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RESUMO 

O objetivo proposto neste estudo foi avaliar a relação de características financeiras e 

socioeconômicas dos entes públicos com o disclosure das provisões e dos passivos 

contingentes apresentados nas demonstrações patrimoniais dos estados brasileiros e do 

Distrito Federal. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e as 

Notas Explicativas dos anos de 2011 a 2014 dos entes foram analisados por meio da aplicação 

de um checklist de referência. Os resultados apurados pela pesquisa revelam uma qualidade 

de disclosure baixa, porém apontaram para a melhoria da qualidade nesse período. Foram 

testadas treze variáveis, os resultados encontrados sugerem que os estados com maior 

arrecadação de receitas próprias, com maior densidade demográfica e maiores níveis de 

endividamento tendem a divulgar mais informações sobre os passivos estudados, enquanto os 

estados com maiores índices de acesso à internet tendem a divulgar menos informação sobre 

provisão e passivos contingentes. 

 

Palavras-chave: Disclosure; Provisões; Passivos contingentes; Setor público. 

 

Área Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O processo de convergência às normas internacionais de contabilidade iniciado no 

Brasil na primeira década do século XXI, teve, para a contabilidade aplicada ao setor público, 
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como ponto de partida a publicação em 2008 das primeiras Normas Brasileiras de 

Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Público, as NBC-T SP (Pietro & Martins, 2015). A 

publicação pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) da tradução para o português das 

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), e pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN) das várias edições do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 

(MCASP), trouxeram para as entidades do setor público um período de transição Do regime 

de caixa para o regime de competência.  

A partir destas mudanças as pesquisas na área de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público buscam demonstrar, explicar e testar as mudanças ocorridas nos processos e nas 

práticas contábeis desse campo de estudo. A divulgação das informações contábeis no setor 

público é matéria recorrente nos trabalhos pós-convergência. É por meio da evidenciação de 

informações contábeis, sociais e administrativas que a sociedade pode conhecer as atividades 

desenvolvidas pelas entidades públicas, além dos resultados obtidos (Avelino et al., 2012). 

A nova formatação dos Demonstrativos Contábeis, com vistas a promover uma maior 

transparência a partir da sua padronização, buscando uma garantia da consolidação das contas 

públicas nas três esferas de governo, inclui reconhecimento e a evidenciação das provisões e 

dos passivos contingentes. Um grande número das entidades públicas possui esses passivos, 

mas ainda assim as contingências são pouco conhecidas pelos usuários. São passivos 

importantes na medida em que podem ter grande impacto nas demonstrações contábeis 

patrimoniais. Portanto devem ser evidenciados, reduzindo a assimetria informacional e a 

incerteza sobre o futuro da entidade, e garantindo sua eficiência (Albuquerque & Bizerra, 

2011), (Albuquerque & Farias, 2009), (Oliveira et al., 2011). 

Baseado no exposto, o presente estudo propõe que se responda a seguinte questão de 

pesquisa: quais características dos entes públicos possuem relação com o disclosure das 

provisões e dos passivos contingentes, apresentado nas Demonstrações Contábeis 

Patrimoniais dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal, nos anos de 2011 a 2014? O 

objetivo geral desse trabalho é avaliar a influência de características financeiras e 

socioeconômicas dos entes públicos no disclosure das provisões e dos passivos contingentes 

apresentados nas Demonstrações Contábeis Patrimoniais dos Estados Brasileiros e do Distrito 

Federal nos anos de 2011 a 2014. 

Esta pesquisa contribui para a literatura de contabilidade aplicada ao setor público ao 

utilizar como amostra para levantamento do índice de disclosure das provisões e passivos 

contingentes os demonstrativos contábeis patrimoniais, abrindo assim novas possibilidades de 

discussão acerca das mudanças ocorridas na contabilidade pública brasileira a partir da 

aplicação do regime de competência. 

Foi desenvolvida uma pesquisa empírica e por meio da análise de regressão foi 

possível responder à questão de pesquisa. Os resultados encontrados revelam um índice de 

disclosure das provisões e passivos contingentes baixa, mas apontam uma importante 

melhoria da qualidade no período estudado. Com relação às variáveis avaliadas nesta 

pesquisa, os resultados encontrados sugerem que os estados com maior arrecadação de 

receitas próprias, com maior densidade demográfica e maiores níveis de endividamento 

tendem a divulgar mais informações sobre os passivos estudados. Os resultados sugerem 

ainda que os estados com maiores índices da população com acesso à internet tendem a 

divulgar menos informação sobre provisão e passivos contingentes. 

 

2 REFENCIAL TEÓRICO 

2.1 Teoria da Divulgação 

A contabilidade tem como objetivo principal gerar informações que sejam úteis aos 

seus usuários internos e externos (Franco et al., 2014). Partindo desta afirmação é possível 



 
 

 

concluir o papel que a divulgação de informação exerce dentro da contabilidade e ainda 

justifica o grande número de pesquisas que vem sendo desenvolvidas em todo o mundo 

buscando investigar a prática de divulgação de informação voluntária e obrigatória (Ponte et 

al., 2007).   

Na discussão sobre divulgação voluntária, Verrecchia (2001) afirma não haver um 

modelo central e abrangente da Teoria da Divulgação, mas que a literatura está caracterizada 

por uma mescla de modelos que se dedicam a examinar algum pequeno pedaço da divulgação, 

isso é agravado pelo fato da literatura sobre divulgação se estender por três áreas de 

conhecimento (contabilidade, finanças e economia) e que de maneira inevitável, assume 

características das três literaturas. Diante de tal cenário o autor busca, de maneira inicial, 

propor uma teoria abrangente sobre o tema, classificando os diferentes modelos, e propondo 

uma taxonomia que engloba três categorias para o disclosure contábil: (i) divulgação baseada 

em associação; (ii) divulgação baseada em julgamento; e, (iii) divulgação baseada em 

eficiência (Verrecchia, 2001).  

