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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo examinar os riscos e incertezas jurídicos e 

verificar como as empresas os abordam, tratam e mitigam e como, eventualmente, isso pode 

ser aprimorado, especialmente em matéria tributária, tendo em vista a importância da sua 

avaliação para registro das obrigações nas demonstrações financeiras, os efeitos práticos das 

discussões tributárias e os impactos das perdas dos grandes litígios para os contribuintes. 

Buscamos elucidar as dificuldades existentes, principalmente, a partir da análise de 

discussões tributárias relevantes que se observam no cenário nacional e que ocupam os mais 

importantes tribunais do País e apontar de forma objetiva as regras contábeis a serem 

observadas pelas empresas e os mecanismos usualmente utilizados por elas para assegurar a 

qualidade dos julgamentos contábeis e consequentemente das informações prestadas aos 

usuários externos. 

Diante da evidenciação de que a norma contábil sugere que as empresas se socorram 

das opiniões de especialistas e da percepção de que as opiniões dos advogados possuem grande 

relevância nas avaliações de riscos jurídico-tributários, buscamos analisar a forma como elas 

são emitidas e qual o nível de objetividade e precisão que se pode esperar dos prognósticos de 

perda ou ganho nelas retratados, para concluir que, embora não tão precisa, essa ferramenta 

ainda é o melhor mecanismo disponível, haja vista as peculiaridades e incertezas inerentes ao 

próprio Direito e a própria indeterminação do futuro. 

Não obstante, em atenção às características básicas dos riscos, verificamos que o 

conhecimento de outras áreas sobre o gerenciamento de riscos, como o gerenciamento de 

projetos, pode ser adaptado ao Direito, em adição (e não substituição) às opiniões jurídicas e 

aos processos de governança já implementados pelas empresas. Há algumas ferramentas que, 

para fins das conclusões a serem obtidas, são julgadas como aptas para serem aplicadas ao 

Direito, a saber: (a) análise de causa-raiz e de consequências; (b) escala Linkert numérica, com 

exposição dos riscos em listas avaliadas qualitativamente; (c) técnica Delphi. 

Por fim, apresentam-se alguns efeitos práticos das incertezas e riscos jurídico-

tributários e das dificuldades de sua avaliação, para chamar a atenção para a necessidade de seu 

gerenciamento, em virtude da impossibilidade de sua efetiva eliminação. 

Palavras-chave: tributos, risco jurídico, incertezas, provisão, passivo contingente, 

opinião jurídica. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to examine the risks and legal uncertainties and see how 

companies approach, treat and mitigate them, and how eventually this can be improved, 

especially in tax matters, considering the importance of its evaluation to record liabilities on 

financial reports, the practical effects of tax discussions and the impact of losing major litigation 

on taxpayers. 

It also seeks to elucidate the difficulties, mainly from the analysis of relevant tax 

discussions that are observed on the national scene and that occupy the most important courts 

in Brazil, and objectively point the accounting rules that must be observed by companies and 

the mechanisms which are usually used by them to ensure the quality of accounting judgments 

and consequently the information provided to external users. 

Given that accounting standards suggest that companies can rely on expert opinions 

and the perception that the opinions of lawyers have great relevance on legal risk evaluation, 

especially on tax matters, we analyze the way they are issued and what level of objectivity and 

accuracy can be expected from the loss or gain prognoses portrayed in them, to conclude that, 

although not as accurate, this tool is still the best mechanism available, given the peculiarities 

and uncertainties inherent in the law and the very indeterminacy of the future. 

Nevertheless, taking into account the basic characteristics of the risks, we beliebe 

that the knowledge of other areas on risk management, such as project management, can be 

adapted to law, in addition (and not replacement) to the legal opinions and the governance 

processes already implemented by the companies. Some tools that we consider capable of being 

applied to law are: (a) analysis of root causes and consequences; (B) numerical Linkert scale, 

combined with risks exposure in lists evaluated qualitatively; (C) Delphi technique. 

Finally, we present some practical effects of uncertainties and legal risks on tax 

matters and difficulties of its evaluation, to draw attention to the need of its management, as it 

is impossible to eliminate them. 

Keywords: taxes, legal risk, uncertainties, provision, contingent liability, legal 

opinion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos aspectos mais importantes no preparo das demonstrações financeiras é a 

avaliação das incertezas, especialmente aquelas que envolvem as obrigações, haja vista que elas 

impactam, a depender da forma como são reconhecidas e mensuradas, os usuários dessas 

informações e, especialmente, o apetite e interesse pelos investimentos. Essas dificuldades e 

seus reflexos também se aplicam às obrigações tributárias. 

A contabilidade deve retratar a realidade econômica percebida pelas empresas, de 

modo que a mera exigibilidade jurídica não é suficiente para impor o reconhecimento contábil 

de uma obrigação. Assim, não bastam, em matéria tributária, as presunções de validade das leis 

e dos lançamentos efetivados pelas autoridades, tampouco os privilégios e garantias conferidas 

por lei aos créditos tributários constituídos: exige-se, para fins contábeis, que as empresas 

avaliem as incertezas jurídicas que envolvem os tributos a fim de elucidar, com a maior 

fidedignidade possível, se essas incertezas constituem concomitantemente exigibilidades 

econômicas. 

A Lei das Sociedades Anônimas (LSA) impõe, em seus arts. 153 e 184, I, ao 

administrador um julgamento diligente sobre as incertezas, enquanto as normas contábeis 

determinam que as informações sejam repassadas com qualidade aos usuários externos, 

traçando ainda diretrizes específicas a serem observadas no tocante às obrigações. A depender 

dos seus níveis de incerteza, as obrigações podem ser reconhecidas no balanço patrimonial ou 

se forem consideradas apenas como contingentes, sequer serem retratadas nessa demonstração 

contábil, mas apenas, quando muito, divulgadas em notas explicativas a essas mesmas 

demonstrações. O erro de julgamento, portanto, pode resultar na existência de uma obrigação 

fora do balanço, com futuros impactos no resultado e também no caixa das empresas, ou, na 

outra ponta, na redução dos resultados e consequentemente num retrato equivocado da 

performance empresarial, prejudicando as decisões dos usuários externos, dentre outros efeitos. 

Os altos impactos de uma consolidação da matéria jurídica em sentido contrário ao 

esperado pelas empresas, por outro lado, podem ser vislumbrados pelas frequentes edições de 

parcelamentos especiais e pelas altas cifras envolvidas. Emblemático, nesse sentido, é o caso 

da Vale S/A, que reconheceu, em 2013, uma obrigação na ordem de mais de R$ 22 bilhões, que 

até então estava sendo discutida judicialmente e se encontrava fora do balanço, constando 

apenas em notas explicativas e não como passivo, ao aderir a parcelamento especial, 
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esclarecendo esse fato em comunicado ao mercado feito em 23 de dezembro de 20131. O mesmo 

ocorreu com a Braskem S/A em 2009, que desistiu de outro embate tributário para aderir a 

parcelamento especial, reconhecendo uma obrigação em conta de passivo, no balanço, de cerca 

de R$ 1,1 bilhão, como noticiou em fato relevante2, para citar apenas alguns exemplos. 

A complexidade do sistema tributário e as peculiaridades do litígio tributário no 

Brasil, dentre outras questões, são, por seu turno, uma dificuldade adicional para se retratar 

contabilmente, com fidedignidade, as obrigações tributárias das empresas e exigem que sejam 

empenhados esforços e realizados gastos em processos e ferramentas em busca de melhores 

avaliações de riscos e incertezas jurídicas e na prevenção e correção de eventuais erros. Uma 

das soluções usualmente buscada pelas empresas é a contratação de especialistas (advogados) 

para opinar sobre os riscos e sobre as probabilidades de ganho ou perda das ações tributárias. 

Convém, desse modo, um exame mais detalhado sobre as dificuldades enfrentadas 

pelas empresas e seus assessores jurídicos para avaliação dos riscos jurídico-tributários, assim 

compreendidos para efeitos deste trabalho e de forma genérica, como os eventos incertos que 

podem ocorrer ou emergir de litígios tributários e impactar no reconhecimento e divulgação de 

uma obrigação e/ou contingência tributárias nas demonstrações financeiras. O estudo dessa 

matéria se faz a partir, principalmente, da análise de discussões tributárias relevantes que se 

observam no cenário nacional e que ocupam os mais importantes tribunais do País. 

Note-se, ademais, que a avaliação dos riscos e incertezas não é apenas um problema 

enfrentado pelos contribuintes, mas também pelo Fisco, como revela a Portaria n. 40, de 10 de 

fevereiro de 2015, da Advocacia-Geral da União (AGU), destinada à elaboração do “Anexo de 

Riscos Fiscais” previsto no § 3º do art. 4º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 20003. 

Essa portaria determina que os riscos sejam avaliados com base na jurisprudência, variando de 

acordo com seu grau de consolidação, de modo a se provisionar, por exemplo, aqueles assuntos 

decididos em última instância pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade ou com repercussão geral ou ainda cujo entendimento 

desfavorável à Fazenda Pública esteja sedimentado em súmula vinculante. Tal normativa, 

entretanto, não resolve a questão, uma vez que a obrigatoriedade de sua observância é restrita 

                                                           
1 Disponível em: http://www.vale.com/brasil/PT/investors/information-market/press-releases/Paginas/partial-

renouncement-to-legal-dispute-over-taxation-on-controlled-foreign-subsidiaries.aspx, acesso em 29/05/2016 
2 Fonte: http://www.braskem-ri.com.br/detalhe-comunicados-e-fatos-relevantes/adesao-a-programa-de-

parcelamento, acesso em 30/09/2016. 
3 “Art. 3º (omissis) 

§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos 

contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, 

caso se concretizem.” 
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ao âmbito da advocacia pública e o elemento escolhido para avaliação do risco (jurisprudência) 

não apresenta necessariamente o mesmo peso para os contribuintes, embora não possa ser 

ignorado. Ressalta-se, neste ponto, que a própria portaria mencionada reconhece a possibilidade 

de influência de outros elementos ou, de forma menos assertiva, a possibilidade de mitigação 

dos critérios nelas estabelecidos para efeito de classificação diversa dos riscos. 

De todo modo, sua edição reforça a importância de um estudo sobre as dificuldades 

enfrentadas pelas empresas para avaliar riscos e incertezas jurídico-tributárias, como as 

empresas abordam esse problema e, eventualmente, como isso pode ser aprimorado. 

O presente trabalho, portanto, busca responder as seguintes questões: 

(a) Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas e seus 

assessores jurídicos na avaliação dos riscos jurídico-tributários? 

(b) Quais são os mecanismos usualmente utilizados pelas empresas para reduzir as 

incertezas em suas avaliações e consequentemente retratar fidedignamente as suas obrigações 

litigiosas? 

(c) Dadas as características dos principais riscos jurídico-tributários identificados, 

é possível melhorar tais mecanismos ou propor um outro método de avaliação mais objetivo? 

(d) Quais são as consequências práticas normalmente observáveis em face das 

dificuldades de avaliar os riscos jurídicos-tributários? 

Para responder a essas perguntas, estruturamos o presente trabalho em quatro 

capítulos, a saber: 

No primeiro capítulo, tratamos das dificuldades de mensurar os riscos jurídico-

tributários, a partir da análise de discussões tributárias relevantes que se observaram no cenário 

nacional, esclarecendo o papel da jurisprudência nas avaliações das empresas e seus assessores 

jurídicos. 

No segundo capítulo, são examinados os critérios contábeis voltados para 

contabilização de obrigações e os limites conferidos pelas normas contábeis ao julgamento do 

contador (subjetivismo responsável), bem como os mecanismos usualmente utilizados pelas 

companhias para controle e avaliação de riscos, com destaque para a Lei Sarbanes-Oxley (SOX) 

e para a governança corporativa. 

No terceiro capítulo, abordamos especificamente as opiniões dos especialistas 

(advogados) e como elas são emitidas, bem como o grau de objetividade e acerto que se pode 

esperar dos seus prognósticos de ganho ou perda. E, com base numa compreensão mais ampla 

de riscos e incertezas, buscamos apresentar duas definições úteis de riscos jurídico-tributários 

e ainda identificar possíveis ferramentas utilizadas por outras áreas do conhecimento, como o 
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gerenciamento de projetos, que possam ser adaptadas ao Direito e aplicadas em adição ao que 

já se pratica hoje. 

A interdisciplinaridade é inerente ao trato do assunto, especialmente a 

Contabilidade. Porém acreditamos que a interseção com outras áreas do conhecimento, como o 

gerenciamento de projetos, acima mencionado, pode ser benéfico, haja vista que os riscos, 

embora variem em tipo e grau de incerteza, possuem características semelhantes e esse campo 

de atuação, que possui larga experiência em tal gerenciamento, possui um corpo de 

conhecimento adaptável e de baixa complexidade teórica. 

Por fim, no quarto capítulo, buscamos esclarecer alguns efeitos práticos das 

dificuldades em avaliar as incertezas jurídicas, a fim de apontar a necessidade de gerenciamento 

de riscos, especialmente em matéria tributária. 

As respostas às perguntas aqui formuladas são, por fim, compiladas na conclusão, 

juntamente com outras considerações finais. 
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2 AS DIFICULDADES DE MENSURAR OS RISCOS NAS CONTINGÊNCIAS 

TRIBUTÁRIAS 

 

 

Conforme preceitua o art. 3º do Código Tributário Nacional (CTN), os tributos são 

obrigações pecuniárias instituídas por lei e consequentemente vinculam os contribuintes ao seu 

pagamento independentemente de sua vontade. Em regra, portanto, constituem passivos a 

serem reconhecidos nos balanços patrimoniais das companhias, conforme dispõe o art. 178, § 

2º, da Lei das Sociedades Anônimas (LSA). 

Ocorre que as normas contábeis brasileiras, mormente após a sua convergência com 

as normas contábeis internacionais, promovida pelas Leis ns. 11.638, de 28 de dezembro de 

2007, e 11.941, de 27 de maio de 2009, preceituam que as demonstrações contábeis devem 

retratar a realidade econômica, independentemente do seu formalismo jurídico, o que impacta 

no reconhecimento e divulgação contábeis dos tributos. Em outras palavras, uma exigibilidade 

jurídica, como os tributos, não necessariamente deve ser reconhecida como um passivo no 

balanço patrimonial. Esta somente o será caso represente concomitantemente uma exigibilidade 

econômica, observados os critérios contábeis que serão expostos no próximo capítulo. 

As situações de dúvidas quanto à exigibilidade econômica de um tributo, seja por 

um vício normativo, seja por uma falha no lançamento, podem impactar no reconhecimento 

contábil, devendo o administrador efetuar um julgamento diligente sobre as incertezas, em 

atenção ao que determinam os arts. 153 e 184, I, da LSA. A depender dos níveis de incertezas 

detectados e dos riscos identificados, uma obrigação duvidosa pode ser: (a) mensurada por 

estimativa e reconhecida no balanço patrimonial como uma provisão; (b) compreendida como 

um passivo contingente e apenas divulgada em notas explicativas; ou, nesta última hipótese, (c) 

sequer ser divulgada, conforme preceitua o Pronunciamento Técnico n. 25, do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, doravante denominado CPC 25, que será analisado no próximo 

capítulo. 

As empresas, portanto, devem identificar e avaliar os riscos que envolvem a 

obrigação incerta ou litigiosa, o que significa elucidar não se o tributo será exigido pelas 

autoridades fiscais, mas sim se não restará outra alternativa, exceto o seu pagamento. Deve, em 

última análise, ser respondida a seguinte pergunta: o pagamento do tributo poderá ser exigido 

por uma sentença transitada em julgado? A avaliação de riscos em matéria tributária, desse 

modo, pode ser compreendida como um exercício de prever o comportamento dos juízes e, 

principalmente, dos tribunais superiores. 
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A rigor, a jurisprudência seria o melhor indicativo de riscos, de modo que a sua 

avaliação poderia ser compreendida como uma análise das decisões aplicáveis ao caso concreto, 

porém a questão não é assim tão simples, por diversos motivos.  

O primeiro deles é que a jurisprudência, tomada em sua acepção clássica, como 

decisões reiteradas dos tribunais, demora longo tempo para ser formada, o que limita seu uso 

em matérias novas. Dito de outro modo, em situações de incerteza geradas por nova legislação 

não há posicionamento específico dos tribunais superiores e consequentemente não há 

jurisprudência consolidada a balizar os julgamentos contábeis. Tais cortes, em verdade, 

somente têm a chance de se pronunciar sobre a matéria específica depois de vencidas todas as 

instâncias inferiores, o que pode demorar vários anos.4 

Na melhor das hipóteses, as empresas encontram julgados em matéria análoga ou 

sobre pontos de incerteza semelhantes que lhes permitem projetar um possível resultado da 

demanda, partindo da premissa lógica de que os futuros julgadores acatarão o mesmo 

entendimento. Essa, entretanto, não se mostra uma premissa totalmente válida. 

Em que pesem a crescente tentativa de aproximação do sistema brasileiro ao sistema 

de precedentes do direito anglo-saxão e os estímulos processuais dados pelo legislador 

brasileiro, em especial com a introdução da súmula vinculante, da repercussão geral e do 

recurso repetitivo, os julgadores ainda guardam pouco ou nenhum respeito pelos 

posicionamentos das instâncias inferiores e não raro desconsideram os entendimentos firmados 

pela própria corte que integram. 

Um exemplo do primeiro tipo de comportamento é o julgamento pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) do Recurso Extraordinário (RE) n. 377.457, que versava sobre a 

revogação da isenção da COFINS prevista na Lei Complementar (LC) n. 70/91 (art. 6º, II) pela 

Lei n. 9.430/1996 (art. 56) e que beneficiava as sociedades civis de profissão regulamentada. A 

                                                           
4 O “Relatório Justiça em Números”, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e disponibilizado em seu 

site, passou a publicar a partir deste ano (2016) o tempo médio de duração dos processos nos tribunais, exceto o 

Supremo Tribunal Federal (STF). As médias estatísticas não segregam os processos por assunto, mas revelam 

que, na Justiça Federal de São Paulo, os processos demoram, em média, cerca de 1 ano e 10 meses em fase de 

conhecimento, em primeiro grau, e 3 anos e 10 meses, em segundo; porém existiam processos que, em 

31/12/2015, aguardavam julgamento há cerca de 3 anos e 7 meses, em ambas as instâncias. No Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), a tramitação seria mais célere e levaria em torno de 10 meses para a prolação de uma decisão 

de mérito, de modo que, considerando todas essas instâncias os processos federais levam em média 6 a 7 anos 

para subirem ao STF. Alguns casos tributários demoram mais tempo, como o da Vale sobre tributação de lucros 

no exterior, que iniciou em 2003 e somente foi remetido ao STF em 2015. 

Uma análise dos recursos extraordinário com repercussão geral reconhecida, mas pendentes de julgamento, 

revela, por seu turno, que alguns casos ingressados na Corte Suprema entre 2007 e 2009 ainda não foram 

resolvidos, como: a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS (RE 574.706); a exclusão do ISS da 

base de cálculo do PIS/COFINS (RE 592.616); e a incidência de ISS sobre os contratos de franquia (RE 

603.136). Há ainda casos mais antigos. 
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matéria encontrava-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em favor dos 

contribuintes5, no sentido de que uma lei ordinária não poderia revogar uma lei complementar 

e, consequentemente, tais contribuintes não eram obrigados a recolher a contribuição social. 

Em seu julgamento, porém, o STF compreendeu que a LC seria materialmente ordinária em 

relação à isenção e julgou válida a sua revogação. O que chama a atenção, entretanto, e torna 

esse julgamento ilustrativo não é propriamente a divergência de entendimento entre as cortes 

superiores, mas sim a rejeição da modulação de efeitos6 em matéria que até então se mostrava 

pacificada, a revelar, assim, que a avaliação de riscos tributários deve ter como norte o 

posicionamento do STF, o que reduz sensivelmente a importância ou o proveito das decisões 

das demais instâncias em avaliações de risco. 

Note-se, a esse respeito, que a configuração do nosso sistema tributário, cuja fonte 

primária de validade é a Constituição, torna possível levar a maioria das discussões teóricas ao 

STF, como exemplificam a discussão sobre o prazo decadencial e prescricional das 

contribuições previdenciárias, pacificada pela Súmula Vinculante n. 8, e, mais recentemente, o 

reconhecimento da repercussão geral a respeito da exclusão de algumas verbas da base de 

cálculo das mesmas contribuições (RE 576.967 e RE 593.068). Uma análise de risco, portanto, 

que exclua a possibilidade de decisão da matéria em última instância pelo STF pode se mostrar 

falha. 

Não obstante, mesmo quando considerada essa hipótese, a existência de julgados 

sobre determinada matéria na Corte Suprema não se mostra um elemento preditivo à prova de 

erros, como revela a discussão sobre o direito à apropriação de créditos de IPI na aquisição de 

insumos isentos, não-tributados ou sujeitos à alíquota zero utilizados na fabricação de produtos 

tributados. Como bem relatou o Min. Nelson Jobim em voto proferido no julgamento do RE 

590.809, o STF firmara em 2002 posicionamento favorável aos contribuintes, reconhecendo o 

                                                           
5 Súmula STJ n. 276: “As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da Cofins, irrelevante 

o regime tributário adotado”. 
6 A modulação de efeitos é um mecanismo originalmente previsto no Direito Norte-Americano e introduzido no 

Brasil pelo art. 27 da Lei n. 9.868/1999, que permite restringir os efeitos de declaração de inconstitucionalidade 

e estabelecer sua eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou outro momento a ser fixado pela maioria 

qualificada dos Ministros do STF. Paulatinamente, a jurisprudência passou a admitir a sua aplicação também em 

controle difuso de constitucionalidade, sendo esta aplicada pela primeira vez em 2002 no julgamento do 

RE197.917, que discutia a inconstitucionalidade de lei municipal que elevara o número de vereadores em 

município do interior paulista, de modo a contornar o problema de invalidação de todos os atos legislativos até 

então aprovados pela Câmara de Vereadores. A finalidade desse mecanismo é preservar a segurança jurídica e 

evitar mudanças abruptas no ordenamento jurídico, o que o tornaria, em tese, apto a ser aplicado também em 

situações em alterações de jurisprudência, como debateu o STF em 2007 no julgamento do RE 353.657. A sua 

aplicação nessas situações depende da percepção de que as decisões judiciais possuem papel criador do Direito 

e que os contribuintes se pautam nelas para estabelecer suas condutas, devendo-se assim preservá-los em nome 

dos postulados da lealdade, boa-fé e confiança legítima, como apontou o Min. Ricardo Lewandowski naquela 

assentada, sem, contudo, convencer a maioria necessária. 
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direito ao crédito. Em 2007, entretanto, esse entendimento foi revisto pelo mesmo tribunal, para 

então negar o direito ao crédito, o que foi confirmado posteriormente, em 2015, em sede de 

repercussão geral (RE 398.365). Os contribuintes que se fiaram na jurisprudência do STF até 

2007 viram-se então obrigados a arcar com um passivo tributário expressivo. 

O impacto da mudança de entendimento do STF foi tamanho que se fez necessária 

a instituição de um parcelamento especial para pagamento desse passivo, como registrou a 

exposição de motivos da Medida Provisória (MP) n. 470, de 13 de outubro de 20097, e reforçou 

a promulgação da Lei n. 12.249, de 11 de junho de 2010, com programa mais benéfico, e suas 

posteriores reaberturas de prazo. Em 30 de novembro de 2009, por exemplo, a Braskem S/A 

divulgou ao mercado, em fato relevante8, a sua adesão ao parcelamento especial e o 

reconhecimento de passivo de cerca de R$ 1,1 bilhão, como detalha melhor a nota explicativa 

19 das suas demonstrações financeiras daquele exercício. Até então a companhia considerava 

boas as chances de êxito de suas ações, como registravam, por exemplo, a nota 16, “ii”, das 

suas demonstrações financeiras de 2006 e a nota 18, “c”, das suas demonstrações financeiras 

de 2008.9 

É certo que essa alteração jurisprudencial pode ser em parte explicada pela 

maturação da discussão e pela mudança de posicionamento de alguns ministros que 

participaram dos julgamentos em 2002 (Ellen Gracie, Marco Aurélio e Gilmar Mendes); porém 

não pode ser ignorado o efeito decorrente da modificação da composição da Corte. Os 

julgamentos dos paradigmas em 2007 contaram com a participação de 5 (cinco) novos 

ministros, dos quais três votaram contra os contribuintes, o que se mostrou relevante em face 

do placar apertado de 6 contra 5. 

Esse peso das opiniões pessoais dos juízes foi, por seu turno, bem identificado por 

José Rodrigo Rodriguez em obra que traz algumas reflexões empíricas do autor sobre “como 

decidem as cortes” e que leva este título, dentre as quais destacamos as abaixo transcritas: 

 

Na segunda parte do texto faço uma caracterização geral da racionalidade jurisdicional 

no Brasil e sustento que ela está marcada pela utilização de argumentos de autoridade 

em casos difíceis e pela pobreza argumentativa em casos fáceis. Para esta forma de 

argumentar o objetivo não é demonstrar a correção de uma tese jurídica qualquer, mas 

                                                           
7 “6.2 Estas propostas têm como objetivo oferecer instrumentos para liquidação destes débitos fiscais, que muitas 

vezes têm valores vultosos, tendo sido gerados desde a década de 80, em decorrência de decisões proferidas pelo 

Poder Judiciário, inserido-os na capacidade de geração de recursos das empresas devedoras, ou mediante 

aproveitamento de créditos tributários apurados em períodos anteriores.” 
8 Fonte: http://www.braskem-ri.com.br/detalhe-comunicados-e-fatos-relevantes/adesao-a-programa-de-

parcelamento, acesso em 30/09/2016. 
9 Disponível em: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-

variavel/empresas-listadas.htm, acesso em 30/09/2016. 
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simplesmente tomar uma decisão, mesmo sem oferecer razões de decidir à altura da 

complexidade do caso. Nos casos difíceis, ou seja, aqueles em que o [sic] os tribunais 

ainda não têm uma opinião homogênea e que, portanto, geram debates entre os juízes, 

a estratégia é invocar tantas autoridades quantas possíveis para sustentar a opinião do 

juiz, considerado sempre como indivíduo e não como voz de uma instituição dotada 

de racionalidade própria. 

A partir da descrição geral, afirmo que a jurisdição brasileira funciona com base em 

argumentos de autoridade e, especialmente nos casos controversos, em função da 

agregação de opiniões individuais. A justificação das decisões articula as razões pelas 

quais o indivíduo que a redigiu foi convencido desta ou daquela solução e são 

irrelevantes para o resultado final do julgamento. As decisões colegiadas são 

decididas por votação sem que haja a redação de uma decisão oficial da corte. Por esta 

razão, denomino a jurisdição brasileira de justiça opinativa e afirmo que sua 

legitimidade está mais ligada ao funcionamento institucional do Poder Judiciário 

como um todo do que à racionalidade de sua argumentação ou ao carisma individual 

dos juízes.10 

 

Em síntese, esse autor sustenta que os juízes “estão mais preocupados em apresentar 

suas opiniões pessoais sobre o problema que têm diante de si do que em demonstrar analítica e 

racionalmente a correção da solução que defendem”11 e que esse modelo brasileiro “permite 

que a fundamentação varie de juiz para juiz (o que pode produzir no STF decisões unânimes, 

mas com 11 fundamentações diferentes)”12. 

Esse último fenômeno pode ser verificado no julgamento, em 10 de abril de 2013, 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 2.588, que versou sobre a constitucionalidade 

da tributação de lucros de controladas e coligadas no exterior prevista na Medida Provisória n. 

2.158-35/2001. Nessa ocasião cada um dos Ministros julgadores externou sua opinião pessoal 

sobre a matéria de modo tão diverso em suas razões que somente foi possível promulgar o 

resultado por meio de voto médio traçado pelas conclusões de cada um, como revelam os 

seguintes resumos dos principais posicionamentos: 

(a) A Min. Ellen Gracie, relatora do caso, dividiu a matéria entre controladas e 

coligadas, para concluir que a tributação seria devida apenas em relação às 

primeiras, uma vez que a controladora teria amplo poder para deliberar sobre a 

distribuição de lucros das controladas e, consequentemente, possuiria 

disponibilidade jurídica sobre estes, ainda que não houvesse qualquer deliberação 

de pagamento de dividendos; 

(b) O Min. Nelson Jobim, o segundo a votar, compreendeu que o objeto da tributação 

seria o próprio lucro da controladora ou coligada brasileira decorrente da valoração 

                                                           
10 RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes?: para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2103, pp. 62-63. 
11 Ibidem, 14. 
12 Ibidem, p. 23. 
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de um de seus ativos, o investimento estrangeiro, de modo que não vislumbraria 

inconstitucionalidade, independentemente de se tratar de coligada ou controlada; e 

(c) O Min. Joaquim Barbosa, o último a votar, adotou outra linha de fundamentação, 

compreendendo a tributação recairia sobre presunção jurídica de distribuição de 

lucro, cuja validade somente seria possível para combater a sonegação fiscal, 

adotando assim como fator determinante para a validade ou não da tributação  o 

regime tributário adotado pelo país em que a controlada ou coligada estivesse 

localizada, mostrando-se constitucional a tributação dos lucros auferidos por 

empresas sediadas em paraísos fiscais e afins, independentemente de se tratar de 

coligada ou controlada. 

Para que fosse possível promulgar um resultado optou-se por dividir a questão em 

quatro grupos, com base nos critérios de divisão adotados pela Min. Ellen Gracie e pelo Min. 

Joaquim Barbosa, somando os votos pela sua conclusão acerca da constitucionalidade ou não 

da tributação em determinada situação, o que não seria possível fazer de outro modo. Pela 

divisão adotada, promulgou-se que a tributação seria constitucional para as controladas situadas 

em paraíso fiscal e inconstitucional para as coligadas não situadas em paraíso fiscal, restando 

em aberto a tributação das controladas não situadas em paraíso fiscal e das coligadas situadas 

em paraíso fiscal. 

Esse resultado, além de imprevisível, não encontrava fundamento nos argumentos 

trazidos pelos Ministros, ou seja, a decisão proferida não pacificou a matéria jurídica, não sendo 

possível sequer identificar o objeto da tributação: se os lucros sobre os quais a controladora 

brasileira possui disponibilidade jurídica, se o acréscimo econômico decorrente da variação do 

valor do investimento no exterior ou se uma ficção legal de natureza anti-elisiva, como bem 

registrou recentemente a Juíza Substituta Thais Sampaio da Silva Machado da 1ª Vara Federal 

de Curitiba em sentença proferida no Processo n. 500559652.2015.4.04.7000, que segue 

parcialmente transcrita: 

 

Com isso, a seguinte questão foi posta em debate: a norma teria desbordado de sua 

competência legislativa, delineada pela Constituição da República? Afinal, 

ontologicamente, o lucro da controladora não é disponibilizado com a mera apuração 

do balanço econômico pela controlada, de modo que a lei, em verdade, criou uma 

ficção jurídica, voltada a otimizar a "praticabilidade" da tributação. 

Nem o Supremo Tribunal Federal chegou a uma conclusão. O julgamento da ADI 

2588/DF reflete um verdadeiro caleidoscópio de posicionamentos. Dentre os dez 

ministros que participaram do julgamento, um se manifestou pela 

inconstitucionalidade do texto apenas em relação às empresas coligadas (Ministra 

Ellen Gracie), três se inclinaram pela constitucionalidade da norma questionada 

apenas em relação às empresas submetidas ao Método de Equivalência Patrimonial 

(Nelson Jobim, Eros Grau e Cezar Peluso) e quatro se posicionaram pela 
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inconstitucionalidade dessa presunção absoluta, inclusive com interpretação do art.43, 

§2º do CTN para afastar a tributação dissociada de qualquer disponibilidade jurídica 

ou econômica da renda (Ministro Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio, Ricardo 

Lewandoviski e Celso de Melo). Ainda, o Ministro Ayres Britto se manifestou pela 

constitucionalidade incondicional da regra, observadas outras normas potencialmente 

aplicáveis, como os tratados para evitar dupla tributação. Por fim, o Ministro Joaquim 

Barbosa - último a votar - manifestou-se pela interpretação conforme para restringir o 

espectro de incidência da norma às sociedades coligadas ou controladas que 

estivessem situadas em "paraísos fiscais". 

Por essa razão, diante dessa divergência multifacetada, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou a questão constitucional apenas em relação duas situações jurídicas.  Quanto 

às coligadas que não estiverem situadas em paraísos fiscais, o art.74 da MP 2558-35 

foi declarado inconstitucional, na medida em que, quanto a este ponto, convergiriam 

os votos da Ministra Ellen Gracie, Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio, Ricardo 

Lewandoviski, Celso de Melo e Joaquim Barbosa. Já no que toca às entidades 

controladas situadas em paraísos fiscais, a regra foi declarada constitucional, uma vez 

que, em relação a esse posicionamento, convergiram a Ministros Ellen Gracie, Nelson 

Jobim, Eros Grau, Cezar Peluso, Ayres Brito e Joaquim Barbosa. 

[...] 

Logo, quanto às demais teses, como não houve maioria absoluta, o art.74 da 2.158-

35/2001 permaneceu válido ("cláusula do Full Bench"), sem prejuízo do controle de 

constitucionalidade pela via difusa, conforme, aliás, restou expressamente consignado 

pelo Supremo ao julgar o RE 541090 [...]. 

A questão, por conseguinte, é saber se essa hipótese de tributação não implica uma 

ficção jurídica que se contrapõe à base econômica do imposto de renda, delimitada 

pela disponibilidade - econômica ou jurídica - de rendas ou proventos de qualquer 

natureza. Mais precisamente, está em saber se a mera operação de aquilatar a variação 

positiva de investimento realizado pela controladora, apurado diretamente à luz do 

lucro da controlada, caracteriza-se como a distribuição dos resultados da sociedade 

controlada à controladora. 

Acompanho a linha que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal (4 votos), embora 

não tenha sido suficiente para declarar a inconstitucionalidade integral do outrora 

vigente o artigo 74 da MP 2558-35/2001. 

De fato, a mera apuração contábil dos investimentos de uma sociedade limitada 

controladora sobre uma controlada (método de equivalência patrimonial) não implica 

a disponibilização jurídica do crédito (participação nos resultados sociais).  Nas 

sociedades limitadas, cabe aos sócios dispor, no contrato social, sobre a forma de 

participação nos resultados sociais, inexistindo qualquer regra apriorística que 

imponha, por exemplo, o pagamento obrigatório de dividendos, como ocorre em 

relação à sociedade anônima (art.202 da Lei de S/A). [...].13 

 

A falta de concordância em relação às premissas, além de prejudicar a promulgação 

do resultado da ação, manteve também em aberto à discussão sobre a compatibilidade dessa 

tributação com os tratados para evitar a dupla tributação firmados pelo Brasil, que tem na Vale 

S.A. - Vale seu principal precedente até o momento: o Recurso Especial (REsp) n. 1.325.709, 

julgado em 24 de abril de 2014 pelo STJ. Isso porque a elucidação da compatibilidade ou não 

decorre principalmente da elucidação do objeto tributável: se forem lucros propriamente ditos 

das sociedades estrangeiras, a tributação seria claramente incompatível; se forem dividendos 

                                                           
13 Disponível em: 

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701462557112928

840051795831133&evento=701462557112928840051795927846&key=3132123c2467028c2eb4dc7dfaf6929

290cdbc151fdc66bdc519e04062a25241, acesso em 01/10/2016 



23 
 

 

fictícios ou lucros das sociedades brasileiras decorrentes da variação patrimonial de seu 

investimento no exterior, é possível haver compatibilidade. 

A ausência de definição nesse ponto, por seu turno, prejudicou o prosseguimento 

da discussão, uma vez que abriu espaço para que a mineradora aderisse, em 2013 e antes do 

pronunciamento do STJ, ao parcelamento especial previsto na Lei n. 12.865/2013 (doravante, 

denominado “REFIS”), desistindo da discussão em relação aos fatos geradores ocorridos entre 

2003 e 2012, sem, contudo, alterar o prognóstico de ganho e/ou perda, mantido como 

“possível”, como expressamente assinalou a companhia nas suas demonstrações financeiras 

daquele ano14: 

 

Como mencionado na Nota 19, a Vale está envolvida em ações judiciais relacionadas 

à cobrança de tributos incidentes sobre o ganho de capital próprio de controladas 

estrangeiras cujo prognóstico de perda possível permanecem inalterados [sic], e como 

consequência, nenhuma provisão foi reconhecida. 

