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RESUMO 

O cultivo de cana-de-açúcar e a produção de seus derivados (etanol, açúcar e bioeletricidade) 

têm como algumas de suas características operacionais: i) a contratação de mão-de-obra 

rotativa em função dos períodos das safras; ii) a prática de atividades potencialmente 

poluidoras e iii) a elevada carga tributária, fazendo com que neste segmento as contingencias 

trabalhistas, ambientais e tributárias sejam consideradas relevantes. Neste cenário a presente 

pesquisa descritiva tem como objetivo investigar as práticas contábeis em relação às provisões 

e passivos contingentes em empresas sucroalcooleiras. Foram analisadas demonstrações 

contábeis de 17 empresas de grande porte do segmento no Estado de São Paulo, incluindo 

companhias abertas e fechadas. Os dados foram coletados entre 2011 e 2015, e analisados 

aplicando-se a técnica de análise de conteúdo, categorizando os achados através de modelos 

validados em pesquisas anteriores sobre evidenciação de passivos contingentes. Com base no 

estudo desenvolvido constatou-se um baixo nível de aderência das práticas contábeis dos 

passivos contingentes, conforme exigido pelo Pronunciamento CPC 25, corroborando estudos 

anteriores que demonstraram a fragilidade na divulgação das demandas contingenciais. Outra 

constatação é que não houve melhora nas práticas contábeis sobre passivos contingentes ao 

longo do período estudado, logo a curva de aprendizagem percebida em outros trabalhos não 

pode ser comprovada. 

 

Palavras-chave: Passivo Contingente; Pronunciamento CPC 25; Sucroalcooleiro; 

Evidenciação; Divulgação. 

 

Área Temática: Contabilidade para Usuários Externos (CUE). 

1 INTRODUÇÃO 
Objetivando melhorar a comparabilidade das demonstrações contábeis brasileiras, aos 

padrões internacionais, foi aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) a criação 

em 2005, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). O objetivo central desta entidade 

é preservar nas normas contábeis as características peculiares brasileiras, potencializando a 

comunicação entre os usuários das demonstrações contábeis (Niyama, 2010). Dentre os 

Pronunciamentos Técnicos aprovados pelo CPC, foi aprovado o Pronunciamento CPC 25 

correlacionando as normas contábeis brasileiras com o International Accounting Standard 37, 

que aborda as Provisões, Passivos e Ativos Contingentes, mobilizando inicialmente as 
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empresas adotantes do conjunto completo das Normas Contábeis (full IFRS), a partir de 2010, 

a disponibilizar critérios mais rigorosos para reconhecimento, mensuração e divulgação dos 

passivos contingentes, buscando melhorar a qualidade das informações contábeis.  

Em geral estes estudos anteriores (Fonteles, I. V. et al., 2012; Suave, R. et al 2013; 

Prado, F. J. D., 2014; Baldoino, E. e Borba, J. A., 2015; Pinto, A. F. et al. 2015; Leal, P. H. et 

al. 2015; Eckert, A. et al. 2015; Portella, et al. 2015; Rosa, P. A. et al. 2016; Cunha, L. M. S. e 

Ribeiro, M. S., 2016; Costa, I. L. S. et al. 2016; Jesus, S. S. e Souza, M. M. 2016) mostraram 

que os critérios estabelecidos pelo Pronunciamento CPC 25, ainda não estão plenamente em 

conformidade com esta normativa, sendo diagnosticada a ausência de mensuração, de 

avaliação e de evidenciação de informações contingentes, sendo que alguns fatores 

influenciam, positivamente ou negativamente o nível de aderência à norma: setor de 

atividade, tamanho e rentabilidade, liquidez e mercados em que a empresa atua.  

Diante dos diagnósticos levantados é oportuno desenvolver novos estudos no sentido 

de acompanhar o desenvolvimento das práticas contábeis relativas ao Pronunciamento CPC 

25, sendo que o presente estudo avalia o nível de aderência do Pronunciamento CPC 25, pelas 

empresas Sociedades Anônima de capital aberto e fechado do segmento sucroalcooleiro, do 

Estado de São Paulo. 

O segmento sucroalcooleiro foi selecionado, pois as empresas do setor de açúcar e 

álcool empregam um contingente rotativo em função dos períodos safras bem como exploram 

atividades agrícolas relacionadas à exploração de terra e não obstante geram poluentes que 

podem prejudicar o meio ambiente. Neste caso é oportuno conhecer os reflexos nos passivos 

contingentes de gestão de custos e despesas com mão-de-obra e das estratégias ambientais 

destas empresas. 

Com relação aos aspectos tributários nota-se que no segmento é comum a prática de 

escalonamento de pagamentos de tributos de ordem Federal e Estadual (Carmo et al. 2011). 

Estas práticas envolvem operações de REFIS (Refinanciamento de Impostos), na qual as 

empresas do setor reconhecem em seus demonstrativos contábeis as dívidas tributárias, porém 

não repassam os recursos aos cofres públicos, apresentando restrições junto ao Serviço 

Central de Proteção ao Crédito (SCPC), no Cadastro de Inadimplentes (CADIN), devido ao 

nível de inadimplência, protestos e operações do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). 

Neste sentido, a pesquisa evidencia o nível de disclosure das provisões e passivos 

contingentes de empresas sucroalcooleiras do Estado de São Paulo. A delimitação geográfica 

foi escolhida porque o Estado de São Paulo produz próximo de 60% de toda a cana, açúcar e 

etanol do país (Carmin, et al. 2014). O período analisado compreendeu os anos de 2011 e 

2015, em vista da vigência do Pronunciamento CPC 25. Neste aspecto é importante ressaltar 

que as empresas que adotam o Pronunciamento da Contabilidade para Pequenas e Médias 

Empresas (CPC PME), devido à dificuldade para acesso às informações e menor nível de 

exigência (por exemplo, dispensa de Auditoria Externa), não foram alcançadas pelo estudo. 