Esses conceitos de Verrecchia (2001) são explicados por Salotti e Yamamoto (2005), 

que afirmam que a primeira categoria para o disclosure inclui as pesquisas que têem como 

propósito investigar a relação entre a divulgação e as mudanças de comportamento do 

investidor; a segunda compreende as pesquisas que identificam os motivos da divulgação e os 

incentivos a empresa tem para divulgar; e a terceira categoria que abrange as pesquisas sobre 

quais configurações de divulgação são as preferidas ou mais eficientes. 

Ayers; Schwab e Utke (2014) afirmam que dentro da literatura de divulgação as 

pesquisas que verificam a divulgação obrigatória atraem menos atenção que a divulgação 

voluntária, apesar dos estudos, em sua maioria, demonstrarem que as empresas cumprem os 

requisitos da divulgação obrigatória. E concluem dizendo que o cumprimento de requisitos de 

divulgação obrigatória consiste em incentivos que influenciam a divulgação voluntária.  

Bischof e Daske (2013) concordam com esse pensamento quando afirmam que a 

divulgação obrigatória pode levar a um equilíbrio da divulgação voluntária, primeiro quando 

estabelece um sistema de comunicação, que poderá ser utilizado continuamente tornando as 

futuras divulgações menos dispendiosas; e segundo quando os usuários utilizam as 

informações para reforçar suas convicções. Os autores afirmam ainda que a divulgação 

obrigatória inicial aumenta a probabilidade do disclosure voluntário nas futuras divulgações. 

Existem limitações para a divulgação obrigatória, uma delas é, em alguns casos, a 

ambiguidade das normas, essa é considerada a principal fonte de não-divulgação, outra 

limitação encontrada pode ser a dificuldade de estimação da informação pela administração, 

por fim pode-se demorar a cumprir uma nova norma devido às incertezas em torno dos custos 

e das restrições pela falta de aplicação (Ayers, Schwab, & Utke, 2014). 

Na contabilidade pública a evidenciação das informações tem sua importância 

reafirmada como instrumento de transparência, compreensibilidade dos dados divulgados que 

são pontos decisivos para a interação entre o usuário (cidadão) e as informações contábeis 

publicadas (Franco et al., 2014). Avelino et al. (2014), argumentam que para a administração 

pública o disclosure tem um papel de destaque, considerando que a transparência é uma 

condição necessária para a garantia da ordem democrática, posto que só haverá controle 

efetivo dos atos governamentais caso haja informação suficiente à sociedade.  Eles 

acrescentam que a transparência não pode estar restrita a tornarem públicas as atividades 

desenvolvidas pelos governos, é necessário que as informações sejam claras, e nunca pareçam 

enganosas.  

 A transparência só é efetiva quando a divulgação é compreensível para todo cidadão 

com clareza e simplicidade. É recomendado que as informações não se restrinjam às exigidas 

por lei (Avelino et al., 2014). No entanto não é o que se verifica em alguns estudos recentes 



 
 

 

em que os resultados encontrados demonstram que os itens mais divulgados são aqueles 

decorrentes de imposição legal (Macêdo & Klann, 2012), (Ayers, Schwab, & Utke, 2014), 

(Ponte et al., 2007).  

A literatura acadêmica sobre o tema disclosure é rica e abundante podendo-se citar 

uma infinidade de trabalhos publicados. Alguns desses trabalhos têm como escolha 

metodológica a análise de características, ou de determinantes da divulgação. Pode-se 

destacar os estudos de Avelino et al. (2011), Rover et al. (2012), Cong e Freedman (2011), 

Braga et al. (2010) e Leal et al. (2015). 

 

2.2 Transparência na Gestão Pública 

Para Abrucio e Loureiro (2004) a definição de democracia está baseada em três 

pilares: (i) o governo deve emanar da vontade do povo, (ii) os governantes devem prestar 

contas a população, e (iii) o Estado deve ter sua ação delimitada por regras que garantam a 

defesa dos direitos básicos de cada cidadão. Esses pilares podem ser considerados o que o 

mundo contemporâneo busca como forma de garantir a accountability democrática, ou seja, a 

responsabilização do Poder Público em relação à sociedade. Para os autores, os controles 

exercidos pelos cidadãos só serão possíveis se houver transparência dos atos do Poder 

Público, e para tal, as informações devem ser confiáveis, relevantes e oportunas. 

 Kopts e Craug (1998) corroboram com esse pensamento ao afirmar que a 

transparência exige prestações de informações confiáveis sobre a política fiscal do governo, 

dados detalhados sobre as operações governamentais, incluindo documentos orçamentários 

abrangentes; regras claramente estabelecidas e transparentes, contratos públicos abertos; um 

código de conduta para seus funcionários e auditorias de desempenho divulgadas. Em todos 

os aspectos levantados a transparência está relacionada às boas práticas de governo.  

Franco et al. (2012) afirmam que são evidentes as limitações na transparência 

governamental, limitações essas que estão relacionadas á terminologia utilizada e 

procedimentos técnicos inerentes às contas públicas. Os autores prosseguem dizendo que esse 

é o grande desafio para os profissionais e estudiosos da área, concentrar esforços no sentido 

de buscar novas formas simples e variadas de se comunicar com a sociedade. Franco et al. 

