
476

CO
N

TA
BI

LI
D

A
D

E 
G

ER
A

L 
E 

A
V

A
N

ÇA
D

A

21. CPC 23 - Políticas 
Contábeis, Mudança 

de Estimativa e 
Retificação de Erro

Objetivo
O Pronunciamento tem como objetivo melhorar 

a relevância e a confiabilidade das demonstrações 
contábeis da entidade, bem como permitir sua com-
parabilidade ao longo do tempo com as demonstra-
ções contábeis de outras entidades. 

Conceitos Importantes
Aplicação retrospectiva é a aplicação de nova 

política contábil a transações, a outros eventos e a 
condições, como se essa política tivesse sido sempre 
aplicada. 

Reapresentação retrospectiva é a correção do 
reconhecimento, da mensuração e da divulgação de 
valores de elementos das demonstrações contábeis, 
como se um erro de períodos anteriores nunca tives-
se ocorrido.

Aplicação prospectiva de mudança em política 
contábil e de reconhecimento do efeito de mudança 
em estimativa contábil representa, respectivamen-
te:  

a) A aplicação da nova política contábil a 
transações,  a outros eventos e a condições 
que ocorram após a data em que a política é 
alterada; e 

b) O reconhecimento do efeito da mudança na 
estimativa contábil nos períodos corrente e 
futuro afetados pela mudança� 

Aplicação impraticável de requisito ocorre 
quando a entidade não pode aplicá-lo depois de ter 
feito todos os esforços razoáveis nesse sentido.

Políticas Contábeis
Políticas contábeis são os princípios, as bases, as 

convenções, as regras e as práticas específicas apli-
cados pela entidade na elaboração e na apresentação 
de demonstrações contábeis. 

Seleção e Aplicação de Políticas 
Contábeis

Essas políticas não precisam ser aplicadas quando o 
efeito da sua aplicação for imaterial.

Na ausência de Pronunciamento, Interpretação 
ou Orientação que se aplique especificamente a uma 
transação, outro evento ou condição, a administra-
ção exercerá seu julgamento no desenvolvimento e 

na aplicação de política contábil que resulte em in-
formação que seja:

a) Relevante para a tomada de decisão econô-
mica por parte dos usuários; e
b) Confiável, de tal modo que as demonstra-
ções contábeis:

(i) representem adequadamente a posição 
patrimonial e financeira, o desempenho 
financeiro e os fluxos de caixa da entidade;
(ii)reflitam a essência econômica de tran-
sações, outros eventos e condições e, não, 
meramente a forma legal;
(iii)sejam neutras, isto é, que estejam isentas de 
viés;
(iv)sejam prudentes; e
(v)sejam completas em todos os aspectos 
materiais.

Uniformidade de Políticas Contábeis
A entidade deve selecionar e aplicar suas polí-

ticas contábeis uniformemente para transações 
semelhantes, outros eventos e condições, a menos 
que Pronunciamento, Interpretação ou Orientação 
especificamente exijam ou permitam a classificação 
de itens para os quais possam ser aplicadas diferen-
tes políticas. 

Se um Pronunciamento, Interpretação ou Orien-
tação exigirem ou permitirem tal classificação, uma 
política contábil apropriada deve ser selecionada e 
aplicada uniformemente para cada categoria. 

Mudança nas Políticas Contábeis
A entidade deve alterar uma política contábil 

apenas se a mudança: 
a) For exigida por Pronunciamento, Interpre-
tação ou Orientação; ou 
b) Resultar em informação confiável e mais 
relevante nas demonstrações contábeis sobre 
os efeitos das transações, outros eventos ou 
condições acerca da posição patrimonial e 
financeira, do desempenho ou dos fluxos de 
caixa da entidade. 

Os usuários das demonstrações contábeis de-
vem ter a possibilidade de comparar as demonstra-
ções contábeis da entidade ao longo do tempo para 
identificar tendências na sua posição patrimonial e 
financeira, no seu desempenho e nos seus fluxos de 
caixa. Por isso, devem ser aplicadas as mesmas po-
líticas contábeis em cada período e de um período 
para o outro, a menos que uma mudança em política 
contábil esteja em conformidade com um dos crité-
rios enunciados no parágrafo anterior.