Diante das novas exigências das práticas contábeis e pela necessidade de conhecer e 

analisar o nível de conformidade a estas normas motivou-se o seguinte questionamento: Qual 

é o nível de aderência das práticas contábeis de reconhecimento, mensuração e 

divulgação dos passivos contingentes ao Pronunciamento CPC 25 pelas empresas 

sucroalcooleiras do Estado de São Paulo?  

Para responder a questão da pesquisa e alcançar o objetivo geral do estudo que é 

investigar as práticas contábeis em relação às provisões e passivos contingentes em empresas 

sucroalcooleiras, foram estabelecidos 3 objetivos específicos: (i) analisar os critérios de 

reconhecimento, mensuração e divulgação dos passivos contingentes aplicados no setor 

sucroalcooleiro no Brasil; (ii) classificar em categorias as provisões e passivos contingentes 



 

 

identificados no estudo; (iii); evidenciar a frequência da divulgação das provisões e passivos 

contingentes. 

Dentro da essencialidade que norteia a pesquisa científica, após estruturar a 

fundamentação teórica, desenvolve-se a partir de estudos anteriores, os critérios que compõem 

o modelo de avaliação no nível de aderência das práticas contábeis. Em seguida, foram 

descritos os procedimentos metodológicos e análise dos dados coletados e as considerações 

finais. 

O trabalho contribui para o aprofundamento das discussões relacionadas à adoção das 

normas contábeis, especialmente em relação às provisões e passivos contingentes, avaliando 

um segmento relevante na economia nacional, com características relevantes em relação as 

contingências (ambientais, trabalhistas e tributárias). As contingências cíveis, que 

correspondem a processos contratuais, cobranças indevidas, propaganda enganosa, 

disponibilização de canal, acidentes envolvendo terceiros não foram objeto deste estudo 

devido a menor relevância destas contingências para o segmento estudado. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Provisões 

O Pronunciamento CPC 25 descreve que as provisões que são reconhecidas como 

passivo no Balanço Patrimonial presume-se que possa ser feita com base em uma estimativa 

confiável, por serem obrigações presentes e que é provável que haja uma saída de recursos 

que incorpore benefícios econômicos para liquidar a obrigação. Caso estas condições não 

forem satisfeitas, nenhuma provisão será reconhecida. Nesta linha Martins, Gelbcke, 

Ariovaldo e Iudícibus (2013), descrevem que as provisões devem ser reavaliadas em cada 

data do Balanço e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. Sua utilização dever ser 

usada somente para os desembolsos para os quais a provisão foi originalmente reconhecida, 

de acordo com o Pronunciamento CPC 25.  

 

2.2 Passivos Contingentes 

 Conforme o Pronunciamento CPC 25 correlato com o IAS 37, os passivos 

contingentes são definidos como: 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 por que: (i) não é provável que uma saída de 

recursos que incorpore benefícios econômicos seja exigida para liquidar a obrigação; ou (ii) o 

valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade. 

Diante dos conceitos atribuídos sobre passivos contingentes pelo Pronunciamento 

CPC 25, suas características estão atreladas a probabilidade de ocorrência, pois sua existência 

só poderá ser confirmada através de eventos futuros. Neste cenário a classificação dos 

passivos contingentes segundo a legislação brasileira em conformidade com as normas 

internacionais para diferenciar cada um dos destes passivos é atribuído às notações: provável, 

possível e remota que direcionam as empresas a avaliar e classificar seus riscos contingentes, 

conforme Quadro 1 a seguir.  

  



 

 

Quadro 1 

Classificação do grau de riscos dos passivos contingentes 
Probabilidades Definição Efeitos nas demonstrações financeiras. 

 

Prováveis 

Grandes chances de perdas por 

parte da entidade envolvida sobre 

fatos ocorridos até a data de 

encerramento das demonstrações 

contábeis. 

Os recursos deverão ser estimados e 

provisionados, incluindo todos os gastos, bem 

como eventuais recuperações esperadas, devendo, 

os fatos serem divulgados em notas explicativas. 

                                                                                                                   

Possíveis 

Existe a possibilidade de perdas 

ocorrerem. 

A perda não é reconhecida, sendo apenas 

divulgada em notas explicativas. 

 

Remota 

As perdas contingentes possuem 

chances pequenas de ocorrerem. 

Não se faz o registro, nem a divulgação do fato 

em notas explicativas. 

Fonte: adaptado do CPC 25 (2009) 

Nos casos de natureza de disputa judicial, se as informações sobre os passivos 

contingentes venham a prejudicar a posição da organização frente a outras partes, a 

informações não serão necessárias na divulgação, porém deverá divulgar a natureza geral de 

disputa, dado a não exposição dos fatos, com a devida justificativa. 

Como exemplo citado por este CPC, se uma empresa está envolvida em disputa com 

um determinado concorrente, que alegou que a mesma infringiu patentes e está reclamando 

indenização por esta infração, a empresa deverá reconhecer uma provisão para melhor 

estimativa da obrigação, porém não deverá divulgar nenhuma informação requerida dos 

critérios de divulgação do pronunciamento técnico. Neste caso, a Cia. fica dispensada de 

divulgação para não comprometer o resultado da ação, pois os administradores acreditam que 

o resultado pode ser concluído favoravelmente a Companhia. 

 

2.3 Tipos de Passivos Contingentes 

Dentre os tipos de passivos contingenciais mais divulgados em pesquisas realizadas 

em segmentos que envolvem a economia nacional, estão: os trabalhistas, os tributários e os 

ambientais. Martins et al. (2013) oferecem exemplos destes diferentes tipos enquanto: custos 

com reestruturação, danos ambientais causados pela entidade, penalidades por desacordos 

contratuais, contratos onerosos, obrigações oriundas de ativos de longo prazo, tradicional em 

empresas de minério e petróleo, agregando ao custo destes ativos os futuros desencaixes com 

sua remoção.   