(2012) também ressaltam as limitações que ainda estão vinculadas a transparência pública, 

limitações que se referem a disponibilização das informações e a possibilidade de leitura por 

parte do usuário.  

A transparência é um tema que tem importância social, gerencial e financeira. A 

transparência é fundamental para diminuir a assimetria informacional que existe entre o 

governo e a população, e tem sido cada vez mais buscada pela administração pública, 

principalmente por meio da utilização dos meios eletrônicos disponíveis (Avelino et al., 

2014). Em novembro de 2011, o Governo Federal editou a Lei nº 12.527, a Lei de Acesso à 

Informação que estabelece por meio do seu artigo 3º as diretrizes para que seja garantido a 

todo cidadão o seu direito fundamental a informação e que essa informação seja franqueada 

por intermédio de procedimentos ágeis e objetivos, de maneira clara, transparente e de fácil 

compreensão (art. 5º). A lei ainda destaca que todos os meios legítimos deverão ser utilizados, 

e torna obrigatória a publicação das informações por meio de sítios na internet (Franco et al., 

2014). Para Menezes e Peter (2014) a criação de norma específica pode dirimir o que os 

autores definem como falta de comprometimento do setor público em evidenciar informações 

úteis à sociedade.  

 

2.3 Provisões e Passivos Contingentes 

A Resolução do CFC Nº 1.137/08 aprovou a NBC T 16.10, que trata da avaliação e 

mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, estabelecendo critérios e 



 
 

 

procedimentos. A tradução para o português da IPSAS 19 foi publicada, no Brasil, pelo 

Conselho Federal de Contabilidade - CFC em 2010. Essa norma destaca a relação entre 

provisão e passivos contingentes, pois de maneira geral, todas as provisões são passivos 

contingentes, devido à incerteza quanto ao seu prazo e valor. Segundo a norma, porém, o 

termo “contingente” é utilizado para os passivos e ativos que não satisfaçam os critérios de 

reconhecimento.  

A IPSAS 19 não difere muito da norma aplicada ao setor privado, o CPC 25, já que as 

duas normas são o resultado da tradução do IAS 37 – Provisions, Contingent Liabillities and 

Contingent Assets do International Accounting Standarts Board (IASB) (Avelino et al., 

2014). A II Parte do MCASP 5ª Edição, a IPSAS 19 e o CPC 25 trazem no corpo das suas 

normas o estabelecimento de regras para o reconhecimento e evidenciação das provisões e dos 

passivos contingentes. 

Caetano et al. (2010) destacam a importância da evidenciação desses passivos 

contingentes nos demonstrativos contábeis como forma de fornecer aos usuários da 

contabilidade informações úteis e confiáveis.  Para Castro et al. (2014) a entidade que divulga 

em seus demonstrativos informações úteis e confiáveis, viabiliza a tomada de decisão dos 

seus diversos usuários. Se essa informação é relativa a obrigações e direitos sobre os quais 

pesa alguma incerteza sobre sua realização, valores ou prazos, quando a organização faz a 

opção por divulgá-los dá-se uma prova da transparência buscada pela gestão (Castro et al., 

2014).   

Farias (2006) menciona que para cumprir esse objetivo de fornecer informações úteis 

aos seus usuários a contabilidade precisa evidenciar a posição econômica e financeira em cada 

período de tempo específico, não podendo assim aguardar que ocorra um evento futuro para 

que seja feito o reconhecimento de obrigações que decorram de eventos passados. O autor 

reconhece as dificuldades que cercam a mensuração dos passivos contingentes, e destaca que 

por essa razão é que os mesmos têm recebido um tratamento específico dos organismos que 

normatizam a contabilidade tanto em nível nacional, quanto internacional. Para Farias (2006) 

apesar dessas normas serem exigentes quanto a evidenciação dos passivos contingentes, as 

entidades não cumprem na totalidade o que é por elas exigido, o que acarreta um 

comprometimento da qualidade das informações divulgadas. 
Quadro 1 – Provisões e Passivos Contingentes 

Provisões e Passivos Contingentes são passivos que ocorrem como resultado de eventos passados e que 

possuem a probabilidade de uma saída de recursos no futuro: Provisões são obrigação presente; 

enquanto passivos contingentes são obrigações possíveis que serão confirmados pela ocorrência ou não 

de eventos futuros que independem do controle da entidade.  

Existe obrigação presente que 

possivelmente exigirá a saída de 

recursos. 

Existe obrigação possível ou 

obrigação presente que poderá, 

mas provavelmente não exigirá a 

saída de recursos. 

Existe possível obrigação ou 

obrigação presente onde a 

possibilidade da saída de 

recursos é remota. 

A Provisão é reconhecida 

(IPSAS 19 parágrafo 22; CPC 25 

parágrafo 14 ). 

Nenhuma provisão é 

reconhecida (IPSAS 19 parágrafo 

35; CPC 25 parágrafo 27). 

Nenhuma provisão é 

reconhecida (IPSAS 19 parágrafo 

35; CPC 25 parágrafo 27). 

Evidenciações da provisão 

são necessárias (IPSAS 19 

parágrafos 97 e 98, CPC 25 

parágrafos 84 e 85). 

Evidenciações do passivo 

contingente são necessárias 

(IPSAS 19 parágrafo 100; CPC 25 

parágrafo 86). 