 

Optou, assim, por prosseguir com a discussão apenas em relação aos anos de 2002 

– que abrangia os lucros apurados pelas controladas e coligadas entre 1996 e 2001 – e 2013, 

reduzindo sensivelmente um possível benefício econômico do processo, não obstante 

vislumbrar a possibilidade de interromper o parcelamento e restituir os valores pagos em caso 

de consolidação jurisprudencial em favor dos contribuintes, conforme esclarece o comunicado 

ao mercado feito em 23 de dezembro de 201315: 

 

A Vale continuará questionando a tributação sobre os períodos de 1996 a 2002 e 2013. 

Caso obtenhamos vitória no julgamento, pleitearemos a imediata devolução dos 

valores já pagos relativamente aos anos de 2003 a 2012, conforme parcelamento 

baseado na MP 627/2013 e como mencionado no fato relevante publicado em 27 de 

novembro de 2013, bem como cessará o pagamento das parcelas vincendas. 

 

Em outras palavras, a Vale reconheceu um passivo exigível de R$ 22,222 bilhões 

(com os descontos do REFIS), referente aos exercícios de 2003 a 2012, dos quais R$ 6,032 

bilhões foram quitados à vista e o restante foi atualizado monetariamente e divido em passivos 

circulante (R$ 1,102 bilhão) e não-circulante (R$ 15,243 bilhões), conforme consta no quadro 

acostado à nota explicativa n. 19 das demonstrações financeiras daquele ano e como melhor 

resume o seguinte trecho da nota n. 20: 

 

                                                           
14 Vide nota explicativa n. 20. 
15 Disponível em: http://www.vale.com/brasil/PT/investors/information-market/press-releases/Paginas/partial-

renouncement-to-legal-dispute-over-taxation-on-controlled-foreign-subsidiaries.aspx, acesso em 29/05/2016 
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Conforme detalhado na Nota 19, o valor de face dos pagamentos oriundo da decisão 

da Companhia atingiu o montante R$22,2 bilhões. Considerando os pagamentos 

antecipados e da primeira parcela, foram desembolsados R$6,0 bilhões 2013 e os 

restantes dos R$16,3 bilhões serão pagos em 178 parcelas mensais. 

 

Em síntese, portanto, essa decisão contábil resultou num impacto de cerca de R$ 6 

bilhões em caixa e redução do lucro líquido em R$ 14,8 bilhões, em 2013, além de afetar o 

fluxo de caixa nos anos seguintes, como registrou a companhia no item 4.3 do formulário de 

referência apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) naquele ano16 e que segue 

parcialmente transcrito: 

 

A participação no REFIS teve um impacto de US$ 6,7 bilhões (R$ 14,8 bilhões) no 

lucro líquido em 2013. Nos próximos anos, despesas financeiras incluirão os juros que 

compõem os pagamentos do REFIS. Nossos futuros fluxos de caixa serão afetados 

pelas parcelas mensais. 

 

O reconhecimento desse passivo exigível no 4º trimestre de 2013 “praticamente 

zerou os ganhos dos trimestres anteriores, levando a mineradora a um lucro de apenas R$ 115 

milhões em 2013, contra um lucro de R$ 9,7 bilhões em 2012”, conforme noticiou então a 

imprensa17. Em outras palavras, se fosse “[e]xcluído o efeito do acordo com o governo para 

adesão no Refis, a Vale teria obtido um ganho de R$ 26,47 bilhões em 2013”. É inegável, 

portanto, que a performance da empresa em 2013 foi duramente afetada pela discussão 

tributária e, mais especificamente, pela classificação de risco jurídico então adotada, que 

justificava o não reconhecimento do passivo nos respectivos exercícios e, consequentemente, o 

seu acúmulo fora do balanço, o que chama a atenção para as dificuldades de mensurar riscos 

em contingências tributárias. 

O julgamento da ADI, por outro lado, evidencia que a força das decisões proferidas 

pelos tribunais decorre da autoridade do órgão prolator e, principalmente, dos seus efeitos 

vinculantes, como bem retrata o excerto da sentença anteriormente transcrito, e não de sua 

racionalidade ou premissas, de modo que sua funcionalidade para efeitos de avaliação de riscos 

é bastante reduzida, mormente em questões inovadoras, não sendo factível presumir que os 

tribunais decidirão de determinado modo simplesmente porque em determinado momento já se 

pronunciaram nesse ou naquele sentido em caso análogo. 

                                                           
16 Disponível em: http://www.vale.com/PT/investors/information-market/annual-reports/reference-

form/Documents/docs-pt/FR_2013_p.pdf, acesso em 22/07/2016 
17 SOARES, Pedro. “Efeito Refis” faz Vale ter prejuízo de quase R$ 15 bi no trimestre. Folha de São Paulo, 

26/02/2014. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/02/1418383-vale-registra-lucro-de-r-

115-milhoes-em-2013.shtml, acesso em 22/07/2016 
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Nesse ponto, parece ter ido bem a Portaria n. 40, de 10 de fevereiro de 2015, da 

Advocacia-Geral da União (AGU), destinada à elaboração do “Anexo de Riscos Fiscais” 

previsto no § 3º do art. 4º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. Essa portaria 

determina que os riscos que impactem o orçamento da União sejam avaliados com base na 

jurisprudência, variando de acordo com seu grau de consolidação, de modo a se provisionar, 

por exemplo, aqueles assuntos decididos em última instância pelo STF em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade ou com repercussão geral ou ainda cujo entendimento 

desfavorável à Fazenda Pública esteja sedimentado em súmula vinculante. Nas demais 

situações, a força dos precedentes é bastante relativizada para efeitos de classificação de riscos, 

como ilustra a alínea “a” do inciso II do seu art. 3º, que estabelece que os recursos repetitivos, 

as súmulas ou os incidentes de inconstitucionalidades julgados pelo STJ não impõem o seu 

registro no orçamento, se houver possibilidade jurídica de a matéria ser conhecida pelo STF. 

Sob o aspecto exclusivamente do risco de perda de uma demanda tributária, o 

mesmo poderia ser aplicado aos contribuintes, embora a sistemática acima mencionada seja 

destinada apenas ao Poder Público, de modo que a maior parte das classificações ficasse entre 

possível e remota, afastando, assim, o reconhecimento contábil, como será melhor detalhado 

no próximo capítulo. A avaliação de risco por parte das empresas exige, entretanto, maiores 

cautelas, devendo, elas, identificar e analisar outros fatores preocupantes, como, por exemplo, 

as restrições decorrentes da exigibilidade dos créditos tributários e o grau de dificuldade de sua 

suspensão. Diferentemente do Poder Público, portanto, os contribuintes não podem focar sua 

avaliação apenas em julgados proferidos pela última instância de julgamento, mas devem 

analisar inclusive as tendências de julgamento em sede liminar em primeira e segunda 

instâncias. O certo, porém, é que a identificação de julgados favoráveis nessas instâncias 

ordinárias ou mesmo de posicionamentos favoráveis em casos análogos nos tribunais superiores 

não autoriza, por si só, o não reconhecimento contábil de um passivo tributário. 

A identificação de julgados em situações análogas, na realidade, é apenas um dos 

elementos que devem integrar a avaliação de risco, sendo seu peso proporcional à sua 

antiguidade. Quanto mais recente o precedente, mais ele refletirá o resultado de um possível 

julgamento do tribunal em sua composição atual e vice-versa, porém deve-se compreender que 

a classificação daí oriunda é de curto prazo e deve ser revista e ponderada com a mudança na 

composição da corte e do perfil dos seus julgadores. 

Um bom exemplo do potencial preditivo de um precedente recente foi o julgamento, 

em 23 de abril de 2014, do RE 595.838, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da 

contribuição previdenciária incidente à alíquota de 15% “sobre o valor bruto da nota fiscal ou 
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fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados 

por intermédio de cooperativas de trabalho”, conforme previsto no inciso IV do art. 22 da Lei 

n. 8.212/1991, introduzido pela Lei n. 9.876/1999. Nessa oportunidade, a Corte Suprema 

rejeitou a tese de que o serviço contratado pelas empresas junto às sociedades cooperativas 

seria, na realidade, prestado por pessoas físicas (cooperados), para considerar que as 

contraprestações são devidas às cooperativas, dando assim enfoque à sua personalidade 

jurídica. A universalização dessa premissa, portanto, conduziria necessariamente à 

constitucionalidade da contribuição devida ao PIS e da COFINS, bem como do IRPJ e da CSLL 

sobre os valores (agora) auferidos pelas cooperativas, o que, de fato, se verificou em seguida 

nos julgamentos do RE 599.362 e do RE 598.085, em 06 de novembro do mesmo ano. Dito de 

outro modo, a declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdenciária era um 

excelente indicativo de que o STF iria reconhecer a exigibilidade do PIS/COFINS, do IRPJ e 

da CSLL em face das cooperativas. 

É patente, assim, que a avaliação de riscos não é uma atividade estanque, devendo 

a contabilidade retratar as dificuldades pertinentes à mensuração das incertezas, como inclusive 

ponderam os autores do manual de contabilidade da FIPECAFI: 

 

O que concordamos é com os cuidados extremos que devem ser tomados na 

consideração da probabilidade de exigibilidade de tributos, já que há, no Brasil de 

hoje, forte instabilidade no processo judiciário quanto à convergência das decisões. 

Mas isso não é motivo para se fugir do conceito contábil de passivo em geral, ou de 

provisão em particular. Não cabe à contabilidade homogeneizar procedimentos 

quando a realidade econômica e jurídica é diferente, assim como não podemos aceitar 

certas práticas (mais antigas) de muitos países europeus, onde o reconhecimento de 

provisão foi muito usado para tornar mais suaves as curvas dos resultados ao longo 

do tempo. A contabilidade deve reconhecer as próprias oscilações do sistema 

judiciário quando elas de fato existem.18 

 

Em conclusão, pode-se afirmar que parte das dificuldades inerentes à mensuração 

do risco decorre da característica opinativa da jurisdição brasileira, bem apontada por José 

Rodrigo Rodriguez, o que é agravado pela morosidade do Poder Judiciário, a restringir o papel 

da jurisprudência na previsão de resultados. 

Não obstante, a própria complexidade da legislação tributária também insere um 

elemento de dificuldade, uma vez que muitas vezes abre campo para várias interpretações 

possíveis da mesma regra, como retrata o julgamento da ADI 2.588. 

Outro exemplo de dificuldade de mensuração por múltiplas possibilidades de 

interpretação é a extensão do direito ao crédito de PIS/COFINS sobre insumos, atualmente em 

                                                           
18 IUBÍCIDUS, Sérgio de [et al]. Manual de contabilidade societária. São Paulo: Altas, 2010, p. 342. 
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discussão no STJ, por meio do REsp n. 1.221.170. O Fisco federal restringe o conceito de 

insumo ao previsto na legislação de IPI, reduzindo os créditos essencialmente a matérias-

primas, produtos intermediários e embalagens e outros insumos que percam suas propriedades 

físicas e químicas na fabricação, enquanto os contribuintes sustentam duas interpretações: uma 

mais abrangente, com base na legislação do IRPJ, a englobar todos os gastos diretos e indiretos 

necessários à atividade empresarial, e outra mais restrita, relacionada aos custos de produção e 

prestação de serviços e à sua essencialidade. Todas essas interpretações possuem adeptos no 

STJ. 

No que tange, por fim, às discussões fáticas, a mensuração dos riscos deve abranger 

outros fatores, como a tempestividade, a extensão e a tecnicidade da prova documental e a 

capacidade de o juiz compreendê-la, a competência técnica dos peritos nomeados e a qualidade 

do trabalho dos assistentes técnicos das partes, e de outros elementos, que serão melhor 

abordados no terceiro capítulo. 

São, enfim, diversos fatores que devem ser considerados pelas companhias na 

identificação e avaliação dos riscos jurídicos em contingências tributárias, não podendo, por 

outro lado, os administradores se eximirem do correto registro contábil em virtude da 

complexidade dessa tarefa. Em regra, portanto, as companhias implementam processos e 

mecanismos voltados para identificação, avaliação e controle de riscos, visando assegurar a 

qualidade das informações contábeis prestadas aos usuários externos, o que será analisado no 

próximo capítulo. 

 

 

  



28 
 

 

3 METODOLOGIAS USUALMENTE ADOTADAS PELAS EMPRESAS PARA O 

RECONHECIMENTO, DIVULGAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS 

 

 

Conforme antecipado no capítulo anterior, os tributos somente devem ser 

reconhecidos contabilmente caso representem uma exigibilidade econômica, não se mostrando 

relevante para a Contabilidade as presunções de validade e legalidade que recaem sobre a lei 

promulgada e sobre o lançamento, tampouco os privilégios, as garantias ou a própria 

exigibilidade jurídica conferida aos créditos tributários constituídos. Isso porque a 

Contabilidade busca retratar uma realidade econômica, não necessariamente condizente com a 

realidade jurídica, principalmente após a convergência das normas contábeis brasileiras às 

normas internacionais, a partir de 2007. 

Com a promulgação da Lei n. 11.638, de 28 de dezembro de 2007, o Brasil alterou 

as disposições da Lei n. 6.404/1976 referentes à escrituração contábil e à elaboração das 

demonstrações financeiras, passando a adotar os padrões internacionais contábeis definidos no 

âmbito do International Accounting Standards Board (IASB), por meio de processo 

deliberativo e participativo de internalização de suas normas – antigamente denominadas 

International Accounting Standards (IAS) e atualmente conhecidas por International Financial 

Reporting Standards (IFRS). Os principais objetivos da adoção de princípios internacionais 

foram: (a) inserção das empresas brasileiras no mercado global e (b) depuração da 

contabilidade, que se afastou de qualquer princípio ou orientação que não fosse emanado da 

Ciência Contábil, inclusive da ingerência de práticas fiscais. 

De acordo com art. 10-A19 da Lei n. 6.385, de 19 de setembro de 1976, cabe ao 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) estudar e divulgar a matéria contábil, adotando 

pronunciamentos e demais orientações técnicas que, encampadas pelo Conselho Federal de 

                                                           
19 Art. 10-A.  A Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central do Brasil e demais órgãos e agências 

reguladoras poderão celebrar convênio com entidade que tenha por objeto o estudo e a divulgação de princípios, 

normas e padrões de contabilidade e de auditoria, podendo, no exercício de suas atribuições regulamentares, 

adotar, no todo ou em parte, os pronunciamentos e demais orientações técnicas emitidas.  (Incluído pela Lei nº 

11.638, de 2007) 

Parágrafo único.  A entidade referida no caput deste artigo deverá ser majoritariamente composta por 

contadores, dela fazendo parte, paritariamente, representantes de entidades representativas de sociedades 

submetidas ao regime de elaboração de demonstrações financeiras previstas nesta Lei, de sociedades que 

auditam e analisam as demonstrações financeiras, do órgão federal de fiscalização do exercício da profissão 

contábil e de universidade ou instituto de pesquisa com reconhecida atuação na área contábil e de mercado de 

capitais. (Incluído pela Lei nº 11.638, de 2007) 
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Contabilidade (CFC), obrigam a comunidade contábil. Esse comitê analisa e discute as normas 

internacionais e incorpora seus conteúdos em seus pronunciamentos técnicos, realizando 

raramente ajustes e adequações à realidade brasileira, de modo que, em regra, seus 

pronunciamentos são traduções das IAS ou IFRS20. Por fim, esses pronunciamentos são 

ratificados ou não pelos órgãos reguladores e tornados obrigatórios para as empresas. 

Em linhas gerais, as empresas são obrigadas a observar as normas e padrões 

contábeis definidos pela LSA e, no caso de atividades reguladas, os seus respectivos órgãos 

reguladores – Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central do Brasil (BACEN), 

autarquias especiais, entre outros – os quais participam do CPC adotando, a seu juízo, as normas 

e interpretações dele emanadas.  Do ponto de vista prático, a CVM vem incorporando todas 

essas determinações, enquanto o BACEN age de forma muito restritiva, não acompanhando a 

maior parte dos pronunciamentos do CPC.  

Uma característica que se sobressai nas normas internacionais e que, portanto, 

passou a ser reforçada internamente é a prevalência da essência sobre a forma aqui mencionada, 

que se encontrava expressamente enunciada na versão original do Pronunciamento Conceitual 

Básico, conhecido como CPC 0021. A Contabilidade até então, embora também buscasse 

retratar a realidade econômica das empresas, era um importante instrumento de apuração dos 

tributos, no Brasil, em especial o IRPJ e a CSLL, de modo que a convergência contábil 

introduzida pela Lei n. 11.638 chocou-se com os antigos referenciais de cálculo desses tributos, 

lastreados na Lei n. 6.404, cuja aplicação estava altamente influenciada por práticas contábeis, 

o que as novas práticas não mais admitem. 

                                                           
20 “Os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emanadas do CPC são, basicamente, traduções das 

normas internacionais, com raras adaptações de linguagem e de algumas situações especificadas. Também em 

raras situações ocorre o seguinte: uma das alternativas dadas pela norma internacional não é aqui reconhecida, 

normalmente por problemas legais. Por exemplo, não podemos adotar a reavaliação. Ou então, no caso da 

demonstração do resultado abrangente, o IASB permite que seja divulgada uma única demonstração, juntando 

a do resultado com a dos outros resultados abrangentes, mas por força da nossa Lei, o CPC aceitou apenas a 

alternativa de exibição em duas alternativas. Ainda, o IASB aceita que os investimentos em joint venture não 

sejam consolidados proporcionalmente (estão para mudar), apesar de dizerem que preferem essa alternativa. 

No Brasil, o CPC determinou a continuação obrigatória da consolidação proporcional.” (IUBÍCIDUS, Sérgio 

de [et al]. Manual de contabilidade societária. São Paulo: Altas, 2010, p. 20). 
21 “35. Para que a informação represente adequadamente as transações e outros eventos que ela se propõe a 

representar, é necessário que essas transações e eventos sejam contabilizados e apresentados de acordo com a 

sua substância e realidade econômica, e não meramente sua forma legal. A essência das transações ou outros 

eventos nem sempre é consistente com o que aparenta ser com base na sua forma legal ou artificialmente 

produzida. Por exemplo, uma entidade pode vender um ativo a um terceiro de tal maneira que a documentação 

indique a transferência legal da propriedade a esse terceiro; entretanto, poderão existir acordos que assegurem 

que a entidade continuará a usufruir os futuros benefícios econômicos gerados pelo ativo e o recomprará depois 

de um certo tempo por um montante que se aproxima do valor original de venda acrescido de juros de mercado 

durante esse período. Em tais circunstâncias, reportar a venda não representaria adequadamente a transação 

formalizada.” 
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Tem-se, desse modo, que atualmente a Contabilidade objetiva, primordialmente, 

satisfazer a necessidade de informações de usuários como os acionistas e os credores das 

empresas, existindo assim maior necessidade e também maior liberdade para retratar a realidade 

econômica percebida pela empresa. Uma exigência jurídica, como os tributos, portanto, 

somente será retratada contabilmente se, e na medida em que, seja percebida como uma 

exigibilidade econômica. 

Essa liberdade cognitiva não deve, entretanto, ser compreendida como 

arbitrariedade ou discricionariedade contábeis. O contador deve exercitar sua atividade com 

extrema cautela e zelo, exigindo-se dele cada vez um maior preparo técnico e experiência. A 

sua capacidade de julgamento é restringida pelo que se convencionou denominar “subjetivismo 

responsável”, termo este cunhado pelo Prof. Sérgio de Iudícibus para indicar o nível de 

objetividade que se espera das demonstrações financeiras22 e que pode ser compreendido como 

o dever de conhecer e observar as normas contábeis e obter todos os dados possíveis acerca do 

                                                           
22 “A finalidade desta convenção [da objetividade] como, de resto, de todas as demais convenções, é eliminar ou 

restringir as áreas de liberdade na aplicação dos princípios de contabilidade, especificamente no que se refere 

às evidências de bases de avaliação. Assim, entre vários procedimentos igualmente relevantes ou até 

desigualmente relevantes, tenderemos a escolher sempre o mais objetivo. O termo objetividade pode ser 

encarado: 

a) do ponto de vista da referência a uma documentação formal ou tipo de evidência que suporte o registro e 

sua avaliação; 

b) do ponto de vista da tangibilidade do objeto passível de mensuração; 

c) do ponto de vista da posição de neutralidade que a contabilidade deveria manter. 

Sob o primeiro aspecto, os registros devem ter suporte, sempre que possível, em documentos de transações, 

normas e procedimentos escritos e práticas geralmente aceitas no ramo comercial específico. Sob o segundo 

aspecto, recai a preferência de avaliação nos elementos patrimoniais tangíveis ou com suporte em direitos e 

obrigações determinadas entre as partes. [...] Sob o terceiro aspecto, devido à necessidade de neutralidade por 

parte da Contabilidade com relação aos sócios, gerência e investidores, é frequentemente aceito o ponto de 

vista de que quanto mais objetivos formos, mais neutros tenderemos a ser. Isto é verdade até o ponto em que a 

falsa noção de objetividade, levada ao exagero, não prejudique em demasia o poder preditivo dos 

demonstrativos financeiros. [...]. 

Além do mais, a objetividade de determinado procedimento contábil deve ser o resultado de um consenso 

profissional. Toda profissão liberal precisa utilizar julgamento, e tal julgamento, no caso, deve lidar 

adequadamente com fatores presumidamente subjetivos. John W. Wagner definiu da melhor maneira possível 

de objetividade para a Contabilidade: Diz ele: ‘A objetividade pode ser examinada de uma forma muito mais 

útil como uma qualidade emergente de um processo psicossocial de percepção.’ Em outro trecho de seu 

trabalho, afirma: ‘Se realmente desejamos obter maior objetividade na Contabilidade não o conseguiremos 

simplesmente eliminando o uso do julgamento ou permitindo que cada indivíduo use livremente seu 

julgamento. Em disso precisamos de: 

a) padrões de competência e ética; 

b) pontos de referência.’ 

Isto significa que a profissão, reunida em comitês de estudo e pesquisa, precisa examinar atentamente a 

extensão e o conteúdo da expressão objetividade em Contabilidade. A objetividade deverá ser resultado de um 

consenso profissional sobre a melhor maneira de enfrentar certas situações, mesmo que esta forma, de um 

ponto de vista mais imediatista, não pareça objetiva. O profissional contábil deverá perseguir, também, o 

subjetivismo responsável.” (IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de balanços. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008, pp.21-

22) 
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elemento a ser contabilizado e interpretá-los de maneira consistente e sem viés cognitivo23, 

promovendo assim a sua correta classificação contábil e divulgação, como será mais bem 

esclarecido adiante, neste capítulo. 

Percebe-se, assim, que o grau de liberdade do contador aumentou após 2007 e a 

Contabilidade, em verdade, deixou de ser monopolizada pelo departamento contábil, passando 

a contar com a ajuda de vários outros setores, dentre os quais o jurídico, e ser objeto de 

preocupação da empresa como um todo, como ressalta a doutrina contábil: 

 

A Contabilidade passa a ser de toda a empresa, não só do Contador: apesar de parecer 

isso uma afronta à profissão contábil, trata-se, na realidade, de uma ascensão da 

profissão, por elevar o patamar com que é praticada e reconhecida a Contabilidade. 

Por exemplo, anteriormente, para calcular a depreciação a grande maioria dos 

profissionais simplesmente utilizava a tabela admitida pela SRF, e ninguém mais na 

empresa, na maioria das vezes, tomava qualquer conhecimento, efetuava qualquer 

crítica ou análise sobre isso. Hoje, como é necessário conhecer e registrar com base 

na vida útil econômica e no valor residual estimados, a depreciação, na grande maioria 

das situações, precisará ser efetuada a partir de dados e informações de engenharia, 

de áreas externas etc. Outros departamentos, que não o contábil, e outras diretorias 

também estarão envolvidos e se responsabilizando pela geração do que o Contador 

usará como dados para calcular e registrar como depreciação. 

[...] 

Ou seja, a Contabilidade passa a ser alimentada com número muito maior de inputs 

de outras áreas, devidamente formalizados tais dados, e passam a Diretoria, o 

Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria e outros 

organismos, se existirem, a se responsabilizar por todos esse processo, porque 

afirmarão, indiretamente, que tudo isso está sendo cumprido quando assinarem os 

balanços. Mudam os próprios papéis desses órgãos todos. Isso influencia inclusive, e 

fortemente o processo de Governança Corporativa da entidade. Principalmente 

quando da aplicação do conceito da Essência sobre a Forma!24 

 

Não se pode, desse modo, simplesmente ignorar o Direito, mas sim deve-se 

compreendê-lo com profundidade e tomar todas as cautelas para que dele seja extraída a 

informação se há ou não uma exigibilidade econômica a ser reconhecida e como isso deve ser 

feito com base nas normas contábeis pertinentes.25 

                                                           
23 “Viés cognitivo” é a aqui compreendido como a tendência natural de interpretar alguma situação em determinado 

sentido em virtude das suas convicções pessoais ou em função de estar a intérprete envolvido nessa situação e 

possuir interesses em seu desfecho, consciente ou inconscientemente. 
24  IUBÍCIDUS, Sérgio de [et al]. Manual de contabilidade societária. São Paulo: Altas, 2010, pp. 21-23. 
25 “A Ciência Contábil trabalha com a essência econômica das coisas, considerando, não o tratamento que a 

Economia dá a essas coisas, mas sim as entendendo do ponto de vista da Contabilidade, enquanto a Ciência do 

Direito, de sua parte, opera com a natureza jurídica dessas mesmas coisas. É primordial examinar se existem 

eventuais diferenças entre essência e natureza, tomando-se como premissa que a coisa de que se fala, e que à 

Contabilidade interessa, tem natureza econômica, é regida pelas Leis da Economia, sempre voltada ao objetivo 

do lucro. Essa mesma coisa, ainda que de natureza econômica só interessa ao Direito se regulada pelo Direito 

Positivo. Quando se fala da essência econômica de uma coisa, deve-se buscar entender, acima de tudo, o que 

aqueles que da coisa fizeram uso tinham por objetivo, considerando-se, sempre, sua finalidade ou aplicação 

econômica. Por outro lado, buscar pela natureza jurídica dessa mesma coisa, é buscar pelo negócio ou instituto 

jurídico, contido no sistema, que aqueles que dela fizeram uso, pretendiam atingir. 

[...] 
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Este capítulo, portanto, busca esclarecer quais são os critérios contábeis para o 

reconhecimento de passivos, em especial os previstos Pronunciamento Técnico CPC n. 00, em 

sua primeira revisão, doravante denominada CPC 00 (R1), bem como o que dispõem as normas 

quando o julgamento contábil estiver contaminado por incertezas. 

Analisa-se também quais são os principais mecanismos normalmente utilizados 

pelas empresas para assegurar que o julgamento e a aplicação das normas contábeis estejam 

corretos e retratem com a maior fidelidade possível a realidade econômica subjacente, 

principalmente aquela oriunda do Direito. 

 

3.1 Passivo: critérios de reconhecimento definidos pela Contabilidade 

 

O termo “passivo” ou “passivo exigível” refere-se a obrigações pecuniárias das 

empresas que devem ser reconhecidas no balanço patrimonial (BP) e nele ordenadas pelo seu 

vencimento em dois grupos: os “passivos circulantes”, quando seu vencimento se der até o 

término do exercício seguinte ao do encerramento do balanço atual; e os passivos não-

circulantes, quando seu vencimento tiver prazo maior, conforme preceitua o art. 180 da LSA. 

Os tributos, portanto, constituem, em regra, passivos circulantes e impactam imediatamente os 

resultados das empresas a partir da ocorrência dos seus fatos geradores. 

Para que as obrigações detectadas sejam reconhecidas como passivo, porém, elas 

devem satisfazer os critérios de reconhecimento previstos, principalmente, no CPC 00 (R1), 

nos itens 4.4 e 4.15 a 4.19 do seu Capítulo 4. O item 4.4 traz, em sua alínea “b”, uma definição 

de passivo na qual apresenta as condições a serem preenchidas por uma obrigação para que ela 

seja reconhecida contabilmente, a saber: “passivo é uma obrigação presente da entidade, 

derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da 

entidade capazes de gerar benefícios econômicos”. Para que haja um passivo é, portanto, 

necessário, antes de mais nada, que se verifique a presença dos seguintes requisitos: (a) evento 

                                                           
A busca pela essência econômica deve voltar-se à realidade econômica que ensejou o nascimento da coisa, 

pois só dessa forma será possível determinar sua natureza, para fins contábeis. A busca pela natureza jurídica 

deve voltar-se à causa dos atos jurídicos, como contido no sistema. A partir da edição da Lei 11.638/07 

consagrou-se, em definitivo, a distinção entre os princípios que norteiam as relações econômicas, para fins de 

registro contábil, e aqueles que norteiam as relações jurídicas, na atividade empresarial. À medida que se evolui 

na análise dos aspectos contábeis da lei, fica mais evidente que as normas contábeis não geram obrigações 

legais de nenhuma natureza, bem como a natureza jurídica das coisas, consoante o sistema legal, não gera 

princípio ou norma contábil. A diferença de tratamento, dado às mesmas coisas, pela Contabilidade e pelo 

Direito, é determinante nas novas relações que se instauram entre essas práticas.” (BIFANO, Elidie Palma. 

Contabilidade e Direito: a nova relação. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexssandro Broedel 

[Org.]. Controvérsias jurídico-contábeis: aproximações e distanciamentos, v. 1. São Paulo: Dialética, 2010, 

pp. 127 e 129) 
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passado; (b) obrigação presente; (c) necessidade de liquidação. Além disso é necessário que a 

obrigação seja quantificável (mensurável), em observância ao que prescreve o art. 189 da LSA, 

o que costumeiramente se faz presente em matéria tributária. 

Tais requisitos, entretanto, especialmente a necessidade de liquidação, devem ser 

analisados sob a perspectiva econômica e não meramente jurídica, de modo que pouco importa 

para a Contabilidade a fonte formal da obrigação, ou seja, se esta tem origem convencional 

(contrato), impositiva (lei) ou decorre de ato de liberalidade (não formalizada), sendo todas 

tratadas pela norma contábil da mesma forma. O simples fato, por exemplo, de a lei atribuir 

presunção de validade ao lançamento definitivo e conferir ao crédito tributário dele decorrente 

plena exigibilidade jurídica não o torna automaticamente um passivo. É necessário que a 

empresa verifique se o crédito tributário atende aos requisitos da norma contábil. 

A exigência de que a obrigação decorra de evento passado encontra paralelo no 

Direito Tributário, em que o surgimento da obrigação tributária decorre, necessariamente, da 

verificação da ocorrência do fato gerador, o que impede, por exemplo, que se registre 

contabilmente tributos incidentes sobre a venda de mercadorias com base numa projeção de 

performance comercial. De outro modo, dúvidas sobre a ocorrência ou não de determinado fato 

gerador podem impactar no seu reconhecimento contábil, como se verifica, a título ilustrativo, 

em demandas em que se discute a cobrança de ICMS com base em presunções elaboradas pela 

autoridade fiscal acerca das saídas de mercadorias, por meio da análise dos livros fiscais ou 

outros mecanismos de fiscalização previstos na legislação pertinente. 

A verificação da existência da obrigação presente, desse modo, é decorrência lógica 

das conclusões acerca da ocorrência ou não do evento passado, porém pode ser individualmente 

afetada por incertezas, especialmente em matéria jurídica. Um crédito tributário lançado pela 

fiscalização com base em obtenção de dados sigilosos, como se verificou na Operação Cartão 

Vermelho levada a cabo pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo26, pode deixar de 

ser reconhecido na contabilidade por vício de ilegalidade na obtenção dessa prova, por exemplo. 

Do mesmo modo, um tributo pode deixar de ser reconhecido como um passivo caso se detecte 

que, embora o fato descrito em sua hipótese de incidência tenha ocorrido, sua lei instituidora 

possui vícios de validade, como ocorreu no caso dos lucros auferidos no exterior, como narrado 

no capítulo anterior. 

                                                           
26 “Operação Cartão Vermelho” foi o nome dado a uma ampla fiscalização deflagrada a partir de 2007 pelo Fisco 

Paulista que cruzou informações fornecidas pelas operadoras de cartão de crédito com o movimento declarado 

pelos contribuintes ao Fisco Paulista, resultando em várias autuações de ICMS, em que a autoridade fiscal 

presumiu a saída de mercadorias sem o recolhimento do respectivo imposto com base nas discrepâncias 

detectadas, bem como levou à exclusão de alguns contribuintes do Simples Nacional. 
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E, por fim, a necessidade de liquidação decorre da ausência de liberdade para evitar 

definitivamente o desembolso de recursos, considerando-se que a parte credora tomará todas as 

providências cabíveis, inclusive judiciais, para fazer valer o seu direito. A simples possibilidade 

de ingressar com uma ação judicial defensiva, para postergar o pagamento de um tributo, não 

exime o seu reconhecimento no passivo, tampouco o faz a opção pela mora deliberada. É 

necessário, nessa hipótese, que a ação intentada possua chances de ganho, ou seja, que os vícios 

identificados sejam suficientes para que, em tese, a empresa esteja desobrigada, 

definitivamente, do pagamento ou, em outras palavras, que o tributo seja reconhecido como 

indevido pelo juiz. Daí porque a pergunta mais corriqueira em matéria de reconhecimento de 

obrigações litigiosas é “quais as chances de perda ou ganho da ação”. 

O item 4.16 do Capítulo 4 do CPC 00 (R1), entretanto, chama a atenção para “as 

consequências econômicas de deixar de cumprir a obrigação”, o que exige que a empresa tenha 

em mente não apenas a probabilidade de ganho ou perda de uma ação, mas também os 

desincentivos previstos no Direito para o inadimplemento, como o acréscimo de juros e multa, 

as restrições à obtenção de certidões de regularidade fiscal27, a inserção do nome do contribuinte 

em cadastros restritivos governamentais28 e particulares (SERASA e SPC), a possibilidade de 

protesto da dívida29, o ajuizamento de execuções fiscais, com constrição de ativos, inclusive 

penhora online30, a perda de benefícios fiscais31, a impossibilidade de contratar com o 

Administração Pública32, as dificuldades em obter acesso a linhas financiamento em bancos 

públicos33 e privados, as imposições de multa por distribuição de lucro34, entre outros. Daí 

porque o item 4.17 da norma prescreve que a alternativa à liquidação precisa ser realista, ou 

seja, devem-se ponderar os benefícios e malefícios decorrentes do inadimplemento litigioso, 

sendo possível que essa análise revele que reconhecimento de uma obrigação defeituosa ou 

inválida como passivo é a melhor opção para a empresa. 

Uma situação que costuma alterar as condições desse julgamento são as instituições 

de parcelamentos especiais, com previsão de descontos nas multas, juros e demais encargos, a 

reduzir significativamente o montante dos débitos fiscais e, consequentemente, o impacto de 

uma eventual perda, bem como a permitir a diluição do seu pagamento, com redução dos efeitos 

                                                           
27 Vide arts. 205 e 206 do CTN 
28 Vide art. 2º, § 2º, da Lei n. 10.522/2002 
29 Vide art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, incluído pela Lei n. 12.767/2012 
30 Vide arts. 8º e 9º da Lei n. 6.830/1980 c.c. o art. 854 do novo Código de Processo Civil 
31 Vide art. 60 da Lei n. 9,069/1995 e art. 6º da Lei n. 10.522/2002 
32 Vide art. 6º, III, da Lei n. 10.522/2002 e Lei n. 8.666/1993 
33 Vide art. 6º, I, da Lei n. 10.522/2002 
34 Vide art. 32 da Lei n. 4.357/1964, com redação modificada pela Lei n. 11.051/2004; art. 47, “a”, I, da Lei n. 

8.212/1991 
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no fluxo de caixa. Diante da imprevisibilidade das decisões judiciais e das consequências 

práticas do prosseguimento do litígio, muitas empresas optam por aderir a tais programas de 

regularização fiscal, mesmo quando convencidas da invalidade das exigências fiscais, como 

retrata bem o Caso Vale. Mesmo estimando como possível o ganho de sua ação, a mineradora 

optou por reconhecer mais de R$ 22 bilhões em passivo tributário e eventualmente rediscutir a 

questão sob outro aspecto, o da recuperação de ativos (repetição de indébito). 