Segundo o Pronunciamento CPC 25, as notas explicativas publicadas em conjunto 

com os demonstrativos contábeis devem esclarecer no mínimo a natureza das obrigações 

contingentes para que os stakeholders possam conhecer melhor a situação da empresa. Alguns 

aspectos desta evidenciação podem levar a consequências mercadológicas importantes. Por 

exemplo, no caso dos passivos de ordem trabalhista, que são muito comuns, a evidenciação 

deve ser feita cautelosamente, pois o que é reclamado nem sempre corresponde aos fatos, 

criando dificuldades para sua mensuração (Farias, 2004) e prejudicando a definição da 

probabilidade de ocorrência do desembolso.  

Outro exemplo que evidencia a complexidade das práticas contábeis referentes aos 

passivos contingentes são as contingências tributárias, dado a inconsistência nos julgamentos 

administrativos e jurídicos sobre o contencioso tributário (Farias, 2004).  Contingências 

tributárias podem surgir a partir do advento de um novo tributo ou por mudança de alíquotas, 

que podem gerar, por exemplo, interpretações dúbias da legislação, abrindo espaço para 

autuações e questionamentos sobre a incidência tributária (Martins et al., 2013). 

Como observam Slomski, Slomski, Megliorini e Kassai (2010) e Bergamini Jr. (1999) 

nas questões ambientais, uma das grandes dificuldades é o disclosure voluntário das suas 

contingências, especialmente aquelas relacionadas aos passivos gerados pelo processo 



 

 

produtivo. Diante das exigências da normativa que incluem este passivo, não obstante as 

mudanças que o planeta vem passando, torna-se cada vez mais necessário que as empresas 

evidenciem estas contingências objetivando contribuir para uma estrutura conceitual sobre os 

aspectos ambientais. 

Diante das evidências dos estudos envolvendo as obrigações contingenciais, verifica-

se as limitações para as empresas divulgarem a realidade dos fatos e determinarem os valores 

possíveis, sendo um importante evento passível de gerenciamento de resultado. Agrega-se a 

este fato a subjetividade no critério de julgamento das entidades em diferenciar estas 

contingencias em notas explicativas com relação à probabilidade dos riscos existentes. 

 

2.4 Reconhecimento dos Passivos Contingentes 

Reconhecimento é o processo de incorporar, no balanço patrimonial ou na 

demonstração de resultado, um item que atenda aos critérios de reconhecimento.  

O Pronunciamento CPC 25, diz que o reconhecimento do Passivo Contingente sempre 

assumirá uma estimativa que seja confiável para quaisquer que sejam as saídas esperadas. A 

melhor estimativa se relaciona ao valor presente em que o efeito do valor do dinheiro do 

tempo é material. Com base nos conceitos das normativas envolvendo o processo de 

reconhecimento dos passivos contingentes os argumentos descrevem a importância de se 

conhecer os meios que satisfaçam os critérios de reconhecimento sendo pela probabilidade de 

ocorrência e pelas estimativas sobre o valor presente derivados de eventos passados. 

Um passivo contingente não deverá ser reconhecido como passivo tendo em vista: (a) 

ser uma obrigação possível a ser confirmada em eventos futuros; ou (b) ser uma obrigação 

presente resultante de eventos passados, mas que não seja provável uma saída de recursos 

para liquidá-la ou que não tenha uma estimativa confiável do seu valor. 

Neste contexto, o processo de reconhecimento destes passivos, conforme este CPC 

determina, primeiramente, que haja a existência de um evento passado que crie uma obrigação 

presente e que estabeleça as probabilidades de saídas de recursos através de evidências 

disponíveis. 

 

2.5 Mensuração dos Passivos Contingentes 

Com relação à mensuração, cabe destacar que as regras gerais na sua aplicação 

deverão constar na evidenciação das provisões para contingências passivas, bem como a sua 

confiabilidade. O emprego de estimativas, a análise de riscos, as incertezas e a probabilidade 

de ocorrência de eventos futuros refletirão sobre os valores atribuídos aos passivos 

contingentes. No caso do uso de estimativas, é necessário considerar os riscos e as incertezas 

que inevitavelmente envolvem vários eventos futuros e circunstâncias que envolvem as 

contingências, refletindo inclusive nas provisões das mesmas.  

Nestes eventos futuros, o registro no processo contábil depende de sua mensuração, 

obedecendo aos critérios de confiabilidade e, caso não seja possível e for relevante, o fato 

poderá ser divulgado por meio de notas explicativas, de acordo com Farias (2004). Já o 

Pronunciamento CPC 25 define que os critérios de mensuração, reconhecimento e divulgação 

do passivo contingente, evidencia a existência de dificuldade na mensuração destes passivos 

tendo em vista que seu valor será definido a partir de eventos futuros.  

Entre estas transações pode ser exemplificado na pesquisa de Cohen et al. (2011), que 

questionaram o termo “garantia” e se o mesmo é tratado como um indicador de qualidade dos 

produtos de uma empresa, um passivo contingente, ou uma ferramenta de gerenciamento de 

resultados, evidenciando a prática de Gerenciamento de Resultados (GR), muito comum em 

empresas que visam trabalhar com planejamento fiscal, enaltecendo a presença do parecer de 

peritos independentes.  



 

 

 

2.6 Divulgação dos Passivos Contingentes 

 O Pronunciamento CPC 25 indica que para cada passivo contingente a Cia. deverá 

divulgar uma breve descrição de sua natureza, e quando praticável: (a) uma estimativa do 

efeito financeiro conforme as regras de mensuração, considerando a melhor estimativa, risco e 

incerteza, valor presente e possíveis eventos futuros; (b) a indicação das incertezas 

relacionadas ao valor ou momento de ocorrência de qualquer saída; (c) além da possibilidade 

de qualquer reembolso. Quando a provisão e o passivo contingente surgirem do mesmo 

conjunto de circunstâncias, a entidade deve evidenciar tal ligação. Caso algumas dessas 

informações não forem divulgadas por não ser praticável fazê-lo, a entidade deve divulgar 

esse fato.  

Em casos que a divulgação de alguma dessas informações prejudique seriamente a 

posição da entidade em uma disputa com outras partes sobre os assuntos do passivo 

contingente, não será necessária a divulgação das informações, entretanto, deverá divulgar a 

natureza geral da disputa, junto do fato de que as informações não foram divulgadas, com a 

devida justificativa (CPC 25). 