A evidenciação não é 

necessária (IPSAS 19 parágrafo 

100; CPC 25 parágrafo 86). 

Um passivo contingente também surge em casos extremamente raros na existência de um passivo que 

não pode ser reconhecido porque não pode ser precisamente mensurado. 

Evidenciações sobre os passivos contingentes são exigidas. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base na IPSAS 19 , no CPC 25 e no MCASP 5ª Edição. 

 



 
 

 

Almeida-Santos (2015) observa outra característica dos passivos contingentes: como 

elemento que compõe a dívida pública e que pode elevá-la quando reconhecido. A dívida 

pública é hoje um problema a ser combatido em todo o mundo, para Daud e Podivinsky 

(2015) a crise da dívida pública que inicialmente afetou os países desenvolvidas e que mais 

recentemente deixou em alerta os países em desenvolvimento afeta toda a economia mundial. 

Pesquisas publicadas sobre o tema: disclosure de provisões e passivos contingentes, têm 

produzido uma discussão importante sobre o assunto tais como os estudos de Alameida-

Santos e Scarpin (2013), Da Silva et al. (2014), Fonteles et al. (2014), Leal et al. (2015) , 

Ozkaya (2014) e Almeida-Santos (2015). 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Descrição e Amostra da Pesquisa 

Este trabalho pode ser classificado como pesquisa empírica, que está dividida em duas 

etapas. Na primeira etapa buscou-se, por meio da aplicação de um checklist, avaliar o nível do 

disclosure das Provisões e dos Passivos Contingentes nos Demonstrativos Contábeis dos 

Estados e do Distrito Federal nos anos de 2011 a 2014. Na segunda etapa o propósito foi 

identificar características dos entes estudados que influenciam o disclosure das Provisões e 

dos Passivos Contingentes nos Demonstrativos Contábeis dos Estados e do Distrito Federal 

(Murcia & Santos, 2009). 

A amostra utilizada é composta pelos demonstrativos contábeis dos 26 estados 

brasileiros e o Distrito Federal dos anos de 2011 a 2014. Foram analisados o Balanço 

Patrimonial Consolidado, Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidada e as Notas 

Explicativas das entidades públicas pesquisadas.  

Os Balanços Patrimoniais Consolidados e as Demonstrações das Variações 

Patrimoniais Consolidadas dos anos de 2011 e 2012 foram encontrados nos Balanços Gerais 

publicados anualmente por todos os entes públicos da federação e estão disponíveis nos sítios 

de Transparência ou da Secretaria da Fazenda mantidos pelos governos estaduais e pelo 

governo distrital. Os dados, dos anos de 2013 e 2014, foram coletados nos Balanços 

Patrimoniais Consolidados e Demonstração das Variações Patrimoniais Consolidadas 

publicados no SICONFI - Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 

Brasileiro da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, considerando que só a partir de 2013 os 

mesmos foram publicados. Em todos os quatro exercícios estudados, as notas explicativas 

utilizadas foram acessadas nos sítios dos entes pesquisados. 

Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho o primeiro passo foi avaliar o 

disclosure das provisões e dos passivos contingentes utilizando um checklist  elaborado para 

medir a aderência da divulgação feita pelo ente ao que está definido na IPSAS 19, no MCASP 

5ª Edição e na NBC T SP 16.10. A estrutura conceitual utilizada para a montagem do 

checklist foi baseada nos trabalhos de Khanna et al. (2004); Murcia e Santos (2009), Menezes 

e Peter (2012), Moura et al. (2014), Pinto et al. (2014), Degenhart (2014), e Fonteles et al. 

(2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Quadro 2 – Descrição das Variáveis de Pesquisa 

 

 
VARIÁVEIS SIGLA PROXY 

RELAÇÃO 

COM O 

DISCLOSURE 

FUNDAMENTAÇÃO 

FONTE 

DOS 

DADOS 

F
IN

A
N

C
E

IR
A

S
 

Receitas 

Orçamentárias 

per capta 

ROpc 
Receita orçamentária 

de cada estado (ln) 
+ 

Cruz  et al. (2012), 

Martani et al. (2014) 
BO 

Receitas 

Próprias per 

capta 

RPpc 
Receitas arrecadadas 

(ln) 
+ 

Laswad et al. (2005), 

Robbins e Autin 

(1986), Almeida-Santos 

(2015) 

BO 

Tamanho do 

Ativo per capta 
TamAtpc Log do Ativo Total + 

Murcia e Santos 

(2009), Cruz e Lima 

(2010), Nunes et al. 

(2010) 

BP 

Endividamento Endv 

(passivo 

oneroso/ativo 

total)x100 

+ 
Zonatto et al. (2011), 

Robbins e Autin (1986)  
BP 

Transferências 

Recebidas 
TransRec 

Transferências 

Federais para cada 

estado (ln) 

+ 
Robbins e Autin 

(1986), Piancastelli e 

Boueri (2008) 

BO 

S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
A

S
 

PIB per capta PIBpc 
PIB per capta de 

cada estado (ln) 
+ Cruz et al. (2012) IBGE 

IDH IDH 
Índice de IDH de 

cada estado (ln) 
+ 

Oliveira, Silva e 

Moraes (2008), Avelino 

et al. (2014) 

PNUD 

2010 

População Popl 
População de cada 

estado (ln) 
+ 

Robbins e Autin 

(1986), Avelino et al. 