Não constituem mudanças nas políticas contá-
beis: 
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a) A adoção de política contábil para transa-
ções, outros eventos ou condições que difiram 
em essência daqueles que ocorriam anterior-
mente; e 

b) Adoção de nova política contábil para tran-
sações, outros eventos ou condições que não 
ocorriam anteriormente ou eram imateriais.

EXERCÍCIO COMENTADO

01. (Cesngrario) Nos termos do CPC 23 do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis, que trata de 
políticas contábeis, mudança de estimativa e 
retificação de erros, a entidade deve selecionar 
suas políticas contábeis e aplicá-las de modo 
uniforme em transações semelhantes. Entretan-
to, o próprio CPC oferece à entidade a probabili-
dade de fazer mudança nas práticas contábeis. 

Nesse aspecto da mudança de práticas contábeis, o 
CPC informa que a entidade deve alterar uma política 
contábil apenas se a mudança

a) atender às necessidades gerenciais de 
ordem interna.

b) contribuir de forma mais relevante para a 
evidenciação e segurança dos Ativos.

c) for imposta pela Assembleia Geral dos Acio-
nistas, controladores e não controladores.

d) resultar em informação confiável e mais re-
levante nas demonstrações contábeis sobre 
os efeitos de transações, posição patrimo-
nial e financeira, desempenho ou dos fluxos 
de caixa.

e) ocorrer por livre decisão dos órgãos admi-
nistrativos para gerar informações geren-
ciais mais confiáveis e relevantes para a 
tomada de decisão.

RESPOSTA:  D. A entidade deve alterar uma política 
contábil apenas se a mudança: 
a) for exigida por Pronunciamento, Interpretação ou 
Orientação; ou 
b) resultar em informação confiável e mais relevan-
te nas demonstrações contábeis sobre os efeitos das 
transações, outros eventos ou condições acerca da 
posição patrimonial e financeira, do desempenho ou 
dos fluxos de caixa da entidade. 

Aplicação de Mudanças de Políticas 
Contábeis
Quando a entidade muda uma política contábil na 

adoção inicial de Pronunciamento, Interpretação ou 
Orientação que não incluam disposições transitórias 
específicas que se apliquem a essa mudança, ou quan-
do muda uma política contábil voluntariamente, ela 
deve aplicar a mudança retrospectivamente. 

Obs.: quando uma mudança na política contá-
bil é aplicada, retrospectivamente, a entidade deve 
ajustar o saldo de abertura de cada componente do 
Patrimônio Líquido afetado para o período ante-
rior mais antigo apresentado e os demais montantes 
comparativos divulgados para cada período ante-
rior apresentado, como se a nova política contábil 
tivesse sempre sido aplicada.

Mudança nas Estimativas Contábeis
* Mudança na estimativa contábil é um ajuste 

nos saldos contábeis de Ativo ou de Passivo, ou nos 
montantes relativos ao consumo periódico de Ativo, 
que decorre da avaliação da situação atual e das obri-
gações e dos benefícios futuros esperados, associados 
aos Ativos e Passivos. As alterações nas estimativas 
contábeis decorrem de nova informação ou inova-
ções e, portanto, não são retificações de erros� 

Como consequência das incertezas inerentes às 
atividades empresariais, muitos itens nas demons-
trações contábeis não podem ser mensurados com 
precisão, podendo apenas ser estimados. A estima-
tiva envolve julgamentos baseados na última infor-
mação disponível e confiável. Por exemplo, podem 
ser exigidas estimativas de: 

a) Créditos de liquidação duvidosa;
b)  Obsolescência de estoque;
c) Valor justo de Ativos financeiros ou Passivos 
financeiros;
d)Vida útil de Ativos depreciáveis ou o padrão 
esperado de consumo dos futuros

A estimativa pode necessitar de revisão se ocor-
rerem alterações nas circunstâncias em que a es-
timativa se baseou ou em consequência de novas 
informações ou de maior experiência. Dada a sua 
natureza, a revisão da estimativa não se relaciona 
com períodos anteriores nem representa correção 
de erro. 