Esse tipo de conduta encontra amparo na norma contábil em função da necessária 

análise de custo-benefício aqui mencionada, sendo ademais bastante comum em grandes 

discussões tributárias, como apontou Luís Eduardo Schoueri: 

 

O Refis [Programa de Recuperação Fiscal] constitui exemplo de transação, instituto 

cuja celebração, mediante concessões mútuas, nos termos do artigo 171 do Código 

Tributário Nacional, extingue o crédito tributário, determinando-se o litígio acerca do 

tributo. Efetuada a opção pelo Refis com pagamento imediato, opera a transação, 

encerrando-se a obrigação preexistente, que se substitui pela nova, objeto de 

parcelamento. A transação pressupõe que as próprias partes, abrindo mão de suas 

posições iniciais, cheguem a um consenso; seu objeto é uma negociação. No caso do 

parcelamento, a extinção se dá apenas com a conclusão do pagamento, operando 

idêntico efeito quanto ao crédito preexistente. 

No entanto, no momento da opção pelo parcelamento ou pagamento incentivado, não 

é dado ao contribuinte barganhar: ou ele aceita a proposta do Fisco, veiculada 

mediante lei, que envolve a abdicação de seu direito de recorrer ao Judiciário, ou ele 

a recusa, sujeitando-se ao pagamento do montante integral da dívida em caso de 

derrota no Judiciário. Pressupondo-se o comportamento racional dos agentes, é 

imediata a conclusão de que a razão essencial para que um indivíduo transacione é a 

possibilidade de obter um melhor [resultado] do que aquele que seria atingido na 

ausência da transação. O sujeito que negocia leva sempre em consideração qual seria 

sua “melhor alternativa a um acordo negociado”. Vale dizer, em um caso como o 

presente, o indivíduo somente transacionará se, ao comparar suas alternativas, 

concluir que a opção pela transação lhe é mais benéfica que as outras opções de que 

dispõe. Para comparar, portanto, é necessário determinar quais seriam as outras 

opções. O que resta ao contribuinte se não aderir ao parcelamento ou pagamento 

integral incentivado? 

Evidente que tal resposta deverá ser buscada na jurisprudência (judicial) acerca da 

matéria de direito objeto da transação. O elemento essencial para a tomada de decisão 

por parte do contribuinte em relação à adesão ao parcelamento ou pagamento integral 

incentivado é sua perspectiva de sucesso em caso de recurso ao Judiciário: quanto 

maiores as chances de êxito, menor a probabilidade de o contribuinte aderir à proposta 

do Fisco. Em última análise, o contribuinte não irá aderir ao parcelamento ou 

pagamento integral incentivado caso tenha a certeza de que o Judiciário tutelará o seu 

direito. 

Nesse sentido, quanto mais incerta for a jurisprudência a respeito da matéria, maior 

será o poder de barganha do Fisco. Quanto mais insegurança jurídica houver no trato 

da matéria por parte do Judiciário, pior será a alternativa do contribuinte ao 

parcelamento ou pagamento integral incentivado, tornando-se praticamente certa a 

“opção” pela adesão. Vale dizer, quanto mais insegurança, mais barato será o preço 

pelo qual o contribuinte venderá o seu direito ao devido processo legal. 

A comparação com uma loteria seria infeliz. Na loteria, o preço a pagar é baixo e a 

probabilidade de sucesso, ínfima. Ou seja: mesmo sabendo que sua chance de ganhar 

seja tendente a zero, os jogadores se dispõem a apostar já que, afinal, têm pouco a 

perder. Fosse esse o caso da matéria de planejamento tributário, o contribuinte 

certamente tomaria o risco. 
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Os altos valores envolvidos e os robustos argumentos de que dispõe o contribuinte 

tornam o recurso ao Judiciário semelhante a uma situação de roleta russa. Neste jogo 

de azar, os participantes colocam uma bala em uma das câmaras de um revólver, 

girando-se, ato contínuo, o tambor, de modo que a localização da bala se torna 

desconhecida. Em seguida, os participantes atiram contra as próprias cabeças, 

correndo o risco de a bala encontrar-se na câmara engatilhada. As chances de tudo 

correr bem são grandes, mas se trata de situação de tudo ou nada. 

Assim como neste exemplo clássico da teoria dos jogos, também no caso de recurso 

ao Judiciário, ainda que as chances de êxito sejam consideráveis, a opção por assumir 

o risco é bastante improvável, já que o revés pode significar a própria morte da 

empresa. Daí não restar alternativa razoável ao contribuinte que não a adesão ao 

parcelamento ou pagamento integral incentivado.35 

 

Não afronta, portanto, a norma contábil o não reconhecimento de um passivo num 

determinado momento e o seu registro posteriormente, mesmo quando inalteradas as incertezas 

inicialmente identificadas. Isso é inerente ao requisito da necessidade de pagamento previsto 

no CPC 00 (R1). 

A percepção das incertezas quanto ao preenchimento dos requisitos contábeis 

impacta, assim, na contabilização de uma obrigação, podendo até mesmo afastar o seu 

reconhecimento. Esse julgamento, por sua vez, é balizado pelas diretrizes do CPC 25, que será 

abordado no próximo tópico. 

 

3.2 As obrigações envoltas em incertezas e as diretrizes contábeis 

 

O CPC 25 repete as previsões contidas no IAS 37 e, resumidamente, prescreve que 

as obrigações envoltas em incertezas podem constituir “provisões” ou serem classificadas como 

“passivos contingentes”. As primeiras são, ainda, elementos do passivo das empresas e, 

portanto, devem ser reconhecidas e divulgadas no balanço patrimonial, diferenciando-se dos 

demais passivos por exigirem um maior grau de estimativa. Já os passivos contingentes não 

integram a demonstração financeira, ou seja, não afetam o resultado da empresa e devem ser 

apenas divulgados em notas explicativas quando a avaliação das incertezas assim o determinar. 

 

3.2.1 Provisão 

O termo “provisão”, aqui utilizado, não abrange os passivos apropriados por 

competência (accruals), como férias, décimo terceiros salários e outros, ou as contas 

retificadoras de ativos, como a denominada “provisão para créditos de liquidação duvidosa”, 

                                                           
35 SCHOUERI, Luís Eduardo. O Refis e a desjudicialização do planejamento tributário. In: Revista Dialética de 

Direito Tributário, v. 232, 2015, pp. 111-113. 
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mas sim refere-se a “um passivo de prazo ou de valores incertos”, como preceitua o item 10 do 

CPC 26. 

Por serem compreendidos como uma espécie do gênero “passivo”, as provisões são, 

em regra, obrigações que observam os critérios de reconhecimento anteriormente mencionados, 

mas que possuem incertezas quando ao momento ou ao montante a ser liquidado, exigindo um 

maior uso de estimativas, como prescreve o item 25 dessa norma, abaixo transcrito: 

 

25. O uso de estimativas é uma parte essencial da elaboração de demonstrações 

contábeis e não prejudica a sua confiabilidade. Isso é especialmente verdadeiro no 

caso de provisões, que pela sua natureza são mais incertas do que a maior parte de 

outros elementos do balanço. Exceto em casos extremamente raros, a entidade é capaz 

de determinar um conjunto de desfechos possíveis e, dessa forma, fazer uma 

estimativa da obrigação que seja suficientemente confiável para ser usada no 

reconhecimento da provisão. 

 

A compreensão literal da sua definição, portanto, conduziria à conclusão de que as 

obrigações tributárias dificilmente estariam aptas a constituir “provisões”, uma vez que, se 

entendidas como devidas, o seu prazo e valores podem ser aferidos na lei, não se exigindo graus 

não usuais de estimativa. 

A interpretação que prevalece, entretanto, é a de que “provisão” designa obrigações 

cuja liquidação é altamente provável, porém ainda não certa, o que encontra amparo no texto 

da norma, em especial seus itens 14, “b”, 16, “a”, 23 e 30, e também é retratado em seu 

Apêndice A, que busca resumir suas determinações. Em outras palavras, ainda subsiste uma 

alternativa realista ao pagamento, embora as chances dela se concretizar sejam baixas. 

Logo, uma provisão busca refletir uma obrigação cujas incertezas residam também 

na ocorrência de evento passado ou na existência de uma obrigação presente que impactem a 

certeza de sua liquidação, mas não de modo tão substantivo que impeça o seu reconhecimento 

no balanço patrimonial. Este ocorrerá por meio de estimativas quanto ao momento em que tal 

liquidação será exigida – o que pode alterar a sua classificação de circulante e para não 

circulante, por exemplo – e quanto ao montante a ser sacrificado se este momento ocorrer. 

 

3.2.2 Passivo contingente 

O termo “passivo contingente” é utilizado pela norma para designar, basicamente, 

dois tipos de obrigações, as possíveis e as presentes, conforme se depreende da definição trazida 

pelo seu item 10. As obrigações possíveis são aquelas que decorrem de evento passado, mas 

cuja existência será confirmada pela ocorrência de eventos futuros e incertos, ou seja, não 

atendem a todos critérios previstos no CPC 00 (R1) para seu reconhecimento como passivo 
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num determinado momento. As obrigações presentes classificadas como passivo contingente, 

por seu turno, são aquelas que não podem ser mensuradas suficientemente (o que é 

extremamente raro, mormente em questões fiscais) ou cuja liquidação não é provável. 

Resumidamente, portanto, e em atenção à interpretação sistemática do CPC 25, uma 

obrigação que contenha incertezas relevantes no tocante ao seu enquadramento como passivo 

pode constituir um passivo contingente, a depender das avaliações dos riscos identificados, bem 

como pode posteriormente se transformar em uma provisão ou em um passivo exigível. 

Convém, neste ponto, observar que a provisão não é uma categoria intermediária entre passivo 

contingente e passivo exigível, sendo plenamente possível que uma empresa somente passe a 

registrar em seu balanço uma obrigação após a perda em definitivo de uma ação judicial, ou 

seja, que se saia de uma estimativa de perda remota para um reconhecimento e pagamento do 

tributo, como ocorreu no caso da Braskem (IPI). 

Em síntese, o que diferencia um passivo contingente de uma provisão são os níveis 

de incerteza que envolvem ambos os elementos, sendo possível simplificar o julgamento 

contábil e resumi-lo à busca pela resposta à seguinte pergunta: Qual é a probabilidade de a 

empresa ser compelida a liquidar a obrigação? Se a probabilidade estimada for alta, uma 

provisão deve ser reconhecida no balanço patrimonial e esclarecida em notas explicativas. Se a 

estimativa for baixa, a obrigação se constitui num passivo contingente que não necessita ser 

divulgado. E, se a estimativa for intermediária, a obrigação se constitui num passivo contingente 

– e consequentemente não afeta o balanço –, mas que precisa ser divulgado em notas 

explicativas, o que será mais bem detalhado em tópico próprio neste capítulo. 

 

3.2.3 As diretrizes da norma contábil acerca das avaliações de incertezas 

Como bem aponta a doutrina contábil36, uma das principais características das 

normas contábeis internacionais é o seu nível de abstração. Elas não se preocupam em 

estabelecer “regrinhas” para cada situação concreta, mas sim fixam as balizas que devem ser 

observadas no julgamento contábil, de modo que não se encontra no CPC 25 o arrolamento de 

situações que devem ser observadas na avaliação das incertezas ou mesmo os mecanismos e 

ferramentas a serem utilizados. Em linhas gerais, a norma aponta três níveis qualitativos de 

avaliação de riscos (provável, possível e remoto) e orienta que em seu julgamento o contador 

leve em conta “todas as evidências possíveis”, valendo-se, inclusive, da “opinião de 

especialistas”, conforme se depreende, por exemplo, do seu item 16. 

                                                           
36 Vide IUBÍCIDUS, Sérgio de [et al]. Manual de contabilidade societária. São Paulo: Altas, 2010, p. 21 
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A escala probabilística acima mencionada é denominada qualitativa porque visa 

retratar as qualidades dos riscos identificados, ou melhor, a percepção do contador acerca da 

sua ocorrência e impacto, não se confundindo, assim, com análises quantitativas, que utilizam 

ferramentas estatísticas para definição de probabilidades, distinção essa que é bastante 

conhecida por outros ramos do conhecimento que se dedicam também à avaliação de riscos, 

como o gerenciamento de projetos, cujos conhecimentos estão compilados no guia PMBOK®, 

atualmente em sua 5ª edição. Este dedica o seu 11º capítulo a discorrer sobre o gerenciamento 

de riscos, decompondo-o em 6 (seis) processos dos quais um é denominado “análise qualitativa 

de riscos” e outro, “análise quantitativa de riscos”, que podem ser aplicados solitária ou 

conjuntamente, a depender da complexidade do projeto. A utilização de um método de 

avaliação ou outro está, portanto, muito atrelada ao benefício que se espera dele, sendo certo, 

por outro lado, que a mensuração estatística envolve conhecimentos específicos e uma base 

histórica de dados confiável, o que restringe sua aplicação, como ressalta a doutrina dessa área 

específica: 

 

Normalmente, as organizações demonstram relativa dificuldade ou desconforto em 

estimar a probabilidade e o impacto de forma quantitativa, decorrente da ausência de 

dados históricos de experiências passadas, de referências tidas como benchmarks e da 

não-existência de especialistas com experiência em gerenciamento de riscos alocados 

à equipe de projeto. Dessa forma, é comum que as organizações sintam-se mais 

confortáveis em utilizar critérios qualitativos na condução da análise de riscos. 

Qualificar é, geralmente, mais fácil e mais rápido do que quantificar, embora seja 

menos informativo.37 

 

O CPC 25, por sua vez, sugere a utilização da análise qualitativa de riscos, propondo 

escala de três níveis, cuja nomenclatura poderia ser muito bem substituída por “alto”, “médio” 

e “baixo”, por “verde”, “amarelo” e “vermelho” ou mesmo por “3”, “2” e “1”. Note-se que, se 

assim tivesse optado, a utilização de números não tornaria essa uma escala estatística, como 

também esclarece a doutrina de gerenciamento de projetos: 

 

É importante notar que os números utilizados na escala não têm uma relação especial 

com os valores reais de probabilidade e impacto. O uso da opção “alta, por exemplo, 

associada com o número 0,7 não representa, necessariamente, uma probabilidade de 

70% de chance de ocorrência.38 

 

                                                           
37 JOIA, Luiz Antonio [et. al.]. Gerenciamento de riscos em projetos. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013, p. 

90. 
38 CIERCO, Agliberto Alves [et. al.]. Gestão de projetos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015, p. 107. 
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Percebe-se, assim, que muitas das críticas feitas à ausência de clareza da escala 

prevista no CPC 25, por ela não esclarecer, por exemplo, se “provável” significa maior que 

70% ou 80%, estão mal formuladas. As críticas teriam mais cabimento se objetivassem apontar 

a insuficiência de níveis (apenas três) ou as dificuldades de agregar opiniões distintas em apenas 

três níveis, enquanto outras áreas do conhecimento utilizam um escalonamento maior. É 

comum, por exemplo, a utilização da Escala Linkert39 em gerenciamento de projetos, que 

apresenta 5 (cinco) níveis de percepção (e.g. “muito alto”, “alto”, “médio”, “baixo”, “muito 

baixo”). 

Em outras palavras, a escala de três níveis de risco, prevista no CPC 25, permite 

que uma empresa constitua uma provisão por considerar que “provável” abrange tudo que for 

acima de “alto”, enquanto outra apenas divulgue um passivo contingente, por considerar que 

“provável” significa “muito alto”. Uma solução frequentemente adotada na prática para reduzir 

tais incongruências é dividir o nível “possível” em dois, um mais próximo de remoto e outro 

mais próximo de provável, o que também permite evidenciar eventuais erros de julgamento. 

De modo geral, porém, pode-se dizer que a classificação segue a seguinte ordem: 

(a) provisão: obrigações cujas probabilidades de liquidação são “muito altas” ou “altas” 

(provável); (b) passivo contingente divulgável: obrigações cujas probabilidades sejam “médias” 

ou “baixas” (possível); e (c) passivo contingente não divulgável: obrigações cujas 

probabilidades sejam “muito baixas” (remota), como também aponta, de maneira semelhante, 

Elidie Palma Bifano: 

 

A redação adotada, simples tradução de pronunciamentos utilizados em outros países, 

apesar de ser de complexa leitura e entendimento, permite inferir a existência de 

alguns critérios objetivos: (i) probabilidade média e alta de desembolso de recursos 

exige o registro da provisão; (ii) probabilidade baixa ou simples possibilidade de 

                                                           
39 A Escala Linkert é uma ferramenta de análise da percepção (e.g. concordância ou discordância) que usualmente 

apresenta cinco níveis de respostas, embora seja possível acrescer mais níveis para um maior refinamento e 

agrupamento mais detalhado das opiniões dos participantes. Essa ferramenta é bastante utilizada em pesquisas 

de opinião, mas também em análises qualitativas de riscos em projetos. 

Essa escala busca solucionar os problemas de aplicação de ferramentas estatísticas para avaliar questões não 

matemáticas, como os comportamentos sociais, como apontou Renis Linkert na introdução do seu artigo “A 

technique for the measurement of attitudes", publicado na década de 1930, em que relata a utilização dessa 

ferramenta e suas vantagens: “Attempts to measure the traits of character and personality are nearly as old as 

techniques for the measurement of intellectual capacity, yet it can scarcely be claimed that they have achieved 

a similar success. Part, at least, of the difficulty has lain in the statistical difficulties which are encountered when 

everyday aspects of social behavior, ordinarily handled as qualitative affairs, are treated from the mathematical 

point of view. The present study, although part of a larger investigation undertaken in 1929 by Gardner Murphy, 

aims primarily at the solution of a technical problem which has arisen in relation to quantitative aspects of the 

study of social attitudes”.  
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desembolso de recursos exige mera divulgação do risco e (iii) baixa ou nenhuma 

possibilidade de saída de recursos não exige nenhuma divulgação.40 

 

Não obstante, a depender do apetite de risco da empresa, isso pode ser alterado, por 

exemplo, para se classificar como remoto tudo aquilo que tiver probabilidade “baixa” e não 

apenas “muito baixa” de ocorrer, retirando das notas explicativas algo que poderia estar 

apontado como passivo contingente. Não surpreende, portanto, que a divulgação dos riscos e 

incertezas seja objeto de preocupação do CPC 25, que preceitua que esta deve ser feita em notas 

explicativas, como melhor detalhado no próximo tópico. 

Os mecanismos e ferramentas usualmente utilizados pelas empresas para identificar 

os riscos e avaliar as incertezas, bem como para assegurar a qualidade do julgamento contábil, 

serão abordados em tópico posterior, ainda neste capítulo. 

 

3.3 A divulgação e a importância das notas explicativas 

 

A divulgação ou disclosure41 é a última etapa do processo contábil, que pode ser 

divido, para fins didáticos, em três: (a) reconhecimento, (b) mensuração e (c) divulgação. Ela 

nada mais é que a demonstração dos processos de reconhecimento e mensuração aos usuários 

externos, o que se dá por meio das demonstrações financeiras e seus complementos, previstas 

no art. 176 da LSA e disciplinadas pelo Pronunciamento Técnico CPC n. 26 (CPC 26). 

A divulgação dos passivos exigíveis e, consequentemente, das provisões é feita no 

balanço patrimonial, sendo complementada por informações apresentadas em notas 

explicativas, que podem ser compreendidas como notas de rodapé daquele. Já os passivos 

contingentes devem apenas ser informados em nota explicativa quando a probabilidade de 

liquidação for estimada em “possível”. Se considerada “remota”, os passivos contingentes não 

são divulgados aos usuários externos. 

A Vale S/A, por exemplo, não divulgou os montantes de IRPJ e CSLL incidentes 

sobre os lucros de suas controladas e coligadas no exterior até 2011, quando então alterou a 

probabilidade de perda de seu mandado de segurança de “remota” para “possível”, conforme 

                                                           
40 BIFANO, Elidie Palma. Os critérios de avaliação de risco em matéria tributária e o empresário diligente. 

Revista Atualidades Tributária, trabalhista, previdenciária e comércio exterior, v. 24, p. 103. 
41 A palavra disclosure é de origem inglesa e possui o significado de evidenciação dos elementos contabilizados 

ou do “resumo de um processo, de ‘uma forma de pensar’ da Contabilidade", como comenta Sérgio de Iudícibus, 

que registra ainda que: “[...] toda informação para o usuário precisa ser, ao mesmo tempo, adequada, justa e 

plena, pelo menos no que se refere ao detalhe que está sendo evidenciado. Afinal, o sentido da evidenciação é 

que a informação que não for relevante deve ser omitida a fim de tornar as demonstrações contábeis 

significativas e possíveis de serem entendidas plenamente." (IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 

11. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 110) 
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esclarece a companhia em seu formulário de referência42 apresentado à CVM naquele ano.43 

Em 2011, o montante de passivo contingente referente a demandas tributárias divulgado aos 

acionistas saltou de R$ 4,419 bilhões para R$ 35,933 bilhões, como revela a nota explicativa n. 

17 do seu balanço44, o que em nada contraria a norma contábil: 

 

 

 

Note-se, a esse respeito, que a divulgação de um passivo não é afetada pelo seu 

valor, como ocorre, por exemplo, no Poder Público45, mas única e exclusivamente pela 

avaliação da probabilidade de necessidade de sua liquidação pela empresa. O que a norma 

contábil exige das empresas, além da cautela nas avaliações de riscos e incertezas46, é a sua 

suficiente divulgação, conforme dispõem o item 84 e ss. do CPC 25. 

                                                           
42 Documento introduzido pela Instrução Normativa CVM n.480, de 7 de dezembro de 2009, em especial o art. 24 

e ss., que registra todas as informações referentes ao emissor de títulos e valores mobiliários, como atividades, 

fatores de risco, administração, estrutura de capital, dados financeiros, comentários dos administradores sobre 

esses dados, valores mobiliários emitidos e operações com partes relacionadas são reunidos em um único 

documento, que deve ser arquivado e atualizado regularmente na CVM. 
43 “Em 29/03/11, a 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2ª Região), negou 

provimento ao apelo, rejeitando os argumentos da Vale s. [sic]. Depois de analisar o acórdão, publicado em 

30/05/11, a Vale alterou o prognóstico de ‘remoto’ para ‘possível’, conforme refletido em suas informações 

trimestrais de 30/06/11.” (Vide p. 34; disponível em: http://www.vale.com/PT/investors/information-

market/annual-reports/reference-form/Documents/docs-pt/FR_2010_p.pdf, acesso em 04/10/2016. 
44 Disponível em http://www.vale.com/brasil/PT/investors/information-market/financial-

statements/Paginas/default.aspx, acesso em 18/05/2016). 
45 Vide Portaria AGU n. 40/2015, que no caput do art. 2º preceitua que “[p]ara fins de classificação de riscos 

fiscais, serão consideradas as ações judiciais [...] cujo eventual impacto financeiro seja estimado em valor igual 

ou superior a um bilhão de reais” e no § 2º do seu art. 3º permite excepcionar essa regra somente se houverem 

motivos e justificação suficientes para tanto. 
46 “43. O risco descreve a variabilidade de desfechos. Uma nova avaliação do risco pode aumentar o valor pelo 

qual um passivo é mensurado. É preciso ter cuidado ao realizar julgamentos em condições de incerteza, para que 

as receitas ou ativos não sejam superavaliados e as despesas ou passivos não sejam subavaliados. Porém, a 

incerteza não justifica a criação de provisões excessivas ou uma superavaliação deliberada de passivos. Por 

exemplo, se os custos projetados de desfecho particularmente adverso forem estimados em base conservadora, 

então esse desfecho não é deliberadamente tratado como sendo mais provável do que a situação realística do 
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Em resumo, permite-se que, para efeitos de divulgação, as obrigações sejam 

agrupadas em classes de acordo com sua natureza (se estas forem similares o bastante), 

exigindo-se então a apresentação de seu valor e cronograma de desembolso estimados, mas 

também “uma breve descrição da natureza da obrigação” e “uma indicação das incertezas” e 

das “principais premissas adotadas”. O nível de detalhamento que deve ser observado não é 

definido pela norma e é objeto de discussão pelos estudiosos do assunto. 

Com a convergência contábil e consequente desapego à forma, em benefício da 

essência econômica, a divulgação ganhou grande relevância na Contabilidade brasileira, uma 

vez que a maior liberdade de julgamento conferida ao contador exige uma maior transparência 

na prestação de contas (full disclosure). Ser mais transparente, entretanto, não significa 

bombardear os usuários externos com quantidades enormes de informação, haja vista que isso 

retiraria a utilidade e a relevância dos dados, mas sim apresentar ordenadamente as informações 

contábeis e representá-las em consonância com a sua essência econômica e com os detalhes 

suficientes. O equilíbrio entre detalhamento e utilidade e relevância, todavia, é uma questão a 

ser resolvida pelas empresas em cada caso, em observância a eventuais orientações de seus 

órgãos reguladores, como ressalta Estela Maris Vieira de Souza, em dissertação sobre notas 

explicativas: 

 

Segundo Leuz e Wysocki (2008, p. 4), a diversidade global de fatores institucionais e 

econômicos pode limitar a eficácia de um conjunto único de normas contábeis e 

requerimentos de divulgação. 

Assim, o nível de divulgação adequado está intrinsecamente associado ao nível de 

bem estar social, em virtude da divulgação efetuada. Ocorre que na inexistência de 

uma teoria que mensure o bem estar social, os órgão [sic] reguladores, quando da 

determinação do nível de disclosure requerido sobre determinado assunto, apoiam-se 

em critérios de relevância e precisão (HENDRIKSEN; BREDA, 1999, p. 510).47 

 

A referida autora, inclusive, chama a atenção para o problema do excesso de 

conteúdo em notas explicativas e, consequentemente, para as dificuldades em identificar nelas 

as informações úteis aos usuários externos. A concisão das informações e a utilização de termos 

menos técnicos são características a serem buscadas na redação das notas explicativas, 

devendo-se ainda evitar a apresentação de informações imateriais, ou seja, dados que, a 

princípio, não teriam o condão de influenciar as decisões dos usuários.48 

                                                           
caso. É necessário cuidado para evitar duplicar ajustes de risco e incerteza com a consequente superavaliação da 

provisão.” (CPC 25) 
47 SOUZA, Estela Maris Vieira de. Notas explicativas: utilidade das informações financeiras divulgadas no Brasil 

com a adoção das normas internacionais de contabilidade (IRFS). 2014. 308 p. Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 19 
48 Vide item QC11 do Capítulo 3 do CPC 00 (R1) 
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Em matéria de avaliação de riscos, a CVM parece compreender que a indicação da 

classificação adotada (provável, possível e remota) e em que ela se apoia é suficiente (e.g. 

opinião de especialistas), não se mostrando necessário discriminar todos os riscos identificados 

ou detalhar as ferramentas ou processos aplicados. Isto é, não se faz necessário apresentar aos 

usuários externos o raciocínio e suas premissas, apenas a conclusão da avaliação de riscos, 

conforme se depreende, por amostragem, das demonstrações financeiras apresentadas pelas 

companhias abertas. 

A nota explicativa n. 17 das demonstrações financeiras da Vale em 2011, por 

exemplo, limitou-se a dizer que suas provisões são constituídas com base em estimativas de 

perdas amparadas “pela opinião da diretoria jurídica da Companhia e de seus consultores legais 

externos”, apresentando em seguida o breve resumo abaixo: 

 

Provisões de Contingências Tributárias ‐ As naturezas das causas tributárias referem‐
se substancialmente a discussões sobre a base de cálculo da Compensação Financeira 

pela Exploração de Recursos Minerais (“CFEM”) e indeferimentos de pedidos de 

compensação de créditos na liquidação de tributos federais no Brasil, e impostos sobre 

atividades minerárias no exterior. As demais referem‐se a cobranças de Adicional de 

Indenização do Trabalhador Portuário (“AITP”) e questionamentos sobre a localidade 

de incidência para fins de Imposto sobre Serviços (“ISS”). 

 

Sobre os passivos contingentes, por seu turno, a mesma nota apenas esclarece que 

a sua estimativa de perda possível tem respaldo em “um forte embasamento jurídico para o 

posicionamento da Companhia”, apresentando em seguida uma tabela com seus montantes 

globais, agrupados por tipo de demanda (tributárias, cíveis, trabalhistas e ambientais), sem 

discriminação detalhada de cada assunto ou matéria debatida em cada uma dessas ações. Em 

verdade, o único detalhamento nesse ponto é a apresentação da justificativa para o aumento do 

montante de passivo contingente tributário entre 2010 e 2011, já transcrita aqui. 

Note-se que, no ano seguinte, a companhia julgou pertinente detalhar um pouco 

melhor o seu litígio sobre a tributação do lucro de suas controladas e coligadas, mas manteve o 

mesmo nível de esclarecimento acerca da classificação de risco adotada (“forte embasamento 

jurídico”).49 O mesmo pode ser observado nas demonstrações financeiras de 2013: embora 

tenha incluído uma nota explicativa para esclarecer os motivos que a levaram a aderir ao 

parcelamento especial e seus efeitos50, a companhia continuou a justificar as classificações de 

                                                           
49 Vide nota explicativa n. 18 
50 Vide nota explicativa n. 20 
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risco da mesma forma sucinta51, o que não foi questionado pela CVM ou pela autoridade 

mobiliária norte-americana (SEC). 

A Fibria Celulose S/A, que também desistiu da discussão sobre lucros auferidos no 

exterior e aderiu ao parcelamento especial em 2013, esclarece suas classificações de riscos de 

forma semelhante, conforme se depreende da alínea “g” da nota explicativa n. 3 das suas 

demonstrações financeiras daquele ano.52 O mesmo ocorre com a Gerdau S/A53, com a Itaúsa 

– Investimentos Itaú S/A54, com a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)55, entre outros, que 

                                                           
51 Vide nota explicativa n. 19 
52 “A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários que se encontram em instâncias 

diversas. As provisões para contingências, constituídas para fazer face a potenciais perdas decorrentes dos 

processos em curso, são estabelecidas e atualizadas com base na avaliação da Administração, fundamentada na 

opinião de seus assessores legais e requerem elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas. A 

Companhia avalia parte substancial dos processos nos quais é parte envolvida individualmente.” (Disponível 

em: http://fibria.infoinvest.com.br/ptb/s-14-ptb-2013.html, acesso 06/10/2016). 
53 “NOTA 17 - PASSIVOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABALHISTAS E ATIVOS CONTINGENTES 

A Companhia e suas controladas são parte [sic] em ações judiciais e administrativas de natureza tributária, cível 

e trabalhista. A Administração, baseada na opinião de seus consultores legais e no seu próprio julgamento, 

acredita que a provisão constituída para estas ações judiciais e administrativas, cuja expectativa de perda foi 

avaliada como provável, é suficiente para cobrir perdas prováveis e razoavelmente estimáveis decorrentes de 

decisões desfavoráveis, bem como que as decisões definitivas não terão efeitos significativos na posição 

econômico-financeira da Companhia e suas controladas. 

[...] 

II) Passivos contingentes não provisionados 

Considerando a opinião dos Assessores Jurídicos e a avaliação da Administração, os processos relacionados a 

seguir possuem expectativa de perda avaliada como possível (mas, não provável) e devido a esta classificação 

não são efetuadas provisões contábeis de acordo com as normas do CPC e IFRS.” (vide demonstrações 

financeiras de 2015, disponíveis: http://gerdau.infoinvest.com.br/ptb/6953/54055.pdf, acesso em 06/10/2016). 
54 “NOTA 15 – ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES 

A ITAÚSA e suas controladas, na execução de suas atividades normais, encontram-se envolvidas em provisões 

para contingências tributárias, trabalhistas e cíveis. 

As respectivas provisões foram constituídas considerando a avaliação de probabilidade de perda pelos 

consultores jurídicos do grupo. 

A Administração, com base na opinião de seus consultores jurídicos, acredita que as provisões para 

contingências constituídas são suficientes para cobrir as eventuais perdas com processos judiciais e 

administrativos. 

[...] 

c) Passivos Contingentes 

A ITAÚSA e suas controladas possuem processos de natureza tributária, trabalhista e cível que apresentam, na 

opinião de seus assessores jurídicos, probabilidade de perda possível e não têm provisão constituída.” (vide 

demonstrações financeiras de 2015, disponíveis em: 

http://www.itausa.com.br/PT/Documentos/6095_DCC_31122015.pdf, acesso em 06/10/2016) 
55 “17. PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS, TRABALHISTAS, CÍVEIS, AMBIENTAIS E 

DEPÓSITOS JUDICIAIS 

[...] 

As provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais foram estimadas pela Administração 

consubstanciadas significativamente na avaliação de assessores jurídicos, sendo registradas apenas as causas 

que se classificam como risco de perda provável. Adicionalmente, são incluídos nessas provisões os passivos 

tributários decorrentes de ações tomadas por iniciativa da Companhia, acrescidos de juros SELIC (Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia). 

[...] 

As avaliações efetuadas por assessores jurídicos definem esses processos administrativos e judiciais como risco 

de perda possível, não sendo provisionados em conformidade com o julgamento da Administração e com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil.” (vide demonstrações financeiras de 2015, disponíveis em 
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apenas apontam que as classificações se fundamentam em julgamentos da administração, 

balizados nas opiniões de seus assessores jurídicos. 

Informações adicionais podem ser requeridas às companhias por seus acionistas, 

inclusive com possibilidades de questionamentos em assembleias, ou mesmo buscadas em 

outros relatórios, como os já referidos Formulários de Referência apresentados anualmente à 

CVM56 e que contêm item específico para divulgação de fatores de riscos e para o detalhamento 

de processos judiciais ou como os Formulários 20F exigidos pela bolsa de valores norte-

americana para empresas que negociam títulos naquele mercado e que serão abordados no 

próximo tópico. 

A Vale, por exemplo, como apontamos no início deste tópico, detalhou no seu 

formulário de referência do ano de 2011 o processo judicial em que discutia a tributação dos 

lucros de suas coligadas e controladas no exterior, discorrendo inclusive sobre o que a levou a 

alterar a probabilidade de perda de remota para possível, que naquela ocasião decorria da 

análise, por seus assessores jurídicos,  dos fundamentos apresentados em segunda instância e 

que resultaram no desprovimento de sua apelação. 

A ausência de maior detalhamento das avaliações de incertezas nas notas 

explicativas, portanto, não aparenta prejudicar a qualidade das informações contábeis e, por 

outro lado, não significa que as empresas não controlem cuidadosamente os riscos ou que a 

opinião dos assessores jurídicos não seja discutida e ponderada internamente. As empresas, 

principalmente as companhias abertas, possuem mecanismos e processos para assegurar o 

acerto dos julgamentos contábeis, como será analisado no próximo tópico. 

 

3.4 Controle e avaliação de risco 

 

3.4.1 Subjetivismo responsável 

O primeiro passo para assegurar a qualidade das informações contábeis e a ausência 

de distorções relevantes é o preparo técnico da equipe contábil, o que abrange não apenas o 

conhecimento detalhado das normas contábeis e uma constante atualização, mas também a 

busca pelo maior número de elementos possíveis para balizar o julgamento contábil. Em outras 

palavras, o julgamento contábil deve ser feito com o máximo rigor técnico e deve ser 

corretamente justificado pelas evidências disponíveis, o que levou a doutrina contábil a afirmar 

                                                           
http://ri.csn.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=59717&id=0&submenu=0&img=0&ano=201

5, acesso em 06/10/2016). 
56 Vide Instrução Normativa CVM n.480, de 7 de dezembro de 2009, em especial o art. 24 e ss. 
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que a atividade contábil norteada pela busca da essência econômica deve ser pautada pelo 

“subjetivismo responsável”, como esclarecem os ensinamentos abaixo transcritos: 

 

Esse conceito fundamental [essência sobre a forma] tem é, claro, seus problemas, 

porque exige do profissional conhecimentos de gestão, de econômica, de direito, de 

negócios em geral, da empresa, das transações que ela pratica, da terminologia 

envolvida etc. Por isso precisa ele estar sempre atualizado e cercando-se de cuidados 

para obter todo o conhecimento necessário. E exige dele também julgamento, bom 

senso, e coragem de representar a realidade, o que é sua obrigação mais importante, 

por sinal. 

Essência sobre a forma não significa arbitrariedade a qualquer gosto, disponibilidade 

para fazer o que se acha deva ser feito etc. É preciso muito [sic] cautela, julgamento 

e bom senso, mas também é preciso que se registre, e bem claramente, todas as razões 

pelas quais chegou-se à conclusão de que a essência não está bem representada 

formalmente. 57 

 

O subjetivismo responsável não é propriamente uma ferramenta de análise contábil, 

mas sim um desdobramento da convenção da objetividade58, a exigir que o julgamento contábil 

seja exercido com rigor técnico, bom senso e com base em evidências. Deve, em outras 

palavras, o contador extrair e valorar as circunstâncias que envolvem o elemento a ser 

contabilizado e enquadrá-lo corretamente na norma contábil, evitando intepretações distorcidas 

ou tendenciosas desta. 