(2014) 

IBGE 

Densidade 

Demográfica 
DenDm 

População total do 

ente/ Território total 

do Ente 

+ Almeida-Santos (2015) IBGE 

Renda Mensal 

per capta 
RenMpc 

Renda média mensal 

da população de 

cada estado (ln) 

+ Robbins e Autin (1986) IBGE 

Escolarização Escl 

Taxa de 

escolarização da 

população de cada 

estado (ln) 

+ Martani et al. (2014) IBGE 

Analfabetismo Analf 

Taxa de 

analfabetismo da 

população de cada 

estado (ln) 

_ 
Santana Junior (2008), 

Cruz et al. (2012), 

Avelino et al. (2014) 

IBGE 

Acesso a 

Internet 
AcsInt 

Taxa de acesso a 

internet da 

população de cada 

estado (ln) 

+ - IBGE 

Observações: BO (Balanço Orçamentário), BP (Balanço Patrimonial), RREO (Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), PNUD (Programa das nações Unidas para 

o Desenvolvimento).  



 
 

 

Quadro 1: Descrição das variáveis da pesquisa  

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão de literatura 

 

O checklist foi composto por oito categorias e oitenta e duas subcategorias. A 

avaliação da divulgação das informações sobre Provisões e Passivos Contingentes foi feita de 

forma binária, por intermédio da atribuição de um ponto quando a informação de um item 

estivesse disponível e de zero em caso contrário. Considerando as determinações das normas 

utilizadas como base para o estudo, existiram categorias e subcategorias que foram 

consideradas como não aplicáveis para alguns entes. Assim, o resultado obtido foi calculado 

com base no número de itens divulgados divididos pelo total de itens aplicáveis do 

questionário, para aquele ente. A partir dos resultados apurados foi estabelecido um ranking 

das entidades públicas que mais divulgaram Provisões e Passivos Contingentes em cada um 

os quatro anos estudados.  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Estatística Descritiva do Checklist 

No Gráfico 1 estão apresentados os valores (em percentuais) de média, mediana, 

desvio padrão e máximo da Qualidade de Disclosure apresentados pelos entes públicos 

estudados nos quatro exercícios. Apesar de os valores médios nos dois primeiros anos serem 

muito baixos, pode-se observar uma significativa melhora principalmente no último ano da 

pesquisa. Essa melhoria também pode ser observada nos valores máximos da qualidade do 

disclosure que alcança 51,72%, em 2014, resultado semelhante ao apresentado em pesquisas 

aplicadas na área privada, a exemplo dos trabalhos de Mapurunga et al. (2011), Vogt et al. 

(2014),  Fonteles et al. (2014), entre outros. 

Na Tabela 1 são mostradas as entidades públicas que no período de 2011 a 2014 

apresentaram as maiores médias na qualidade da divulgação. 

 
Gráfico 1  – Qualidade do Disclosure 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa. 

 

Ao analisar os dados da pesquisa, dois exemplos podem ser dados para ilustrar o 

quadro atual da qualidade da divulgação das provisões e dos passivos contingentes por essas 

entidades. Por um lado, positivamente o estado do Rio de Janeiro que lidera o ranking 

elaborado nessa pesquisa nos dois últimos exercícios estudados. No ano de 2011 o índice do 
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estado do RJ foi de 20,00%, 22,22% em 2012, 48,28% em 2013 e 51,72% em 2014. Essa 

evolução do estado do Rio de Janeiro sugere um esforço do estado em cumprir os normativos 

estabelecidos para o reconhecimento e a evidenciação das provisões e dos passivos 

contingentes. 

Por outro lado,negativamente está o estado de Minas Gerais, que no período 

pesquisado não reconheceu e nem evidenciou nenhum item do checklist aplicado e obteve o 

índice de 0,00% nos quatro anos estudados. 

 

 

 
Tabela 1 – Qualidade do disclosure (Dez maiores médias) 

DEZ MAIORES MÉDIAS 

  Entes da Federação Média nos 4 anos 

1º Rio de Janeiro 35,56% 

2º Santa Catarina 34,38% 

3º Bahia 22,43% 

4º Mato Grosso do Sul 22,00% 

5º Distrito Federal 20,38% 

6º Tocantins 20,32% 

7º Espírito Santo 18,98% 

8º Pernambuco 18,97% 

9º Rondônia 17,75% 

10º Mato Grosso 17,48% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

A média da qualidade do disclosure apresentado pelas entidades públicas que são 

objeto desta pesquisa, no período identificado como antes do MASC 5ª Edição, 

correspondendo aos anos de 2011 e 2012, foi de 11,11%, já no período identificado como 

depois do MASC 5ª Edição, correspondendo aos anos de 2013 e 2014, foi de 20,14%. A 

diferença apresentada entre os dois períodos é apresentada na tabela como -9,02% (Gráfico 2). 

Infere-se a partir deste resultado que a divulgação obrigatória pode proporcionar um aumento 

da divulgação, assim como foi descrito pelos autores Ayers; Schwab e Utke, 2013, e por 

Bishof e Daske, 2013. 

A análise dos dados revelou algumas características do disclosure das provisões e 

passivos contingentes, feito pelos estados brasileiros e o Distrito Federal que devem ser 

destacadas. Observando o Gráfico 3, uma mudança que chama a atenção é relativa ao Balanço 

Patrimonial e ao reconhecimento das provisões nesse demonstrativo. Do total das entidades 

em que o item reconhecimento das provisões a longo prazo eram aplicáveis, 66% em média 

da amostra fizeram o reconhecimento, sendo que no primeiro ano pesquisado, 2011, o 

percentual era de 59% e em 2014, o último ano do estudo esse percentual passou a 70%. Esse 

item foi o que obteve maior número de ocorrências no checklist aplicado. Destaca-se que, em 

média, 93% das entidades que reconheceram provisões de longo prazo, divulgaram 

informações relativas a provisões matemáticas previdenciárias e seus subitens. 