A mudança na base de avaliação é uma mudan-
ça na política contábil e não uma mudança na esti-
mativa contábil. Quando for difícil distinguir uma 
mudança na política contábil de uma mudança na 
estimativa contábil, a mudança é tratada como mu-
dança na estimativa contábil.

O efeito de mudança na estimativa contábil de-
ve ser reconhecido prospectivamente, incluindo-o 
nos resultados do: 

a) Período da mudança, se a mudança afetar 
apenas esse período; ou 
b)Período da mudança e futuros períodos, se a 
mudança afetar todos eles. 

O reconhecimento prospectivo do efeito de 
mudança na estimativa contábil significa que a 
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mudança é aplicada a transações, a outros eventos 
e a condições a partir da data da mudança na esti-
mativa.

Retificação de Erro
* Erros de períodos anteriores são omissões e 

incorreções nas demonstrações contábeis da enti-
dade de um ou mais períodos anteriores decorren-
tes da falta de uso, ou uso incorreto, de informação 
confiável que: 

a) Estava disponível quando da autorização 
para divulgação das demonstrações contábeis 
desses períodos; e 

b) Pudesse ter sido razoavelmente obtida e 
levada em consideração na elaboração e na 
apresentação dessas demonstrações contábeis. 

Omissão material ou incorreção material cor-
respondem à omissão ou à informação incorreta que 
possam, individual ou coletivamente, influenciar as 
decisões econômicas que os usuários das demons-
trações contábeis tomam com base nessas demons-
trações. A materialidade depende da dimensão e da 
natureza da omissão ou da informação incorreta, 
julgadas à luz das circunstâncias às quais estão sujei-
tas. A dimensão ou a natureza do item, ou a combi-
nação de ambas, pode ser o fator determinante.

Tais erros incluem os efeitos de erros matemáti-
cos, erros na aplicação de políticas contábeis, descui-
dos ou interpretações incorretas de fatos e fraudes. 

Erros podem ocorrer no registro, na mensura-
ção, na apresentação ou na divulgação de elemen-
tos de demonstrações contábeis. As demonstrações 
contábeis não estarão em conformidade com os 
Pronunciamentos, Interpretações e Orientações 
deste CPC se contiverem erros materiais ou erros 
imateriais cometidos intencionalmente para alcan-
çar determinada apresentação da posição patrimo-
nial e financeira, do desempenho ou dos fluxos de 
caixa da entidade. Os potenciais erros do período 
corrente descobertos nesse período devem ser cor-
rigidos antes de as demonstrações contábeis serem 
autorizadas para publicação. Contudo, os erros ma-
teriais, por vezes, não são descobertos até um perío-
do subsequente, e esses erros de períodos anteriores 
são corrigidos na informação comparativa apresen-
tada nas demonstrações contábeis desse período 
subsequente.

A entidade deve corrigir os erros materiais de pe-
ríodos anteriores retrospectivamente no primeiro 
conjunto de demonstrações contábeis cuja autoriza-
ção para publicação ocorra após a descoberta de tais 
erros: 

a) Por reapresentação dos valores comparati-
vos para o período anterior apresentado em 
que tenha ocorrido o erro; ou 

b) Se o erro ocorreu antes do período anterior 
mais antigo apresentado, da reapresenta-
ção dos saldos de abertura dos Ativos, dos 
Passivos e do Patrimônio Líquido para o 
período anterior mais antigo apresentado� 

EXERCÍCIO COMENTADO

01. (ESAF) Na identificação e determinação de 
erro contábil de períodos anteriores, devem ser 
consideradas as omissões e incorreções nas de-
monstrações contábeis da entidade de um ou 
mais períodos anteriores que
a) não estavam disponíveis quando da autori-

zação para divulgação das demonstrações 
contábeis desses períodos e não retroagis-
sem a prazo superior a dois exercícios contá-
beis.

b) somente quando se verifica efetivamente 
fraudes administrativas nos cálculos e in-
formações que respaldaram as informações 
sobre as quais as demonstrações retrospec-
tivas foram baseadas.