Para que isso seja atingido, o julgamento deve, antes de mais nada, observar os 

procedimentos e as práticas adotadas pela comunidade de contabilistas (consenso profissional), 

o que se encontra prescrito, em nível normativo, nos pronunciamentos técnicos, interpretações 

e orientações do CPC, como esclarecem as seguintes colocações de Sérgio de Iudícibus: 

 

Neste sentido, um procedimento pode ser considerado objetivo para a Contabilidade 

e a profissão, desde que envolva um consenso de profissionais qualificados, 

normalmente trabalhando em comitês de estudo e pesquisa, criados por institutos de 

contadores, auditores etc. O procedimento considerado objetivo pelo consenso dos 

experts pode trazer em seu bojo elementos de subjetividade, que se relacionam com o 

exercício do julgamento profissional, elemento indispensável para todas as profissões 

liberais. 

É claro que nas metodologias utilizadas por estes comitês de pesquisa podem estar 

incluídos elementos de análise estatística, de desvios e distribuições de certas 

mensurações contábeis. Entretanto, uma vez aprovado pelo comitê̂, o procedimento 

                                                           
57 IUBÍCIDUS, Sérgio de [et al]. Manual de contabilidade societária. São Paulo: Altas, 2010, pp. 22. 
58 “Vimos anteriormente que as chamadas convenções contábeis delimitam ou qualificam melhor o tipo de 

comportamento necessário do contador em face dos amplos graus de liberdade que os postulados e princípios 

lhe permitem exercer. As convenções contábeis são o condimento dos princípios contábeis, talvez mais bem 

expressas como restrições. Hendriksen adota esta última abordagem. Trata-se, segundo ele, de restrições do 

usuário e de mensuração da própria Contabilidade. Na verdade, diríamos que as restrições efetivas ao livre uso 

dos princípios são de três ordens: quanto à objetividade, quanto à consistência e quanto à praticabilidade (em 

termos de custo-benefício da informação contábil propiciada por certo procedimento).” (IUDÍCIBUS, Sérgio 

de. Teoria da Contabilidade. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 57) 
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torna-se objetivo (ou responsavelmente subjetivo), no que se refere ao consenso 

profissional.59 

 

Os espaços existentes para o subjetivismo devem, por seu turno, ser preenchidos 

com ética, por meio de interpretações que não deturpem as normas ou que não lhes confira 

alcance não pretendido originalmente, pautando-se ainda na experiência, vivência prática e bom 

senso. A compreensão econômica dos fatos, por seu turno, deve considerar as “práticas 

geralmente aceitas no ramo específico”, não se limitando as evidências apenas aos “títulos de 

crédito, de propriedade ou de transações", como aponta o autor supracitado,60 o que exige do 

contador uma percepção mais abrangente do negócio, como ponderam Márcia Maria dos Santos 

Bortolocci Espejo, Fábio Frezatti, Ana Paula Capuano da Cruz, Flaviano Costa, em artigo sobre 

o assunto: 

 

O conhecimento da vida cotidiana é possuído diferentemente por diversos indivíduos 

e tipos de indivíduos (BERGER e LUCKMANN, 1985). Nesse sentido, ainda em 

conformidade com a linha argumentativa dos autores, ressalta-se que o conhecimento 

que cada pessoa possui da vida cotidiana estrutura-se em termos de conveniências. 

Logo, o julgamento que o profissional tem de realizar em suas tomadas de decisão 

mostra-se influenciado por uma parcela de subjetividade, a qual é inerente a todos os 

seres humanos. Assim, é salutar que cada contador reflita acerca da importância e 

responsabilidade conferidas à profissão contábil, requerentes de: [1] amplo 

conhecimento operacional das organizações nas quais atua; [2] noções da essência 

econômica envolvida em cada uma das operações possíveis ou propostas; bem como, 

[3] necessidade incremental inerente ao julgamento profissional (IUDÍCIBUS, et al, 

2008).61 

 

A ausência de fronteiras nítidas, entretanto, não evita que a Contabilidade seja 

manipulada ou ainda exercida de forma criativa62, de modo que o subjetivismo responsável 

deve ser complementado por processos e procedimentos que controlem riscos e garantam a 

qualidade das informações contábeis, que serão abordados a seguir. 

 

3.4.2 Lei Sarbanes-Oxley (SOX) e seus mecanismos de governança 

                                                           
59 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 59 
60 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 59 
61 ESPEJO, Márcia Maria dos Santos Bortolocci [et. al.]. Uma abordagem institucional do subjetivismo 

responsável na adoção das normas internacionais de contabilidade: uma análise crítico-reflexiva sobre os 

inibidores à convergência no Brasil. Revista Estudos do ISCA, v. 2, 2010, p. 8. Disponível em: 

http://revistas.ua.pt/index.php/estudosdoisca/article/view/804, acesso em 10/10/2016 
62 "A forma de expressão das normas de origem anglo, com as do IASB, é completamente diferente da que 

conhecíamos (embora já́ houvesse trabalhos nesse estilo, como a Estrutura Conceitual da CVM/Ibracon), porque 

vai exigir um grande esforço de adaptação a uma maneira diferente de pensar. Deve-se usar muito mais o 

subjetivismo responsável que, como se sabe, não tem fronteiras muito nítidas com a contabilidade criativa e com 

as manipulações." (IUDÍCIBUS, Sérgio de. Teoria da Contabilidade. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 232) 
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Os escândalos das fraudes contábeis ocorridos nos Estados Unidos na década de 

2000, em especial o Caso Enron, impulsionaram a adoção pelas empresas de mecanismos de 

controle contra as manipulações e as fraudes contábeis. No final de 2001, foi descoberto que, 

por meio da exploração de brechas, essa empresa havia inflado significativamente seus lucros 

e gerado prejuízos aos acionistas, o que levou, ao cabo, à sua falência. Convém observar, nesse 

ponto, que muitas das manobras contábeis não eram efetivamente ilegais, como relata Vania 

Maria da Costa Borgerth: 

 

A fim de apresentar uma saúde financeira que lhe permitisse acesso a crédito, a 

empresa manipulou seus dados contábeis. Isso se deu pela criação de empresas do tipo 

Specific Purpose Entreprise (SPE), em que executivos da Enron eram acionistas 

principais e das quais a própria Enron detinha apenas 3% do controle. Isso 

descaracterizaria a necessidade de consolidação dos resultados dessas empresas 

nessas demonstrações contábeis da Enron, que, então, realizava transações com tais 

empresas, com os seguintes objetivos: 

 Proteção de investimento – para falsamente proteger seus investimentos 

contra riscos de mercado, a Enron transferia as ações para a SPE, firmando 

um contrato de opção (PUT), pelo qual a SPE era obrigada a comprar as 

ações a um preço fixo. Dessa forma, caso o preço desses investimentos 

caísse, a Enron exerceria a opção, e toda a perda decorrente da 

desvalorização do investimento se concentraria na SPE, que, por ser uma 

empresa apenas no papel, não teria perda real. 

 Transferência de ativos – quando havia risco de um ativo específico 

prejudicar as demonstrações da própria Enron, por exemplo, um crédito junto 

a uma empresa com classificação de alto risco para o mercado, a Enron 

vendia esse ativo para uma das SPE, recomprando após o encerramento das 

demonstrações contábeis daquele período. 

 Disfarce de empréstimos – em um dos casos de disfarce de empréstimo, a 

Enron firmou um contrato de fornecimento de energia por um determinado 

período, no valor de U$ 394 milhões. O contrato previa um desconto para 

U$ 33 milhões, caso o comprador concordasse em pagar à vista. 

Simultaneamente, a Enron firmou outro contrato com uma subsidiária do 

comprador para adquirir a mesma quantidade de energia por U$ 394 milhões 

pagáveis ao longo do período. Essa operação triangular resultou em um 

empréstimo de U$ 300 milhões, com juros fixos de U$ 64 milhões. Com essa 

estratégia, a Enron evitou a configuração do aumento do seu endividamento. 

Com exceção do disfarce de empréstimo, na verdade, nenhuma das outras transações 

era efetivamente ilegal, desde que realizadas com pessoas jurídicas que fossem 

independentes da Enron, o que obrigaria a empresa a reconhecer efeitos nas suas 

demonstrações contábeis. O fato de as operações terem sido feitas por meio de SPEs, 

que na verdade eram controladas pela própria Enron, caracterizou a total falta de ética 

das mesmas. 

[...] 

Além da atitude da própria Enron, o comportamento de três classes profissionais 

também foi marcado por posições antiéticas: os advogados, as analistas de mercado e 

os auditores independentes da empresa.63 

 

                                                           
63 BORGERTH, Vania Maria da Costa. SOX: entendendo a Lei Sarbarnes-Oxley: um caminho para a informação 

transparente. São Paulo: Thompson Learning, 2007, pp. 3-4 
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A gravidade desse escândalo levou a uma crise de confiança dos usuários externos, 

em especial os investidores, em relação às demonstrações financeiras. Em resposta, o governo 

norte-americano editou a Lei Sarbanes-Oxley (SOX), de 30 de julho de 2002, que trouxe uma 

série de regras. Essa lei aplica-se apenas às empresas americanas e às estrangeiras que tenham 

suas ações negociadas em bolsas no exterior, ainda que fora dos EUA, mas a importância do 

recado que passou ao mundo corporativo fez com que ela se tornasse um marco, inspirasse a 

legislação de outros países e estimulasse uma maior adoção de boas práticas de governança 

corporativa, de modo que convém analisá-la brevemente aqui. 

Tais medidas encontram-se espalhadas em seus onze capítulos, subdivididos em 

seções, destacando-se: (a) os Capítulos 1 e 2, cujas disposições visam assegurar a eficácia das 

auditorias externas, ou seja, aprimorar os controles externos sobre as demonstrações 

financeiras; e (b) os Capítulos 3 e 4, que tratam do aumento da responsabilidade corporativa 

sobre a qualidade das informações financeiras, dos controles internos aplicáveis ao processo 

contábil e da sua maior transparência, sendo essa última questão abordada em nível diretivo, ou 

seja, sem positivar o nível de detalhamento que deve ser observado nas divulgações. As 

disposições de cunho sancionatório, por seu turno, encontram-se previstas nos Capítulos 8, 9 e 

11, que, em suma, prescrevem penas de multa, cassação de registro profissional e prisão por até 

vinte anos, cujo âmbito de aplicação é limitado ao território americano, salvo as hipóteses em 

que haja tratado de extradição. 

O Capítulo 1 criou uma entidade privada, sem fins lucrativos, denominada Public 

Company Accounting Oversight Board (PCAOB), cuja finalidade é supervisionar os trabalhos 

de auditoria, sendo assim responsável tanto pelo registro e fiscalização das empresas de 

auditoria, quanto pelo estabelecimento de padrões de auditoria, controle de qualidade, ética e 

independência 

O Capítulo 2 dispõe, em sua Seção 201, sobre os serviços que podem prejudicar a 

independência do auditor e, consequentemente, não podem ser por ele prestados 

concomitantemente, como, por exemplo, a preparação das demonstrações financeiras e a guarda 

dos livros contábeis, a elaboração de informações utilizadas em processos de fusão e aquisição, 

o exercício de atividades operacionais ou seu monitoramento contínuo e a participação em 

processos decisórios, e a prestação de serviços jurídicos. É interessante observar, entretanto, 

que a SOX permite a prestação de serviços de consultoria relacionados à prática jurídica, como 

a consultoria tributária. 

No Brasil, a CVM adota posicionamento semelhante, prescrevendo no art. 23, II, 

da sua Instrução Normativa n. 308, de 14 de maio de 1999, que somente é vedada ao auditor 
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independente a prestação de “serviços de consultoria que possam caracteriza a perda de sua 

objetividade e independência”, arrolando, em seu parágrafo único, como exemplo em matéria 

tributária apenas o “planejamento tributário”. Esse tipo de liberação visa assegurar a qualidade 

da auditoria, por meio do estímulo à qualificação dos profissionais envolvidos, como pondera 

Vania Maria da Costa Borgeth: 

 

Segundo Riesemberg, o grande risco existente nessa restrição do envolvimento dos 

auditores independentes em serviços de consultoria é que a possibilidade da prestação 

desses serviços surgiu em função do aprofundamento de tais auditores em questões 

que poderiam ser úteis na prestação do serviço de auditoria em si. Ou seja, por 

exemplo, os auditores procuram se especializar em aspectos tributários ou 

previdenciários a fim de analisar a situação das companhias por eles auditadas com 

rigor e proficiência. 

A partir do conhecimento adquirido com esse objetivo é que eles se tornaram 

capacitados para prestar consultoria nesses aspectos. O temor de Riesemberg era que 

o impedimento da prestação do serviço de consultoria (muitas vezes, mais lucrativo 

do que o próprio serviço de auditoria) viesse a desestimular a busca desses 

profissionais por um maior domínio de tais assuntos. 64 

 

Além disso, esse capítulo da SOX determina o rodízio do sócio encarregado da 

conta (Seção 203), de modo a assegurar a independência do trabalho de auditoria, pela redução 

da pessoalidade em sua execução, medida esta que também é adotada no Brasil, mas de forma 

mais severa: a CVM determina o rodízio da própria empresa de auditoria.65 

Mais importante, porém, parece-nos ser a previsão contida na Seção 204, que 

determina que o auditor responda ao Comitê de Auditoria e não mais à diretoria da companhia, 

o que reduz as chances de que haja conivência entre esse profissional e a administração, como 

ocorreu no Caso Enron. 

O Comitê de Auditoria foi criado pela Seção 301 e, juntamente com a Seção 404, 

que será abordada mais à frente, é uma das maiores inovações da SOX. Este é um órgão interno 

e independente, que possui poderes e orçamentos próprios e se reporta somente ao Conselho de 

Administração, e tem por finalidade selecionar o auditor independente, supervisionar o serviço 

de auditoria e aprovar a contração de outros serviços não conflitantes. Ele é o responsável, 

portanto, por assegurar na prática que eventuais problemas ocorridos na preparação das 

informações contábeis sejam revelados e corrigidos, devendo assim fornecer canais de 

denúncias adequados e investigá-las, repassando-as, quando comprovadas, aos órgãos 

                                                           
64 BORGERTH, Vania Maria da Costa. SOX: entendendo a Lei Sarbarnes-Oxley: um caminho para a informação 

transparente. São Paulo: Thompson Learning, 2007, p. 24. 
65 Arts. 31 e 31-A da IN CVM n. 308/1999 
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competentes. Além disso, tal órgão é responsável por dirimir eventuais divergências de opinião 

entre os auditores independentes e a administração. 

Exige-se, portanto, que os seus membros sejam igualmente independentes e que 

entre eles exista ao menos um especialista na área financeira. A existência ou não desse 

profissional deve ser amplamente divulgada, como preceitua a Seção 407. 

Há, entretanto, uma certa flexibilidade na instauração do referido comitê e nas suas 

atribuições em relação às empresas estrangeiras. Caso estas possuam outros órgãos que já 

desempenhem algumas de suas atribuições, o Comitê de Auditoria assume um papel mais 

consultivo. No caso brasileiro, a CVM obteve autorização da comissão de valores mobiliários 

americana (Securities and Exchange Commission) para esse o Comitê de Auditoria fosse 

efetivamente substituído pelo Conselho Fiscal, evitando assim redundâncias de atribuições, 

aumento de custos e ineficiências – o que não se aplica às instituições financeiras, sujeitas à 

regulação do Banco Central, que determina a constituição desse comitê. 

As atribuições e a composição do Conselho Fiscal não são, entretanto, idênticas às 

do Comitê de Auditoria, de modo que a CVM recomenda que este último seja criado. Em todo 

caso, a SOX determina que o uso dessa dispensa seja divulgado, com os esclarecimentos 

necessários acerca dos seus efeitos negativos. 

Esse tipo de informação, assim como a relativa à existência ou não de uma 

especialista financeiro no Comitê de Auditoria são apresentadas anualmente pelas empresas 

estrangeiras por meio do Relatório 20F, previsto pela lei de valores mobiliários norte-

americana, que contém alto grau de detalhamento. A Vale, por exemplo, informou em 2015 

nesse relatório que não constitui o Comitê de Auditoria, mantendo suas atribuições a cargo do 

Conselho Fiscal e que isso não traria prejuízos, bem como noticiou em outra parte que esse 

órgão contaria com a presença de um especialista financeiro.66 

                                                           
66 “Em vez de nomear um comitê de auditoria composto por membros independentes do Conselho de 

Administração, temos um Conselho Fiscal permanente em conformidade com as disposições pertinentes da Lei 

das Sociedades por Ações, e fornecemos ao Conselho Fiscal poderes adicionais que permitem satisfazer os 

requisitos da Norma 10A-3(c)(3). 

De acordo com nosso estatuto social, o Conselho Fiscal deve ter entre três e cinco membros. Segundo a Lei das 

Sociedades por Ações, que prevê padrões para a independência entre nosso Conselho Fiscal e nossa 

administração, nenhum dos membros do Conselho Fiscal pode ser um membro do Conselho de Administração 

ou um Diretor Executivo. A administração não elege nenhum membro do Conselho Fiscal. Nosso Conselho de 

Administração determinou que um dos membros do nosso Conselho Fiscal atenda aos requisitos de 

independência da NYSE, que seriam aplicados aos membros do comitê de auditoria na falta de nossa aplicação 

da exigência da Norma 10A-3(c)(3). 

As responsabilidades do Conselho Fiscal estão previstas em seu regimento interno. De acordo com nosso estatuto 

social, o regimento interno deve dar responsabilidade ao Conselho Fiscal sobre os assuntos exigidos pela Lei 

das Sociedades por Ações, bem como a responsabilidade de: 
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Note-se que esse relatório deve ser certificado pelos principais executivos da 

empresa (presidente e diretor financeiro), que devem atestar que não foram omitidas 

informações ou prestadas informações falsas ou que não retratem a realidade, sob pena de sua 

responsabilização pessoal, por meio de utilização de modelo inalterável contido na Seção 302. 

Essa medida, juntamente com a Seção 404, é também bastante significativa para assegurar a 

qualidade das informações contábeis, como registra a doutrina: 

 

Segundo Blanchet, como não há condições de se alterar o conteúdo desse certificado, 

a única solução que as empresas vêm encontrando para garantir a veracidade daquilo 

que são compelidas a declarar é alterar os seus controles. Por essa razão, aliado à 

Seção 404, que veremos a seguir, esse item vem constituindo um dos maiores pontos 

de investimento por parte das empresas. 67 

 

Frise-se que, além das sanções penais, a SOX ainda prevê na Seção 304 o confisco 

de bônus e participações nos resultados, caso a empresa precise republicar suas demonstrações 

financeiras por conta dos vícios acima apontados. 

O Capítulo 4 da SOX, por fim, prevê uma série de medidas tendentes a reduzir os 

conflitos de interesses e consequentemente os estímulos à manipulação da informação contábil, 

como a restrição de empréstimos a executivos (Seção 402) e a adoção e divulgação de um 

código de ética (Seção 406), mas a sua principal contribuição para a melhoria da qualidade das 

informações contábeis é a Seção 404, que estimula à implementação de boas práticas de 

governança corporativa ao determinar a certificação de existência e efetividade de controles 

internos, como antecipado no excerto acima colacionado. Essa certificação se dá em três níveis: 

auditoria interna, auto avaliação e auditoria independente. 

A lei, entretanto, não detalha quais são essas práticas de governança corporativa 

que devem ser adotadas, mas a comissão de valores mobiliários norte-americana sugere a 

adoção dos padrões definidos pelo The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO), uma organização norte-americana, sem fins lucrativos, criada 

                                                           
• estabelecer procedimentos para receber, reter e tratar reclamações relacionadas a questões contábeis, de 

controles e assuntos de auditoria, bem como mecanismos de submissão anônima e confidencial de 

preocupações com respeito a tais assuntos; 

• recomendar e auxiliar o Conselho de Administração na nomeação, estabelecimento de remuneração e 

destituição dos auditores independentes; 

• aprovação prévia de serviços a serem prestados pelos auditores independentes; 

• supervisionar o trabalho realizado pelos auditores independentes, com poderes para suspender o pagamento 

da remuneração dos auditores independentes; e 

mediar divergências entre a administração e os auditores independentes sobre os relatórios financeiros.” 

(Disponível em: http://www.vale.com/PT/investors/information-market/annual-

reports/20f/20FDocs/Vale%2020-F%202015_p.pdf, acesso em 17/08/2016) 
67 BORGERTH, Vania Maria da Costa. SOX: entendendo a Lei Sarbarnes-Oxley: um caminho para a informação 

transparente. São Paulo: Thompson Learning, 2007, p. 34. 
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na década de 1980 para estudar mecanismos de prevenção de fraudes contábeis e governança68, 

cujas orientações serão analisadas no próximo tópico. 

Em síntese, a SOX abrangeu os principais temas-chave de governança 

corporativa69, cuja observância passou a ser imposta às empresas norte-americanas e às 

estrangeiras que buscam o acesso àquele mercado, passando também a influenciar a legislação 

e as orientações de órgãos reguladores de outros países e a chamar a atenção das empresas para 

iniciativas nesse mesmo sentido, como “Novo Mercado” e dos “Níveis Diferenciados de 

Governança Corporativa”  (Nível 1 e 2)70 criados em 2000 pela Bolsa de Valores de São Paulo 

(BM&FBovespa) e o “Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa”71, elaborado 

pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG) e cuja primeira versão havia sido 

publicada em 1999. No Brasil, por exemplo, a partir da SOX, a CVM editou recomendações 

acerca das boas práticas de governança corporativa72. 

 

3.4.3 Governança corporativa e controle de riscos 

A governança corporativa pode ser compreendida como “um conjunto de 

princípios, propósitos, processos e práticas que rege o sistema de poder e os mecanismos de 

gestão das corporações, buscando a maximização da riqueza dos proprietários e o atendimento 

dos direitos de outras partes interessadas, minimizando oportunismos conflitantes com esse 

fim”, como buscam sintetizar Adriana Andrade e José Paschoal Rossetti73, o que inclui 

estabelecer mecanismos que previnam erros ou manipulações contábeis e que possam também 

detectá-los e corrigi-los tempestivamente. 

São, assim, importantes mecanismos de governança, dentre outros: o fortalecimento 

do Conselho de Administração, a instituição e a correta composição do Conselho Fiscal, do 

                                                           
68 Fonte: http://www.coso.org/aboutus.htm, acesso em 06/10/2016. 
69 “[...] Composto por complexas normas, este novo estatuto legal contém mais de 1.107 artigos, dispostos em 32 

seções em 32 seções, abrangendo praticamente a totalidade dos temas-chave da governança corporativa: 1. 

separação das funções do presidente do Conselho de Administração e do executivo-chefe; 2. composição, 

independência e responsabilidade do Conselho de Administração; 3. transparência das transações envolvendo a 

administração e os principais stakeholders; 4. conflitos de interesse; 5. práticas de auditoria e instituição de 

Comitê de auditoria; 6. Responsabilidade corporativa pelos demonstrativos financeiros; 7. avaliação dos 

controles internos pela administração; 9. riscos financeiros; e 10. proposição e adoção de código de conduta.” 

(ANDRADE, Adriana; e ROSSETTI, José Paschoal. Governança corporativa: fundamentos, desenvolvimento 

e tendências. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 432). 
70 Vide: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/listagem/acoes/segmentos-de-listagem/, acesso em 06/10/2016. 
71 Disponível em: http://www.ibgc.org.br/index.php/publicacoes/codigo-das-melhores-praticas, acesso em 

06/10/2016 
72 Vide COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Recomendações da CVM sobre governança corporativa. 

Rio de Janeiro: CVM, 2002. 
73 ANDRADE, Adriana; e ROSSETTI, José Paschoal. Governança corporativa: fundamentos, desenvolvimento e 

tendências. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 130. 
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Comitê de Auditoria e de outros comitês que possam ajudar a reduzir os incentivos aos conflitos 

de interesses, como o Comitê de Remuneração, a implementação de auditorias interna e 

externas (independentes), de canais de comunicação e denúncias e de órgãos de resolução de 

conflitos, como a Ouvidoria e o Comitê de Governança (que ainda assume papel de 

monitoramento e melhoramento dos mecanismos de governança); mas também a previsão de 

treinamentos e atualizações técnicas constantes dos colaboradores, a elaborações de manuais 

de ética e conduta e o desenho de processos para regulação das atividades, com atribuições de 

responsabilidades claras, e, especialmente, para controle de riscos. 

A governança voltada para a área tributária engloba, por seu turno, ferramentas e 

processos voltados para assegurar o cumprimento da legislação vigente, inclusive no tocante à 

sua tempestividade, o que envolve o monitoramento constante de modificações legislativa, mas 

também o acompanhamento das principais controvérsias e a exploração responsável e lícita de 

sua brechas e incertezas, como pondera Luciana Ibiapina Lira Aguiar em obra dedicada ao 

assunto.74 Estimula-se, assim, uma redução dos custos tributários, mas os riscos são ponderados 

de modo equilibrado e responsável, em respeito ao perfil de risco da empresa, ou sua cultura,  

e sem alterar o seu foco estratégico no negócio. 

O reconhecimento e cumprimento de uma obrigação tributária, portanto, envolve 

uma análise de riscos e incertezas e consequentemente a implementação de mecanismos que 

visem minimizar as chances de erro nessas análises, seja por conta de limitações técnicas 

individuais, seja em virtude de vieses cognitivos (e.g. otimismo ou pessimismo infundado ou 

excessivo), como a “formação de comitês interdepartamentais [...], com pessoas que 

incorporem diferentes perfis, idades, experiências anteriores (background)”75, como 

exemplifica a autora. 

Além desses comitês ou grupos heterogêneos e interdisciplinares, é bastante comum 

a solicitação de pareceres de juristas sobre as inconsistências detectadas e, consequentemente, 

sobre a probabilidade de que estas venham a ser reconhecidas pelo Poder Judiciário, não apenas 

em função da costumeira complexidade da matéria tributária, mas também por conta de suas 

experiências profissionais em litígios. O peso dessas opiniões nas análises pode ser constatado 

não apenas por sua menção expressa no CPC 25, mas também a partir da leitura das notas 

explicativas, que em sua maior parte fazem remissão à “opinião dos assessores jurídicos”, como 

demonstrado em tópico anterior, de modo que estas serão objeto de estudo no próximo capítulo. 

                                                           
74 Cf. AGUIAR, Luciana Ibiapina Lira. Governança corporativa tributária: aspectos essenciais. São Paulo: 

Quartier Latin, 2006, pp. 111-112. 
75 Ibidem, p. 107. 
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A utilização da opinião de especialistas para identificar e avaliar riscos não é, por 

certo, uma particularidade da Contabilidade ou do Direito, encontrando-se prevista também em 

outras áreas de conhecimento, como o gerenciamento de projetos, porém ela se insere nesse 

âmbito como mais uma ferramenta e cujo uso deve ser feito com cautela. O guia PMBOK®, já 

mencionado neste capítulo orienta, por exemplo, que “[a] parcialidade dos especialistas deve 

ser levada em consideração”.76 

A parcialidade, assim compreendida como a possível existência de vieses 

cognitivos, tem maior probabilidade de ocorrer quando as opiniões são emitidas pelos 

advogados que conduzem a causa e consequentemente estão mais envolvidos emocionalmente 

com a tese de defesa. Tais opiniões integram os chamados “relatórios de contingências” que 

são solicitados anualmente pelas auditorias externas (independentes) para análise das provisões 

constituídas e da divulgação de passivos contingentes apontados pelas empresas e que contêm 

dados básicos dos litígios, como valores e histórico, e principalmente as percepções de 

probabilidade de perda ou ganho das ações. Não obstante, mesmo nessa situação a opinião dos 

especialistas tende a prevalecer, até mesmo porque estes conhecem os detalhes do processo e 

da tese adotada. A minimização de possíveis otimismos ou pessimismos excessivos costuma 

ser feita a partir dos debates das classificações de risco nos mencionados comitês ou por meio 

de solicitação de esclarecimentos feitos pela própria empresa ou por seus auditores 

independentes, quando verificada alguma discrepância com casos análogos. 

É certo, assim, que o controle de riscos integra a governança corporativa, sendo 

uma responsabilidade da empresa como um todo, como inclusive ressaltam as orientações do 

COSO e está sintetizado na sua definição de gerenciamento de riscos abaixo transcrita: 

 

O gerenciamento de riscos corporativos é um processo conduzido em uma 

organização pelo conselho de administração, diretoria e demais empregados, aplicado 

no estabelecimento de estratégias, formuladas para identificar em toda a organização 

eventos em potencial, capazes de afetá-la, e administrar os riscos de modo a mantê-

los compatível com o apetite a risco da organização e possibilitar garantia razoável do 

cumprimento dos seus objetivos.77 

 

O gerenciamento de riscos não é uma atividade estanque, mas sim formada por 

várias etapas que se repetem de forma cíclica e que envolvem: (a) planejamento do 

gerenciamento de riscos, com alinhamento do apetite de risco, desenho de processos e 

                                                           
76 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos: guias 

PMBOK®. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 327 
77 COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION. 

Gerenciamento de riscos corporativos: estrutura integrada, p. 4. Disponível em: 

http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary_portuguese.pdf, acesso em 07/10/2016 
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atribuições de responsabilidades; (b) identificação de riscos; (c) avaliação de riscos, com 

priorização em função de suas probabilidades e impactos; (d) planejamento de resposta aos 

riscos de acordo com sua importância, o que abrange mitigá-los ou compartilhá-los com 

terceiros, mas também ignorá-los ou aceitá-los; e (e) o monitoramento e controle, que podem 

resultar na identificação de novos riscos ou na mudança de respostas previstas, por exemplo. 

Essa fórmula é também compartilhada por outros campos do conhecimento, como o 

gerenciamento de projetos aqui mencionado. As orientações do COSO, porém, buscam abordar 

todos os níveis de gestão das empresas e ambos os ambientes em que ela está inserida, interno 

e externo, abrangendo assim quatro principais categorias de objetivos (estratégicos, 

operacionais, comunicacionais e de conformidade). O gerenciamento proposto nesses moldes 

pode ser representado graficamente pela seguinte figura78: 

 

 

Figura 1 - Matriz tridimensional de gerenciamento de riscos (COSO) 

 

Os desenhos dos processos de controle de riscos orientados pelas diretrizes do 

COSO, portanto, penetram e integram vários departamentos e órgãos da empresa e visam dentre 

outras coisas: manter um registro histórico dos resultados dos litígios em que a empresa se 

envolveu, bem como de casos paradigmas, que possam auxiliar na avaliação das incertezas; 

implementar tecnologias e rotinas de arquivamento de documentos e informações que possam 

ser úteis às defesas em litígios tributários e cuja falta ou disponibilização intempestiva aos 

advogados podem aumentar as chances de perda; monitorar situações fáticas que possam gerar 

débitos fiscais inesperados; controlar a seleção de escritórios de advocacia para defender a 

                                                           
78 Extraída da obra anteriormente citada. 
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empresa em seus litígios, de modo a reduzir os riscos de perdas por falhas na prestação dos 

serviços jurídicos; promover a discussão das teses de defesa a serem utilizadas, como 

elucidação de pontos sensíveis, entre outros, como ilustra Luciana Aguiar.79 

Todos esses mecanismos auxiliam na avaliação e minimização das incertezas que, 

por ventura, interfiram nos julgamentos contábeis e, consequentemente, no reconhecimento de 

um passivo, de modo a evitar que estes incidam em erro ou mesmo contenham vieses cognitivos 

relevantes. 

As auditorias interna e externa, bem como as aprovações das demonstrações 

financeiras pelos órgãos competentes das empresas, por fim, constituem um último filtro 

previsto para assegurar a qualidade das informações contábeis fornecidas aos usuários externos. 

 

3.5 Conclusões 

 

As obrigações tributárias somente são reconhecidas como passivo exigível no 

balanço patrimonial se o julgamento contábil evidenciar a ocorrência de um evento passado, a 

existência de uma obrigação presente e, especialmente, a necessidade de sua liquidação, tudo 

isso verificado sob a ótica econômica (essência) e não jurídica (forma). Se recaírem incertezas 

sobre tais pontos, os tributos podem constituir provisão, a ser reconhecida no balanço 

patrimonial mediante maior grau de estimativa que o usual, ou configurar passivo contingente, 

que não é reconhecido nas demonstrações financeiras e consequentemente não impacta o 

resultado. O que diferencia uma provisão de um passivo contingente é a probabilidade de que 

a sua liquidação venha a ser exigida em definitivo ou de perda de um litígio. 

O CPC 25 prevê uma escala qualitativa em três níveis (provável, possível e remota), 

bem como determina que o julgamento contábil busque apurar todas as evidências possíveis, 

valendo-se inclusive da opinião de especialista. A perda provável, assim compreendida como 

aquela alta ou muito alta, impõe o reconhecimento de uma provisão e o fornecimento de maiores 

esclarecimentos em notas explicativas, enquanto a possível exige a mera divulgação de um 

passivo contingente em notas explicativas. O passivo contingente cuja necessidade de 

liquidação seja tida como remota, isto é, baixa ou muito baixa, não precisa, sequer, ser objeto 

de divulgação. 

Não se exige, todavia, que o conteúdo das notas explicativas seja muito detalhado, 

mas apenas que se apresente breve resumo das obrigações e se indique a classificação adotada 

                                                           
79 AGUIAR, Luciana Ibiapina Lira. Governança corporativa tributária: aspectos essenciais. São Paulo: Quartier 

Latin, 2006, p. 125. 
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e em que ela se baseia. Uma análise, por amostragem, das notas explicativas de algumas das 

companhias envolvidas em litígios identificados no primeiro capítulo revela que parece ser 

suficiente apontar que a classificação de risco decorre de julgamento da administração e apoia-

se na opinião de seus assessores jurídicos. 

Para assegurar o acerto dos julgamentos e consequentemente a qualidade das 

informações contábeis, as empresas lançam mão de mecanismos de governança corporativa, 

estabelecendo processos para identificar, avaliar, responder, monitorar e controlar os riscos 

identificados, bem como para detectar possíveis erros contábeis, como as auditorias interna e 

externa. 

Não obstante, as opiniões dos assessores jurídicos ainda possuem grande peso nas 

avaliações das incertezas relacionadas às matérias tributárias e nos prognósticos de perda dos 

litígios, de modo que estas serão mais bem analisadas no próximo capítulo. 
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4 A OPINIÃO DE ESPECIALISTAS E AS DIFICULDADES EM AVALIAR 

INCERTEZAS JURÍDICAS 

 

 

 

4.1 Os componentes das opiniões jurídicas e a certeza do Direito  

 

Como comentado no capítulo anterior, as opiniões jurídicas possuem grande 

relevância nos julgamentos contábeis acerca de riscos e incertezas que envolvem as obrigações, 

principalmente as tributárias, haja vista a especificidade da matéria jurídica e as peculiaridades 

do litígio no Brasil. A sua elaboração, por seu turno, pode ser compreendida como a atividade 

hermenêutica de buscar, com o uso das diversas fontes do Direito,80-81 a solução mais adequada 

de uma determinada situação, orientada pela experiência prática do seu emissor, conforme se 

depreende dos comentários de Elidie Palma Bifano: 

 

O tratamento contábil das contingências tributárias é tema afeto a dois profissionais 

que sempre devem atuar, nesta matéria, em conjunto: o contador e o consultor jurídico 

que tem o patrocínio/orientação do tema tributário junto ao administrador. O contador, 

por razões óbvias, visto ser ele o profissional que se encarrega das demonstrações 

financeiras, e o consultor jurídico por ser o profissional responsável pela condução 

                                                           
80 Na concepção clássica que distingue, fontes formais e fontes materiais, Maria Helena Diniz arrola as seguintes 

fontes ou nascedouros do Direito: 

“As fontes formais podem ser estatais e não estatais. As estatais subdividem-se em legislativas (leis, decretos, 

regulamentos, etc.) e jurisprudenciais (sentenças, precedentes judiciais, súmulas, etc.). Tal divisão foi feita 

tendo-se em vista o predomínio das atividades legiferante e jurisdicional. A isso podemos acrescer as convenções 

internacionais, pelas quais dois ou mais Estados estabelecem um tratado, daí serem fonte formais estatais 

convencionais. 

As não estatais, por sua vez, abrangem o direito consuetudinário (costume jurídico), o direito científico 

(doutrina) e as convenções em geral ou negócios jurídicos. 

[...] 