 Portanto, este CPC diz que quando existir uma obrigação contingente e for provável 

que ocorram sacrifícios futuros prováveis para sua liquidação e seja possível fazer uma 

estimativa confiável no montante a ser pago, neste caso deve-se fazer uma provisão para a 

classe de passivo contingente e divulgar em notas explicativas da demonstração contábil as 

informações conforme descritas no Quadro 2: 

Quadro 2 

Informações divulgadas sobre o CPC 25 
Item 01 O valor contábil no início e no fim do período. 

Item 02 Provisões adicionais feitas no período, incluindo aumento de provisões existentes ou anteriores. 

Item 03 Valores utilizados (incorridos e baixados contra provisão) durante o período. 

Item 04 Valores não utilizados revertidos durante o período. 

Item 05 Descrição da natureza da obrigação.  

Item 06 Cronograma esperado de quaisquer saídas de benefícios econômicos da natureza da obrigação 

Item 07 Indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma dessas saídas. 

Item 08 Estimativa de seu efeito financeiro 

Item 09 Possibilidade de qualquer reembolso 

Item 10 Justificativa da não divulgação das informações de natureza de disputa. 

Fonte: adaptado de Farias (2004, p. 121) 

Além das informações traçadas pelo CPC 25, a entidade terá a responsabilidade de 

fazer uma descrição da natureza da obrigação e uma síntese do fluxo esperado dos 

desembolsos, bem como a divulgação efetiva das incertezas e premissas adotadas para os 

eventos futuros. A norma determina ainda que, em casos de disputa judicial possa gerar algum 

prejuízo na estrutura financeira da entidade com outras partes, a mesma estará desobrigada da 

divulgação, porém deverá relatar a natureza geral da disputa e as razões pela ocultação dos 

fatos ocorridos.  

Quando não divulgados os passivos contingentes ou mesmo pela ausência de 

transparência em sua divulgação pode influenciar nos processos de decisões dos usuários das 

informações contábeis (Viviani e Fernandes, 2014). Portanto, pode-se julgá-la como uma 

informação relevante no processo decisório.  

 

2.7 Evidenciação dos Passivos Contingentes 

A evidenciação das informações de ordem qualitativa e quantitativa está relacionada à 

sua divulgação desde que sejam relevantes para seus usuários. Sua qualidade está 

condicionada ao tipo de usuário as quais as demonstrações são endereçadas. Apesar da 



 

 

dificuldade na avaliação das informações qualitativas, a evidenciação contábil sempre será 

relevante. Nos estudos de Cruz e Lima (2010), o disclosure nas notas explicativas influencia o 

comportamento dos investidores, pela percepção sobre o cenário da companhia.  

Santos (2011) observa que a evidenciação de passivos contingentes é relevante, tanto 

no âmbito público como no privado, pois ocasiona possíveis riscos, afetando o cenário 

financeiro das organizações. Nesta perspectiva, Pereira (2008) os problemas podem 

comprometer as finanças de uma organização, que é o caso de perdas decorrentes da não 

provisão trabalhista, gerando um contingenciamento de despesas, afetando negativamente a 

saúde da empresa. Neste caso, as orientações determinadas pelos órgãos reguladores 

(CVM/CPC) faz a diferença para garantir a informação tempestiva e relevante inibindo 

possíveis riscos de desconfiança neste mercado.  

 

2.8 Diferença entre Divulgação e Evidenciação de Passivos Contingentes 

A evidenciação (disclosure) de uma empresa não é formada somente pela informação 

que é estipulada por lei, mas, também pela veiculação de toda informação que seja útil para a 

tomada de decisões pelos stakeholders. Nesta linha Caetano et al (2010) e Oliveira, Benetti e 

Varela (2011) dizem sobre a evidenciação do passivo contingente nas demonstrações 

contábeis, como sendo informações úteis, permitindo a redução do grau de incerteza e da 

assimetria informacional, porém ambas as pesquisas, focam que as informações contingentes, 

obedecem a bases solidas de princípios para a tomada de decisões. 

É importante ressaltar que a quantidade de informação a ser divulgada nas 

demonstrações contábeis está relacionada diretamente às necessidades do usuário a que ela se 

destina, o padrão de evidenciação mais adequado a ser utilizado, além da sua complexidade e 

diversidade dos fatos realizados, com isso, observa-se que os conceitos de materialidade e 

relevância estão intrinsicamente relacionados com a evidenciação das informações. 

Neste contexto as palavras: divulgação e evidenciação têm como premissa principal 

tornar algo evidente e público, no que se refere às informações de caráter contingente. 

 

2.9 Estudos recentes sobre Passivos Contingentes 

Este item apresenta uma revisão das pesquisas nacionais e internacionais realizadas 

sobre a temática da normativa do CPC 25 e outras normas contábeis internacionais associadas 

com os passivos contingentes, ordenadas em períodos crescentes, evidenciando a abordagem 

dos critérios que envolvem estas normativas cujas linhas de investigações vêm de encontro 

aos critérios estabelecidos por este pronunciamento técnico envolvendo os critérios de 

reconhecimento, evidenciação (disclosure) e divulgação, apropriados às informações dos 

passivos contingentes (CPC 25). 

Quadro 3 

Pesquisas nacionais e internacionais 
Autores Ano Resumo 

Fonteles, I. V. 

et al. 

2012 Analisaram os determinantes da evidenciação de provisões e contingências por 

companhias listadas na BM&FBOVESPA. e concluíram que a evidenciação de 

provisões e contingências sofreu influencias positivas pelas variáveis: setor de 

atividade, tamanho e rentabilidade e negativamente por liquidez, setor de 

atividade e segmento de listagem. 

Suave, R. et 

al.  

2013 Identificaram se as empresas mais negociadas atendem às disposições do CPC 25 

quanto à divulgação dos passivos contingentes e constataram que as empresas da 

amostra divulgam principalmente processos judiciais relacionados a causas 

fiscais, cíveis e trabalhistas, com menor divulgação das contingências ambientais. 