c) na avaliação de seus efeitos incluíssem os 
efeitos decorrentes de cálculos matemáticos 
ou aplicação equivocada de políticas contá-
beis que não retroagissem a cinco períodos 
contábeis.

d) contivessem informações que pudessem ter 
sido razoavelmente obtidas e levadas em 
consideração na elaboração e na apresenta-
ção dessas demonstrações contábeis.

e) a necessidade de uma reapresentação re-
trospectiva exigir premissas baseadas no 
que teria sido a intenção da Administração 
naquele momento passado e não produzis-
sem efeitos fiscais

RESPOSTA: D. Erros de períodos anteriores são 
omissões e incorreções nas demonstrações contábeis 
da entidade de um ou mais períodos anteriores de-
correntes da falta de uso, ou uso incorreto, de infor-
mação confiável que: 

(a) estava disponível quando da autorização para 
divulgação das demonstrações contábeis desses 
períodos; e 
(b) pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada 
em consideração na elaboração e na apresentação 
dessas demonstrações contábeis.
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22. CPC 25 Provisões, 
Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes
Conceitos

Provisão é um Passivo de prazo ou de valor in-
certos. 

Passivo é uma obrigação presente da entidade, 
derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se 
espera que resulte em saída de recursos da entidade 
capazes de gerar benefícios econômicos. 

Obrigação legal é uma obrigação que deriva de:
a)Contrato (por meio de termos explícitos ou 
implícitos);
b)Legislação; ou
c)Outra ação da lei.
Obrigação não formalizada é uma obrigação 
que decorre das ações da entidade em que:
a) Por via de padrão estabelecido de práticas 
passadas, de políticas publicadas ou de declara-
ção atual suficientemente específica, a entidade 
tenha indicado a outras partes que aceitará 
certas responsabilidades; e
b)Em consequência, a entidade cria uma 
expectativa válida nessas outras partes de que 
cumprirá com essas responsabilidades.

Passivo Contingente é:
a) Uma obrigação possível que resulta de even-
tos passados e cuja existência será confirmada 
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais 
eventos futuros incertos não totalmente sob 
controle da entidade; ou
b) Uma obrigação presente que resulta de 
eventos passados, mas que não é reconhecida 
porque:

i)não é provável que uma saída de recursos 
que incorporam benefícios econômicos 
seja exigida para liquidar a obrigação; ou
ii)o valor da obrigação não pode ser men-
surado com suficiente confiabilidade.

Ativo Contingente é um Ativo possível que re-
sulta de eventos passados e cuja existência será con-
firmada apenas pela ocorrência ou não de um ou 
mais eventos futuros incertos não totalmente sob 
controle da entidade.

Contrato oneroso é um contrato em que os cus-
tos inevitáveis de satisfazer as obrigações do contra-
to excedem os benefícios econômicos que se espe-
ram sejam recebidos ao longo do mesmo contrato.

Provisão e Outros Passivos
As provisões podem ser distintas de outros Passi-

vos tais como contas a pagar e Passivos derivados de 
apropriações por competência (accruals) porque há 
incerteza sobre o prazo ou o valor do desembolso fu-
turo necessário para a sua liquidação. Por contraste:

a) As contas a pagar são Passivos a pagar por 
conta de bens ou serviços fornecidos ou rece-
bidos e que tenham sido faturados ou formal-
mente acordados com o fornecedor; e;

b) Os Passivos derivados de apropriações por 
competência (accruals) são Passivos a pagar 
por bens ou serviços fornecidos ou recebidos, 
mas que não tenham sido pagos, faturados ou 
formalmente acordados com o fornecedor, 
incluindo valores devidos a empregados (por 
exemplo, valores relacionados com pagamento 
de férias). Embora algumas vezes seja neces-
sário estimar o valor ou prazo desses Passivos, 
a incerteza é geralmente muito menor do que 
nas provisões.

Os Passivos derivados de apropriação por com-
petência (accruals) são frequentemente divulgados 
como parte das contas a pagar, enquanto as provi-
sões são divulgadas separadamente.