As fontes materiais ou reais são não só os fatores sociais, que abrangem os históricos, os religiosos, os naturais 

(clima, solo, raça, natureza geográfica do território, constituição anatômica e psicológica do homem, os 

demográficos os higiênicos, os políticos, os econômicos e os morais (honestidade, decoro, decência, fidelidade, 

respeito ao próximo), mas também os valores de cada época (ordem, segurança, paz social, justiça), dos quais 

fluem as normas jurídico-positivas. São elementos que emergem da própria realidade social e dos valores que 

inspiram o ordenamento jurídico. 

O conjunto desses fatores sociais e axiológicos determina a elaboração do direito através de atos dos legisladores, 

magistrados etc.” (DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à Ciência do Direito. 16. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004, pp. 285 e 287) 
81 Miguel Reale, por seu turno, rejeita a concepção de fontes materiais e propõe uma única acepção do termo 

“fontes do direito”, a saber: 

“Por ‘fonte do direito’ designamos os processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam 

com legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa. O direito 

resulta de um complexo de fatores que a Filosofia e a Sociologia estudam, mas se manifesta como ordenação 

vigente e eficaz, através de certas formas, diríamos mesmo de certas fôrmas, ou estruturas normativas, que são 

o processo legislativo, os usos e costumes jurídicos, a atividade jurisprudencial e o ato negocial.” (REALE, 

Miguel, Lições preliminares de direito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 140) 
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jurídica dos negócios sociais. De forma objetiva, cabe a este último profissional dar 

os elementos técnicos que permitirão ao contador fazer ou não fazer o registro 

contábil. Essa orientação técnica é, sem dúvida, a evidência que o CPC 25 busca para 

presumir que é mais provável ou não a saída de recursos, gerando a obrigação de 

registrar ou não uma provisão. Destaque-se, novamente, que a decisão de fazer ou não 

o registro contábil de uma contingência tem importantes reflexos entre os usuários das 

demonstrações financeiras, acarretando importantes responsabilidades para o 

administrador. 

É de praxe que os consultores jurídicos se orientem pelos seguintes referenciais ao 

fazerem suas avaliações de sucesso/adequação das demandas/procedimentos: (i) 

convicção pessoal, baseada no conhecimento/entendimento da matéria; (ii) 

jurisprudência dos tribunais que sobre o tema se formou ou se vem formando; (iii) 

opinião da comunidade dos advogados e (iv) doutrina. A lista de referenciais aqui 

propostos obedeceu a gradação de importância que a nosso ver, no cenário brasileiro 

deve ser rigorosamente observada.82 

 

A principal etapa desse processo opinativo, portanto, consiste na abstração da 

norma jurídica, assim compreendida, em seu sentido kelseniano, como “um juízo ou proposição 

hipotética, na qual se prevê um fato (F) ao qual se liga uma consequência (C)”83, a partir do 

texto legislativo. Em matéria tributária, isso corresponde a compreender os aspectos da hipótese 

de incidência, que podem estar explícitos ou implícitos, agregados ou dispersos, num ou mais 

textos legais, como esclarece Geraldo Ataliba.84 

Verifica-se, também, a validade da norma depreendida, o que remete às disposições 

constitucionais, seja em matéria de competência, seja em relação às limitações constitucionais 

ao poder de tributar, como a observância da estrita legalidade, da vedação à retroatividade, dos 

critérios de anterioridade, da isonomia e da vedação ao confisco, entre outros, mas também a 

outras questões de ordem infraconstitucional, como a análise de conformidade de eventual 

regulamentação da lei (em sentido estrito) com o conteúdo desta ou mesmo a resolução de 

aparentes conflitos positivos. 

Observe-se, nesse tocante, que as incertezas inerentes à tributação dos lucros no 

exterior abrangiam (e ainda abrangem) vários dos aspectos aqui mencionados, como: (a) uma 

possível inovação legislativa da Instrução Normativa (IN) n. 213, de 07 de outubro de 2002, da 

Secretaria da Receita Federal (SRF), em face do art. 74 da MP n. 2.158-35/2001, ao impor a 

                                                           
82 BIFANO, Elidie Palma. Os critérios de avaliação de risco em matéria tributária e o empresário diligente. 

Revista Atualidades Tributária, trabalhista, previdenciária e comércio exterior, v. 24, 2015, p. 105. 
83 REALE, Miguel, Lições preliminares de direito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 93. 
84 “28.1 Hipótese de incidência é a descrição legislativa (necessariamente hipotética) de um fato a cuja ocorrência 

in concretu a lei atribui a força jurídica de determinar o nascimento de uma obrigação tributária. 

28.2 Pois esta categoria ou protótipo (hipótese de incidência) se apresenta sob variados aspectos, cuja reunião 

lhe dá entidade. Tais aspectos não vêm necessariamente arrolados de forma explícita e integrada na lei. Pode 

haver – e tal é o caso mais raro – uma lei que os enumere e especifique a todos, mas, normalmente, os aspectos 

integrativos da hipótese de incidência estão esparsos na lei, ou em diversas leis, sendo que muitos são implícitos 

no sistema jurídico. Esta multiplicidade de aspectos não prejudica, como visto, o caráter unitário e indivisível 

da hipótese de incidência. Percebe-o o jurista, utilizando o instrumental da ciência do direito.” (ATALIBA, 

Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 76) 
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aplicação do Método de Equivalência Patrimonial (MEP); (b) a retroatividade do parágrafo 

único do mesmo art. 74 e consequentemente a sua inconstitucionalidade; (c) a elucidação do 

objeto tributável previsto na lei e da sua validade em face das previsões contidas na Constituição 

Federal; (d) o seu conflito ou não com os tratados internacionais para evitar a dupla tributação, 

firmados pelo Brasil; e, (e) se válida a aplicação do MEP, a extensão da base de cálculo do 

tributo (aspecto quantitativo)85. 

As opiniões jurídicas, portanto, retratam uma interpretação possível do Direito86, 

de modo que sua emissão apresenta, além das complexidades práticas, diversas dificuldades e 

restrições de cunho hermenêutico, como a necessidade de lidar e dar concretude a conceitos 

abstratos e equilibrar valores e princípios que orientam o ordenamento, o que apresenta um 

forte contingente de subjetivismo. 

Em outras palavras e sem adentrar à discussão filosófica sobre objetividade e 

interpretação, pode-se afirmar que as opiniões jurídicas refletem a visão do Direito percebida 

por seu emissor a partir do seu referencial técnico-teórico, valorativo e também prático. A 

influência das experiências e convicções pessoais nesse tipo de análise são, inclusive, apontadas 

por José Rodrigo Rodriguez para retratar a forma de pensar o Direito no Brasil, conforme se 

depreende do seguinte excerto: 

 

                                                           
85 “O centro de convergência do direito subjetivo, de que é titular o sujeito ativo, e o dever jurídico cometido ao 

sujeito passivo, é um valor patrimonial, expresso em dinheiro, no caso de obrigações tributárias. Este, o sainete 

próprio da categoria obrigacional, em confronto com as demais relações jurídicas, cujo objeto não é dimensível 

em proporções econômicas. 

Pois bem. O grupo de notícias informativas que o intérprete obtém da leitura atenta dos textos legais, e que lhe 

faz possível precisar, com segurança, a exata quantia devida a título de tributo, é aquilo que chamamos de critério 

quantitativo do consequente das normas tributárias. Há de vir sempre explícito pela conjugação de duas 

entidades: a base de cálculo e alíquota, e sua pesquisa esperta [sic] inusitado interesse, posto que é de suma 

relevância para desvendar peculiaridades ínsitas à natureza do gravame.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso 

de direito tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 316-317) 
86 “A interpretação jurídica apresenta duas dimensões diferentes: a relação entre os textos jurídicos e os seus 

significados e a derivação das consequências normativas das normas jurídicas. Para evitar ambiguidades, 

denominaremos a primeira dessas duas dimensões do processo de interpretação jurídica de identificação do 

direito e a segunda de sistematização do direito. De acordo com uma perspectiva bem conhecida, as normas são 

o significado de sentenças normativas (i. e., textos jurídicos) e os teóricos do direito interpretam essas sentenças 

normativas de modo a identificar as normas que elas expressam. Assim, um dos principais problemas 

interpretativos é de determinar a conexão semântica entre um texto jurídico T formalmente promulgado 

(enacted) e o conjunto de seus possíveis significados S1, S1... Sn. O objeto desse processo de interpretação é 

um texto jurídico e o seu resultado é uma norma. Em outras palavras, não existe uma interpretação de normas; 

nós interpretamos textos para identificar normas. A sistematização, ao contrário, se refere às normas jurídicas e 

suas consequências lógicas. Um sistema jurídico é mais do que um conjunto de normas explicitamente 

promulgadas na medida em que as consequências decorrentes dessas normas são normalmente consideradas 

como leis válidas. Portanto, o problema interpretativo aqui consiste em determinar as consequências lógicas das 

normas jurídicas, isto é, o de tornar explícito um conjunto de leis implícitas que estão ‘escondidas’ no conteúdo  

conceitual de um determinado sistema jurídico.” (NAVARRO, Pablo E.; e RODRIGUES, Jorge L. Interpretação 

jurídica e a sistematização do direito. In: MACEDO JR., Ronaldo Porto; e BARBIERI, Catarina Helena Cortada 

[org.]. Direito e interpretação: racionalidades e instituições. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 63) 
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Para adiantar a exposição, esses capítulos afirmam que, em geral, os juristas 

brasileiros agem de maneira personalista ao decidir casos concretos e têm a tendência 

de naturalizar seus conceitos ao refletir sobre o direito em abstrato. Esses dois 

elementos ajudam a compor o que Marcos Nobre chamou de “lógica do parecer”, 

modo de pensar e de intervenção intelectual e profissional dominante em nosso 

pensamento jurídico (Nobre, 2003), e permitem repensar o sentido da ordem jurídica 

brasileira como um todo.87 

 

Marcos Nobre, por seu turno, mencionado no trecho anteriormente transcrito, ao 

discorrer sobre a forma-padrão de argumentação usualmente utilizada em Direito, o “modelo 

do parecer”, chama a atenção para a falsa noção de neutralidade que ela passa: 

 

O advogado (ou o estagiário ou estudante de direito) faz uma sistematização da 

doutrina, jurisprudência e legislação existentes e seleciona, segundo a estratégia 

advocatícia definida, os argumentos que possam ser mais úteis à construção da tese 

jurídica (ou à elaboração de um contrato complexo) para uma possível solução do 

caso (ou para tomar efetiva e o mais segura possível a realização de um negócio). 

Quando se trata de um parecer, tem-se à primeira vista a impressão de que essa lógica 

advocatícia estaria afastada, o que garantiria então a sua autonomia acadêmica em 

relação ao exercício profissional direto. No caso do parecer, o jurista se posiciona 

como defensor de uma tese “sem interesse ou qualquer influência” da estratégia 

advocatícia definida. Assim, a escolha dos argumentos constantes da doutrina e da 

jurisprudência, combinada com a interpretação da legislação, seria feita, por assim 

dizer, “por convicção”. Ocorre que, mesmo concedendo-se que o animus seja diverso, 

a lógica que preside a construção da peça é a mesma. O parecer recolhe o material 

jurisprudencial e doutrinário e os devidos títulos legais unicamente em função da tese 

a ser defendida: não recolhe todo o material disponível, mas tão-só a porção dele que 

vem ao encontro da tese a ser defendida. O parecer não procura, no conjunto do 

material disponível, um padrão de racionalidade e inteligibilidade para, só então, 

formular uma tese explicativa, o que seria talvez o padrão e o objetivo de uma 

investigação acadêmica no âmbito do direito. Dessa forma, no caso paradigmático e 

modelar do parecer, a resposta vem de antemão: está posta previamente à 

investigação.88 

 

Trazidas tais ponderações para análise de riscos e incertezas, pode-se afirmar que a 

percepção do advogado será sempre orientada, em menor e maior grau, não apenas pelo 

histórico de suas experiências profissionais e possível envolvimento emocional com a tese 

defendida nas cortes, mas também pelas suas próprias convicções do Direito. Dentre essas 

convicções deve identificar quais as que exprimem ou conferem certeza ao formalismo por ele 

defendido, este aqui compreendido na concepção dada por José Rodrigo Rodriguez e abaixo 

transcrita: 

 

Assim para os fins deste texto, formalismo irá significar: 

                                                           
87 RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes?: para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2103, p. 14. 
88 NOBRE, Marcos. Apontamentos sobre a pesquisa em direito no Brasil. Cadernos Direito FGV, n. 1, 19 p., São 

Paulo: FGV Direito Rio, 2004, pp. 10-11. 
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a) A visão do direito que coloca em seu centro a aplicação mecânica do direito 

positivo. Entenda-se “mecânica” como a aplicação por meio de raciocínios lógico-

formais, ou seja, por meio da subsunção do caso concreto à norma abstrata. Desta 

forma, um formalista é aquele que vê o direito como caracterizado pela aplicação das 

regras por subsunção. Para identificar melhor esta posição, irei chama-lo de legalismo. 

b) Chamaremos também de formalista a visão do direito que pensa suas categorias 

como dotadas de verdade transcendente ao direito positivo, seja em função de seu 

enraizamento e origem histórica; seja em razão de seu valor lógico ou racional. Este 

modo de ser formalista implica a naturalização das categorias dogmáticas e será 

chamado de absolutismo conceitual. 

[...] Assim, um absolutista conceitual, jurista formalista muito comum no Brasil, pode 

afirmar, sem nenhum problema, que uma nova lei ou uma decisão judicial são 

contrárias ao direito, por desrespeitarem a verdade transcendente de categorias 

dogmáticas absolutizadas. Um legalista nunca admitiria uma posição como esta. Ele 

entende que as leis devem ser respeitadas acima de tudo e isso significa aplicá-las 

literalmente.89 

 

Em nossa comunidade jurídica, como inclusive detecta o autor supracitado, é 

bastante comum o absolutismo conceitual, que pode ser verificado, por exemplo, nos 

ensinamentos de Roque Antonio Carrazza90 e que acaba sendo estimulado também pelo art. 110 

do Código Tributário Nacional (CTN)91. Esse tipo de abordagem, por seu turno, pode ser 

verificado nas discussões que se instauraram sobre o conceito de renda ou, mais 

especificamente, sobre o significado das expressões “disponibilidade econômica ou jurídica” 

contidas no caput art. 43 do CTN e o alcance do seu § 2º, o que se mostrava relevante na 

discussão sobre tributação de lucros no exterior92, e possivelmente impactou a avaliação da 

                                                           
89 RODRIGUEZ, José Rodrigo. Como decidem as cortes?: para uma crítica do direito (brasileiro). Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2103, pp. 119-120. 
90 “A Constituição, ao discriminar as competências tributárias, estabeleceu – ainda que, por vezes, de modo 

implícito e com certa margem de liberdade para o legislador – a norma-padrão de incidência (o arquétipo, a 

regra-matriz) de cada exação. Noutros termos, ela apontou a hipótese de incidência possível, o sujeito ativo 

possível, o sujeito passivo possível, a base de cálculo possível e a alíquota possível, das várias espécies e 

subespécies de tributos. Em síntese, o legislador, ao exercitar a competência tributária, deverá ser fiel à norma-

padrão de incidência do tributo, pré-traçada na Constituição. O legislador (federal, estadual, municipal ou do 

Distrito Federal), enquanto cria o tributo, não pode fugir deste arquétipo constitucional.” (CARRAZZA, Roque 

Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2015, pp. 606-609) 
91 “Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas 

de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos 

Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências 

tributárias.” 
92 “Tenha-se desde já presente que o § 2º do art. 43 do CTN, ao dispor sobre as receitas ou rendimentos oriundos 

do exterior, manteve-se fiel ao conceito constitucional de renda, não abandonando o requisito da disponibilidade 

para fins de incidência do imposto constante do caput do art. 43, pelo que também a renda de origem externa, 

tal como a renda de origem interna, é apenas tributável quando da aquisição de disponibilidade econômica ou 

jurídica. 

O § 2º do art. 43 limita-se, na verdade, a permitir à lei ordinária que estabeleça as ‘condições’ e o ‘momento’ 

em que se dará a disponibilidade. 

Não temos dúvidas de que a lei ordinária (art. 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/01) teria obedecido 

rigorosamente ao referido novo § 2º se se tem limitado a estabelecer as ‘condições’ e o ‘momento’ em que se dá 

a disponibilização de lucros no exterior. 

[...] 
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probabilidade de perda feita pela Vale no início do seu processo (remota, como indicado no 

capítulo anterior). 

A principal questão, porém, é que, embora essa percepção “formalista” do Direito 

lhe confira uma certeza, esta é precária, uma vez que pressupõe que a mesma interpretação é 

partilhada pelos demais operadores do Direito, o que nem sempre é verdade e também não se 

pode assegurar em virtude do grau de abstração dos conceitos utilizados. Os julgadores 

simplesmente podem seguir outras correntes dogmáticas ou mesmo abstrair outras “verdades 

transcendentes” do texto legal, como revela a discussão sobre a extensão do direito à 

apropriação de créditos de PIS/COFINS e o conceito de insumo, relatada no primeiro capítulo. 

O mesmo se verifica nas demandas que discutem a abrangência do conceito de remuneração 

para efeitos de incidência de contribuições previdenciárias e cujo conteúdo será, ao que tudo 

indica, buscado pelo STF a despeito da Constituição Federal, em seu art. 195, não o explicitar. 

É certo que o melhor seria que as soluções jurídicas ou as avaliações de riscos e 

incertezas pudessem ser depreendidas a partir da jurisprudência, porém as peculiaridades do 

sistema judicial brasileiro apontadas no primeiro capítulo restringem a sua utilização para esse 

fim. Como ali apontado, as decisões proferidas pelos tribunais, em regra, não são proferidas 

com o rigor argumentativo necessário para que sejam consideradas efetivamente precedentes93 

e não há o costume de respeito às decisões pretéritas, mesmo aquelas proferidas pela mesma 

corte, como revela o caso dos créditos de IPI, também relatado no primeiro capítulo. 

Outro ponto importante é que raramente há um julgado que permita elucidar a 

melhor ou mais provável solução de uma questão controversa: a jurisprudência sobre 

determinando assunto vai se formando à medida que discussões nascem sobre o ou ao redor do 

tema, logo durante o curso do processo de exame dessa massa de contencioso pelos tribunais. 

Essa solução pode demorar longos anos até que se consolide em última instância, de modo que 

                                                           
Todavia, o art. 74 da Medida Provisória nº 2.158-35/01 extrapolou o permissivo da lei complementar, eis que 

considerou disponibilizados por ficção legal lucros que, na verdade, disponibilizados não são.” (XAVIER, 

Alberto. Direito tributário internacional do Brasil. 7, ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 402) 
93 “Havendo um significado ‘amplo’ para o termo precedente judicial, é de se supor existir, também um ‘estrito’. 

Sim e não. Na verdade, acredito que o significado do termo precedente judicial, no atual estágio do nosso 

ordenamento jurídico e da nossa prática judiciária, não tenha como ir além da sua acepção ampla. Precedente 

judicial, como disse, é normalmente empregado para designar qualquer decisão prévia possivelmente relevante 

para influenciar no julgamento de um caso posterior. 

Isso, porém, não nos impede de conjecturar a respeito de uma acepção ‘estrita’ para o termo precedente judicial. 

Sim, porque cada vez mais essa expressão tem sido empregada entre nós para designar algo além de uma mera 

decisão potencialmente persuasiva. Na prática, pelo termo precedente busca-se também designar um 

pronunciamento judicial, que por sua autoridade e consistência, deveria ser adotado por outros juízes como 

padrão para a decisão de casos semelhantes.” (SANTOS, Evaristo Aragão. Em torno do conceito e da formação 

do precedente judicial. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Direito jurisprudencial. São Paulo: Ed. Revista 

dos Tribunais, 2012, p. 145). 
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as decisões proferidas em casos análogos antes ou durante os litígios são, na realidade, meros 

indicativos de aceitabilidade de determinada interpretação por outros aplicadores do Direito, os 

juízes, que na maior parte das vezes têm experiências profissionais e mesmo qualificações 

técnicas muito distintas dos advogados. Em outras palavras, tais decisões podem ser 

compreendidas mais como um redutor dos vieses das opiniões dos assessores jurídicos das 

empresas do que propriamente um indicativo de risco, salvo quando revelem elementos que 

foram inicialmente ignorados pelos advogados em sua análise inicial. 

Outro importante redutor de vieses é a opinião da comunidade de advogados. 

Diferentemente, porém, das orientações dadas pelo CPC em matéria contábil, essa opinião não 

é produto de deliberação por um colegiado de especialistas, mas um senso comum que se vai 

construindo por meio de publicações científicas, congressos, debates, entre outros, não 

delimitando, como na seara contábil, os espaços em que o subjetivismo é exercido94. Quando 

muito, uma enorme discrepância entre a opinião individual e o senso comum pode ser um 

indício de erro de premissas ou vícios técnicos, a exigir uma revisão ou uma reafirmação da 

opinião primitiva, ou seja, a aumentar a preocupação e o rigor argumentativo de quem opina. 

Para evitar tais erros e vícios técnicos, as empresas usualmente recorrem a práticas de 

governança, como a seleção dos melhores especialistas ou dos escritórios mais conceituados, 

especialmente em grandes litígios tributários, mas também à contratação de dois ou mais 

pareceres de profissionais distintos, além de suas discussões internamente. 

Observe-se, nesse tocante, que a prevenção nessa hipótese é a melhor opção, haja 

vista que as opiniões jurídicas são apenas uma das ferramentas disponíveis para esclarecer as 

incertezas que cercam uma determinada obrigação, como revela o CPC 25 ao tratá-las como 

“evidências”. A responsabilidade pelo correto registro contábil é do contador e do 

administrador, em última análise, como apontado no segundo capítulo, não sendo esta atribuída 

ao advogado, ainda que estes utilizem expressões comuns à seara contábil, como “provável”, 

“possível” e “remoto”, para se fazerem melhor compreendidos pelos destinatários de suas 

opiniões.  

De todo modo, a existência de vieses ou simplesmente o fato das opiniões jurídicas 

refletirem a experiência profissional dos seus emissores não invalida as suas conclusões ou as 

tornam imprestáveis para efeitos de avaliação de riscos e incertezas. Em verdade, isso é inerente 

a toda e qualquer opinião de especialista, como revela a doutrina especializada em 

gerenciamento de projetos: 

                                                           
94 Vide considerações sobre subjetivismo responsável no capítulo anterior 



67 
 

 

 

Determinar a probabilidade e o impacto pode ser muito complexo, e uma técnica 

muito usada é o julgamento de um especialista. Em termos mais claros, pedimos a um 

especialista para julgar qual é a probabilidade e qual é o impacto. É verdade que tal 

julgamento é baseado em experiências passadas, mas devemos ter em mente que não 

há garantia de que ele gere uma estimativa realmente confiável (Cooke e Grossens, 

2008).95 

 

De fato, o próprio guia PMBOK® orienta, em seu capítulo sobre gestão de riscos, 

que “[a] parcialidade dos especialistas deve ser levada em consideração”96, como já apontado 

no capítulo anterior. A eventual parcialidade ou viés de uma opinião especializada não é, assim, 

um defeito, mas uma característica desse tipo de ferramenta; como a ausência de garantias que 

uma previsão irá se concretizar é inerente ao exercício de prever o futuro, mesmo quando se 

lança mão de abordagens estatísticas, como aponta Nassim Nicholas Taleb em “A lógica do 

cisne negro: o impacto do altamente improvável”97. 

Não se pode ignorar ainda que a própria noção de certeza em Direito vem sendo 

alterada a partir, principalmente, das considerações de Niklas Luhmann, como aponta 

Guilherme Leite Gonçalves na obra “Direito entre certeza e incerteza: horizontes críticos para 

a teoria dos sistemas”: 

 

As teorias da certeza do direito estão amparadas por diversas teorias da justiça que 

buscam conferir ao direito função de segurança, estabilização ou transformações das 

relações sociais. Baseiam-se na noção de tempo como um evento linear que possibilita 

chegar de um ponto do passado à certeza planejada – ou melhor, prevista – no futuro. 

Pretende-se demonstrar que essa concepção tradicional não serve para compreender o 

                                                           
95 CIERCO, Agliberto Alves [et. al.]. Gestão de projetos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015, p. 105. 
96 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos: guias 

PMBOK®. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 327 
97 Esse estudioso das ciências das incertezas pondera que muitas vezes são ignorados eventos altamente 

impactantes e que, após ocorridos, são compreendidos como óbvios, os quais denominou “cisnes negros” por 

conta da seguinte anedota: 

“Antes da descoberta da Austrália, as pessoas do Antigo Mundo estavam convencidas de que todos os cisnes 

eram brancos. Esta era uma crença inquestionável por ser absolutamente confirmada por evidências empíricas. 

Deparar-se com o primeiro cisne negro pode ter sido uma surpresa interessante para alguns ornitólogos (e outras 

pessoas extremamente preocupadas com a coloração dos pássaros), mas não é aí que está a importância dessa 

história. Ela simplesmente ilustra uma limitação severa no aprendizado por meio de observações ou experiências 

e a fragilidade de nosso conhecimento. Uma única observação pode invalidar uma afirmação originada pela 

existência de milhões de cisnes brancos. Tudo que se precisa é de um único pássaro negro (que também, pelo 

que sei, é muito feio).” (TALEB, Nassim Nicholas. A lógica do cisne negro: o impacto do altamente improvável. 

8. ed. Rio de Janeiro: BestBusiness, 2014, p. 15) 

Tece, assim, a crítica de que as estatísticas não são mais do que um “palpite” fundamentado em informações 

históricas e que se apoia na premissa de que o que ocorreu no passado também ocorrerá no futuro e, 

consequentemente, possuem valor preditivo bastante limitado: 

“A incapacidade de se fazer previsões em ambientes sujeitos ao Cisne Negro, aliada à ausência geral de 

consciência dessa condição, significa que certos profissionais, apesar de acreditarem ser experts, na verdade não 

o são. Com base em registro empírico, eles não sabem mais sobre a própria área de estudos do que a população 

em geral, mas são muito melhores em narrar – ou, ainda pior, em impressionar com modelos matemáticos 

complicados. Eles também são mais inclinados a usar gravatas.” (ibidem, p. 19). 
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papel social da incerteza e da certeza jurídicas. Para tanto, é necessário [sic] uma 

premissa teórica capaz de redescrever a sociedade e o direito a partir de noções como 

contingência, complexidade e abertura ao futuro. A ruptura com essa percepção de 

tempo como linearidade é oferecida pela teoria dos sistemas sociais de Luhmann. 

O maior problema das promessas políticas das teorias da certeza do direito é que elas 

não se deparam com os limites operativos do objeto de suas esperanças (o sistema 

jurídico), levando-se ao risco de se tornarem meras manifestações ideológicas. [...].98 

 

Em síntese, sem pretender aprofundar o tema, mas apenas esclarecer esse ponto de 

vista, Gonçalves expõe que a evolução da sociedade medieval, com baixo grau de complexidade 

estrutural, para uma sociedade moderna e mais complexa, resultou na perda do referencial de 

certeza do Direito, que se pautava na “ideia de estar moralmente subordinado a uma autoridade 

e a leis divinas” (certeza metafísica). A incerteza, entretanto, não foi aceita, uma vez que 

resultaria na perda de sentido de princípios como segurança, previsibilidade e orientação, 

“considerados existenciais para o homem”, o que resultou na escolha de outro referencial de 

certeza do Direito, a razão. “O racionalismo buscou estabelecer um ‘caminho certo’, um método 

verdadeiro, um centro de certeza que conduzisse variados pontos de vista a uma única direção”, 

o que exigia que se delimitasse uma racionalidade igual para todos os homens, de onde se 

pudesse extrair “leis universais, absolutas e imutáveis”. Repetiu-se, assim, a mesma forma 

medieval, porém sob outro ponto de vista, o que não era compatível com as novas estruturas e 

complexidades sociais, ou seja, “continuou a produzir possibilidades imprevisíveis e 

contingentes”. A fragilidade da razão como centro de certeza passou a ser evidenciada, por seu 

turno, a partir das ciências naturais, como as pesquisas de Heisenberg, em que se “constatou 

que para ver os elétrons era preciso iluminá-los, o que os desviava de seu curso normal, 

alterando sua velocidade e posição”, o que demonstrou que a “realidade não poderia ser captada 

objetivamente, pois interagia com o próprio observador”, enfraquecendo-se assim os 

fundamentos de certeza do racionalismo. Passou-se a perceber, em outras palavras, que “não 

existe um observador universal, mas múltiplos focos de observação, que se diferenciam por 

conservarem experiências internas subjetivas próprias”, o que confronta a ideia de razão como 

centro de certeza no Direito, uma vez que “[e]sta pressupõe que todos os sujeitos observem, 

por meio de uma única razão o mesmo mundo". Luhmann, por seu turno, ao transpor essas 

concepções para as ciências sociais, propôs que o Direito é um sistema que possui um código 

próprio que o distingue dos demais (lícito e ilícito) e que prevê mecanismos próprios para sua 

aplicação, mostrando-se assim fechado operativamente, mas que interage constantemente com 

outros sistemas sociais, sendo nesse ponto aberto cognitivamente. 

                                                           
98 GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre certeza e incerteza: horizontes críticos para a teoria dos 

sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 20-21 
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Com base nessas e noutras colocações, Gonçalves concluiu que “o direito moderno 

é uma esfera que, ao mesmo tempo, produz e reprime a incerteza”, em que “operações incertas 

ativam formas certas abstratas que se abrem para novas incertezas”, o que, em sua tradução 

livre de Luhmann, pode ser assim sintetizado: “Cada comunicação sobre o direito conduz à 

insegurança, e a consulta ao advogado ou ao juiz oferece segurança apenas de forma 

condicionada, nunca definitiva”. 

No que diz respeito à abertura do Direito a outros sistemas, a gerar insegurança 

momentânea, esta pode ser verificada na prática, por exemplo, da adoção do “propósito 

negocial”, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em julgamentos sobre a 

licitude ou ilicitude de reestruturações societárias,  instituto esse cuja origem norte-americana 

dificulta a sua compreensão e a sua integração ao sistema jurídico brasileiro, como apontou a 

obra “Planejamento Tributário e o ‘Propósito Negocial’”, coordenada por Luis Eduardo 

Schoueri99. Outro exemplo, porém já solucionado pelos próprios mecanismos previstos pelo 

Direito, em especial as decisões judiciais, é o conceito de faturamento para efeitos de incidência 

de PIS/COFINS cumulativo.100 E, por fim, pode-se ainda ilustrar a questão com a discussão 

sobre o ágio interno e seus efeitos fiscais, ocorrida no CARF e que se apoiava, de um lado, em 

compreensões contábeis desse fenômeno.101 Note-se, neste último ponto, que a solução dada 

pelo Direito foi a promulgação de lei vedando a dedutibilidade do ágio interno102, porém esta 

não elimina completamente as incertezas, seja no tocante às situações passadas, seja em função 

da possibilidade de discussão desse novo comando legal em juízo, mas sim aumenta a sua 

complexidade pela criação de uma exceção. 

Não se pode, desse modo, exigir que as opiniões jurídicas sejam dotadas de uma 

objetividade e certeza que sequer existem no Direito, como algo estático e imutável. O que se 

pode esperar dessas opiniões é apenas um ponto de vista do Direito, dentre os vários possíveis, 

influenciado, por certo, pelo próprio observador. É inerente dessa percepção, por seu turno, a 

                                                           
99 Nesse trabalho, mapearam-se decisões do antigo Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (CARF), proferidas entre 2002 e 2008 sobre a matéria, chegando-se a um total de 74 acórdãos. 

Em seguida, analisaram-se pormenorizadamente os fundamentos dessas decisões em busca de critérios comuns, 

concluindo-se pela impossibilidade de extrair elementos objetivos que pudessem ser utilizados pelos 

contribuintes para conferir ou demonstrar o propósito negocial de suas reestruturações. A pesquisa revelou, em 

verdade, uma confusão na aplicação de institutos de direito privado que não guardam propriamente relação com 

a questão do propósito negocial e uma aplicação discricionária, arbitrária e inclusive contraditória desse conceito 

importado do direito norte-americano. 
100 Vide julgamento dos RE 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG pelo STF, em 09/11/2005. 
101 Um dos principais apoios apontados pelas autoridades fiscais para lavratura dos autos de infração nessa matéria 

era o parecer do Prof. Eliseu Martins, que sustentava a impossibilidade técnica de geração de ágio de acordo 

com normas contábeis. 
102 Vide arts. 21, 35 e 36 da Lei n. 12.973/2014. 
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sua temporariedade e o fato dela conferir num determinado âmbito uma segurança precária ou 

uma expectativa normativa, que poderá ser confirmada materialmente ou não. A única certeza 

que se tem é que a decisão judicial será dada entre um dos pontos extremos do código binário 

do Direito (lícito e ilício), não sendo possível determinar em que ponto exato isso se dará. 

Essa impossibilidade de efetivamente dizer o resultado é o que, inclusive, se agrega 

à ausência de responsabilidade legal do advogado pelas classificações de risco adotadas pela 

empresa, para resguardá-lo contra eventuais demandas que busquem responsabilizá-lo, por 

exemplo, pela desistência de uma causa versando sobre um determinado assunto que, 

posteriormente, foi consolidado em favor dos contribuintes, com base na “teoria da perda da 

chance”103. Esta última exige que, além da comprovação da culpa (e.g. imperícia, desídia), a 

comprovação do “dano”, ou melhor, da oportunidade perdida, o que não é possível afirmar que 

existia no momento em que a sua opinião foi exarada. Não há uma única solução possível e a 

opinião do advogado apenas retrata aquela que ele compreende a mais adequada para o caso, 

dentro que é possível saber no momento e com base em suas próprias convicções. 

Em síntese, a opinião dos advogados parte do pressuposto que sua interpretação é 

a melhor possível da matéria jurídica em análise e vai sendo dosada a partir da opinião de outros 

advogados e de juízes em casos análogos, apoiando-se, desse modo, a probabilidade de perda 

                                                           
103 Para melhor compreensão da teoria e sua aplicação prática, especialmente na área jurídica, leia-se a seguinte 

ementa: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOCACIA. PERDA DO PRAZO PARA CONTESTAR. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FORMULADA PELO CLIENTE EM FACE DO PATRONO. 

PREJUÍZO MATERIAL PLENAMENTE INDIVIDUALIZADO NA INICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA 

DA PERDA DE UMA CHANCE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA 

PETITA RECONHECIDO. 

1. A teoria da perda de uma chance (perte d'une chance) visa à responsabilização do agente causador não de um 

dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro, precisamente a 

perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o 

ato ilícito praticado. Nesse passo, a perda de uma chance – desde que essa seja razoável, séria e real, e não 

somente fluida ou hipotética - é considerada uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que, ao 

perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato 

ilícito de terceiro. 

2. Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante 

do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda 

de uma chance" devem ser solucionadas a partir de uma detida análise acerca das reais possibilidades de êxito 

do processo, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico. Vale dizer, não é o só fato de o advogado 

ter perdido o prazo para a contestação, como no caso em apreço, ou para a interposição de recursos, que enseja 

sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance. É absolutamente necessária 

a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa. 

3. Assim, a pretensão à indenização por danos materiais individualizados e bem definidos na inicial, possui 

causa de pedir totalmente diversa daquela admitida no acórdão recorrido, de modo que há julgamento extra 

petita se o autor deduz pedido certo de indenização por danos materiais absolutamente identificados na inicial 

e o acórdão, com base na teoria da "perda de uma chance", condena o réu ao pagamento de indenização por 

danos morais. 

4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ. 4ª T. REsp 1.190.180/RS. Rel. Min. LUIS FELIPE 

SALOMÃO. DJe 22 nov. 2010) 
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ou ganho, nessas duas percepções: “o que eu acho” e “o que os outros acham ou acharam, com 

base no que eu consigo perceber”. Note-se que esta última percepção não se projeta exatamente 

para o futuro (“o que os outros acharão”), ou seja, não busca determinar o futuro, haja vista sua 

característica indeterminável, como pondera Raffaele De Giorgi104 em prefácio à obra de 

Gonçalves, mas apenas evidenciar as expectativas de que o mesmo comportamento 

hermenêutico verificado ou verificável no presente repita-se no futuro. 

A opinião de especialistas, portanto, certamente não é a mais precisa ferramenta 

para se avaliar riscos e incertezas e estimar as probabilidades de suas ocorrências e impactos, 

mas diante das próprias peculiaridades do Direito ainda se mostra o melhor mecanismo 

disponível, de modo que não surpreende que ela seja indicada nas notas explicativas das 

provisões e dos passivos contingentes, como apontado no capítulo anterior. 