Hall, S. C. et 

al. 

2013 Desenvolveram um estudo longitudinal de dezenove anos dos passivos 

contingentes relativo ao incidente da Exxon Valdez, permitindo compreender as 

circunstâncias e critérios adotados por uma empresa em relação aos passivos 



 

 

contingentes. 

Clor-Proell, S. 

M.; Maines, L. 

A. 

2014 Através de um experimento com Controllers e Diretores Financeiros, 

investigaram se o reconhecimento como provisão (passivo) versus divulgação nas 

explicativas influencia o valor que os gerentes financeiros relatam para um 

passivo contingente. Como resultado, os diretores de empresas abertas, 

responsabilizam-se mais para passivos reconhecidos que contra passivos apenas 

divulgados. 

Hennes, K. M. 2014 Realizou estudos de casos para fornecer evidências sobre as obrigações 

contingentes e a utilidade das informações divulgadas em empresas americanas. 

Os resultados enfatizaram que há nas empresas uma forte resistência com relação 

às divulgações quantitativas de contingências jurídicas, mas sugerem que a regra 

SFAS 5(1975) sobre divulgações existentes, não contêm informações qualitativas 

úteis para avaliar a perda de relevância.  

Prado, F. J. D. 2014 Identificaram o comportamento da evidenciação dos riscos potenciais 

representados pelas informações contidas nas provisões e passivos contingentes 

das empresas. Os resultados encontrados mostram que as empresas do setor de 

  energia elétrica tiveram evolução em sua divulgação de riscos potenciais 

principalmente entre os anos de 2002 e 2006, fato este devido à modernização da 

regulamentação contábil neste período. 

Baldoino, E.  

e Borba, J. 

A. 

2015 Procuraram obter uma visão geral sobre as características dos passivos contingentes 

nas empresas estrangeiras que negociam ações na NYSE, além de procurar 

encontrar possíveis explicações para tais características. Levantou-se que a 

América Latina divulga maior proporção de passivos contingentes que a Europa ou 

Ásia/Pacífico, tendo como grande fator de influência as contingências tributárias 

das empesas brasileiras. 

Michels, J. 2016 Analisou as diferenças na forma de como os investidores reagem à divulgação 

necessária versus o reconhecimento. Usando uma variável “eventos subsequentes” 

para identificar o efeito diferencial divulgação versus reconhecimento, não 

apresentando provas de confiabilidade entre a divulgação e as quantias 

reconhecidas.   

Pinto, A. F. 

et al.   

2015 Identificaram se a evidenciação de passivos contingentes está relacionada com o 

valor de mercado das companhias abertas brasileiras, e quais fatores estão 

relacionados com esse nível de evidenciação. Evidenciou que as empresas não 

estão divulgando de maneira completa o exigido no CPC 25. Verificou-se também 

que quanto maior o valor de mercados das empresas, menor é o nível de 

evidenciação de informações sobre provisão e passivo contingente. 

Leal, P. H. et 

al. 

2015 Investigaram os fatores que influenciam a divulgação de provisões e passivos 

contingentes ambientais pelas empresas de alto impacto ambiental. Os resultados 

revelam que motivações externas parecem ser mais significativas para explicar a 

divulgação de informações sobre provisões e passivos contingentes ambientais 

pelas empresas. 

Eckert, A. et 

al. 

2015 Analisaram a evidenciação contábil dos Passivos Contingentes das garantias 

concedidas por fabricantes de produtos eletroeletrônicos. Identificaram que os 

critérios utilizados para constituir estas provisões variam de empresa para empresa, 

baseando-se, principalmente, nos valores indenizatórios de processos, no histórico 

de manutenções e no prazo de cada garantia concedida. 

Portela, A. 

R. et al. 

2015 Abordou os passivos contingentes nas demonstrações financeiras das empresas de 

capital aberto de Santa Catarina. Com relação aos resultados, as empresas da 

amostra apresentam provisões para contingências. 

Michels, J. 2016 Analisou as diferenças na forma como os investidores reagem à divulgação 

necessária versus o reconhecimento. Usando uma variável “eventos subsequentes” 

para identificar o efeito diferencial divulgação versus reconhecimento, não 

apresentou provas de confiabilidade entre a divulgação e as quantias reconhecidas.   

Rosa, P. A. 

et al. 

2016 Identificou o nível de evidenciação das companhias do setor elétrico na 

BM&FBOVESPA, concluindo que os passivos contingentes tributários não são 

atendidos em sua totalidade pelas empresas, havendo divergências nas informações 

divulgadas em notas explicativas e formulários de referência. 

Cunha, L. 2016 Compararam a evolução da divulgação de provisões e passivos contingentes 



 

 

M. S. e 

Ribeiro M. 

S. 

ambientais com avanços da normatização contábil. Identificou que a quantidade de 

evidências de passivos ambientais era pequena em meados de 1997, mas ascendeu, 

com um aumento mais significativo a partir de 2006. Em termos de número de 

palavras, a proporção do conteúdo das notas explicativas foi crescente e 

diversificada. 

Costa, I. L. 

S. et al. 

2016 Analisaram as diferenças identificadas nos passivos contingentes das firmas listadas 

na BM&FBOVESPA do Brasil e ASX da Austrália. Foi identificado que no Brasil 

a característica de passivo contingente predominante é o tributário e na Austrália 

são as Garantias. 

Jesus, S. S. e 

Souza, M. 

M. 

2016 Analisaram os impactos do reconhecimento dos passivos contingentes na situação 

econômica de empresas brasileiras auditadas pelas big four. Os resultados 

demonstram que, caso as contingências passivas fossem reconhecidas, 60% das 

empresas diminuiriam seu lucro em mais de 100%, e 6% apresentariam a situação 

de passivo a descoberto. 

Acar, E. e 

Ozkam, S. 