Relação entre Provisão e Passivo 
Contingente 

Em sentido geral, todas as provisões são contingen-
tes porque são incertas quanto ao seu prazo ou valor. 
Porém, no CPC 25 o termo “contingente” é usado para 
Passivos e Ativos que não sejam reconhecidos porque a 
sua existência somente será confirmada pela ocorrên-
cia ou não de um ou mais eventos futuros incertos não 
totalmente sob o controle da entidade. Adicionalmen-
te, o termo Passivo Contingente é usado para Passivos 
que não satisfaçam os critérios de reconhecimento. 

O CPC 25 distingue entre: 

a) Provisões – que são reconhecidas como Pas-
sivo (presumindo-se que possa ser feita uma 
estimativa confiável) porque são obrigações 
presentes e é provável que uma saída de recur-
sos que incorporam benefícios econômicos seja 
necessária para liquidar a obrigação; e 

b)Passivos Contingentes – que não são reco-
nhecidos como Passivo porque são: 

i) obrigações possíveis, visto que ainda há de 
ser confirmado se a entidade tem ou não uma 
obrigação presente que possa conduzir a uma 
saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos, ou 
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ii)obrigações presentes que não satisfazem 
os critérios de reconhecimento (porque 
não é provável que seja necessária uma saí-
da de recursos que incorporem benefícios 
econômicos para liquidar a obrigação, ou 
não pode ser feita uma estimativa suficien-
temente confiável do valor da obrigação). 

Reconhecimento de uma Provisão 
Uma provisão deve ser reconhecida quando:

a) A entidade tem uma obrigação presente (legal 
ou não formalizada) como resultado de evento 
passado;
b)Seja provável que será necessária uma saída 
de recursos que incorporam benefícios econô-
micos para liquidar a obrigação; e
c)Possa ser feita uma estimativa confiável do 
valor da obrigação.

EXERCÍCIO COMENTADO

01. (CESPE) Considerando os pronunciamentos 
técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), julgue o item seguinte.
As provisões são obrigações presentes que de-
vem ser reconhecidas como Passivos, desde que 
se possa fazer uma estimativa razoável do seu 
valor. Os Passivos Contingentes, no entanto, por 
representarem obrigações possíveis ou obriga-
ções que não atendem aos critérios de reconhe-
cimento estabelecidos pelo CPC, não são reco-
nhecidos como Passivos na Contabilidade.

CERTO.  Uma provisão deve ser reconhecida quando:
(a) a entidade tem uma obrigação presente (le-
gal ou não formalizada) como resultado de even-
to passado;
(b) seja provável que será necessária uma saída 
de recursos que incorporam benefícios econômi-
cos para liquidar a obrigação; e
(c) possa ser feita uma estimativa confiável do 
valor da obrigação.
Se essas condições não forem satisfeitas, nenhu-
ma provisão deve ser reconhecida. 
A entidade não deve reconhecer um Passivo Con-
tingente.
O Passivo Contingente é divulgado, a menos que 
seja remota a possibilidade de uma saída de re-
cursos que incorporam benefícios econômicos. 

Uso de Provisão 

Uma provisão deve ser usada somente para os 
desembolsos para os quais a provisão foi original-
mente reconhecida� 

Somente os desembolsos que se relacionem 
com a provisão original são compensados com a 
mesma provisão� Reconhecer os desembolsos con-
tra uma provisão que foi originalmente reconhecida 
para outra finalidade esconderia o impacto de dois 
eventos diferentes�

Mensuração Melhor Estimativa 
O valor reconhecido como provisão deve ser a 

melhor estimativa do desembolso exigido para li-
quidar a obrigação presente na data do balanço.

A melhor estimativa do desembolso exigido para 
liquidar a obrigação presente é o valor que a entida-
de racionalmente pagaria para liquidar a obrigação 
na data do balanço ou para transferi-la para tercei-
ros nesse momento.

