

normas existentes, dentre as quais se destaca a que recomenda a adoção de apenas dois 

termos para avaliação do risco: “provisiona” ou “não provisiona”, ou ainda utilizando 

os termos “provável” ou “não provável”. Poderia ainda ser utilizado o percentual, 

determinando que fossem provisionados os casos em que as chances de perdas seriam 

superiores aos 50%.  

• Recentemente, a CVM editou a Deliberação CVM 594/2009, que trouxe uma profunda 

alteração nas terminologias adotadas em termos de classificação de risco, deixando, 

inclusive, de trazer uma definição mais clara sobre os termos “remoto”, “possível” e 

“provável”, como era adotada na Deliberação anterior, a 489/2005.  

• O Ibracon (2009) já considerou que a definição do que é considerado como de perda 

provável para fins de provisionamento, seria o risco que estivesse superior aos 50% de 

chances de ocorrer. Abaixo disso, seriam as classificações de remoto ou possível, que 

deveriam ser utilizadas apenas para fins de publicação (no caso do possível). 

Diante do cenário anteriormente discorrido, ficou comprovado que os normativos 

existentes necessitam de uma profunda adaptação para que realmente venham a refletir o que 

os normativos internacionais estão adotando quanto aos critérios de formação de provisões 

para os riscos fiscais, cíveis e trabalhistas. 

Dado o resultado da pesquisa e a experiência do autor, foi possível elaborar algumas 

propostas visando contribuir para que ocorra uma harmonização entre os dispositivos 

internacionais e locais (brasileiros). Uma das principais providências a serem adotadas pelos 

Órgãos Reguladores, a exemplo do que a CVM já fez quando da edição da Deliberação CVM 

594/2009, seria a revogação da Norma e Procedimento de Contabilidade – NPC 22/05 e da 

Interpretação Técnica Ibracon 02/06, bem como os seus respectivos dispositivos que 

abarcaram tal contexto (há quem entenda que tais normativos já teriam sido revogados 

tacitamente). 
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Ato contínuo ao da revogação dos normativos anteriormente mencionados, deveria ser 

editado um novo Ato, com determinações claras e objetivas sobre a avaliação dos riscos por 

parte dos especialistas e/ou advogados, no qual, a título de sugestão, deveria constar: 

• A Avaliação do risco é de responsabilidade da Administração da Sociedade, que 

poderá subsidiar o seu entendimento com pareceres internos ou externos de 

especialistas e/ou advogados; 

• O risco deverá ser classificado entre um dos seguintes termos: 

 Risco mais provável de acontecer do que não acontecer – risco 

provável

 Risco possível  de acontecer – 

. Neste caso enquadram-se os casos em que as chances de 

ocorrer forem de 50% ou mais; 

risco possível

 Risco remoto de acontecer – 

. Neste caso enquadram-

se os casos em que as chances de ocorrer forem de 49% ou menos; e 

risco remoto

• Os Riscos Prováveis deverão ser objeto de provisionamento. Os Riscos Possíveis 

apenas incluídos em Notas Explicativas. 

. Neste caso enquadram-se 

os casos em que as chances de ocorrer forem inferiores a 20%. 

• Para fins de avaliação do risco, os advogados e/ou especialistas deverão considerar a 

jurisprudência administrativa e/ou judicial predominante sobre a matéria. Tanto o 

advogado como o contador podem ser profissionais da própria sociedade ou de 

empresas contratadas. 

• Havendo divergências nas jurisprudências administrativas e/ou judiciais, deverá 

prevalecer a judicial.  

• Não havendo jurisprudência sobre a matéria, a Administração deverá considerar a 

avaliação efetuada pelo advogado e/ou especialista, internos ou externos, em conjunto 

com as decisões proferidas pelos órgãos julgadores, administrativa e/ou judicial.  

• A avaliação do risco deverá ser efetuada periodicamente, no mínimo, a cada semestre 

ou em razão da necessidade de publicação do balanço. Também deverão ser ajustados 

os riscos quando da ocorrência de reestruturação societária, em que venha a ocorrer 

fusão, cisão, incorporação, conferência de bens ou mudança da titularidade da 

empresa.  