A análise dos dados revelou algumas características do disclosure das provisões e 

passivos contingentes, feito pelos estados brasileiros e o Distrito Federal que devem ser 

destacadas. Observando o Gráfico 3, uma mudança que chama a atenção é relativa ao Balanço 

Patrimonial e ao reconhecimento das provisões nesse demonstrativo. Do total das entidades 

em que o item reconhecimento das provisões a longo prazo eram aplicáveis, 66% em média 
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da amostra fizeram o reconhecimento, sendo que no primeiro ano pesquisado, 2011, o 

percentual era de 59% e em 2014, o último ano do estudo esse percentual passou a 70%. Esse 

item foi o que obteve maior número de ocorrências no checklist aplicado. Destaca-se que, em 

média, 93% das entidades que reconheceram provisões de longo prazo, divulgaram 

informações relativas a provisões matemáticas previdenciárias e seus subitens. 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2– Qualidade do Disclosure Antes e Depois do MCASP 5ª Edição 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa. 

 

Outro item que chama a atenção no Gráfico 3 é o crescimento das entidades que 

fizeram o reconhecimento das provisões de curto prazo, o número que inicialmente é de 11% 

das entidades que possuíam esse item como aplicável, alcança no último ano da pesquisa 

41%, em média 33%, sendo que 73% dessas constituições eram referentes a provisões 

matemáticas previdenciárias de longo prazo. 
 

Gráfico 3 – Reconhecimento das Provisões no Balanço Patrimonial e nas Demonstrações das Variações 

Patrimoniais 
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Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa 

 

Ainda no Gráfico 3 é possível observar o avanço que o registro de constituição de 

provisões na Demonstração das Variações Patrimoniais alcançou nos quatro anos 

pesquisados, enquanto em 2011 o percentual das entidades que tinham esse item como 

aplicável e fizeram o reconhecimento da constituição de provisões era de 33%, em 2014 

chegou a 52%. Considerando uma média geral da amostra 25% das entidades, que possuíam o 

item como aplicável no checklist, fizeram o registro na DVP de reversão de provisões, porém 

ao considerar o crescimento deste item, o percentual que em 2011 era de apenas 11%, no o 

ano de 2014, chega a 59%, o resultado mostra-se importante.   

É possível inferir a partir desta descrição que a obrigatoriedade imposta pelo MCASP, 

na sua 5ª Edição, obteve um resultado positivo na evidenciação das provisões pelos estados e 

pelo Distrito Federal. Os dados apresentados nos Gráficos 2 e 3 demonstram a melhoria dos 

números e o crescimento na qualidade do disclosure apresentado. Este resultado confirma 

Menezes e Peter (2014) quando disseram que a existência de uma norma pode reduzir a falta 

de comprometimento apresentado pelo setor público com a evidenciação de informação. 
 

Tabela 2 – Evidenciação das Provisões em Notas Explicativas 

  
MÉDIA MEDIANA  

DESVIO 

PADRÃO 

Provisões de Curto Prazo 37% 30% 21% 

Provisões de Longo Prazo 57% 61% 14% 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa. 

 

Os menores índices observados nesta pesquisa foram os encontrados nos itens 

relativos à evidenciação de provisões e passivos contingentes em Notas Explicativas. 

Provisões de curto prazo têm, em média, 37% do total dos entes da amostra que evidenciou 

uma breve descrição do item, sendo que o estado do Rio de Janeiro foi o ente que mais 

evidenciou passivos de curto prazo. As provisões de longo prazo foram mais evidenciadas, 

alcançando 57%, em média, das entidades que procederam sua evidenciação. 
 

Gráfico 4 – Evolução da Evidenciação dos Passivos Contingentes no Tempo do Estudo 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa. 

O subitem breve descrição da provisão de curto prazo foi evidenciado por 75%, em 

média, dos entes que possuíam esse item como aplicável. Já a breve descrição das provisões 

de longo prazo foi evidenciada, em média, por 73% dos entes, sendo estes os subitens 

relacionados à provisão mais evidenciados em Notas Explicativas.   

As observações feitas, nos dados, a respeito da evidenciação dos passivos contingentes 

mostraram que, em média, 7% da amostra global publicou nota explicativa sobre esses 

passivos. O estado de Santa Catarina foi o ente que cumpriu o maior número de itens 



 
 

 

relacionados com a evidenciação de passivos contingentes no checklist aplicado. No Gráfico 5 

é possivel verificar como ainda é baixo o nível de evidenciação dos passivos contingentes 

pelos estados brasileiros e pelo Distrito Federal. 

 

4.2 Análise das Regressões 

Para responder a questão de pesquisa proposta neste trabalho foi utilizada a análise de 

regressão. Foi incluída dummy de tempo (t>2012), para avaliar o comportamento das 

variáveis no período, que são tratados neste trabalho como Antes e Depois do MCASP 5ª 

Edição. O resultado dessa regressão é mostrado na Tabela 3.  
 