Ex�:
A entidade vende bens com uma garantia segun-
do a qual os clientes estão cobertos pelo custo da 
reparação de qualquer defeito de fabricação que 
se tornar evidente dentro dos primeiros seis me-
ses após a compra. Se forem detectados defeitos 
menores em todos os produtos vendidos, a enti-
dade irá incorrer em custos de reparação de 1 mi-
lhão. Se forem detectados defeitos maiores em to-
dos os produtos vendidos, a entidade irá incorrer 
em custos de reparação de 4 milhões. A experiên-
cia passada da entidade e as expectativas futuras 
indicam que, para o próximo ano, 75 por cento 
dos bens vendidos não terão defeito, 20 por cento 
dos bens vendidos terão defeitos menores e 5 por 
cento dos bens vendidos terão defeitos maiores.
A entidade avalia a probabilidade de uma saída 
para as obrigações de garantias como um todo.
O valor esperado do custo das reparações é: (75% 
x 0) + (20% x $ 1 milhão) + (5% de $ 4 milhões) 
= $ 400.000. 

Alienação Esperada de Ativo
Os ganhos na alienação esperada de Ativos não 

devem ser levados em consideração ao mensurar 
a provisão, mesmo se a alienação esperada estiver 
intimamente ligada ao evento que dá origem à 
provisão. Em vez disso, a entidade deve reconhecer 
ganhos nas alienações esperadas de Ativos no mo-
mento determinado pelo Pronunciamento Técnico 
que trata dos respectivos Ativos.
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Reembolso
Quando se espera que algum ou todos os desem-

bolsos necessários para liquidar uma provisão sejam 
reembolsados por outra parte, o reembolso deve ser 
reconhecido quando, e somente quando, for pratica-
mente certo que o reembolso será recebido se a enti-
dade liquidar a obrigação. O reembolso deve ser tra-
tado como Ativo separado. O valor reconhecido para 
o reembolso não deve ultrapassar o valor da provisão. 

Na demonstração do resultado, a despesa relati-
va a uma provisão pode ser apresentada líquida do 
valor reconhecido de reembolso. 

Algumas vezes, a entidade é capaz de esperar 
que outra parte pague parte ou todo o desembolso 
necessário para liquidar a provisão (por exemplo, 
por intermédio de contratos de seguro, cláusulas de 
indenização ou garantias de fornecedores). A outra 
parte pode reembolsar valores pagos pela entidade 
ou pagar diretamente os valores. 

Na maioria dos casos, a entidade permanece 
comprometida pela totalidade do valor em questão 
de forma que a entidade teria que liquidar o valor 
inteiro se a terceira parte deixasse de efetuar o pa-
gamento por qualquer razão. Nessa situação, é re-
conhecida uma provisão para o valor inteiro do 
Passivo e é reconhecido um Ativo separado pelo 
reembolso esperado, desde que seu recebimento seja 
praticamente certo se a entidade liquidar o Passivo.

Em alguns casos, a entidade não está comprome-
tida pelos custos em questão se a terceira parte dei-
xar de efetuar o pagamento. Nesse caso, a entidade 
não tem nenhum Passivo relativo a esses custos, não 
sendo assim incluídos na provisão.

Mudança na Provisão 
As provisões devem ser reavaliadas em cada da-

ta de balanço e ajustadas para refletir a melhor esti-
mativa corrente. Se já não for mais provável que seja 
necessária uma saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos futuros para liquidar a obri-
gação, a provisão deve ser revertida. 

Lançamento

Constituição da provisão:
D- Despesa
C- Provisão

Reversão da provisão:
D- Provisão
C- Receita

Quando for utilizado o desconto a valor presente, o 
valor contábil da provisão aumenta a cada período 
para refletir a passagem do tempo. Esse aumento de-
ve ser reconhecido como despesa financeira.