A atividade do advogado, porém, não se limita às matérias teóricas do Direito, 

sendo ele chamado também a opinar sobre a ocorrência de determinados fatos e sua 

conformação à norma jurídica, especialmente em litígios que envolvem lançamentos de ofício, 

o que se distingue da interpretação jurídica e se apoia ainda mais nas experiências pessoais. Em 

síntese, esse tipo de opinião diz respeito à compreensão das provas e a sua conexão lógica em 

determinado sentido, o que torna a opinião ainda mais subjetiva, porquanto esta se confunde 

com externar convencimento ou não. Um advogado, por exemplo, que não tenha familiaridade 

com os documentos contábeis ou com a instrumentalização do direito tributário (obrigações 

acessórias), ou seja, cuja formação seja mais teórica que prática, pode ter dificuldades de 

abstrair ou compreender o seu conteúdo. Do mesmo modo aquele que não está familiarizado 

com a prática comercial de um determinado segmento ou mesmo com as rotinas internas de 

uma empresa, retratadas nos documentos a ele apresentados, pode não compreender suficiente 

ou corretamente os fatos ocorridos ou mesmo ter a falsa percepção de sua ocorrência. 

                                                           
104 “O futuro é um tempo que não pode ser determinado. Se fosse determinável, seria também observável. Mas a 

determinação do futuro é o presente, um futuro que se tornou presente e que, portanto, não é mais futuro. Por 

outro lado, poder-se-ia dizer que, quando se coloca o dever ser no futuro, não se está a referir a um futuro que, 

obviamente sendo um entre outros possíveis, é o futuro, sem ulterior qualificação. O futuro no qual se coloca o 

dever ser do dever ser é o futuro presente, isto é, aquele futuro que se abre e fecha com a ação. Cada ação reativa 

tal futuro que, por sua vez, é o presente de cada ação. Mas a ação, como todas as ações, produz-se somente no 

presente. Não se pode agir no futuro. Age-se sempre e apenas no presente. Desse modo, poder-se-ia pensar que 

a questão do dever ser se solucionaria por si só: o presente pode ser observado, pois é o tempo que existe, aquele 

cuja posição torna-o observável. Todavia, visto de maneira mais atenta, nem mesmo o presente pode ser 

observado, pois a observação é uma operação. Ainda que seja sempre gerada no presente, justamente porque é 

uma operação, realiza-se no tempo e o consome. Cada observação refere-se, assim, sempre àquilo que já 

aconteceu, salva apenas a observação que observa a si mesma.” (GONÇALVES, Guilherme Leite. Direito entre 

certeza e incerteza: horizontes críticos para a teoria dos sistemas. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 13) 
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Nessas situações, as probabilidades de ganho ou perda serão ainda mais precárias, 

uma vez que o que resta ao advogado é opinar sobre as dificuldades de esclarecer e convencer 

os julgadores acerca da conexão lógica por ele percebida, o que não se poderá nunca assegurar 

porque dependerá da formação técnica e prática destes últimos. O que se pode é apenas sondar 

as qualificações técnicas dos julgadores e o seu nível de cognição das provas a partir de 

experiências anteriores e pressupor que estes acolherão ou não uma determinada compreensão 

fática. A probabilidade de ganho ou perda, em verdade, vai sendo evidenciada aos poucos 

durante o curso do processo, em especial a partir das manifestações dos juízes (e.g. decisões 

liminares) e dos seus auxiliares (peritos), de modo que há uma propensão de maior mutabilidade 

das probabilidades de ganho ou perda nas instâncias ordinárias. 

Em matérias fáticas, portanto, a discussão dos riscos por grupos heterogêneos 

aumenta as chances de probabilidade estimada retratar o comportamento dos julgadores e 

consequentemente o resultado da ação.  Em outras palavras, nesse tipo de discussão, técnicas 

suplementares de análise de riscos e os mecanismos internos de governança ganham maior 

importância, sendo mais factível pressupor que os registros contábeis das obrigações litigiosas 

não se basearão exclusiva ou principalmente nas opiniões jurídicas, mas terão maior 

participação das empresas. 

Em verdade, mesmo em matérias eminentemente jurídicas, mostra-se possível, ao 

menos em tese, implementar mecanismos e ferramentas que permitam melhorar a qualidade das 

opiniões jurídicas no que diz respeito à sua discussão interna nos processos de governança, à 

previsibilidade do comportamento dos juízes e ao apontamento de riscos que possam interferir 

no sucesso da demanda, como proposto no tópico 4.4. Antes, porém, convém discorrer 

brevemente sobre as características básicas dos riscos e incertezas, comuns às mais diversas 

áreas do conhecimento, a fim de se dosar melhor as expectativas advindas da proposta 

mencionada, e apresentar duas definições de riscos jurídico-tributários úteis para os fins deste 

trabalho. 

 

4.2 Riscos e incertezas e suas características básicas  

 

Os riscos e as incertezas variam em grau e especificidade de área para área do 

conhecimento. Um risco identificado, por exemplo, numa demanda tributária nunca será igual 

a um risco num projeto de engenharia, porém eles possuem características básicas comuns e 

que auxiliam a explicar sua dinâmica e mensurabilidade, de modo que muitas das considerações 
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aqui feitas fazem referência a autores de outros ramos do conhecimento, como o gerenciamento 

dos projetos, sem que isso gere algum prejuízo. 

O primeiro ponto a ser observado é que muito embora costumemos tratar riscos e 

incertezas como uma expressão que designe algo desconhecido, essas duas expressões não são 

sinônimas. As incertezas possuem um grau de abstração maior e podem ser compreendidas 

como o conjunto em que estão inseridos os riscos. São, assim, estados de dúvidas decorrentes 

do desconhecimento ou da ignorância. Já os riscos são mais palpáveis, uma vez que são eventos 

que possuem causas e consequências, que podem ser positivas ou negativas, embora usualmente 

se utilize a palavra “risco” para designar eventos com impactos negativos e “oportunidades” 

para indicar eventos com impactos positivos105.  Não é possível, entretanto, determinar com 

exatidão se esses eventos ocorrerão ou não, tampouco o seu efetivo impacto, de modo que se 

pode compreender a incerteza como um atributo dos riscos, daí porque normalmente se usa a 

expressão “riscos e incertezas”, porquanto onde houver risco há necessariamente uma incerteza. 

Os níveis de incerteza dos riscos variam entre dois extremos, a total incerteza e a 

total certeza, ou seja, sobre o que é impossível de ser conhecido e sobre o que já se sabe. 

Nenhum desses extremos integra as análises de riscos, que se debruçam sobre o que pode ser 

conhecido, mas ainda é objeto de dúvidas, ou seja, sobre a certeza parcial, como ilustra a figura 

abaixo106: 

 

 

Figura 2 - Régua de incerteza dos riscos 

 

                                                           
105 “Todo gerente de projetos entende que riscos são inerentes aos projetos. Nenhum planejamento, por melhor 

que seja, pode sobrepujar os riscos, ou a inabilidade de controlar eventos inesperados. No contexto de projetos, 

o risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo nos objetivos 

propostos. Todo risco tem uma causa e, quando ocorre, tem uma consequência. Por exemplo, uma causa pode 

ser um vírus de gripe ou mudança das exigências do escopo. O evento ocorre quando os membros da equipe 

são atingidos pela gripe ou o produto precisa ser reprojetado. Se qualquer um desses eventos ocorrer, ele 

impactará os custos, a programação e a qualidade do projeto.” (GRAY, Clifford F.; LARSON, Erik W. 

Gerenciamento de projetos: o processo gerencial. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009, p. 197). 
106 Vide CIERCO, Agliberto Alves [et. al.]. Gestão de projetos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015, p. 96. 
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Aplicado isso ao Direito, pode-se afirmar que os assuntos objeto de súmulas 

vinculantes ou decididos em repercussão geral não integram a análise de riscos jurídicos, 

exceto, é óbvio, no que diz respeito às possíveis matérias fáticas que envolvam. Estes dois 

mecanismos são, em outras palavras, formas previstas no Direito para eliminar as incertezas e 

conferir segurança jurídica. Daí porque se propõe, por exemplo, que a questão da guerra fiscal 

entre os Estados e o Distrito Federal seja tratada pelo STF em súmula vinculante. 

Observe-se, nesse tocante, que, embora o STF já tenha decidido inúmeras vezes 

pela invalidade da concessão de benefícios fiscais de ICMS sem a aprovação do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), de modo a ser possível afirmar que há um norte 

jurisprudencial claro a ser seguido, essa matéria ainda se coloca no conjunto de “certeza parcial” 

e consequentemente exige a avaliação de riscos por parte das empresas. De fato, as incertezas 

em relação ao assunto são aumentadas pelos próprios Estados, que não apenas insistem em 

editar unilateralmente leis sem aprovação do CONFAZ, mas também confabulam para, por 

meio de convênios e protocolos, driblar a orientação do STF, como parece ser a intenção oculta 

do Convênio ICMS n. 42, de 03 de maio de 2016.107 

Algo semelhante ocorre com as matérias decididas em sede de “recurso repetitivo” 

pelo STJ. Embora esses assuntos estejam praticamente consolidados, a possibilidade de que 

sejam levados ao STF, impede que sejam enquadrados no campo da total certeza. Somente se 

constatada a ausência de matéria de índole constitucional, isso seria possível. Não obstante, 

diante da estrutura normativa brasileira, em que as normas retiram sua validade do texto 

constitucional, e da abrangência da Constituição Federal em matéria tributária, essa própria 

compreensão de que a matéria se encontra pacificada pelo STJ é um risco a ser considerado. 

Percebe-se, assim, que, embora se afirme que a análise de riscos é restrita ao nível 

de certeza parcial, a própria delimitação deste é difícil de ser feita e exige uma avaliação e, 

consequentemente, está contaminada por incertezas. Em outras palavras, a delimitação do 

campo de certezas parciais não é tarefa fácil e depende muito da qualidade das informações 

disponíveis e da experiência das pessoas envolvidas em sua análise, sendo também influenciada 

pela própria condição humana que confere muito foco ao específico e ao que “faz sentido” para 

nós, como busca esclarecer Nassim Taleb, já mencionado no tópico anterior. Em resumo, esse 

autor chama a atenção para situações que se encontram nos limites da certeza parcial e que, 

embora “óbvias”, comumente são ignoradas nas análises de riscos, apesar de seu efeito 

devastador, denominando-as de “cisnes negros”. 

                                                           
107 Cf. AYRES, Fernando Gomes de Souza. O Convênio ICMS 42 e o paradoxo do Confaz. Disponível em: 

http://jota.uol.com.br/o-convenio-icms-42-e-o-paradoxo-confaz, acesso em 12/10/2016 
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A aviação, por exemplo, é um dos campos sujeitos ao surgimento de cisnes negros. 

Não obstante a intensa preocupação com a segurança, usualmente são ignorados riscos 

relevantes, como a possibilidade de um sequestro de um avião ou de uma queda intencional 

provocada por um dos pilotos, que poderiam ser minimizados com a instalação de portas a 

prova de balas ou protocolos que impeçam que o piloto fique sozinho na cabine. Somente após 

a ocorrência desses eventos é que se reconhece a sua alta probabilidade de suas ocorrências e 

são tomadas medidas para mitiga-los. 

Um exemplo de cisne negro na área tributária é o julgamento do RE n. 377.457/PR, 

em que o STF julgou constitucional a revogação, pela Lei n. 9.430/1996 (art. 56), da isenção 

da COFINS às sociedades civis de profissão regulamentada, prevista na LC n. 70/1991 (art. 6º, 

II). A matéria encontrava-se sumulada pelo STJ108, que compreendia que uma lei ordinária não 

poderia revogar uma lei complementar, em virtude do princípio da hierarquia; porém, 

aparentemente, ninguém se preocupou em analisar à época se a norma isentiva era 

materialmente complementar ou não, tampouco se o STJ era a última instância de julgamento 

ou se a questão poderia ser apreciada pelo STF e, neste último caso, qual seria a tendência de 

julgamento. A confirmação da constitucionalidade da revogação pela Corte Suprema, com a 

consequente revogação da súmula do Tribunal Cidadão, pegou, portanto, muitos contribuintes 

de surpresa, apesar de parecer óbvia ou, pelo menos factível, nos dias presentes. 

Deve-se, assim, ter em mente que, por melhor que seja nenhuma abordagem de 

risco é completamente segura, haja vista as próprias características dos riscos e das incertezas, 

porém isso não quer dizer que elas sejam inúteis, como reconhece Nassim Taleb: 

 

O platonismo é o que faz com que achemos que compreendemos mais do que 

realmente compreendemos. Mas isso não acontece em todas as partes. Não estou 

dizendo que formas platônicas não existam. Modelos e construções, os mapas 

intelectuais da realidade, não estão sempre errados; estão errados somente em algumas 

aplicações específicas. A dificuldade é que [sic] a) você não sabe de antemão (somente 

depois de ocorrido) onde o mapa estará errado e b) os erros podem ter consequências 

graves. Os modelos são como remédios potencialmente úteis que carregam efeitos 

colaterais aleatórios, porém muito graves.109 

 

Uma das formas, por exemplo, de maximizar as análises de riscos é agregá-los, num 

primeiro momento, pela sua causa-raiz, criando categorias de risco, e passo seguinte estimular, 

                                                           
108 Vide Súmula STJ n. 276: “As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da Cofins, 

irrelevante o regime tributário adotado.” 
109  TALEB, Nassim Nicholas. A lógica do cisne negro: o impacto do altamente improvável. 8. ed. Rio de Janeiro: 

BestBusiness, 2014, p. 25 
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por processos criativos (e.g. brainstorming110), a identificação de novos riscos a partir dessas 

categorias. Em gerenciamento de projetos esse agrupamento possibilita o desenho de uma 

“estrutura analítica de riscos” (EAR)111, que pode ser utilizada em outros projetos semelhantes 

para identificação de novos riscos e, consequentemente, facilitar o seu gerenciamento. 

Não se quer dizer aqui que tais ferramentas devem ser utilizadas em Direito ou 

mesmo que sempre convém uma maior busca por riscos. O nível de aprofundamento varia de 

caso para caso e mesmo em gerenciamento de projetos não há uma regra a ser seguida, sendo 

possível, até mesmo, optar por não gerenciar riscos112. Em relação ao que diz respeito aos 

reflexos contábeis dos riscos jurídicos, entretanto, exige-se pelo menos a identificação dos 

principais riscos e avaliação das suas incertezas, em atenção ao que determina o CPC 25. 

A avaliação dos riscos, assim considerados como eventos, se dá em relação à 

probabilidade de eles ocorrerem ou não e à estimativa do seu impacto. A multiplicação da 

probabilidade pelo impacto dá a importância do risco e orienta a reação a ele (prevenção, 

transferência, mitigação, aceitação e rejeição). É importante evitar que uma reação ao risco seja 

identificada como sua consequência e consequente impacto. Um risco, por exemplo, 

identificado como a não concessão de uma liminar para suspender a exigibilidade do tributo, 

deve ser descrito da seguinte forma: “se a exigibilidade não for suspensa por decisão liminar, 

então a situação fiscal da empresa será irregular”. Veja-se que a resposta à situação fiscal 

irregular, como, por exemplo, o depósito integral do montante discutido não integra o risco, 

mas, sim, é uma medida que pode mitigar o seu impacto e cuja análise de viabilidade deve ser 

                                                           
110 “Brainstorming. O objetivo do brainstorming é obter uma lista completa dos riscos do projeto. A equipe do 

projeto normalmente realiza um brainstorming, frequentemente com um conjunto multidisciplinar de 

especialistas que não fazem parte da equipe. As ideias sobre os risco [sic] no projeto são geradas sob a liderança 

de um facilitador, seja em uma sessão tradicional de brainstorming de forma livre, com ideias fornecidas pelos 

participantes ou estruturada, usando técnicas de entrevista em grupo. As categorias de riscos, como uma 

estrutura analítica dos riscos, podem ser usadas como uma estrutura. Os riscos são então identificados e 

categorizados de acordo com o tipo e suas definições são refinadas.” (PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos: guias PMBOK®. 5. Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014, p. 324) 
111 “Categorias de riscos. Fornece um meio de agrupar possíveis causas de riscos. Podem ser usadas várias 

abordagens como, por exemplo, uma estrutura baseada nos objetivos do projeto por categoria. A estrutura 

analítica dos riscos (EAR) ajuda a equipe do projeto a considerar muitas fontes a partir das quais os riscos 

podem surgir em um exercício de identificação de riscos. Diferentes estruturas de EARs serão apropriadas para 

diferentes tipos de projetos. Uma organização pode usar uma estrutura de categorização previamente preparada, 

que pode ter a forma de uma simples lista de categorias ou ser estruturada em uma EAR. A EAR é uma 

representação hierárquica dos riscos, de acordo com suas categorias de riscos. [...].” (PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos: guias PMBOK®. 

5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 316). 
112 “Decidir não gerenciar os riscos de um projeto em um projeto relativamente seguro e pequeno por achar que 

isso não é necessário ou que o esforço seria excessivo já é uma decisão de gerenciamento dos riscos. Por outro 

lado, é possível fazer bem mais do que isso, adotando-se práticas de gerenciamento de pouco esforço e com 

um grande efeito sobre as chances de sucesso dos projetos, pequenos ou não, seguros ou não.” (SALLES JR., 

Carlos Alberto Corrêa [et. al.]. Gerenciamento de riscos em projetos. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 29.) 
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feita pela empresa. Se esta medida não for plausível e o impacto da irregularidade fiscal for 

considerado muito alto para a empresa, ela pode até mesmo optar por não discutir o tributo, 

decidindo, por exemplo, por parcelá-lo. 

Em outras palavras, as respostas ao risco ingressam o processo de seu 

gerenciamento após a sua identificação, alterando a sua probabilidade ou impacto. O risco de 

perda de um prazo processual relevante, por exemplo, pode ser minimizado por medidas que 

reduzam a probabilidade de sua ocorrência, como a seleção de escritório com equipes e 

processos bem definidos ou, mesmo,  a redundância de ferramentas de busca por publicações, 

de modo a tornar o risco sem importância a ponto de poder ser ignorado no panorama geral e 

extirpado do risco geral. 

Veja-se nesse tocante que, além de ser possível decompor um risco maior (como 

perda de uma ação) em riscos menores, é também possível agrupar riscos menores para se obter 

uma estimativa de risco geral dada pela soma de suas importâncias, como esclarece a doutrina 

de gerenciamento de projetos: 

 

Os dados de probabilidade e impacto de cada risco devem ser combinados a 

estabelecer uma avaliação geral de seu peso, multiplicando-se o impacto geral pela 

probabilidade e somando-se os resultados individuais. Essa avaliação costuma resultar 

na determinação de um valor representativo geral dos riscos, que contempla as 

informações para a tomada de decisão sobre aceitação do projeto pós-planejamento 

detalhado. 

Via de regra, o risco geral é uma média ponderada da importância dos riscos a que o 

empreendimento está sujeito, ou seja, é uma média ponderada das multiplicações de 

probabilidade e impacto de todos os riscos pertinentes identificados. [...].113 

 

Isso pode ser exemplificado pela ilustração abaixo, em que se utiliza uma escala 

Linkert, cujos níveis são indicados por números de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto), para indicar 

tanto a percepção da probabilidade, quanto do impacto: 

 

                                                           
113 JOIA, Luiz Antonio [et. al.]. Gerenciamento de riscos em projetos. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013, 

pp. 98-99. 
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Figura 3 - Exemplo simplificado de cálculo do risco geral 

 

Veja-se que a soma da importância dos riscos individuais permitiu que se obtivesse 

um risco geral e que o percentual indicado para este não é estatístico, mas sim qualitativo; ou 

seja, o risco geral é 61% do risco máximo possível (25+25+25=75). Dito de outro modo, esse 

pode ser considerado um risco médio, a depender da convenção que se atribua a esse vocábulo 

(e.g. entre 35% e 65%). 

Os riscos podem interagir entre si e serem potencializados, minimizados ou mesmo 

neutralizados, de modo que não se mostra absolutamente correta a afirmação de que o risco 

geral é a soma dos riscos individuais. Não obstante, a possibilidade de vislumbrá-lo dessa forma 

traz alguns benefícios, como facilitar a sua discussão e acompanhamento no decurso do tempo. 

A probabilidade do risco C, por exemplo, pode ser reduzida para 1 e, consequentemente, sua 

importância ser compreendida como 5 (1x5), o que altera a soma para 26 e consequentemente 

o risco geral para 34%. Reitera-se, porém, que todos esses números e percentuais são apenas 

percepções das incertezas dos riscos e não verdades estatísticas, de modo que essa forma de 

calcular os riscos gerais pode ser adaptada para o Direito e para a Contabilidade , sem maiores 

traumas, a depender, é claro, do proveito que se espera obter com isso no caso concreto, 

passando desse modo a integrar os processos e mecanismos de governança já adotados. 

A aplicabilidade de algumas ferramentas de identificação e análise de riscos de 

outras áreas, especialmente o gerenciamento de projetos, serão abordadas em tópico próprio 

neste capítulo, após a tentativa de definir a expressão “riscos jurídico-tributários” para fins deste 

trabalho. 

 

4.3 Definição de riscos jurídico-tributários  
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Em termos gerais, para efeitos de aplicação do CPC 25, pode-se definir risco 

jurídico como a perda de uma ação que imponha uma saída de recursos e, logo, o 

reconhecimento contábil da obrigação como um passivo, de modo que a sua avaliação se 

resumiria, como apontado no segundo capítulo, a responder a seguinte pergunta: “Qual a 

probabilidade de ganho ou perda de uma ação?”. A sua adjetivação pelo vocábulo “tributário”, 

apenas teria o condão de revelar a natureza da obrigação. 

Essa definição é, entretanto, por demais ampla e em nada facilita a avaliação a ser 

levada a cabo pela empresa, com auxílio dos seus assessores jurídicos, de modo que se propõe 

duas outras abordagens, uma com enfoque mais contábil e outra relacionada ao seu nexo de 

causalidade com o sucesso ou insucesso da demanda. 

 

4.3.1 Enfoque nos campos de incerteza contábeis 

Em atenção às normas contábeis, em especial o CPC 00 (R1) e o CPC 25, é possível 

delimitar três campos macros de incerteza, a saber: (a) evento passado, que abrange questões 

empíricas com a ocorrência ou não do fato gerador ou a abrangência desta e que 

consequentemente envolve problemas relacionados às provas e às presunções jurídicas; (b) 

obrigação presente, que se limita à validade de uma imposição tributária (legalidade e 

constitucionalidade) e à existência e aplicabilidade de regras excepcionais (imunidades, 

isenções, lei especial contra lei genérica, etc.); e (c) alternativa realista, que envolve problemas 

práticos relacionados aos litígios, mas também engloba os incentivos econômicos presentes no 

direito tributário. 

Sob esse enfoque, portanto, riscos jurídico-tributários seriam aqueles eventos 

relacionados à constatação e comprovação da ocorrência ou não de um fato gerador, à abstração 

da norma tributária e sua validade e à possibilidade de discutir a imposição tributária em juízo. 

O seu agrupamento pelos campos de incerteza mencionados teria a finalidade de 

facilitar o julgamento contábil. 

 

4.3.2 Enfoque no seu impacto no resultado da ação 

No que tange ao seu nexo de causalidade com o sucesso ou insucesso da demanda, 

os riscos podem ser divididos em imediatos, ou seja, aqueles que podem levar a um resultado 

insatisfatório (improcedência ou procedência parcial), e mediatos, isto é, aqueles que podem 

levar à desistência da ação e que basicamente decorrem da exigibilidade dos créditos tributários 

e de suas garantias e privilégios. 
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Para se elucidar os riscos imediatos, deve-se buscar elucidar porque uma demanda 

poderia ser malsucedida, o que significa responder à pergunta: “Por que o juiz não se 

convenceria da procedência da demanda?”, resposta esta que pode ser buscada pela forma 

clássica e opinativa do Direito, mas também ser complementada pela utilização de ferramentas 

como a análise da causa-raiz, que será abordada no próximo tópico. 

Já os riscos mediatos podem ser num primeiro momento indicados pelos 

advogados, mas a análise do seu impacto é mais proveitosa se contar com uma participação 

mais ativa de outras áreas da empresa, podendo ser respondida por técnica similar à da causa-

raiz, qual seja, a análise das consequências por meio de respostas a subsequentes “E daí?”, como 

será esclarecido também no próximo tópico. 

 

4.4 Possíveis contribuições de outras áreas do conhecimento 

 

O gerenciamento de riscos é uma necessidade comum a diversas áreas, 

apresentando-se mais desenvolvido em umas e menos em outras. As indústrias de seguros e de 

planos de saúde, por exemplo, utilizam ferramentas estatísticas para identificação e avaliação 

de riscos e definição dos preços dos seus produtos. Assim como os bancos gerenciam os riscos 

de créditos por meio de uma série de ferramentas específicas. As empresas, por seu turno, 

estruturam seus mecanismos de governança com base em orientações e diretrizes de entidades 

como o COSO e o IBCG, que percebem os riscos de uma forma mais ampla e integrada às 

operações das empresas. Os gerentes de projeto, por fim, valem-se dos conhecimentos e 

melhores práticas compilados em guias como o PMBOK®, mencionado ao longo deste 

trabalho, e adaptam os seus processos e ferramentas aos seus projetos específicos. 

Para efeitos deste trabalho, optamos por sugerir algumas dessas metodologias para 

complementar ou melhorar a identificação e a avaliação de riscos jurídico-tributários, haja vista 

a adaptabilidade do conhecimento compilado no guia PMBOK® e a baixa complexidade de 

muitas das ferramentas nele previstas, ao contrário do que ocorre com as estatísticas. 

Com isso não estamos propondo que se deva abandonar as opiniões dos assessores 

jurídicos ou mesmo abordar a condução das ações judiciais como projetos, de modo a conferir-

lhes uma complexidade desnecessária; mas apenas identificamos algumas ferramentas que 

pensamos que podem ajudar os advogados em suas opiniões ou mesmo facilitar a discussões de 

suas classificações de risco dentro dos processos de governança já existentes e, 

consequentemente, facilitar o julgamento contábil. 
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Convém relembrar, todavia, que a responsabilidade pela avaliação das incertezas e 

consequentemente pela sua correta contabilização é do contador e do administrador, sendo as 

opiniões dos advogados apenas uma das evidências em que devem ou podem se apoiar para 

esse fim. Como comentado anteriormente tais opiniões ainda são a melhor evidência disponível, 

de modo que não podem ser simplesmente ignoradas pelos contadores e administradores, o que 

não impede, todavia, que sejam complementadas por outras ferramentas. 

 

4.4.1 Identificação e avalição de riscos por meio da análise da causa-raiz (e das suas 

consequências) 

Como esclarece o guia PMBOK®, todo risco tem uma ou mais causas, podendo 

estas ser um requisito, uma premissa, uma restrição ou uma condição potencial presente no 

projeto114, o que, transposto para o Direito, pode ser uma premissa jurídica adotada, uma 

dificuldade operacional que impacte na condução do processo ou mesmo uma questão 

decorrente da própria estrutura do Poder Judiciário, como a forma de seleção e a qualificação 

dos juízes, por exemplo. A compreensão da causa, por seu turno, permite não apenas identificar 

outros riscos por ventura despercebidos, mas também melhor avaliá-los sob o aspecto da 

probabilidade da sua ocorrência e descobrir maneiras de reduzi-la. Além disso, permite a 

construção de uma EAR Jurídica a ser mantida pela estrutura de governança e fornecida como 

subsídio aos assessores externos em futuras demandas, para auxiliar a emissão de opiniões. 

A análise de causa-raiz, portanto, é uma técnica que busca elucidar as possíveis 

fontes de um risco identificado ou já ocorrido, podendo esta técnica ser realizada com auxílio 

de ferramentas gráficas, em especial o “diagrama de espinha de peixe” ou “diagrama de 

Ishikawa”115, ou não. Uma forma bastante simples de efetuar a análise de causa-raiz e que pode 

                                                           
114 “O risco do projeto é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo 

em um ou mais objetivos do projeto tais como escopo, cronograma, custo e qualidade. Um risco pode ter uma 

ou mais causas e, se ocorrer, pode ter um ou mais impactos. Uma causa pode ser um requisito, premissa, 

restrição ou condição potencial que crie a possibilidade de resultados negativos ou positivos. Por exemplo, as 

causas podem incluir o requisito de uma autorização ambiental para o trabalho, ou limitações de pessoal 

designado para planejar o projeto. O risco é que a agência responsável pela autorização possa demorar mais do 

que o planejado para conceder a autorização ou, no caso de uma oportunidade, pessoal adicional de 

desenvolvimento possa ficar disponível para participar do planejamento e seja designado para o projeto. Se um 

desses eventos incertos ocorrer, pode haver um impacto no escopo, custo, cronograma, qualidade ou 

desempenho do projeto. As condições de risco podem incluir aspectos do ambiente da organização ou do 

projeto que contribuem para os riscos do projeto, tais como práticas imaturas de gerenciamento de projetos, 

falta de sistemas integrados de gerenciamento, vários projetos simultâneos ou dependência de participantes 

externos fora do controle direto do projeto.” (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia do 

conhecimento em gerenciamento de projetos: guias PMBOK®. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 309). 
115 “Ferramentas usadas na análise da causa-raiz de alguns problemas previstos podem favorecer a identificação 

da verdadeira origem do risco, ajudando a completar nossa lista de registro. 

Algumas vezes, ao analisarmos uma situação de incerteza no projeto, identificamos os impactos causados sem 

apontar a essência, ou seja, suas causas. Ao listar um provável impacto ao projeto em nosso registro de riscos 
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ser aplicada ao Direito é a técnica dos cinco “porquês”, cuja aplicação pode ser compreendida 

pelo seguinte exemplo dado por Fernando Dias: 

 

[...] A ideia é perguntar-se sucessivamente, cinco vezes, por que a potencial causa do 

risco inicialmente mencionada na sua descrição poderia ocorrer, ou melhor, o que 

poderia levar a causa a ocorrer. Por exemplo: 

Por que a alfândega não cumpriria o prazo de liberação do equipamento? 

Resposta: Porque poderia haver uma operação padrão ou greve. 

E por que isso? 

Resposta: Porque o dissídio da categoria é próximo à data de chegada do equipamento 

importado. 

As perguntas podem ser cinco, mais de cinco, ou menos de cinco. Neste exemplo, 

duas perguntas sucessivas foram suficientes. A ideia é perguntar-se sucessivamente 

até que se tenha uma compreensão da sequência de causas e efeitos que seja suficiente 

para avaliar qualitativamente a probabilidade do risco e como seria possível mudar 

esta probabilidade, atuando sobre esta causa-raiz. Embora definir uma ação para 

mudar a probabilidade do risco seja objetivo do processo “Planejar as respostas aos 

riscos”, uma primeira ideia de como mudar a probabilidade do risco ajuda na 

identificação da causa-raiz.116 

 

Uma possível aplicação dessa ferramenta ao Direito pode ser vislumbrada no 

próximo tópico deste capítulo. 

A avaliação das consequências dos riscos identificados por meio de técnica 

semelhante (cinco “e daís”), por seu turno, auxilia a estimar os impactos e possíveis respostas 

ao risco.117 

 

                                                           
sem agregar a este registro a sua causa-raiz, cometemos um grande equívoco, já que estaremos deixando de 

tratar a origem do problema. 

A ferramenta mais usada na identificação de causas-raiz é o diagrama espinha de peixe ou diagrama Ishikawa. 

Essa técnica permite estruturar as causas de determinado impacto ou problema, bem como seus efeitos, 

facilitando, posteriormente, a proposta de respostas ou soluções. 

O processo funciona da seguinte forma: 

 identificamos o impacto ou problema a ser analisado, colocando-o no final da flecha principal; 

 ao longo da flecha principal, inserimos ramificações associadas com as principais causas do problema – 

causas primárias; 

 para cada causa primária, podemos identificar causas secundárias; para cada causa secundária podemos 

identificar causas terciárias e assim sucessivamente; 

 a identificação das causas pode ser feita usando entrevistas, técnicas de brainstorming e brainwriting e 

até mesmo técnica Delphi.” (JOIA, Luiz Antonio [et. al.]. Gerenciamento de riscos em projetos. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2013, pp. 76-77) 
116 DIAS, Fernando Rodrigues Teixeira. Gerenciamento dos riscos em projetos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, 

pp. 68-69 
117 “[...] A ideia é perguntar-se no que a consequência inicialmente mencionada na descrição do risco ameaça o 

projeto, sucessivamente, cerca de cinco vezes. Por exemplo: 

E daí se o atraso na liberação do equipamento impactar a data de sua instalação? 

Resposta: A disponibilização da linha de produção ABC será impactada. 

A ideia é perguntar-se sucessivamente até que se tenha uma compreensão da sequência de efeitos que seja 

suficiente para avaliar qualitativamente o impacto do risco e possíveis formas de reduzir o seu impacto, caso 

ocorra. [...].” (DIAS, Fernando Rodrigues Teixeira. Gerenciamento dos riscos em projetos. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2015, p. 70.). 
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4.4.2 Exposição dos riscos em listas avaliadas, com utilização da escala Linkert numérica 

A escala Linkert já foi mencionada no segundo capítulo. Esse tipo de escala, em 

geral, possui cinco níveis, que podem retratar números, adjetivos ou cores, como ilustra o 

exemplo abaixo: 

 

 

Figura 4 - Escala Likert 

 

Essa ferramenta é essencial para a avaliação de probabilidade e impacto e 

consequentemente para o cálculo da importância ou exposição ao risco. Os riscos que serão 

priorizados, entretanto, são dados pela matriz de probabilidade e impacto, podendo ser usada 

uma gradação em três níveis (cores), como retrata o exemplo abaixo118: 

 

 

Figura 5 - Matriz de probabilidade e impacto 

 

Essa matriz de probabilidade e impacto, por seu turno, pode ser delimitada para se 

enquadrar nos níveis qualitativos previstos no CPC 25 (provável, possível e remoto). 

A explicitação dos riscos avaliados em listas, por sua vez, além de facilitar o seu 

acompanhamento e discussão, permite calcular um risco geral, como discorrido no tópico 4.2, 

o que evita que revisões de percepção sejam feitas de última hora. Isso porque o risco geral se 

torna uma consequência e não o objetivo da avaliação. 

                                                           
118 Fonte: JOIA, Luiz Antonio [et. al.]. Gerenciamento de riscos em projetos. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2013, p. 92 
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4.4.3 Utilização da técnica Delphi 

Por fim, outra ferramenta que pode ser utilizada ou adaptada à rotina de obtenção 

de dois ou mais pareceres é a técnica Delphi, que consiste numa maneira de tentar obter um 

consenso entre especialistas e minimizar as suas parcialidades, como resume a doutrina: 

 

Outra ferramenta de criatividade que pode ser usada para identificar os riscos é a 

técnica Delphi (Gordon, 1994). Trata-se de uma técnica de entrevista anônima e pode 

ser usada quando há dificuldade de se reunirem os participantes ou quando o sigilo de 

quem gerou tais ideias é importante. Os participantes devem receber a documentação 

com antecedência para que possam examiná-la, e cada participante gera uma lista de 

riscos de forma individual, enviando-a anonimamente para o facilitador. O facilitador 

consolida a lista e a reenvia para os participantes, que podem incluir novas ideias, num 

processo interativo. Há diversos softwares que auxiliam nesse processo (alguns 

exemplos são: FreeMind, MindGenius, MindManager).119 

 

Observe-se que não se trata de obter dois pareceres jurídicos distintos, mas sim 

fazer com que os especialistas dialoguem anonimamente, um como o outro, acerca dos 

problemas que envolvem determinada matéria ou projeto, não se limitando, portanto, à 

consistência jurídica das exigências, mas podendo abranger outras questões, como, por 

exemplo, o perfil pró ou contra contribuinte de um órgão julgador, o tempo de tramitação de 

um processo ou mesmo a aceitabilidade de uma determinada garantia processual. 

Esse tipo de abordagem pode utilizar ou não uma lista de verificação ou checklist120 

de riscos, desenvolvida com base em informações históricas e conhecimento acumulado em 

litígios semelhantes. 

 

4.5 Um exemplo da aplicação da ferramenta dos cinco “porquês” e a EAR Jurídica 

correspondente 

 

O primeiro ponto de atenção em qualquer projeto é o seu escopo. Todo o 

gerenciamento de risco começa pela compreensão do escopo e consequentemente pelo que pode 

afetá-lo. O mesmo deve ocorrer com as demandas tributárias, o que será feito sob a perspectiva 

judicial, haja vista que a ação judicial é o último mecanismo disponível para que o contribuinte 

possa atingir o fim almejado. 