2017 Ilustraram a extensão da divulgação das provisões divulgadas de acordo com a IAS 

37 na Bolsa de Istambul entre os anos 2005-2010, explorando a relação entre 

provisões e governança corporativa. As conclusões gerais indicam que apenas 32% 

fornecem os requisitos de divulgação integral da IAS 37. As empresas que 

reconhecem provisões têm um conselho de administração maior e são mais 

propensas a serem caracterizadas com propriedade concentrada e proprietários 

institucionais. 

Fonte: elaborado pelos autores 

Conforme o exposto, as pesquisas nacionais e internacionais que buscaram evidenciar 

os princípios relacionados aos passivos contingentes, principalmente sobre os critérios de 

reconhecimento, evidenciação (disclosure) e divulgação das obrigações contingentes em 

diversos segmentos da economia nacional e internacional, bem como em processos de tomada 

de decisão, a aderência à norma e reação dos usuários frente à utilização destes passivos, em 

geral, concluem que o tema ainda é complexo normativamente, com nível de aderência aquém 

das expectativas e necessidades dos usuários, revelando uma demanda por novas 

investigações, tanto para evidenciar as lacunas quanto para propor novos mecanismos para 

elevar o nível de aderências das práticas contábeis relacionadas com os passivos contingentes.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

A presente pesquisa quanto aos fins foi de cunho descritivo, pois descreve aspectos de 

entidades e tratamentos contábeis empregados (Gil, 2008), com técnica de análise de 

conteúdo sobre as demonstrações contábeis publicadas. Com relação à abordagem a pesquisa 

foi qualitativa para avaliar o nível de aderência das empresas ao Pronunciamento CPC 25 e 

quantitativa na análise da frequência da adesão das práticas contábeis, permitindo evidenciar o 

nível de aderência às normas do CPC 25. 

A amostra investigada constitui-se em empresas de grande porte de capital aberto e 

fechado do setor sucroalcooleiro, sediadas no Estado de São Paulo. Conforme a 

Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, ligadas a Secretaria do Meio Ambiente 

(2015), o segmento conta atualmente com 225 usinas, compreendendo o estado de São Paulo 

o universo de 177 unidades agroindustriais, sendo 93 sociedades anônimas de capital aberto e 

fechado e 84 sociedades limitadas, com certificação Etanol Verde, prorrogado já no exercício 

de 2016. 

Da população das empresas sociedades anônimas que, obrigatoriamente publicam 

demonstrações contábeis, de capital aberto e fechado, totalizando 93 unidades produtivas 

foram identificadas 28 empresas no Estado de São Paulo, sendo excluídas 11 empresas, pelos 

seguintes motivos: a) sociedades anônimas de capital fechados que não publicaram suas 

demonstrações contábeis, não atendendo aos critérios de obrigatoriedade de divulgação das 

demonstrações contábeis conforme a Lei 6.404/76; b) que estão em processo de recuperação 



 

 

judicial; c) as que publicaram suas demonstrações contábeis, porém sem as notas explicativas, 

sugerindo praticar os critérios da NBC TA 810, instituído pelo CFC através da Resolução 

1238 (2009), que aborda sobre as demonstrações contábeis condensadas, estando às notas 

explicativas a disposição dos usuários na sede das empresas. Assim, foram avaliadas 17 

empresas listadas e ranqueadas pelo perfil de faturamento anual conforme Tabela 1: 

Tabela 1 

Amostra de empresas da pesquisa 
 

Empresas 

Faturamento Anual 

Base: 2015 - R$/Milhões 

Raízen Energia S/A (Grupo Cosan) 5.180,2 

Biosev Bioenergia S/A 2.216,9 

São Martinho S/A 1.721,6 

Continua 

Tabela 1 (continuação) 
Guarani S/A (Grupo Tereos) 1.702,6 

Clealco S/A Açúcar e Álcool 933,1 

Tonon Bioenergia S/A 731,8 

Usina Santa Adélia S/A 621,8 

Usina Barra Grande de Lençóis S/A 524,9 

Açucareira Zillo Lorenzetti S/A 507,8 

Açucareira Quatá S/A 457,9 

Usina Santa Fé S/A 389,4 

Usina Açucareira São Manoel S/A 386,3 

Usina Santo Antonio S/A 360,9 

Usina Conquista do Pontal S/A 349,2 

Usina São Francisco S/A 253,3 

Usina Açucareira Ester S/A 203,0 

Cia. Agrícola Quatá 179,3 

Fonte: elaborada pelos autores 

Para o estudo, foram analisadas as notas explicativas disponibilizadas pelas empresas 

sucroalcooleiras, no período entre 2011 e 2015, cujos ciclos de apresentação do período 

contábil são majoritariamente no mês de Março de cada período, compreendendo 85 

documentos avaliados qualitativamente, com síntese quantitativa apresentada no presente 

trabalho. 

 

3.1 Procedimentos para coleta dos dados  

Os dados foram coletados no Portal da BM&FBOVESPA, nos sites institucionais e 

Diário Oficial Empresarial das empresas analisadas. As demonstrações publicadas e auditadas 

foram consideradas ferramentas essenciais nesta pesquisa, se atendo à pesquisa 

exclusivamente a análise destes materiais eletrônicos arquivados em pastas eletrônicas e 

impressos para fins de leitura e obtenção de informações (Gil, 2008).  

As informações dos passivos contingentes foram obtidas primeiramente pela 

publicação das demonstrações contábeis, no grupo “Passivo”, sub grupo “Passivo Não 

Circulante” onde nele é possível verificar a existência do reconhecimento das provisões e 

passivos contingentes. Nestes demonstrativos contábeis verificou-se a divulgação das 

naturezas dos passivos contingentes, categorizadas em trabalhistas (tipo I), tributárias (tipo II) 

e ambientais (tipo III), conforme tabela 2. Já os conteúdos foram elencados de 1 a 10, 

atendendo aos critérios de divulgação da normativa do Pronunciamento CPC 25, conforme 

Tabela 3. 