• Em casos cuja materialidade seja significativa e havendo divergências entre o 

posicionamento da auditoria externa e do administrador, deverá ser solicitado um 

único parecer externo para suportar o posicionamento da administração. Para esses 
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casos, o assunto deverá ser objeto de Notas Explicativas quando da publicação do 

Balanço. 

• Todos os riscos provisionados, bem como os riscos classificados como Pouco 

Provável, serão divulgados em Notas Explicativas, pelos seus valores totais, com um 

breve histórico sobre o seu conteúdo, sem que tal medida possa trazer prejuízos para a 

sociedade.  

• Para os processos de origem cível ou trabalhista, a empresa poderá adotar as suas 

médias históricas. Se a matéria foi relacionada a dano moral, poderá ser adotado o 

valor médio de condenações do judiciário. 

• Deverão ser objeto de provisionamento os valores que serão gastos com os advogados 

a título de horas trabalhadas, “ad exitum”, custas processuais, etc., conforme 

estabelecido nos processos, e desde que os valores sejam significativos para a 

sociedade. Se os honorários “ad exitum” forem vinculados ao ganho da causa, 

somente deverão ser provisionados quando não houver o provisionamento do risco.  

• Se sociedade identificar riscos classificados como “risco provável”, que ainda não 

foram objeto de processos administrativos e/ou judiciais, a sociedade  deverá  realizar 

o seu provisionamento. Quando aplicável, a sociedade deverá  tomar  as medidas 

adequadas para que o risco seja sanado ou mitigado e a provisão revertida. A 

Avaliação deste risco será de responsabilidade do Administrador. Havendo 

materialidade no risco, deverá ser solicitado um parecer de especialista na matéria.   

 

5.1 Limitação do Estudo 

Algumas limitações foram identificadas neste estudo, embora tenha havido dedicação 

e zelo em sua condução, como não poderia ter sido diferente.  

A amostra selecionada não foi probabilística, por não ter atingido um grupo elevado de 

empresas e entidades entrevistadas. Desta forma, este estudo não poderá ser estendido de 

forma geral para toda a coletividade. 

Embora as provisões possam servir de instrumento de manipulação dos resultados, não 

foram formuladas questões mais abrangentes a respeito do tema, tendo em vista a limitação do 

escopo dos objetivos deste estudo.  

Também em razão do período estipulado para este trabalho de pesquisa, o número de 

entrevistados foi inferior ao objetivo inicialmente proposto em razão de indisponibilidades de 

agenda dos entrevistados, bem como necessidade de remarcação de entrevistas.  



213 
 

 

Outra limitação encontrada refere-se à região em que foram realizadas as entrevistas. 

Todas foram concentradas no Estado de São Paulo. 

 

5.2 Recomendações de Futuros Estudos 

Todos os estudos científicos procuram inovar, ampliar ou aperfeiçoar conhecimentos.   

Ao longo deste estudo, vários pontos foram identificados, mas não puderam ser 

explorados em razão da limitação existente em termos de espaço e tempo.  

Para contribuir com os estudos de futuros pesquisadores nesta matéria, são sugeridas 

algumas ações que possibilitem o aperfeiçoamento contínuo em relação aos objetivos deste 

trabalho. 

Um dos pontos se refere à necessidade de ampliação da amostra, uma vez que 

poderiam ser incluídas mais empresas no rol das entrevistadas, incluindo empresa de outros 

Estados além de São Paulo. 

Também poderão ser explorados aspectos relacionados com o Planejamento Fiscal, 

uma vez que a formação ou não de uma provisão poderá gerar maiores ou menores juros 

sobre o Capital Próprio, dependendo do valor do Patrimônio Líquido. 

Aspectos societários também são afetados por este estudo, em razão de que a empresa 

poderá apresentar maior ou menor lucro, o que afetará diretamente os valores a serem 

distribuídos aos seus investidores. 

Um ponto importante é a ampliação da pesquisa junto a Órgãos Reguladores, como o 

Banco Central e a CVM, em razão dos estudos que essas entidades já desenvolveram sobre a 

matéria. 
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