                                                           
119 CIERCO, Agliberto Alves [et. al.]. Gestão de projetos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015, pp. 100-101. 
120 A expressão checklist (lista de checagem) é de uso corrente em diversas áreas, como a aviação, muito 

especialmente na área financeira e entre contadores e advogados quando identificam tarefas, problemas, 

inclusive riscos  e necessitam que se certifique se foram cumpridas ou esgotadas. 



85 
 

 

A esfera administrativa pode não resolver definitivamente uma controvérsia ou um 

litígio tributário, de modo que o seu resultado não impacta diretamente o escopo do “projeto 

jurídico”, mas apenas indiretamente, uma vez que ao conferir plena exigibilidade ao tributo 

pode tornar uma discussão judicial inviável, como será analisado mais adiante. Além disso, os 

riscos inerentes aos processos judiciais também se fazem presentes nos processos 

administrativos, diferenciando-se apenas em relação à sua importância, haja vista que as suas 

probabilidades e impactos podem ser distintos. 

O objetivo de uma ação judicial é a obtenção de uma sentença de procedência dos 

pedidos formulados na inicial, o que nos permite identificar duas coisas. A primeira é que o 

escopo do projeto é, em regra, delimitado pelos pedidos formulados na inicial, de modo que 

estes devem estar bem alinhados com a expectativa do cliente. E a segunda, que mais nos 

interessa, é que os riscos inerentes ao escopo são aqueles que conduzem à improcedência ou à 

procedência parcial da ação. 

A procedência parcial, em verdade, é um problema relativo à qualidade do produto 

ou resultado do “projeto jurídico-tributário” (sentença). Uma sentença parcialmente procedente 

não é igual a uma sentença procedente, de modo que a sobrevinda da primeira é um resultado 

inesperado, que pode ou não ser aceito pelo cliente, ou seja, pode tornar o projeto malsucedido, 

a depender do alinhamento de expectativas. Esse alinhamento pode conduzir, inclusive, à 

redefinição do escopo, fazendo com que sejam incluídos pedidos subsidiários ou mesmo 

alternativos. Isso é bastante comum em discussões sobre lançamentos, em que o objetivo 

principal é a sua anulação integral e o subsidiário é a redução das multas e juros, por exemplo. 

Deixando, assim, de lado a questão da procedência parcial, tem-se que o principal 

problema de uma ação judicial é o juiz não se convencer da sua procedência, de modo que 

poderíamos formular uma primeira descrição de risco (macro), a ser melhor analisado, da 

seguinte forma: 

1. Se o juiz não se convencer da procedência da demanda, então a obrigação tributária 

deverá ser reconhecida como um passivo exigível. 

Note-se que essa primeira assertiva se confunde muito com o questionamento feito 

pelas auditorias externas em suas cartas de circularização: qual é o risco de perda? Essa parece 

uma pergunta simples, mas a sua resposta não o é e gera um enorme desconforto ao advogado, 

uma vez que geralmente não compreendemos as causas-raiz do insucesso. Impõe, assim, 

perguntar: por que o juiz não se convenceria da procedência da demanda? 

Já nesse primeiro nível de detalhamento as coisas se mostram um pouco menos 

abstratas, podendo-se divisar ao menos duas respostas básicas a depender do campo de incerteza 
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que envolve a obrigação: (a) porque ele é contrário aos argumentos apresentados pela parte 

autora; ou (b) porque ele compreendeu que as alegações não foram comprovadas. Note-se que 

a primeira problemática diz respeito às matérias de direito e a segunda às matérias de fato. 

Tratemos primeiro das matérias de direito e perguntemos mais uma vez: por que o 

juiz seria contrário aos argumentos apresentados pela parte autora? Aqui o horizonte já começa 

a se clarear e podemos obter ao menos quatro respostas: (1) porque ele não compreendeu os 

argumentos; (2) porque a parte contrária trouxe argumentos mais relevantes; (3) porque ele se 

filiou ao entendimento dos tribunais; e (4) porque os argumentos contrariam a suas convicções 

pessoais. Analisemos cada uma dessas possíveis causas, com uma nova rodada de “por quês”. 

Por que o juiz não compreenderia os argumentos da parte autora? Duas respostas 

seriam possíveis: (1.1) porque os argumentos não foram expostos de forma convincente; ou 

(1.2) porque a formação tributária do juiz é insuficiente. 

Por que os argumentos da parte contrária foram considerados mais relevantes? 

Podemos pensar ao menos três respostas: (2.1) porque as premissas da parte autora são fracas 

ou inconsistentes; (2.2) porque a parte contrária trouxe uma questão relevante que foi omitida 

na argumentação da autora; (2.3) porque o juiz é mais simpático ao raciocínio da parte contrária. 

Por que o juiz se filiaria ao entendimento dos tribunais? Algumas respostas simples 

seriam: (3.1) porque constitui jurisprudência pacificada ou vinculante; (3.2) porque constitui 

jurisprudência majoritária; (3.3) porque ele concorda com a solução paradigma. 

E, por fim, por que os argumentos contrariariam as convicções do juiz? É possível 

imaginar algumas respostas: (4.1) porque os argumentos são inovadores e a formação do juiz é 

clássica; (4.2) porque os argumentos contrariam princípios e valores defendidos pelo juiz. 

Observe-se que já nesse grau de detalhamento obtivemos respostas que, mais que 

apontar as causas-raiz do problema, indicam, em verdade, a probabilidade de sua ocorrência, 

não sendo este o momento dessa análise. O processo de identificação não busca avaliar ou 

criticar os riscos, mas tão somente levantar o maior número possível de eventos incertos que 

possam impactar de alguma forma o projeto, ou seja, este não é o momento de descartar riscos 

por sua baixa probabilidade ou baixo impacto. 

Convém observar também que poderíamos formular a seguinte pergunta: por que 

os tribunais teriam um posicionamento contrário ao argumento da parte autora? As respostas a 

essa pergunta são, entretanto, as mesmas dadas até aqui, de modo que basta repetir os 

questionamentos por instâncias, para que se identifiquem os riscos por instâncias e passo 

seguinte as probabilidades de perda também por instância. 
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Elucidar as chances de perda por instância pode ser interessante a depender da 

estratégia da empresa para problemas como a exigibilidade dos tributos, mas em regra o que 

interessa diretamente ao escopo do projeto são as chances de perda na última instância, como 

analisaremos mais à frente, de modo que se deve elucidar essa questão. 

A última instância em matéria tributária é, por excelência, o STF, haja vista que 

nossa Constituição Federal delimita os principais aspectos dos tributos e invariavelmente as 

questões acabam resultando na análise de validade da lei perante os mandamentos 

constitucionais, de modo que se o gerenciamento de riscos se restringir às instâncias inferiores 

este poderá não ser adequado. Esse, portanto, é um risco que deve ser considerado e 

consequentemente pode ser assim descrito: 

2. Se o STF der a última palavra, então o gerenciamento de risco pode estar falho. 

Poderíamos então perguntar: por que o STF daria a última palavra? E algumas 

respostas possíveis seriam: (a) porque as premissas da autora envolvem matéria constitucional; 

(b) porque durante os debates pode ser levantada alguma questão de ordem constitucional; (c) 

porque a discussão envolve conflito entre lei local e lei federal; (d) porque o ativismo judicial121 

faz com que o STF sempre se pronuncie por último. Observe-se que não se está aqui afirmando 

                                                           
121 Não há consenso doutrinário sobre a amplitude do significado do termo “ativismo judicial”. Numa de suas 

percepções, este pode ser compreendido como uma postura intervencionista do Poder Judiciário em relação aos 

assuntos que envolvem a sociedade e cujas soluções não necessariamente exigem a participação desse poder, 

como as matérias políticas. No sentido aqui utilizado, adotamos essa expressão como significado de uma postura 

proativa do STF de tomar para si a responsabilidade pela solução de matérias cuja vinculação constitucional 

não se mostre direta, como se verificou, por exemplo, na discussão sobre o prazo decadencial no Direito 

Tributário, em que a Constituição Federal apenas preceituava, em seu art. 146, III, “b”, que esse assunto deveria 

ser objeto de lei complementar – o que foi então observado à época; logo, a rigor, inexistia matéria 

constitucional em litígio. O sentido aqui utilizado assemelha-se ao proposto na obra “Ativismo jurisdicional e 

o Supremo Tribunal Federal”, coordenada por Vanice Regina Lírio do Valle, e, consequentemente, à expressão 

“ativismo jurisdicional”: 

“Para traçar um conceito de ativismo judicial útil à análise proposta, lança-se mão ainda do marco teórico 

formulado por William Marshall. O autor apresenta uma abordagem distinta da usual, pois, em vez de trazer 

uma ou mais definições estanques, enumera um conjunto de indicadores de ativismo judicial recolhidos na 

literatura sobre o tema: a) o contra-majoritarismo; b) o não-originalismo; c) a ausência de deferência perante os 

precedentes judiciais; d) o ativismo jurisdicional; e) a criatividade judicial; f) o ativismo remedial; e g) o 

ativismo partidário. A maioria desses itens pode ser remetida sem dificuldades a uma das significações expostas 

por Kmiec. Por exemplo, o ativismo partidário encontra seu paralelo na definição de ativismo como julgamento 

visando a obter resultado preestabelecido; o contra-majoritarismo corresponde à declaração de 

inconstitucionalidade das leis de constitucionalidade defensável; o desrespeito ao precedente é citado pelos dois 

autores, e assim por diante. Contudo, uma das categorias propostas por Marshall tem especial relevância para 

se compreender o fenômeno. 

Nos próximos capítulos, o foco se situará no indicador relativo ao ativismo jurisdicional. Esse índice é 

conceituado por Marshall como a ‘recusa de os tribunais se manterem dentro dos limites jurisdicionais 

estabelecidos para o exercício de seus poderes’. [...]. 

A tese defendida é a de que o Supremo Tribunal Federal, mediante uma postura ativista, vem redefinindo os 

limites de sua própria competência jurisdicional, alcançando áreas e temas que talvez não se contivessem no 

traçado original da Constituição, alterando, assim, se próprio peso no concerto político da relação entre os 

poderes. [...].” (VALLE, Vanice Regina Lírio de [org.]. Ativismo jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. 

Curitiba: Juruá, 2009, pp. 39-40) 
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que há o referido ativismo, mas tão somente apontando que esse pode existir e 

consequentemente representar um risco para o projeto. Em verdade, este e o surgimento de uma 

questão de índole constitucional durante o curso do projeto são os únicos riscos, haja vista que 

as outras duas respostas não estão envoltas em incertezas, mas sim são diretrizes dadas pelas 

premissas do projeto para o gerenciamento de riscos. Podemos, assim, descrevê-los da seguinte 

forma: 

A. Se durante os debates emergir matéria de ordem constitucional, então o STF poderá 

dar a última palavra; 

B. Se houver ativismo judicial, então o STF poderá dar a última palavra. 

Note-se que o impacto desses riscos será dado pela análise do posicionamento 

daquele tribunal, podendo este ser positivo ou negativo, mas também não se pode olvidar que 

o STF pode modular os efeitos de seu julgamento. A modulação dos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade é um risco inerente às decisões judiciais e, portanto, deve ser incluído no 

projeto: 

C. Se o STF modular os efeitos da inconstitucionalidade, então os efeitos de uma vitória 

poderão ser limitados. 

Ressalta-se, por derradeiro, que se o gerenciamento de riscos não contemplar 

também o posicionamento do STJ, este será um risco nas seguintes hipóteses: (a) se as 

premissas discutirem a ilegalidade da exigência em face de lei federal ou tratado; (b) se a 

discussão envolver a validade de ato do governo local em face de lei federal; e (c) se houver 

posicionamento divergente de outro tribunal. Quando o gerenciamento de risco se limitar à 

segunda instância, portanto, deve ser considerado o seguinte risco: 

3. Se o STJ der a última palavra, então o gerenciamento de risco pode estar falho 

Esse risco, entretanto, se desdobra nos seguintes: 

A. Se durante os debates for questionada a validade da exigência tributária em face de 

lei federal ou tratado, então o STJ poderá dar a última palavra; 

B. Se existir ou surgir um posicionamento divergente de outro tribunal, então o STJ 

poderá dar a última palavra. 

Em verdade, o que se observa em relação às questões tributárias é que as últimas 

palavras são dadas pelas Cortes Superiores, de modo que os riscos inerentes às instâncias 

ordinárias não afetam diretamente o escopo do projeto jurídico-tributário, mas sim as questões 

intermediárias do processo judicial, como a concessão e a manutenção de decisões liminares 

para suspender a exigibilidade dos tributos. Em matérias exclusivamente de direito, as chances 

de êxito nas instâncias ordinárias elucidam, principalmente, a viabilidade de uma medida de 
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mitigação dos riscos das discussões tributárias e consequentemente podem ajudar a esclarecer 

se a discussão é uma alternativa realista ou não. 

Note-se que, por ser uma obrigação decorrente de lei, cujos efeitos aperfeiçoam-se 

independente da vontade do contribuinte, e por possuir presunção de validade, o mero 

ajuizamento de uma ação questionando a exigência tributária não afasta sua exigibilidade. Isso 

é um risco para o projeto, haja vista que o tributo poderá ser cobrado durante o curso da ação, 

com encargos moratórios e outros problemas. Poderíamos descrever esse risco da seguinte 

forma: “se a exigibilidade do tributo for mantida, então o tributo poderá ser cobrado”. 

Veja-se que aqui deve-se tomar o cuidado para não incluir a reação ao risco na 

descrição. A reação ao risco é elemento a ser definido no planejamento de respostas. Estaria 

incorreta, por exemplo, a seguinte descrição: “se a exigibilidade do tributo for mantida, então 

será necessário efetuar o depósito judicial”. A utilização da técnica dos “por quês” e “e daís” 

pode ajudar a elucidar o impacto e a probabilidade do risco, mas também as possíveis respostas 

do risco. A importância desse risco (probabilidade x impacto) é, em verdade, o que torna a 

discussão tributária uma alternativa realista ou não, de modo que podemos reescrevê-lo da 

seguinte maneira: 

4. Se a falta de regularidade fiscal for um risco importante, então a discussão judicial 

poderá não ser uma alternativa realista. 

Para que a falta de regularidade fiscal seja um risco importante devemos perguntar 

“por que a exigibilidade seria mantida”, a fim de elucidar a sua probabilidade, mas também “e 

daí se o tributo for cobrado”, para esclarecer o seu impacto. 

A resposta ao primeiro questionamento pode ser dada de forma genérica, como 

“porque não é possível implementar nenhuma hipótese de suspensão da exigibilidade”, ou de 

modo detalhado, como: (a) porque a decisão liminar foi indeferida ou cassada; (b) porque a 

empresa não depositou o montante integral do tributo discutido. Seguindo na sequência de “por 

quês”, seria possível depreender que a decisão liminar foi indeferida porque: (a1) o julgador é 

contrário aos argumentos da parte autora ou (a2) não foi possível apresentar a caução exigida. 

Já os motivos para a falta de depósito integral seriam, por exemplo: (b1)  a empresa não possui 

reserva de caixa; (b2)  a empresa pretende usufruir os efeitos da discussão antes do seu término. 

Convém, neste ponto, tecer alguns comentários sobre a suspensão da exigibilidade 

por meio de decisões judiciais, para que possamos decompor melhor o risco do indeferimento. 

O Código Tributário Nacional (CTN) prevê, em seu art. 151, duas hipóteses de suspensão da 

exigibilidade por decisão judicial, uma em mandado de segurança (inciso IV) e uma em outras 

espécies de ação (inciso V). A lei do mandado de segurança (Lei n. 12.016/2009) não foi 
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alterada, de modo que permanecem como requisitos para a concessão de liminar o fumus boni 

iuris e o periculum in mora, de modo que a decisão liminar pode ser indeferida porque: (a1.1)  o 

juiz não se convenceu da relevância dos fundamentos apresentados pela autora; (a1.2)  o juiz 

compreende que os efeitos do ato impugnado não gerarão prejuízos que resultem na ineficácia 

do writ. Já as regras processuais aplicáveis às demais ações foram alteradas com a promulgação 

e vigência do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.015/2015), de modo que convém tecer 

breves comentários sobre a nova sistemática. 

O antigo Código de Processo Civil previa as tutelas antecipadas (art. 273) e as 

tutelas cautelares (art. 798), que exigiam não apenas que o juiz entendesse que os argumentos 

da parte autora eram plausíveis, mas também verificasse urgência na prestação jurisdicional. 

Muitas vezes, portanto, o juiz vislumbrava que a parte autora poderia ter razão, mas negava a 

medida por entender que não haveria urgência. Esta última, entretanto, não é mais regra 

absoluta nas normas instrumentais, uma vez que o novo Código de Processo Civil mantém as 

tutelas de urgência, agrupadas agora no seu art. 300 e ss., mas também prevê em seu art. 311 as 

tutelas de evidência, que são concedidas “independentemente da demonstração de perigo de 

dano ou de risco ao resultado útil do processo”, mas desde que as situações processuais se 

enquadrem numa das hipóteses previstas nos seus incisos, das quais nos interessam três, a saber: 

(a) abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte contrária, ou seja, se 

a defesa apresentada for inconsistente (inciso I); (b) a matéria debatida estiver pacificada em 

súmula vinculante, repercussão geral ou recurso repetitivo (inciso II); (c) a defesa não impugnar 

ou contrapuser a prova documental produzida pela autora e ela for suficiente para comprovar 

os fatos constitutivos do direito da autora (inciso IV). Note-se, porém, que, a exceção da 

hipótese do inciso II, as demais dependem do exercício do contraditório122 e consequentemente 

essa somente é uma resposta de risco viável se a suspensão da exigibilidade não for uma questão 

urgente. 

Em síntese, com base na nova sistemática processual, a depender das situações 

concretas é possível eliminar um dos componentes, o risco de indeferimento da tutela 

                                                           
122 “[...] Como em regra, a concessão da tutela da evidência depende do cotejo entre as posições jurídicas do autor 

e do réu no processo: é dessa comparação que será oriunda a noção de evidência. Isso porque a base da tutela 

de evidência está ligada ao oferecimento de defesa inconsistente – que normalmente pressupõe o seu exercício. 

Ocorre que em algumas situações o legislador desde logo presume que a defesa será inconsistente (art. 311, II 

e III). Nesses casos, em que a defesa provavelmente será inconsistente, o legislador permite a concessão de 

tutela da evidência liminarmente (art. 311, parágrafo único). Nos demais casos a concessão de tutela de 

evidência só pode ocorrer depois da contestação.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et. al.]. Breves 

comentários ao novo código de processo civil. 1. ed. em e-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 50) 
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provisória, e tornar a discussão judicial uma alternativa mais realista, embora, repita-se, este 

não seja o momento de planejar respostas aos riscos. 

Convém ainda ressaltar que, embora a suspensão da exigibilidade por meio de 

decisão judicial, possibilite a discussão da obrigação tributária, ela é, em regra, provisória e sua 

manutenção está atrelada à probabilidade de êxito da ação, podendo ser revogada por 

intercorrências iniciais do processo, mas também em momentos posteriores e em outras 

instâncias, o que deve ser levado em conta. 

Deve-se acrescer a isso ainda o fato de que tais medidas não interrompem a 

incidência de encargos moratórios, de modo que a dívida continua crescendo até chegar o 

momento em que seu tamanho pode ser um empecilho ao projeto jurídico-tributário, de modo 

que podemos descrever o seguinte risco: 

5. Se a suspensão da exigibilidade não interromper a incidência de encargos 

moratórios, então o impacto de uma perda pode ser muito grande. 

Veja-se que a incidência de encargos moratórios é uma certeza que somente é 

afastada com o uso do depósito integral do montante discutido. E a incerteza está relacionada 

ao tamanho do impacto e não a probabilidade da ocorrência do evento que a ocasiona, de modo 

que a pergunta a ser fazer não é “por quê” e sim “e daí”. E daí se o impacto da perda puder ser 

muito grande? A primeira resposta parece simples: a empresa poderá não ter dinheiro em caixa 

para pagá-lo; porém esse evento (desembolso de caixa) somente ocorrerá se a empresa perder 

a ação, de modo que se costuma ignorar esse problema. Ocorre que essa não é uma questão 

irrelevante como parece. A verdadeira resposta à pergunta que buscamos é: o impacto poderá 

ficar desalinhado com o apetite de risco da empresa e consequentemente ela poderá abortar o 

projeto. Logo, há aqui um risco relevante, que costuma ser ignorado pelos advogados e que 

pode explicar algumas situações inerentes ao fenômeno da “desjudialização” apontado por 

Schoueri: “Se o impacto entrar em desalinho com o perfil de risco, então a empresa pode abortar 

o projeto”. 

Muitas empresas prosseguem com as discussões judiciais apesar do impacto 

desalinhado, haja vista que não tem outra opção a não ser apostar na vitória. Nessas situações, 

quando surge um parcelamento especial que reduz sensivelmente o tamanho da dívida, 

trazendo-a para patamares aceitáveis, e com prazo dilatado de pagamento, que permite que a 

empresa acomode o pagamento ao seu fluxo de caixa, não é de se estranhar que ela desista da 

discussão judicial. Não há, portanto, incoerência na sua conduta, mas sim mal gerenciamento 

de riscos. 
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É claro que isso não justifica ou esclarece todas as adesões a parcelamentos 

especiais. Em situações, por exemplo, em que há depósito integral, mas esse foi feito após o 

vencimento do tributo, a empresa pode optar pela adesão para levantar parte do depósito, 

referente aos encargos moratórios reduzidos, sendo esta então uma análise de custo-benefício 

da ação judicial. 

Vê-se, assim, que há riscos inerentes tanto ao indeferimento da decisão liminar, 

quando ao seu deferimento, podendo ela resolver o problema da falta de regularidade fiscal, 

mas esconder outro tão nocivo quanto. Mas olvidando este último por um momento, apenas 

para concluir a análise das causas do indeferimento de uma decisão liminar, podemos nos 

questionar por que a empresa não conseguiria obter a caução exigida pelo juiz e então 

obteremos respostas que esclarecem ainda melhor as dificuldades que os contribuintes 

enfrentam em litígios contra o Fisco: “porque os bens móveis oferecidos foram rejeitados”; 

“porque a empresa não possuía bem imóvel a oferecer”; “porque não há seguro-garantia ou 

carta-fiança disponível”; “porque o seguro-garantia ou carta-fiança são muito caros”, etc., sendo 

possível aprofundar cada vez mais nessas questões, para esclarecer melhor as probabilidades 

desses eventos e também as dificuldades que os contribuintes enfrentam nas discussões 

tributárias. 

Frise-se, nesse tocante, o § 1º do art. 300 do novo Código de Processo Civil autoriza 

expressamente ao juiz condicionar a concessão da tutela de urgência a prestação de uma caução 

real ou fidejussória idônea, para salvaguardar o direito da parte contrária. Embora a doutrina 

processualista aponte que a necessidade de caução deva ser ponderada com a probabilidade do 

direito da parte autora123, sendo dispensada se este for muito provável, somente o tempo dirá se 

esse dispositivo não se tornará uma regra, de modo que agora há sim um risco a ser considerado: 

“se a empresa não possuir ativos para garantir o tributo, então a suspensão da exigibilidade por 

decisão judicial pode não ocorrer”. 

Se questionarmos “e daí”, veremos que esse não é um risco a ser simplesmente 

ignorado, haja vista que seu impacto é relevante, trazendo consequências como: a empresa não 

conseguirá obter certidão de regularidade fiscal124; terá seu nome inserido em cadastros 

                                                           
123 “[...] Como a concessão da tutela fundada em cognição sumária sempre implica assunção de riscos, a fim de 

salvaguardar o núcleo essencial do direito à segurança jurídica do demandado o legislador possibilitou ao juiz 

a exigência de caução para prestação de tutela provisória. Trata-se de exigência que deve obedecer às 

particularidades do caso (‘conforme o caso’, refere o art. 300, § 1º, CPC). Assim, se o direito é desde logo muito 

provável, não deve o juiz exigir caução. [...].” (MARINONI, Luiz Guilherme [et. al.]. Novo código de processo 

civil comentado. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 383) 

124 Vide arts. 205 e 206 do CTN 
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restritivos governamentais125 e particulares (SERASA, SPC, etc.); a empresa poderá ser 

protestada126; serão ajuizadas execuções fiscais contra a empresa, podendo ela ser surpreendida 

com uma penhora online; poderá perder benefícios fiscais127; poderá sofrer imposições de multa 

por distribuição de lucro128; terá dificuldades em obter acesso a linhas financiamento em bancos 

públicos129 e privados; será impedida de contratar com a administração pública130; poderá ter 

problemas com fornecedores, etc. Enfim, atualmente a falta de regularidade fiscal cria graves 

empecilhos às atividades de uma empresa, sendo este um dos riscos relevantes dos litígios 

tributários. 

As dificuldades ou os riscos inerentes à exigibilidade dos tributos durante às 

discussões judiciais levam muitas empresas a manterem seus litígios na esfera administrativa 

ou pelo menos tentar essa via antes, porquanto as discussões tributárias nesse âmbito são, em 

regra, alternativas realistas, porque operam automaticamente a suspensão da exigibilidade, 

conforme preceitua o art. 151, III, do CTN. Não obstante, não se pode ignorar que essa hipótese 

de suspensão da exigibilidade não estanca a incidência de encargos moratórios, de modo que o 

risco do tamanho da dívida ultrapassar os limites de tolerância de risco da empresa deve ser 

gerenciado. Na realidade, o tamanho da dívida após a tramitação do processo administrativo 

pode também inviabilizar a discussão judicial, por dificultar ainda mais a implementação de 

eventual medida de suspensão da exigibilidade. 

Além do mais, em regra, as esferas administrativas se furtam a apreciar questões 

mais abstratas, como inconstitucionalidade das normas131, de modo que a condução de um 

projeto jurídico-tributário por esses meandros encontra sérias limitações, prestando-se essa via, 

em regra, para discussão de lançamentos e matérias de fato. 

Adentrando esses meandros e retornando ao início deste tópico, voltamos a 

perguntar: por que o juiz (ou o julgador tributário) não se convenceria da procedência da 

demanda? E novamente repetimos a resposta que ficou em aberto: porque ele compreendeu que 

as alegações não foram comprovadas. 

Veja-se que essa é uma questão inerente não apenas à produção de provas, mas 

também à sua compreensão pelo julgador, como revela uma segunda rodada de “por quês”, que 

                                                           
125 Vide art. 2º, § 2º, da Lei n. 10.522/2002 
126 Vide art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, incluído pela Lei n. 12.767/2012 
127 Vide art. 60 da Lei n. 9,069/1995 e art. 6º da Lei n. 10.522/2002 
128 Vide art. 32 da Lei n. 4.357/1964, com redação modificada pela Lei n. 11.051/2004; art. 47, “a”, I, da Lei n. 

8.212/1991 
129 Vide art. 6º, I, da Lei n. 10.522/2002 
130 Vide art. 6º, III, da Lei n. 10.522/2002 e Lei n. 8.666/1993 
131 Vide Súmula CARF n. 2 
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nos fornece as seguintes respostas: (1) porque a empresa não produziu as provas necessárias; 

(2) porque a produção de uma prova foi denegada; (3) porque sua produção foi falha; (4) porque 

as informações passadas pela empresa eram falsas ou eivadas de vícios e permitiram a sua 

contradição pela parte contrária; (5) porque a parte contrária foi desleal e produziu provas 

falsas; (6) porque o julgador não compreendeu as provas por falta de experiência prática; e (7) 

porque as próprias circunstâncias dos fatos que não permite sua comprovação direta, mas 

apenas indireta, por meio de raciocínio lógico-dedutivo que conecta as provas e os indícios e 

conduzem  à conclusão acerca do fato. 

Note-se que é possível descer cada vez mais nesses detalhes desses riscos, de modo 

a perceber que o risco de uma demanda pode aumentar por problemas internos, como falhas na 

composição da equipe envolvida no projeto (e.g. advogados inexperientes ou dedicados a outros 

projetos, falta de pessoal interno para dar apoio ao litígio, etc.) e falhas de comunicação (e.g. 

repasse tardio de informações necessárias ou envio de informações dúbias ou incompletas), por 

questões inerentes ao próprio escopo do projeto (e.g. dificuldades de comprovação dos fatos), 

mas também por questões externas, como o nível de combatividade da parte contrária e a 

própria estrutura do Poder Judiciário. Os riscos inerentes às discussões fáticas variam de caso 

para caso e de empresa para empresa, de modo que o nível de detalhamento aqui apresentado é 

suficiente para o presente trabalho. 

O processo criativo aqui desenvolvido de identificação de possíveis riscos que 

envolvem um litígio tributário, possibilita evidenciar algumas categorias de riscos jurídico-

tributários: (a) recursos humanos, que compreende não apenas a seleção de advogados com boa 

formação técnica e com possibilidade de dedicação ao projeto, mas também a formação da 

equipe interna de apoio; (b) estrutura do Poder Judiciário, que engloba tanto o perfil dos 

julgadores (alinhamento ideológico, qualificação técnica e experiência prática em direito 

tributário), quanto a alocação de recursos financeiros, tecnológicos e humanos, que 

determinarão o tempo de tramitação de um processo; (c) jurisprudência, principalmente no 

tocante ao seu grau de consolidação; (d) argumentação jurídica, que compreende aqui a forma 

de exposição dos argumentos de direito, mas também a qualidade da prova produzida; (e) 

suspensão da exigibilidade dos tributos; (f) perfil de risco do contribuinte, que ditará não apenas 

se ele possui disposição para o litígio, mas também quais os seus níveis de tolerância a ele. 

Com base no que foi aqui exposto seria possível apresentar a seguinte estrutura 

analítica de riscos jurídicos-tributários (EAR Jurídica), de modo a subsidiar os consultores 

jurídicos e demais pessoas envolvidas no projeto jurídico na identificação concreta dos riscos 

caso a caso: 
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Figura 6 - EAR Jurídica 

 

4.6 Conclusões 

 

As opiniões dos assessores jurídicos sobre os riscos e incertezas jurídicas são a 

principal evidência a orientar a contabilização de obrigações e refletem uma possível 

interpretação da matéria jurídica, isto é, a visão do Direito percebida por seu emissor a partir 

do seu referencial técnico-teórico, valorativo e também prático. A existência de vieses ou 

simplesmente o fato das opiniões jurídicas refletirem a experiência profissional dos seus 

emissores não invalida as suas conclusões ou as tornam imprestáveis para efeitos de avaliação 

de riscos e incertezas. Em verdade, isso é inerente a toda e qualquer opinião de especialista. 

A estimativa da probabilidade de perda ou ganho pelos advogados, todavia, não é 

feita unicamente com base em sua percepção (“o que eu acho”), mas também é dosada pela 

percepção de outros advogados e dos juízes (“o que os outros acham ou acharam, com base no 

que eu consigo perceber”). As decisões judiciais em casos análogos e a opinião da comunidade 

de advogados ingressam como possíveis redutores de vieses ou parcialidades. 

As peculiaridades e incertezas inerentes ao próprio Direito e a indeterminação do 

futuro, por sua vez, além de impedirem que se cobre uma maior objetividade ou acerto das 

opiniões jurídicas, exigem que as opiniões dos assessores jurídicos sejam respeitadas. Em 
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outras palavras, embora estas não sejam as ferramentas mais precisas, elas ainda se mostram o 

melhor mecanismo disponível. 

A inserção das opiniões em processos ou instrumentos de governança, por seu 

turno, serve para complementar as avaliações dos advogados ou, no máximo assegurar, a sua 

qualidade, por meio da seleção dos melhores especialistas ou dos escritórios mais conceituados, 

especialmente em grandes litígios tributários, mas também à contratação de dois ou mais 

pareceres de profissionais distintos, além de suas discussões internamente. 

A elucidação das características básicas e comuns dos riscos e incertezas, por sua 

vez, ajuda a melhorar a sua compreensão e permite trazer definições do que se pode 

compreender como “risco jurídico-tributário” e que auxiliem o seu gerenciamento. Além disso, 

evidencia que algumas ferramentas utilizadas por outras áreas do conhecimento podem ser 

adaptadas ao Direito, em adição (e não substituição) ao que já existe. 

Do gerenciamento de projetos, extraímos três ferramentas que pensamos que 

possuem aptidão de serem aplicadas ao Direito, a depender da análise do seu proveito caso a 

caso (custo-benefício), a saber: (a) técnicas dos cinco “porquês” e cinco “e daís” (ou análise de 

causas-raízes e consequências); (b) utilização da escala Linkert numérica para avaliação de 

probabilidade, impacto e importância, bem com a exposição dos riscos em listas, de modo a 

facilitar sua discussão e acompanhamento e permitir um cálculo de risco geral a ser enquadrado 

nas categorias previstas no CPC 25 (provável, possível e remoto); e (c) aplicação da técnica 

Delphi. 

A importância em gerenciar riscos, por fim, será mais bem esclarecida no próximo 

capítulo, em que exporemos algumas consequências e efeitos práticos das incertezas jurídicas. 
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5 ALGUNS EFEITOS PRÁTICOS DAS DIFICULDADES EM AVALIAR RISCOS E 

INCERTEZAS JURÍDICAS 

 

 

 

Como retratado nos capítulos anteriores, as incertezas inerentes ao próprio Direito 

são agravadas pelo modo de decidir adotado pela Justiça brasileira, o que torna difícil avaliar 

os riscos e incertezas jurídicas e estimar as suas probabilidades, seus impactos e, 

consequentemente, suas importâncias132. Tais dificuldades, entretanto, não eximem as empresas 

do seu dever de retratar corretamente as obrigações exigindo, a norma contábil, que sejam feitas 

estimativas, para efeitos de constituição de provisões ou apontamento de passivos contingentes 

o que, consequentemente, leva essas empresas a solicitarem e a se apoiarem nas opiniões dos 

seus assessores jurídicos, especialmente em matéria tributária. 

Essas opiniões, todavia, apenas retratam uma possível interpretação do Direito, não 

sendo possível assegurar-lhes o acerto, até mesmo em função da indeterminação do futuro, de 

modo que as expectativas normativas por elas criadas podem não se concretizar e, assim, gerar 

alguns efeitos práticos, tanto na operação, quanto na percepção do valor de mercado da 

empresa. 

Um dos reflexos mais óbvios da não concretização das estimativas é o registro 

inesperado de um passivo, o que altera a percepção da sua performance e saúde financeira por 

meio de índices que se baseiam em dados colhidos de suas demonstrações financeiras. 

A partir das demonstrações, os usuários podem avaliar a evolução das contas 

contábeis, verificando assim “os caminhos trilhados pela empresa e as possíveis tendências” 

(análise horizontal), ou calcular “a participação percentual de cada conta, mostrando a sua real 

importância no conjunto” (análise vertical), mas também extrair índices financeiros “que 

permitem uma visão ampla da situação econômico-financeira da empresa”, dentre os quais os 

índices de liquidez, que mostram “a capacidade da empresa de saldar seus compromissos” (e.g. 

liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral) e os índices de endividamento, que revelam os 

riscos financeiros da empresa (e.g. endividamento, composição do endividamento), cujas 

fórmulas levam em consideração o passivo.133 Esses indicadores permitem que sejam tomadas 

                                                           
132 Importância aqui compreendida como o resultado da multiplicação da probabilidade de ocorrência do risco pelo 

seu impacto estimado. 
133 Vide FERNANDES, Edison Carlos; RIDOLFO NETO, Arthur. Contabilidade aplicada ao direito. São Paulo: 

Saraiva, 2014, pp. 221-237 
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diversas decisões econômicas, dentre as quais comprar, manter ou vender ações, em que 

momento e por qual preço justo, sendo alguns inclusive indicados em sites de investimento 

como, por exemplo, o “Investing.com”.134 

Como já esclarecido oportunamente, os tributos são, em regra, registrados no 

passivo circulante, de modo que eles impactam diretamente no cálculo da liquidez corrente 

(ativo circulante divido pelo passivo circulante). A depender da avaliação das incertezas, o 

tributo pode ser contabilizado como provisão no passivo não circulante ou mesmo não 

reconhecido (passivo contingente), o que altera, para melhor, a percepção da capacidade que a 

empresa possui de saldar seus débitos a curto prazo. Se a expectativa da empresa não se 

confirmar e o tributo tiver que ser reconhecido, pode ocorrer uma alteração significativa no 

cenário que levou, por exemplo, à liberação de um empréstimo ou à compra de ações. 