 

 



 

 

3.2 Procedimentos para análise dos dados 

Os dados foram analisados em 4 fases, tendo por base as demonstrações contábeis das 

usinas: a) visualizar nas demonstrações contábeis individuais das empresas o reconhecimento 

da rubrica “provisão para contingência” no grupo do “Passivo”, subgrupo “Passivo Não 

Circulante”, envolvendo os exercícios entre 2011 e 2015; b) buscar a divulgação nas 

demonstrações contábeis, especificamente nas notas explicativas os termos: provável, possível 

e remoto, que justificam as características dos riscos e os critérios de divulgação, consistindo 

nos critérios de divulgação das informações contingenciais; c) categorização das 

características dos riscos e critérios de divulgação; d) análise da frequência das informações 

em relação ao total e frequência relativa ao conteúdo das informações trabalhistas (tipo I), 

Tributárias (tipo II) e Ambientais (tipo III). 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nessa seção, os dados das naturezas contingentes divulgadas foram descritos e 

analisados por sua tipologia, conforme tabela 2, categorizando as características dos riscos e 

critérios de divulgação: sendo trabalhistas (tipo 1), tributárias (tipo II) e ambientais (tipo III). 

Os cálculos utilizados foram matemáticos, como a divisão, multiplicação e soma, com auxílio 

de planilhas do Microsoft Excel® para fins de compilação e organização dos dados, além da 

elaboração e quantificação dos critérios avaliados.  

Tabela 2 

Naturezas contingentes divulgadas na pesquisa 

 
Fonte: Adaptado de Farias (2004, p. 114). 

 Nota-se pelos dados expostos na Tabela 2, que no decorrer dos períodos analisados, a 

amostra foi de 17 empresas, que publicaram a divulgaram as informações contingentes em 

notas explicativas. Nos períodos analisados observou-se que as categorias Trabalhistas (tipo I) 

e Tributárias (tipo II), foram mais divulgadas, representando 94%, entre 2011 e 2013 e 2015 e 

100% em 2014 e as da categoria Ambientais (tipo III), foram menos divulgadas, sendo 76% 

entre 2011 e 2013 e 2015, sendo 82% em 2014, sobre a amostra. 

 A razão para esta menor divulgação das categorias ambientais pode estar relacionada, 

conforme pesquisas de Slomski et al (2010) e Bergamini Jr. (1999), que investigaram sobre as 

questões ambientais, que há uma grande dificuldade no disclosure voluntário destas 

contingências, especialmente aquelas relacionadas aos passivos gerados pelo processo 

produtivo. 

Na Tabela 3, foram descritos e analisados os conteúdos referentes às naturezas 

contingentes divulgadas, ordenados em 10 itens, conforme Pronunciamento CPC 25, 

analisando-se a frequência das informações em relação ao total e frequência relativa ao 

conteúdo das informações trabalhistas (tipo I), Tributárias (tipo II) e Ambientais (tipo III). 
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Tabela 3  

Conteúdos contingentes divulgados na pesquisa 

 
Continua 

Tabela 3 (continuação) 

 

 
Fonte: adaptado de Farias (2004, p. 121). 

Na Tabela 3, nos períodos analisados foram apresentadas as frequências dos conteúdos 

das naturezas contingentes divulgados pelas empresas, estruturado nos seguintes itens: a) item 

01 – 76% (13 empresas) divulgaram o valor contábil no início e no fim do período entre 2011 

e 2014 e 71% (12 empresas em 2015); item 02 – 65% (11 empresas) divulgaram as provisões 

adicionais feitas no período, incluindo aumento das provisões existentes ou anteriores entre 

2011 e 2014 e 59% (10 empresas em 2015); item 03 – 35% (6 empresas) divulgaram os 

valores utilizados (incorridos e baixados contra provisão) durante o período entre 2011 e 2014 

e 29% (5 empresas em 2015); item 04 – 41% (7 empresas) divulgaram os valores não 

utilizados revertidos durante o período entre 2011 e 2014 e 47% (8 empresas em 2015); item 

05 – 94% (16 empresas) divulgaram a descrição da natureza da obrigação entre 2011 e 2013, 

100% (17 empresas em 2014), 94% (16 empresas em 2015); item 06 – nenhuma das empresas 

divulgaram o cronograma esperado de quaisquer saídas de benefícios econômicos da natureza 

da obrigação; item 07 – nenhuma as empresas divulgaram indicação de incertezas sobre o 

valor ou o cronograma dessas saídas; item 08 - 12% (2 empresas) divulgaram a estimativa do 

efeito financeiro dos passivos contingentes entre 2011 e 2015, item 09 – apenas 6% (1 

empresas), nos períodos analisados divulgou a possibilidade de qualquer reembolso e item 10 

– nenhuma empresa divulgou informações de natureza de disputa em casos judiciais. 

Relacionando os resultados apresentados na Tabela 2, com os resultados da Tabela 3, 

pode-se observar, que a média relativa às categorias contingentes e a média de seus 

respectivos conteúdos ficaram abaixo das exigências estabelecidas pelo Pronunciamento CPC 
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9 - Possibilidade de qualquer reembolso. 17 1 6% 1 6% 1 6% 1 6% 1 6%

10 - Justificativa da não divulgação das informações de

natureza de disputa.

TOTAL 170 56 33% 56 33% 56 33% 57 34% 54 32%

17 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%0 0%



 

 

25, evidenciando fragilidade na divulgação destas informações nas empresas sociedades 

anônimas do segmento sucroalcooleiro, que publicam suas demonstrações contábeis e 

divulgam informações de natureza contingentes, cujos indicadores apurados foram de 88% 

entre 2011 e 2013 e 94% para as naturezas contingentes e 33% entre 2011 e 2013 e 34% em 

2014 e 32% em 2015. 

Esses resultados analisados em conjunto com as pesquisas anteriores sobre a adoção 

do Pronunciamento CPC 25, que trata das provisões e passivos contingentes, sugerem que as 

empresas no Brasil, não estão atendendo plenamente as exigências estabelecidas por esta 

normativa. Todavia não se pode generalizar para todos os segmentos da economia nacional, 

pois a pesquisa realizada se restringe apenas a mais uma na cadeia de produção.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa teve como objetivo conhecer o nível de aderência das práticas contábeis 

relacionados com os passivos contingentes utilizadas pelas empresas Sociedades Anônimas de 

capital aberto e fechado do segmento sucroalcooleiro do Estado de São Paulo que publicaram 

suas demonstrações contábeis e divulgaram as informações contingentes, frente aos quesitos 

estabelecidos pela normativa do CPC 25. 