Tabela 3 – Regressão Linear 2011 a 2014 com Dummy de Tempo (t>2012)  

Estatística de regressão 

    R múltiplo 0,61 

    R-Quadrado 0,38 

    R-quadrado ajustado 0,28 

    Erro padrão 0,09 

    Observações 108      

    

      
 Análise da Variância Gl SQ MQ F Teste F  

Regressão 14,00000 0,51891 0,03707 4,03336 0,00002 

Resíduo 93,00000 0,85464 0,00919 

  Total 107,00000 1,37355       

      
  Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P   

Interseção -0,25223 0,64830 -0,38907 0,69812   

Dammy de  tempo 0,07557 0,02615 2,88973 0,00480 * 

Receitas Orçamentárias (pc) 0,00000 0,00001 -0,00163 0,99870 

 Receitas Próprias (pc) 0,00004 0,00002 1,66210 0,09986 *** 

Tamanho do Ativo (pc) 0,00000 0,00000 -1,03212 0,30469 

 Endividamento          0,02257 0,00798 2,82739 0,00575 * 

Transferências Recebidas 0,00000 0,00000 0,20378 0,83897 

 PIB (pc) 0,00000 0,00000 -0,22198 0,82482 

 IDH 1,08140 1,03578 1,04404 0,29917 

 População 0,00000 0,00000 -1,37359 0,17287 

 Renda Média (pc) -0,00012 0,00014 -0,82860 0,40945 

 Densidade Demográfica 0,00057 0,00019 2,92492 0,00433 * 

Escolaridade 0,14996 0,36725 0,40835 0,68396 

 Analfabetismo -0,68766 0,43415 -1,58391 0,11661 

 Acesso à Internet -0,73245 0,43046 -1,70153 0,09219 *** 

Grau de significância: * e ***, 1% e 10% respectivamente. 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 3 é possível verificar que o modelo é útil, uma vez que o teste f apresenta 

valor inferior a 0,05. Pode-se observar também que a regressão explica cerca de 38% do 

índice de qualidade de disclosure encontrado na pesquisa. 



 
 

 

Observa-se ainda que as variáveis que possuem relação significativa com o índice de 

qualidade do disclosure das provisões e dos passivos contingentes são dummy de tempo, 

receitas próprias, endividamento, densidade demográfica e acesso à internet. Uma vez que as 

variáveis receitas próprias e acesso à internet possuem grau de significância abaixo de 10%, 

enquanto para as variáveis dummy de tempo, endividamento e densidade demográfica o grau 

de significância verificado está abaixo de 1% (Tabela 3). 

  A variável dummy de tempo utilizada na regressão buscou avaliar qual variação da 

qualidade do disclosure entre os períodos identificados como antes e depois da aplicação do 

MCASP 5ª Edição. O resultado encontrado demonstra que a variável se mostrou 

significativamente relacionada à variável dependente, sendo essa relação positiva, indicando 

que os estados e o Distrito Federal se mostraram mais propensos a divulgar informações sobre 

as provisões e passivos contingentes a partir da aplicação do MCASP 5ª Edição (Tabela 3). 

Na variável receitas próprias a significância positiva encontrada demonstra que estados que 

possuem uma maior arrecadação tendem a divulgar mais os passivos contingentes e as 

provisões (Tabela 3). Pode-se inferir que esses entes que são maiores arrecadadores são 

também os que mais possuem passivos contingentes e, portanto estão mais inclinados a 

divulgá-los, como afirma Almeida-Santos (2015) ao defender que os entes como melhor 

situação de caixa estão mais propensos a assumir contingências para a manutenção de suas 

estruturas que também tendem a ser maiores.  Outra leitura possível é que quanto maior for a 

arrecadação do ente, mais a gestão estará inclinada a divulgar informações sobre provisões e 

passivos contingentes. Essa tendência também é apontada em trabalhos como o de Lasward et 

al. (2005) e Almeida-Santos (2015). Contudo o trabalho de Robbins e Austin (1986) não 

encontrou essa mesma relação: as receitas próprias nesse caso não foram significativas. 

A variável endividamento encontrou significância positiva demonstrando uma 

inclinação dos entes públicos mais endividados a evidenciar provisões e passivos contingentes 

nas Demonstrações Contábeis Patrimoniais (Tabela 3). Pode-se inferir que aqueles entes que 

possuem maior índice de endividamento estão inclinados a divulgar mais provisões e passivos 

contingentes certamente como forma de deixar claro para os usuários das informações quais 

as principais fontes da dívida. Para Zonatto et al. (2011) o endividamento é uma das variáveis 

que pode explicar a adoção de padrões internacionais de contabilidade no Brasil. Outros 

autores, como Murcia; dos Santos (2009) e Rover et al. (2010), testaram a variável 

endividamento como determinante do disclosure, no entanto não encontraram significância 

para essa variável em suas pesquisas. Robbins e Austin (1986) também encontraram 

significância positiva do endividamento quando testaram a relação dessa variável com o 

índice de disclosure de informações nos relatórios contábeis de 200 municípios com mais de 

50 mil habitantes dos Estados Unidos. 

Observando a variável densidade demográfica o resultado encontrado aponta na 

direção de que uma maior concentração populacional parece influenciar uma maior disposição 

dos gestores em divulgar o montante dos passivos estudados nesta pesquisa. Baseado nesse 

achado pode-se inferir que uma maior densidade populacional torna a população mais 

próxima do centro da administração pública o que pode resultar no crescimento da tendência 

do ente em divulgar provisões e passivos contingentes.  