Veja-se, nesse último, ponto que o site de notícias jurídicas “Conjur” veiculou 

recentemente a conclusão de uma pesquisa que constatou que as decisões judiciais afetam a 

cotações das ações das companhias abertas nos EUA.135 Por outro lado, isso não quer dizer que 

sempre que uma companhia perder uma demanda judicial o preço de suas ações cairá. Em 

alguns casos, em face das dificuldades de mensurar riscos jurídicos no Brasil, a opção por 

desistir da discussão e reconhecer o passivo tributário pode ser bem vista pelo mercado, como 

no caso da Vale, narrado no primeiro capítulo. O que se mostra evidente, porém, é que as 

incertezas jurídicas geram reflexos práticos, seja pelo impacto de uma decisão desfavorável nas 

cotações em determinado momento, seja pela precificação oculta dos riscos nos preços de seus 

ativos. 

As dificuldades em avaliar os riscos e incertezas, entretanto, não podem ser 

utilizadas para justificar a constituição de provisões excessivas ou mesmo autorizar a sua não 

constituição quando devido, como esclarece a doutrina contábil, de modo que as empresas são 

chamadas, num primeiro, a realizar investimentos na prevenção de litígios e, num segundo, na 

preparação e na condução para litígios, o que abrange não apenas a manutenção de processos 

de governança e gastos com estruturas jurídicas internas e com advogados externos, mas 

também a instalação de sistemas de arquivamento de documentos e informações que possam 

                                                           
134 Veja: http://br.investing.com/equities/brazil 
135 MELO, João Ozório de. Decisões judiciais são fontes valiosas para investidores em bolsa, diz estudo. 

CONJUR, 31/08/2015. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-ago-31/decisoes-judiciais-sao-fontes-

valiosas-investidores-bolsa, acesso em 14/10/2016. 
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ser úteis no esclarecimento dos fatos e na reforço das teses defendidas em juízo ou fora dele, 

como relata Luciana Aguiar.136 

Um levantamento realizado em 2014137 e divulgado pela imprensa138 apurou que as 

empresas comprometem entre 1,5 e 2% de seus faturamentos com litígios e que, em 2012, foram 

gastos somente com honorários advocatícios cerca de R$ 16,94 bilhões, mais R$ 2,49 bilhões 

em custos de pessoal, sistemas e consultoria para controle dos processos.139 

O aumento das despesas e custos, por seu turno, reduzem a lucratividade dos 

negócios ou a sua competitividade, desestimulando o investimento no setor produtivo, ou 

mesmo impõe o rearranjo operacional para compensá-lo, podendo gerar, por exemplo, 

restrições ao aumento de remunerações dos colaboradores ou mesmo cortes em programas 

sociais, como revela a fundamentação da ação cautelar ajuizada pela Vale no STF140, para 

suspender a exigibilidade dos tributos sobre lucros no exterior, e que apresenta os seguintes 

argumentos para sustentar o periculum in mora: 

 (a) o risco de novas autuações (referentes ao ano de 2009 e seguintes), como 

imposição de multa de 75%, “elevando os passivos tributários a patamares estratosféricos”; 

(b) a exigência de garantia vultuosa “comprometeria severamente a normalidade de 

seus negócios”, o que seria agravado pela inexistência de alternativas ao depósito judicial no 

mercado; 

(c) “a exigência de valor bilionário teria impacto extremamente negativo em novas 

captações de recursos no mercado financeiro, seja restringindo o interesse de investidores em 

título de dívida ou ações de emissão da Requerente, seja aumentando custos, exigências de 

garantias e imposição de duras restrições contratuais, bem como inviabilizando o acesso a 

algumas fontes de financiamento que não estariam dispostas a financiar a Requerente com este 

novo perfil de risco”; 

                                                           
136 Cf. AGUIAR, Luciana Ibiapina Lira. Governança corporativa tributária: aspectos essenciais. São Paulo: 

Quartier Latin, 2016. 
137 Disponível em: 

http://www.ayadvogados.com.br/uploads/ESTUDO%20AY%20CUSTO%20PARA%20LITIGAR%20JUDIC

IALMENTE.pdf, acesso em 14/10/2016 
138 BAETA, Zínia. Gasto de empresas com processos chega a R$ 110 bi. Valor Econômico, 04/02/2014. 

Disponível em: http://www.valor.com.br/legislacao/3418112/gasto-de-empresas-com-processos-chega-r-110-

bi#ixzz2t954rnfL, acesso em 14/10/2016 
139 “Assim, considerou-se 8.573.086 empresas e os seus respectivos faturamentos, bem como houve a estimativa 

de 74.383.709 processos em trâmite, ajuizados ou terminados em 2012. 

O total gasto pelas empresas em 2012 para ajuizar, manter e finalizar ações judiciais foi de R$ 110,96 bilhões, 

sendo que as custas judiciais e extrajudiciais consumiram R$ 23,11 bilhões, os honorários advocatícios R$ 

16,94 bilhões, perícias R$ 2,16 bi, multas, indenizações e encargos legais R$ 65,73 bi, viagens e hospedagens 

R$ 0,53 bilhão, e custo de pessoal, sistemas e consultoria para controle dos processos R$ 2,49 bilhões.” 
140 Ação Cautelar n. 3.141/RJ. 
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(d) para fazer frente à exigência vultuosa, a companhia seria obrigada a cortar 

diversos investimentos no Brasil, o que resultaria em queda de arrecadação, reduções no volume 

de exportações e demissões e não geração de novos postos de trabalho, mas também em perdas 

socioambientais, em virtude da redução de investimentos nessa área; e 

(e) a desvalorização de suas ações, em prejuízos a diversos acionistas, dentre os 

quais a própria União (por meio do BNDES). 

A ausência desses gastos, por outro lado, pode levar a um aumento da incerteza e 

gerar um risco de caixa para as empresas, bem como a verificação de prejuízos, observando-se 

nesse ponto que o momento de constatação da obrigatoriedade de pagamento de um tributo que 

grava produtos e mercadorias nasce, com a formação do preço destes em  sua venda, de modo 

que esse custo, se não definido nessa oportunidade, não pode ser repassado ao consumidor, 

impactando diretamente o resultado e possivelmente a distribuição de lucros – exceto quando 

são implementados cortes ou quando há lucros acumulados e deliberação de distribuí-los para 

manter a expectativa de dividendos, como no caso da Vale.141 

Os impactos das decisões judiciais, por sua vez, não se fazem presentes somente na 

seara tributária. Recentemente, o jornal Valor Econômico veiculou matéria que relata o impacto 

das decisões sobre a restituição de valores pagos pelo consumidor na devolução de imóveis nos 

resultados das construtoras.142 De modo semelhante, as operadoras de planos de saúde são 

afetadas pelas decisões judiciais que as obrigam a arcar com tratamentos e medicamentos não 

previstos nas coberturas contratuais, alterando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. 

Mesmo, porém, quando é possível realizar ajustes para que preservar a expectativa 

de retorno dos acionistas, os impactos não podem ser ignorados, uma vez que reduzem o capital 

próprio para investimentos ou aquisições, alterando ou prorrogando a implementação da 

estratégia das empresas ou aumentando a sua dependência do capital de terceiros para sua 

manutenção e, consequentemente, o seu endividamento. 

Em nível estratégico, em verdade, as próprias incertezas jurídicas podem frear 

investimentos, sob uma perspectiva proativa, de rejeição dos riscos, como noticiou a imprensa, 

                                                           
141 Vide conferência telefônica realizada em 27 de novembro de 2013. Disponível em: 

http://www.vale.com/brasil/PT/investors/services-investor/download-center/Paginas/default.aspx, acesso em 

14/10/2016. 
142 FONTES, Stella; MANDL, Carolina; 2 MANTOAN, Victória. Avalanche de devoluções atinge o setor de 

imóveis. Valor Econômico, 05/10/2016. Disponível em 

http://www.valor.com.br/empresas/4735015/avalanche-de-devolucoes-atinge-o-setor-de-imoveis, acesso em 

05/10/2016. 
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em 2009, acerca das modificações da regulação do pré-sal143, e como relata Luciana Aguiar, 

com base em pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos Fiscais (NEF) da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV)144. 

Não se pode ainda negar que, sob a ótica da irregularidade, as dificuldades em 

mensurar podem ser exploradas por administradores mal-intencionados para ocultar passivos 

ou maquiar os resultados e performances das empresas. Os passivos exigíveis podem ser 

ocultados e registrados paulatinamente ou mesmo os passivos contingentes podem ser 

reconhecidos num único exercício para passar a impressão de melhora no desempenho nos anos 

seguintes. De outro modo, também se pode adotar uma posição mais arrojada, em desalinho 

com o perfil e apetite de riscos da empresa. 

É certo que esse risco de manipulação e fraude contábil são minimizados pela 

adoção de processos de governança e pela utilização de mecanismos de avaliação de riscos, 

como a própria opinião jurídica e outros abordados no capítulo anterior; porém em 

determinadas situações, em que há várias possíveis soluções corretas (e.g. créditos de 

PIS/COFINS sobre insumos), isso pode ser ocultado por justificativas como o realinhamento 

de perfil e apetite de risco ou redução das incertezas. 

                                                           
143 UCHOA, Pablo. Investidores temem incertezas de novas regras para pré-sal. Estadão, 31/08/2009. 

Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,investidores-temem-incertezas-de-novas-regras-

para-pre-sal,427223, acesso em 14/10/2016. 
144 “Nesse sentido cabe mencionar pesquisa apresentada no Núcleo de Estudos Fiscais (NEF) da FGV que conclui 

que o contencioso tributário administrativo brasileiro é bastante elevado quando comparado a outros países, o 

que possivelmente enfatiza essa externalidade de natureza psicológica e relacionada à insegurança jurídica, 

comentada por Tanzi, entre os contribuintes. Segundo a pesquisa desenvolvida por Lorreine Messias 

o grau de litigiosidade tributária de um país pode ser entendido como uma medida aproximada da qualidade de 

suas instituições tributárias e jurídicas. Em países onde há um alto grau de litigiosidade tributária, criam-se 

situações de insegurança jurídica, o que tende a influenciar negativamente a decisão de investimento no país. 

Conforme Appy (2013), ao investir no país as empresas exigem taxas de retornos elevados para compensar o 

maior risco a que estão expostas. Deste modo, a falta de segurança jurídica pode prejudicar de forma relevante 

o desenvolvimento de um país. (MESSIAS, 2014, p. 7). 

Para a elaboração deste estudo, o NEF solicitou à Receita Federal do Brasil a estimativa atualizada do valor do 

contencioso tributário nas vias administrativas. Conforme a informação recebida os processos tributários em 

discussão nas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJs) e no Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (CARF) somavam R$ 111,0 bilhões e R$ 417,6 bilhões, respectivamente, em 2013, 

representando 11% do PIB daquele ano. 

[...] 

Algumas razões de natureza processual, normativa, econômica e social são indicadas para a formação do 

panorama de controvérsias tributárias no Brasil: a recorrência dos programas de parcelamento especial em 

âmbito federal, o elevado custo de conformidade, a evasão como uma decisão culturalmente justificável devido 

à ineficiência e corrupção da administração pública no País, a complexidade do sistema tributário brasileiro, a 

falta de uniformidade na interpretação e aplicação das normas tributárias por parte dos auditores fiscais, a falta 

de transparência dos autos de infração, a falta de estabilidade e uniformidade nos julgados e o incentivos ao 

Estado em litigar devido à isenção de custas e à existência de prazos diferenciados (MESSIAS, NEF, 2014, p. 

5-8).” (AGUIAR, Luciana Ibiapina Lira. Governança corporativa tributária: aspectos essenciais. São Paulo: 

Quartier Latin, 2016, pp. 264-265) 
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Os riscos, em geral, ainda podem ser utilizados como justificativa para manipular 

estimativas de preço dos ativos de uma empresa, como se pode verificar, por exemplo, na 

recente operação Greenfield, da Polícia Federal, relacionada aos fundos de pensão dos 

funcionários da Caixa Econômica Federal (FUNCEF), da Petrobrás (PETROS), dos Correios 

(POSTALIS) e do Banco do Brasil (PREVI).145 

Retornando ao campo da licitude, outro reflexo das dificuldades de mensurar riscos, 

mas voltado para a prática jurídica, são os empecilhos à discussão jurídica dos tributos, 

mormente no que diz respeito à suspensão da exigibilidade. Uma maior previsibilidade das 

decisões judiciais, por exemplo, permitiria as que se pautassem em decisões liminares para 

suspender as suas exigibilidades e consequentemente levassem mais discussões tributárias ao 

Judiciário ou as mantivessem até última instância, o que conferiria maior segurança jurídica 

pela resolução dos conflitos; porém isso não ocorre. As suspensões da exigibilidade pautadas 

em decisões liminares, quando conseguidas, são pouco confiáveis não apenas pela sua 

precariedade processual, mas também pela instabilidade judicial, podendo ser cassadas na 

própria instância que a concedeu, como se verificou no caso Vale. Esse risco quando 

concretizado impõe às empresas altos custos com garantias, como seguros-garantia e cartas-

fiança.146 Além disso, a precariedade das medidas liminares estimula as desistências durante o 

curso da ação, quando a regularidade fiscal é essencial e as alternativas de suspensão são 

inviáveis, especialmente nos momentos em que são instituídos parcelamentos especiais, como 

detectou Schoueri.  

Em verdade, a própria instabilidade jurídica estimula a edição recorrente de 

programas de regularização fiscal e, assim, desestimula o cumprimento tempestivo de 

obrigações tributárias, por alguns contribuintes, gerando competição desigual no mercado, 

como bem detectam Phelippe Toledo Pires de Oliveira e Diogo de Andrade Figueiredo em 

artigo sobre o assunto.147 

                                                           
145 Para maiores detalhes: http://www.cartacapital.com.br/politica/operacao-greenfield-entenda-o-escandalo-nos-

fundos-de-pensao, acesso em 14/10/2016. 
146 “O seguro garantia apresenta diversas vantagens quando comparado à fiança bancária. Em primeiro lugar, tem 

um custo mais reduzido. Normalmente, o seguro garantia tem um custo equivalente a aproximadamente 1/3 do 

custo anual da fiança bancária, que gira em torno de 1,5% e 6% do valor da dívida garantida. Esse percentual 

varia em função do risco de crédito do contribuinte, que é determinado por meio da análise das suas 

demonstrações financeiras, capacidade de geração de caixa, histórico de crédito etc. [...].” (Fonte: Seguro 

garantia e a redução de custos, Valor Econômico, 02/12/2014. Disponível em: 

http://www.valor.com.br/legislacao/3800330/seguro-garantia-e-reducao-de-custos, acesso em 14/10/2016) 
147 “Em regra, os entes públicos concedem parcelamentos para permitir que aqueles contribuintes que se encontrem 

em situação financeira difícil possam continuar o exercício de suas atividades empresariais, evitando que 

encerrem suas atividades em razão de suas dívidas (tributárias). Trata-se, pois, de uma oportunidade concedida 

pelos entes públicos de permitir a continuidade das atividades empresariais de seus contribuintes. Até porque 

cobra tributos em relação a estas atividades e não tem interesse em matar sua “galinha dos ovos de ouro’. 
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Mesmo quando a situação jurídica aparenta estar segura pela coisa julgada, a 

possibilidade de sua relativização148 ou desconstituição, por meio de ações rescisórias, gera 

insegurança jurídica. Observe-se, nesse tocante, que a importância dessa questão é tamanha que 

o novo Código de Processo Civil149 procurou disciplinar a questão, prevendo, em art. 966, V e 

§ 5º150, a ação rescisória para fins de “adequação jurisprudencial” e, em seu art. 535, III e §§ 5º 

a 8º151, a inexigibilidade de sentença transitada em julgada que contrariar consolidação 

                                                           
Ao longo dos últimos anos, o governo federal instituiu vários programas de parcelamento especiais. São eles: 

(a) ‘Refis’, instituído pela Lei nº 9.964/2000; (b) ‘Paes’, instituído pela Lei nº 10.864/2003; (c) ‘Paex’, instituído 

pela MP nº 303/2006; (d) ‘Refis da crise’, instituído pela Lei nº 11.941/2009 (conversão da MP nº 449/2008). 

Posteriormente, houve: (e) reabertura do parcelamento de que trata a Lei nº 11.941/2009 pela Lei n 12.865/2013 

e no ano seguinte pela Lei nº 11.996/2014, com alterações da Lei nº 13.043/2014. E, ainda, mais recentemente, 

(f) a instituição do ‘Prorelit’ pela controvertida MP nº 685/2015. 

Além desses parcelamentos ‘genéricos’, que se aplicam aos contribuintes em geral, há também parcelamentos 

‘específicos’: parcelamentos em prol de empresas de determinado setor ou que exerçam uma atividade 

específica, que normalmente decorrem de lobby perante o Congresso ou mesmo o Executivo. É o caso, por 

exemplo, do parcelamento das instituições de ensino, instituído pela Lei nº 12.688/2012; do parcelamento dos 

débitos de IRPJ e CSLL sobre os lucros auferidos no exterior, instituído pela já mencionada Lei nº 12.865/2013; 

e do parcelamento de débitos de clubes esportivos, instituído pela recente MP nº 671/2015. 

[...] 

Uma das grandes críticas em relação ao parcelamento é que a sua implementação pode vir a desestimular o 

pagamento voluntário de tributos pelos contribuintes. É que, ciente de que o governo teria por prática conceder 

‘planos de parcelamento’ com frequência, os contribuintes muitas vezes preferem aguardar os benefícios de um 

eventual ‘plano de parcelamentos’, com as reduções de multas, juros e encargos a ela inerentes. A mera 

expectativa de um ‘plano de parcelamento’ futuro faz cm que muitos contribuintes deixem de pagar o tributo 

quando de seu vencimento na perspectiva de que venha um novo parcelamento. 

[...] 

O impacto negativo dos parcelamentos no recolhimento voluntário de tributos não é apenas uma especulação. 

Estudos econômicos demonstram que a sucessão de parcelamentos efetivamente afeta a propensão dos 

contribuintes em recolher espontaneamente seus tributos por anos na expectativa de concessão de um novo 

parcelamento. Ademais, em vista da elevada inadimplência, que chega a cerca de 90% do estoque dos 

parcelamentos, o aumento imediato da arrecadação gerado pelos parcelamentos é, no mínimo, discutível.” 

(OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de; e FIGUEIREDO, Diogo de Andrade. Refletindo sobre o parcelamento 

de débitos tributários nos 50 anos de CTN. Revista Fórum de Direito Tributário, v. 81, 2016, pp. 180 e 182-

183) 
148 Vide Parecer PGFN n. 492/2011, que sustenta que a “superveniência de precedente objetivo/definitivo do STF” 

cessa automaticamente a eficácia da coisa julgada e permite a cobrança de tributos. 
149 Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. 
150 “Art. 966.  A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 

V - violar manifestamente norma jurídica; 

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em 

enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a 

existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.” 
151 “Art. 535.  A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 

meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, 

podendo arguir: 

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação 

reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo 

Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade 

concentrado ou difuso. 

§ 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de 

modo a favorecer a segurança jurídica. 
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jurisprudencial em sentido diverso; o que revela a certeza contingenciada no tempo do Direito, 

proposta por Luhmann, como visto no capítulo anterior, ou a insegurança dentro do próprio 

sistema jurídico. 

Em algumas situações, mecanismos como esse podem ser úteis para reestabelecer 

o equilíbrio de mercado entre competidores prejudicados por decisões judiciais contrárias (uma 

favorável e outra não); porém, em outras, essa possibilidade apenas serve para agravar as 

incertezas. Note-se, nesse tocante, que tramita no Congresso Nacional o projeto de lei152 que 

pretende não só alterar a redação do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972, com o objetivo 

de introduzir um § 4º, ao seu art. 37, para garantir que o voto de qualidade no CARF favoreça 

necessariamente o contribuinte (in dubio pró-contribuinte), como também autorizar que o Fisco 

ingresse com ação questionando essa decisão favorável ao contribuinte, o que faz persistir a 

incerteza. 

Outro exemplo de insegurança jurídica apoiada nas dificuldades de avaliar riscos e 

incertezas jurídicas são os benefícios fiscais concedidos pelos Estados sem autorização do 

CONFAZ, como abordado no capítulo anterior. Não obstante o posicionamento do STF no 

sentido de sua ilegalidade, a não consolidação da jurisprudência por mecanismos vinculativos 

(e.g. súmula vinculante) permite que os Estados prossigam com essa conduta, para atrair 

investimentos. As empresas, por seu turno, são compelidas a avaliar as incertezas e muitas vezes 

gozam desses benefícios fiscais com o risco de sua perda posterior, o que aumenta o risco dos 

seus investimentos produtivos. 

Em conclusão, não se pretende, com tudo o que foi exposto aqui neste capítulo, 

propor que os riscos são um mal a ser combatido, mas apenas evidenciar que eles são uma 

questão inerente à própria sociedade e ao Direito, como também detecta Sérgio André Rocha153, 

devendo ser, em verdade, gerenciados. Este é o grande objetivo deste trabalho: buscar examinar 

                                                           
§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado 

da decisão exequenda. 

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação 

rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” 
152 Vide Projeto de Lei n. 6.064/2016, da Câmara de Deputados 
153 “É tempo de os contribuintes despertarem. É imprescindível que deixemos o conforto ilusório de fábulas 

jurídicas que assimilamos ao longo dos anos para lidarmos com os problemas da maneira como são. Há que se 

reconhecer que segurança jurídica absoluta é um mito. Que a ambivalência, a complexidade e a insegurança 

são traços típicos da sociedade contemporânea. Vejam que não estou defendendo, como se preferisse um 

ambiente de insegurança a um de segurança absoluta. Estou apenas refletindo a vida como ela é e não como 

gostaríamos que fosse. Esse é um passo difícil, porém essencial, para que possamos construir um verdadeiro 

sistema de proteção dos direitos dos contribuintes no contexto atual.” (ROCHA, Sergio André. Os 

Contribuintes Perderam o Bonde da História?. Fórum de Direito Tributário, v. 81, 2016, p. 76). 
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os riscos e incertezas jurídicos e verificar como as empresas os abordam, tratam e mitigam e 

como eventualmente isso pode ser aprimorado. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho buscou examinar os riscos jurídico-tributários e suas incertezas, 

a fim de responder os seguintes questionamentos: 

1. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas e seus assessores 

jurídicos na avaliação dos riscos jurídico-tributários? 

2. Quais são os mecanismos usualmente utilizados pelas empresas para reduzir as 

incertezas em suas avaliações e consequentemente retratar fidedignamente as suas 

obrigações litigiosas? 

3. Quais são as consequências práticas normalmente observáveis em face das 

dificuldades de avaliar os riscos jurídicos-tributários? 

4. Dadas as características dos principais riscos jurídico-tributários identificados, é 

possível melhorar tais mecanismos ou propor um outro método de avaliação mais 

objetivo? 

Em resposta ao  primeiro questionamento, principais dificuldades enfrentadas pelas 

empresas e seus assessores jurídicos na avaliação dos riscos jurídico-tributários, verificamos no 

primeiro capítulo, a partir da análise de alguns casos tributários, que as empresas e seus 

assessores jurídicos não podem apoiar-se unicamente na jurisprudência para identificar e avaliar 

riscos jurídico-tributários, haja vista que: (a) na sua acepção clássica (decisões reiteradas dos 

tribunais), ela demora longo tempo para ser formada, o que limita seu uso em matérias novas; 

e (b) quando compreendida simplesmente como “julgados em matéria análoga ou sobre pontos 

de incerteza semelhantes”, a sua capacidade em apontar resultados futuros é bastante reduzida, 

uma vez que ainda não impera no Brasil a cultura dos precedentes e a preocupação com a 

fundamentação racional das decisões. 

Nesse último ponto, detectamos, em linha com o que havia apontado José Rodrigo 

Rodriguez, que a justiça brasileira é primordialmente opinativa, prevalecendo o entendimento 

pessoal do juiz, o que impede a formação de precedentes que possam ser reconstruídos 

racionalmente e, por consequência, aplicados em outros casos. Essa característica explica o 

pouco ou nenhum respeito que os julgadores guardam pelos posicionamentos das instâncias 

inferiores e, não raro, a desconsideração dos entendimentos firmados pela própria corte que 

integram. Os julgados anteriores, em geral, são utilizados como argumento da autoridade para 

validar a opinião do juiz. De outro modo, somente são respeitados por força da autoridade do 

seu órgão prolator e, principalmente, por seu efeito vinculante. 
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Além disso, o peso da opinião pessoal do juiz no resultado da ação dificulta a sua 

previsão pelos advogados, haja vista não apenas a complexidade em prever comportamentos 

humanos, mas também as possíveis alterações da composição das cortes durante o trâmite dos 

processos, observando-se, nesse tocante, que a maioria das questões tributárias são decidas em 

última instância pelo STF. As classificações de risco adotadas, portanto, são essencialmente de 

curto prazo e devem ser revistas e ponderadas com a mudança na composição da corte e do 

perfil dos seus julgadores. 

Em síntese, uma das dificuldades enfrentadas para avaliar riscos jurídico-tributários 

é a inconsistência da jurisprudência, ou melhor, a sua baixa utilidade para prever o 

comportamento dos futuros julgadores e, consequentemente, o resultado da ação.  

Em discussões sobre matérias fáticas, as dificuldades são ainda maiores, haja vista 

que outros fatores impactam no sucesso da ação, como a tempestividade, a extensão e a 

tecnicidade da prova documental, mas também a própria capacidade do juiz em compreendê-

la, a competência técnica dos peritos nomeados e a qualidade do trabalho dos assistentes 

técnicos das partes. No exemplo de aplicação da ferramenta dos cinco “porquês”, no terceiro 

capítulo, pudemos identificar outros riscos como: falhas na composição da equipe envolvida no 

projeto (e.g. advogados inexperientes ou dedicados a outros projetos, falta de pessoal interno 

para dar apoio ao litígio, etc.) e falhas de comunicação (e.g. repasse tardio de informações 

necessárias ou envio de informações dúbias ou incompletas), questões inerentes ao próprio 

objeto da ação (e.g. dificuldades de comprovação dos fatos), mas também questões externas, 

como o nível de combatividade da parte contrária e a própria estrutura do Poder Judiciário. 

Outro ponto indicado no primeiro capítulo e, posteriormente, explorado no terceiro, 

é a própria complexidade do Direito Tributário, que muitas vezes admite múltiplas 

interpretações válidas ou factíveis sobre um mesmo assunto, como retrata a discussão sobre os 

créditos de PIS/COFINS sobre insumos. Isso se deve à abstração de suas regras e ao 

absolutismo conceitual prevalecente na comunidade jurídica, mas também decorre de sua 

abertura cognitiva a outros sistemas sociais e, consequentemente, às próprias incertezas 

inerentes ao Direito. 

Não fosse suficiente, as avaliações de riscos jurídico-tributários pelas empresas não 

podem se limitar às chances de ganho ou perda de uma ação, mas também devem abordar os 

seus reflexos práticos, especialmente os efeitos da exigibilidade dos tributos, como: o acréscimo 

de juros e multa, as restrições à obtenção de certidões de regularidade fiscal, a inserção do nome 

do contribuinte em cadastros restritivos governamentais e particulares (SERASA e SPC), a 

possibilidade de protesto da dívida, o ajuizamento de execuções fiscais, com constrição de 
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ativos, inclusive penhora online, a perda de benefícios fiscais, a impossibilidade de contratar 

com a Administração Pública, as dificuldades em obter acesso a linhas financiamento em 

bancos públicos e privados, as imposições de multa por distribuição de lucro, entre outros. 

Deve-se, assim, identificar os riscos da falta de regularidade fiscal e os mecanismos disponíveis 

para recuperá-la, seja por meio de decisões liminares, seja por meio de garantias, como carta-

fiança e seguro-garantia, e avaliar as suas probabilidades e os seus impactos. 

Para reduzir as incertezas em suas avaliações, as empresas adotam boas práticas de 

governança corporativa, como o desenho de processos para regulação das rotinas internas e para 

controle dos riscos, com atribuições de responsabilidades claras, que penetram a integram 

vários departamentos e órgãos da empresa, e o investimento em treinamentos e atualizações 

técnicas constantes dos seus colaboradores. São também criados mecanismos para minimizar 

possíveis incentivos a manipulações e fraudes, como o fortalecimento do Conselho de 

Administração, a correta composição do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, e a criação 

do Comitê de Remuneração e outros comitês ou foros de debate das questões fiscais. A 

formação de comitês interdepartamentais, formados por pessoas com experiências e perfis 

variados, permite, por exemplo, uma maior identificação de riscos potenciais e auxilia na 

redução de vieses cognitivos das avaliações, como otimismos ou pessimismos infundados ou 

excessivos. 

Uma ferramenta bastante utilizada para análise de riscos jurídico-tributários é a 

opinião de especialistas, como apontado no segundo capítulo, que podem se dar em forma de 

pareceres de um ou mais especialistas tributárias ou de relatórios de contingências elaborados 

pelos advogados que conduzem as causas. Além de ser expressamente mencionada no CPC 25, 

a opinião jurídica é comumente apontada nas notas explicativas às demonstrações financeiras 

como justificativas para as classificações adotadas, de modo que a forma como são emitidas foi 

analisada no terceiro capítulo. Em ambas as situações as opiniões podem ser debatidas nos 

referidos comitês, sendo, por outro lado, comum a solicitação de esclarecimentos adicionais aos 

relatórios, seja espontaneamente por parte da empresa, seja por motivação de auditorias 

externas. 

As auditorias, interna e externa, supervisionadas pelo Comitê de Auditoria (ou 

eventualmente pelo Conselho Fiscal que lhe faça as vezes) são, por fim, outro mecanismo 

previsto em governança corporativa para detectar e corrigir eventuais falhas de avaliações que 

reflitam nas demonstrações financeiras. 

Dadas as características dos principais riscos jurídico-tributários identificados, 

entretanto, concluímos que a opinião jurídica ainda é a melhor forma disponível para mensurar 
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riscos jurídico-tributários. Elas se limitam a expor uma interpretação possível do Direito tida 

como a mais adequada pelos seus emissores, mas são dosadas pelo entendimento da 

comunidade jurídica e pelos posicionamentos externados pelos juízes em casos análogos, e, 

embora não prevejam efetivamente os resultados das ações, isso não prejudica a sua utilidade, 

haja vista as incertezas inerentes ao próprio Direito e também os vícios da jurisprudência aqui 

resumidos. 

 Não obstante, como apontado no terceiro capítulo, pensamos que as opiniões 

podem ser complementadas por ferramentas de identificação e análise qualitativa dos riscos 

utilizadas em outras áreas, especialmente o gerenciamento de projetos, de onde destacamos: (a) 

a análise da causa-raiz (cinco “porquês”) e das consequências (cinco “e daís”), o que permite 

uma maior identificação e compreensão dos riscos, possibilitando, por exemplo, a criação de 

uma EAR jurídica, a ser utilizada em outros litígios e melhorada paulatinamente, bem como 

facilitando a sua avaliação e a criação de resposta adequadas, como exemplificado no tópico 

4.5; (b) a exposição dos riscos em listas avaliadas, com a utilização da escala Linkert, em cinco 

níveis numéricos, o que facilita a visualização dos riscos, bem como permite um cálculo de 

risco geral, sem maiores riscos de ajustes, intencionais ou não, para sua conformação com um 

dos níveis de incerteza previstos no CPC 25 (provável, possível ou remoto), como ilustrado no 

tópico 4.2; e (c) a utilização da técnica Delphi, para aumentar o diálogo dos juristas sobre pontos 

sensíveis ou conflitantes das suas análises individuais de riscos. 

A complementação das opiniões jurídicas pelas ferramentas apontadas contribui 

para uma maior qualidade das demonstrações financeiras, bem como fortalecem os mecanismos 

de governança e municiam as empresas contra eventuais questionamentos, tendo-se em vista 

que as próprias características das incertezas e riscos jurídico-tributários e a dificuldade de 

avalia-los possibilitam que essa qualidade seja colocada em dúvida. 

As dificuldades em avaliar os riscos e incertezas jurídicas e estimar suas 

probabilidades, impactos e importâncias trazem ainda outras consequências práticas, como 

identificado no quarto capítulo, dentre as quais a mais óbvia são os gastos elevados com a 

implementação de mecanismos de governança e com serviços advocatícios. Um efeito mais 

nefasto, porém, é o desestímulo ao investimento produtivo, em face da insegurança jurídica e 

da possibilidade de mudança das regras no meio do jogo, aumentando os custos e reduzindo a 

lucratividade e consequentemente as projeções originais de retorno do capital investido. 

A frustação das expectativas normativas das empresas pode, por seu turno, gerar 

efeitos danosos como a restrição de caixa, com paralisação ou redução de investimento 

operacionais, sociais ou ambientais ou a criação de uma maior dependência de capitais de 
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terceiros. Além disso, o registro não previsto de um passivo tributário altera os índices de 

liquidez e endividamento das empresas, podendo impactar a cotação dos ativos das companhias 

abertas. 

A instabilidade jurídica, por fim, estimula a edição recorrente de programas de 

regularização fiscal, que, embora auxiliem alguns contribuintes, desestimulam o cumprimento 

tempestivo de obrigações tributárias por outros e possuem, para o Poder Público, baixo impacto 

arrecadatório, como denunciam Phelippe Toledo Pires e Diogo Andrade Figueiredo: 

 

O impacto negativo dos parcelamentos no recolhimento voluntário de tributos não é 

apenas uma especulação. Estudos econômicos demonstram que a sucessão de 

parcelamentos efetivamente afeta a propensão dos contribuintes em recolher 

espontaneamente seus tributos por anos na expectativa de concessão de um novo 

parcelamento. Ademais, em vista da elevada inadimplência, que chega a cerca de 90% 

do estoque dos parcelamentos, o aumento imediato da arrecadação gerado pelos 

parcelamentos é, no mínimo, discutível.154 

 

Percebe-se, assim, que essa questão não afeta apenas os contribuintes, mas também 

o Poder Público, tanto em relação à arrecadação, quanto em função dos possíveis impactos no 

orçamento decorrentes de uma perda. A importância da avaliação de riscos para a 

Administração Pública pode ser evidenciada pela Portaria AGU n. 40/2015, mas também pelas 

frequentes argumentações da Procuradoria da Fazenda Nacional em grandes discussões 

tributárias, que apelam para os impactos das decisões, como bem observa Sérgio André Rocha: 

 

Ou seja, é imperioso reconhecermos que os debates tributários ocorrem em um 

ambiente de ambivalência e complexidade, que exigem dos operadores do direito 

tributário uma nova forma de interpretar a legislação e de apresentar suas demandas 

ao Poder Judiciário. 

A representação da Fazenda Nacional parece ter percebido essa mudança de cenário 

e mudou sua forma de argumentação, pendendo, em grande medida, para os chamados 

argumentos consequencialistas. Assim, enquanto o contribuinte discute a tipicidade e 

fechamento constitucional, a Fazenda contra-argumenta falando em hospitais, em 

escolas, em merenda, em projetos sócias etc.155 

 

É certo, assim, que as consequências práticas das dificuldades de avaliar os riscos 

jurídicos-tributários afetam não apenas os contribuintes, mas também o Poder Público. 

Pensamos que a melhora do cenário detectado somente se fará de forma consistente 

e estrutural com a mudança de percepção do Direito Tributário e da relação Fisco-contribuinte, 

bem como a partir da alteração da justiça opinativa para uma justiça de precedentes ou mais 

                                                           
154 OLIVEIRA, Phelippe Toledo Pires de; e FIGUEIREDO, Diogo de Andrade. Refletindo sobre o parcelamento 

de débitos tributários nos 50 anos de CTN. Revista Fórum de Direito Tributário, v. 81, 2016, p.183. 
155 ROCHA, Sergio André. Os Contribuintes Perderam o Bonde da História?. Fórum de Direito Tributário, v. 81, 

2016, pp. 74-75. 
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preocupada com dar ao Poder Judiciário uma voz institucional ao invés de um coro de vozes de 

juízes e, consequentemente, com maior previsibilidade. As modificações processuais recentes, 

com a criação de mecanismos de vinculação das decisões dos tribunais superiores e com um 

maior foco na qualidade da fundamentação, como evidencia o § 1º do art. 489 do novo Código 

de Processo Civil (Lei n. 13.015/2015)156, favorecem esse amadurecimento. Enquanto isso não 

ocorre, os contribuintes devem continuar a investir em mecanismos de governança e aprimorar 

as suas ferramentas de identificação, avaliação e controle de riscos jurídico-tributários. 

 

 

  

                                                           
156 “Art. 489.  (omissis) 

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, 

que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa 

ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 

adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes 

nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar 

a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” 
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