EXERCÍCIO COMENTADO

01. (FCC) A empresa Alpha S.A. possuía alguns pro-
cessos judiciais em andamento, conforme os 
dados a seguir:

Nº do 
Processo

Provisão 
Reconhecida

em 
31/12/2012

Probabilidade 
de Perda

em 30/06/2013

Valor Estima-
do da Perda

em 
30/06/2013

1 R$ 50.000,00 Provável R$ 60.000,00

2 R$ 30.000,00 Possível R$ 40.000,00

3 Não Há Possível R$ 15.000,00

4 Não Há Provável R$ 25.000,00

Com base nestas informações, a empresa Alpha 
S.A. deve, em 30/06/2013, complementar o saldo

a) da provisão constituída para o processo 1, 
constituir provisão para os processos 3 e 
4 e reverter a provisão constituída para o 
processo 2.

b) da provisão constituída para o processo 1, 
constituir provisão somente para o processo 
4 e manter a provisão já constituída para o 
processo 2.

c) das provisões constituídas para os proces-
sos 1 e 2 e constituir provisões para os pro-
cessos 3 e 4.

d) das provisões constituídas para os proces-
sos 1 e 2 e constituir provisão somente para o 
processo. 

e) da provisão constituída para o processo 
1, constituir a provisão para o processo 4 
e reverter a provisão constituída para o 
processo 2.

RESPOSTA: E. As provisões devem ser reavaliadas em 
cada data de balanço e ajustadas para refletir a melhor 
estimativa corrente. Se já não for mais provável que 
seja necessária uma saída de recursos que incorporam 
benefícios econômicos futuros para liquidar a obriga-
ção, a provisão deve ser revertida. 

 ˃ Constituição ou complemento = despesa.

 ˃ Reversão = receita.
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Nº
Proces-

so

Provisão
em 

31/12/2012

Probabilida-
de de Perda

em 
30/06/2013

Valor 
Estimado da 

Perda
em 

30/06/2013

Ajustes

1
R$ 

50.000,00
Provável R$ 60.000,00

Complementar 
o saldo da 
provisão= 

Despesa R$ 
10.000,00

2
R$ 

30.000,00
Possível R$ 40.000,00

Reverter 
à provisão 

anterior 
(2012) = 

Receita R$ 
30.000,00

3 Não Há Possível R$ 15.000,00
Continuar sem 

provisão

4 Não Há Provável R$ 25.000,00

Constituir nova 
provisão = 

Despesa R$ 
25.000,00

Divulgação
Para cada classe de provisão, a entidade deve di-

vulgar:
(a)o valor contábil no início e no fim do período;
(b) provisões adicionais feitas no período, in-

cluindo aumentos nas provisões existentes;
(c) valores utilizados (ou seja, incorridos e baixa-

dos contra a provisão) durante o período;
(d) valores não utilizados revertidos durante o 

período; e
(e) o aumento durante o período no valor des-

contado a valor presente proveniente da passagem 
do tempo e o efeito de qualquer mudança na taxa de 
desconto.

Não é exigida informação comparativa.

Passivo Contingente 

FIQUE LIGADO

A entidade não deve reconhecer um Passivo Con-
tingente. 

O Passivo Contingente é divulgado em nota explicati-
va, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída 
de recursos que incorporam benefícios econômicos.

Os Passivos Contingentes podem desenvolver-se 
de maneira não inicialmente esperada. Por isso, são 
periodicamente avaliados para determinar se uma 
saída de recursos que incorporam benefícios econô-
micos se tornou provável. Se for provável que uma 
saída de benefícios econômicos futuros for exigida 
para um item previamente tratado como Passivo 
Contingente, a provisão deve ser reconhecida nas 
demonstrações contábeis do período no qual ocorre 
a mudança na estimativa da probabilidade (exceto 
em circunstâncias extremamente raras, em que ne-
nhuma estimativa suficientemente confiável possa 
ser feita).

A menos que seja remota a possibilidade de 
ocorrer qualquer desembolso na liquidação, a en-
tidade deve divulgar, para cada classe de Passivo 
Contingente na data do balanço, uma breve descri-
ção da natureza do Passivo Contingente e, quando 
praticável: 

a)A estimativa do seu efeito financeiro; 
b)A indicação das incertezas relacionadas ao 
valor ou momento de ocorrência de qualquer 
saída; e 
c) A possibilidade de qualquer reembolso.

Ativo Contingente

FIQUE LIGADO

A entidade não deve reconhecer um Ativo Contin-
gente. 