Pode-se dizer que as Sociedades Anônimas de capital aberto e fechado do segmento 

sucroalcooleiro que publicaram suas demonstrações contábeis e divulgaram as obrigações 

contingentes não estão aderindo plenamente os quesitos estabelecidos pela normativa do CPC 

25, salientando os critérios de reconhecimento, mensuração e divulgação das demandas 

contingentes e seus respectivos conteúdos que complementam as informações contingentes, 

impossibilitando ao usuário compreender sua natureza, oportunidade e valor (CPC 25). 

É importante destacar que a amostra efetiva de análise compreendeu 28 companhias de 

capital aberto e fechado, sendo avaliadas somente as empresas que publicaram e divulgaram 

as obrigações contingentes, totalizando 17 empresas. As demais, totalizando 11 empresas não 

foram analisadas comparativamente, para não prejudicar a avaliação da aderência dos tipos e 

conteúdos divulgados, em que pese publicarem suas demonstrações contábeis, porém sem a 

divulgação das notas explicativas, que segundo nota de rodapé do balanço, se apresentam na 

integra à disposição dos usuários na sede das companhias. 

Esta pratica sugere, mesmo porque não consta nenhuma justificativa nos balanços 

contábeis destas empresas, que as entidades seguiram os critérios da NBC TA 810 (2009), que 

trata da publicação dos Balanços Condensados. Porém esta normativa não exaure a 

divulgação dos conteúdos das notas explicativas e que segundo OCPC 07 (2014) que trata da 

Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros, diz que as informações 

consideradas relevantes poderão ser divulgadas de forma resumida. 

Com relação à divulgação da natureza das obrigações contingentes nos períodos entre 

2011 e 2015, considerando que não houve plena divulgação pelas empresas da amostra, as 

empresas que divulgaram deram maior exposição das contingências de natureza trabalhista e 

tributárias, conforme Tabela 2, representando um grau de divulgação de 94% nos períodos 

entre 2011 e 2013 e 2015, com plena divulgação em 2014. Já em menor exposição foram 

divulgadas as categorias ambientais, representando 76%, entre 2011 e 2013, 82% em 2014 e 

76% em 2015. 

Como as contingências de natureza trabalhistas e tributárias foram mais divulgadas 

nas demonstrações contábeis no período entre 2011 e 2015 do que as de natureza ambientais, 

questiona-se os referidos critérios, colocando em discussão os dizeres de Slomski et al (2010) 

e Bergamini Jr. (1999), que investigaram sobre as questões ambientais, que há uma grande 

dificuldade no disclosure voluntário destas contingências, especialmente aquelas relacionadas 

aos passivos gerados pelo processo produtivo. 



 

 

  No que se refere aos conteúdos das informações sobre as naturezas contingentes nos 

períodos entre 2011 e 2015, observou-se uma fragilidade da divulgação dos conteúdos que 

complementam as demandas contingentes ficando muito abaixo das exigências estabelecidas 

pela normativa do CPC 25.  

Os itens, conforme Tabela 3 que mais foram evidenciados de acordo com os 

percentuais apurados foram: Item 5: 94% (16 empresas) divulgaram a descrição da natureza 

da obrigação entre 2011 e 2013, 100% (17 empresas em 2014), 94% (16 empresas em 2015); 

Item 1: 76% (13 empresas) divulgaram o valor contábil no início e no fim do período entre 

2011 e 2014 e 71% (12 empresas em 2015); Item 2: 65% (11 empresas) divulgaram as 

provisões adicionais feitas no período, incluindo aumento das provisões existentes ou 

anteriores entre 2011 e 2014 e 59% (10 empresas em 2015); Item 4: 41% (7 empresas) 

divulgaram os valores não utilizados revertidos durante o período entre 2011 e 2014 e 47% (8 

empresas em 2015): Item 3:  35% (6 empresas) divulgaram os valores utilizados (incorridos e 

baixados contra provisão) durante o período entre 2011 e 2014 e 29% (5 empresas em 2015) e 

Item 8: 12% (2 empresas) divulgaram sobre a estimativa do efeito financeiro dos passivos 

contingentes entre 2011 e 2015. 

Esse estudo mostrou que mesmo com o advento da normativa, neste caso a do CPC 25 

que trata de provisões e passivos contingentes, as empresas Sociedades Anônimas de capital 

aberto e fechado do segmento sucroalcooleiro ainda não estão aderindo plenamente ao que é 

exigido pela normativa, evidenciando fragilidade na divulgação de informações consideradas 

importantes para o processo de tomada de decisão. 

Considerou-se neste estudo algumas limitações para a execução desta pesquisa como a 

não divulgação das notas explicativas nos demonstrativos contábeis por parte das empresas 

Sociedades Anônimas de capital fechado, sugerindo a pratica da utilização da normativa NBC 

TA 810 (2009) que trata da publicação das demonstrações contábeis condensadas, porém sem 

nenhuma especificação nas demonstrações, não trabalhar com demonstrações contábeis 

consolidadas, dado a probabilidade de ocultação de informação relevante. 

Recomenda-se com base nas orientações da OCPC 07 (2014) que trata da 

Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros, que as demonstrações 

contábeis publicadas pelas empresas do setor sucroalcooleiro, quando condensadas, tragam 

além desta informação um pequeno resumo das notas explicativas, já que a NBC TA 810 

(2009) não exaure as empresas ao conteúdo das informações relevantes. Para tanto, futuras 

pesquisas poderão analisar a aderência do Pronunciamento CPC 25 de um modo mais amplo 

considerando o impacto dessas obrigações contingentes no processo de Valuation das 

empresas Sociedades Anônimas sucroalcooleiras do estado de São Paulo. 
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