Ainda sobre a análise da regressão, chama a atenção o resultado encontrado para a 

variável acesso à internet. A intenção ao utilizar essa variável era verificar se o acesso da 

população a internet interfere na publicação por parte dos entes públicos, nas suas 

demonstrações patrimoniais, de informações sobre provisões e passivos contingentes. O 

resultado encontrado com significância negativa indica que o acesso à internet pela 

população, que no ano de 2013 era em média de 45%, tem influência negativa no disclosure 

pesquisado (Tabela 3).  Os estados que possuem maior taxa da população com acesso à 



 
 

 

internet estão inclinados a divulgar menos informação sobre provisões e passivos 

contingentes nos Demonstrativos Contábeis Patrimoniais. O que parece acontecer com essa 

variável é que, apesar da população brasileira possuir uma possibilidade de acesso à internet, 

essa possibilidade não se reflete no controle social. Uma parcela pequena da população parece 

transformar o acesso à internet em acesso à informação, e dessa forma o nível de acesso à 

internet que a população possui não se reverte em pressão social sobre os gestores públicos 

para a melhoria da qualidade do disclosure das provisões e passivos contingentes. O resultado 

encontrado para a variável frustra a expectativa existente no início desta pesquisa de que o 

acesso à internet possuísse relação positiva com a divulgação de informações e aponta para a 

confirmação do que Vaz (2003) concluiu ao afirmar que os cidadãos que utilizam a internet 

como meio para exercer o controle social e a participação política são os mesmos que já o 

fazem através de outros meios.  

 

4 CONCLUSÕES 

Os estudos na área de contabilidade aplicada ao setor público que buscam  interpretar 

e compreender as novas práticas e procedimentos impostos às entidades que compõem as três 

esferas do governo  brasileiro a partir da implantação do processo de convergência às normas 

internacionais de contabilidade e especialmente a partir da utilização do regime de 

competência, podem demonstrar qual o nível de adequação alcançado, e quanto ainda é 

necessário avançar na direção de uma completa convergência. 

A pesquisa aqui apresentada buscou aferir qual o nível de qualidade do dislosure das 

provisões e dos passivos contingentes apresentado pelos estados e Distrito Federal no período 

de 2011 a 2014. E testou a influência que algumas características financeiras e 

socioeconômicas das entidades exercem sobre a qualidade apurada. 

Como resultado da apuração do nível da qualidade do disclosure verificou-se que 

ainda é baixo, porém os resultados encontrados ao longo dos quatro exercícios estudados 

sugerem uma melhoria na divulgação de informações sobre as provisões e os passivos 

contingentes. Destacam-se positivamente os resultados apresentados pelos estados do Rio de 

Janeiro e de Santa Catarina que, no último ano da pesquisa obtiveram índices em torno dos 

50%, enquanto negativamente o destaque foi o estado de Minas Gerais que não divulgou em 

seus demonstrativos contábeis patrimoniais nenhuma informação sobre os passivos estudados 

durante o período em que a pesquisa foi aplicada. 

Os resultados apurados sugerem ainda que as entidades estejam em processo de 

transição entre os dois regimes, visto que algumas ainda utilizam o termo provisão para 

designar contas redutoras do ativo ou os passivos reconhecidos por competência, os accruals. 

Outro resultado apurado foi a baixa evidenciação em notas explicativas dos passivos 

contingentes, aponta para uma tendência a discricionariedade no tratamento dado pelos entes 

públicos a esses passivos. O que parece influenciar nessa tendência é uma ambiguidade 

gerada na norma a partir de constantes alterações nos prazos para cumprimento das suas 

determinações. 

A análise da regressão aplicada encontrou resultados que sugerem uma tendência de 

que entes menos dependentes do governo central, devido a seu poder de arrecadação, e 

possivelmente também como maior possibilidade de endividamento se inclinam a divulgar 

mais os passivos estudados. Infere-se que essa tendência seja resultado do desejo dos gestores 

dessas entidades para deixar claro para os usuários das informações qual é a origem do 

endividamento registrado. A variável densidade demográfica que aponta que quanto maior for 

a concentração populacional no ente público, maior será a probabilidade de que as provisões e 

passivos contingentes sejam divulgados, mostrando uma tendência que os entes que possuam 



 
 

 

maior concentração populacional,  portanto, estão mais próximo ao poder central, sofrem uma 

pressão maior por divulgar informações sobre provisões e passivos contingentes.  

Merece destaque o resultado obtido na variável acesso à internet, que aparece como 

variável significante negativamente em relação ao disclosure das provisões e dos passivos 

contingentes, demonstrando que apesar em média 45% da população ter acesso a esse serviço, 

isso não parece resultar numa pressão para que os governos melhorem a qualidade de sua 

divulgação. Assim, pode-se inferir que a população não utiliza o acesso que possui à internet 

como forma de exercer o controle social. 

O trabalho aqui apresentado contribui para a literatura acadêmica por tratar do tema 

disclosure das provisões e dos passivos contingentes no setor público utilizando como base de 

dados para aplicação da pesquisa as demonstrações contábeis patrimoniais, dando assim 

enfoque para as novas práticas e procedimentos decorrentes da aplicação do regime de 

competência na contabilidade governamental.   

Esta pesquisa possui limitações, a primeira delas se refere à amostra. Uma vez que a 

pesquisa foi aplicada aos estados brasileiros e o Distrito Federal, ela não poderá ser 

generalizada outros entes públicos. A segunda limitação está relacionada ao período em que a 

pesquisa foi aplicada, exercícios de 2011 a 2014, não devendo se extrapolar os resultados 

apurados para outros períodos. 

Para futuras pesquisas sugere-se incluir novas variáveis que possam tornar o modelo 

mais explicativo; e, pesquisas comparativas, como entre a divulgação de passivos 

contingentes na LDO e nas demonstrações contábeis patrimoniais. 
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