Os Ativos Contingentes surgem normalmente 
de evento não planejado ou de outros não esperados 
que dão origem à possibilidade de entrada de bene-
fícios econômicos para a entidade. Um exemplo é 
uma reivindicação que a entidade esteja reclamando 
por meio de processos legais, em que o desfecho seja 
incerto.

Os Ativos Contingentes não são reconhecidos 
nas demonstrações contábeis, uma vez que existe a 
possibilidade de que se trate de resultado que nunca 
venha a ser realizado. Porém, quando a realização 
do ganho é praticamente certa, então o Ativo rela-
cionado não é um Ativo Contingente, e o seu reco-
nhecimento é adequado.

O Ativo Contingente é divulgado em nota expli-
cativa, quando for provável a entrada de benefícios 
econômicos.

Os Ativos Contingentes são avaliados periodi-
camente para garantir que os desenvolvimentos se-
jam apropriadamente refletidos nas demonstrações 
contábeis. Se for praticamente certo que ocorrerá 
uma entrada de benefícios econômicos, o Ativo e 
o correspondente ganho são reconhecidos nas de-
monstrações contábeis do período em que ocorrer 
a mudança de estimativa. Se a entrada de benefícios 
econômicos se tornar provável, a entidade divulga o 
Ativo Contingente.
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Perda Operacional Futura 
Provisões para perdas operacionais futuras não 

devem ser reconhecidas. 

As perdas operacionais futuras não satisfazem à 
definição de Passivo, nem os critérios gerais de reco-
nhecimento.

A expectativa de perdas operacionais futuras é 
uma indicação de que certos Ativos da unidade ope-
racional podem não ser recuperáveis. A entidade 
deve testar esses Ativos quanto à recuperabilidade 
segundo o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Re-
dução ao Valor Recuperável de Ativo.

FIQUE LIGADO
PROVISÃO E PASSIVO CONTINGENTE

São caracterizados em situações nas quais, como resultado 
de eventos passados, pode haver uma saída de recursos 
envolvendo benefícios econômicos futuros na liquidação 
de: (a) obrigação presente; ou (b) obrigação possível cuja 
existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não 

de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob 
controle da entidade. 

Há obrigação 
presente que 

provavelmente 
requer uma 

saída de 
recursos.

Há obrigação 
possível ou 

obrigação presente 
que pode requerer 

(mas provavelmente 
não irá requerer) 

uma saída de 
recursos.

Há obrigação 
possível ou 
obrigação 

presente cuja 
probabilidade 

de uma saída de 
recursos é remota.

A provisão é 
reconhecida.

Nenhuma provisão é 
reconhecida.

Nenhuma provisão 
é reconhecida.

Divulgação é 
exigida para a 

provisão.

Divulgação é exigida 
para o Passivo 
Contingente.

Nenhuma 
divulgação é 

exigida.

ATIVO CONTINGENTE

São caracterizados em situações nas quais, como resultado 
de eventos passados, há um Ativo possível cuja existência 
será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou 

mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle 
da entidade. 

A entrada de 
benefícios 

econômicos é 
praticamente 

certa.

A entrada de 
benefícios 

econômicos é 
provável, mas não 

praticamente certa.

A entrada não é 
provável.

O Ativo não é 
contingente.

Nenhum Ativo é 
reconhecido.

Nenhum Ativo é 
reconhecido.

Divulgação é exigida. 
Nenhuma 

divulgação é 
exigida.

MEMORIZAR

Ativo Contingente

Praticamente Certa Provável Remota

Ativo
Registra no B.P

Não registra no B.P
Não divulga em N.E

Não registra no B.P
Divulga em N.E

Obs�: se a entrada de benefício econômico gera-
da pelo Ativo for praticamente certa, então o bem 
ou valor relacionado não correspondem a um Ativo 
Contingente, e sim a um Ativo. Por isso, em tal hi-
pótese, o ganho e o Ativo correspondente devem ser 
reconhecidos contabilmente. 

Provisões p/ Contingências

Provável Possível Remota

Não registra no B.P
Divulga em N.E

Não registra no B.P
Não divulga em N.E

Registra no B.P
Divulga em N.E

ANOTAÇÕES


