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CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 2007
Fases: 5ª e 6ª
Disciplina: CONTABILIDADE FINANCEIRA
Profª: Clailde Vanzella, M. Sc.

Provisões versus Reservas
Despesas e Receitas Antecipadas
1 PROVISÕES versus RESERVAS
Provisões são estimativas que reduzem o Ativo ou aumentam o Passivo, ou seja,
representam perdas de Ativo ou obrigações.
Provisão como conta redutora do Ativo
Quando bens ou direitos classificados no Ativo possuem valor real menor do que
aquele contabilmente registrado, há necessidade de se fazer provisão para reduzi-los a
um valor mais próximo da realidade. As provisões que reduzem o Ativo são, obviamente,
credoras. Exemplos:
-

Depreciação acumulada (provisão para depreciação);
Amortização acumulada;
Provisão para ajuste ao valor de mercado de estoque (não ocorre com
freqüência, sendo registrada quando o valor de estoque é menor que o valor
de custo);
Provisão para devedores duvidosos;
Provisão para perdas na realização de investimentos.

A Lei das S.A, art 183, inciso II, estabelece, dentre os critérios de avaliação do Ativo, que os
direitos que tiverem por objeto mercadorias e produtos do comércio da companhia, bem como
matérias-primas, produtos em processo de fabricação e bens do almoxarifado, sempre devem ser
avaliados pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para os valores de mercado,
quando estes forem inferiores. Até 1995 a legislação fiscal aceitava o uso do “custo ou mercado,
dos dois o maior”. Agora a provisão para redução ao valor de mercado não é mais dedutível, ou
seja, deve ser adicionada no Lalur- RIR art 298).

Provisão como exigível
Obrigações ainda não efetivas, mas possíveis de serem estimadas, que foram
geradas no exercício social encerrado, devem ser contabilizadas no Passivo.
Exemplos: Provisão para férias, Provisão para 13° salário, Provisão para Imposto de
Renda. Adicionalmente, há também provisão para contingências passivas trabalhistas,
cíveis ou fiscais.
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Ativo
Circulante
Duplicatas a receber
(-) prov. para dev. duvidosos
Estoques
(-) prov. para ajuste ao val. mercado
Despesas antecipadas
Realizável a Longo Prazo
Permanente
Investimentos
(-) Prov. para perda na realização
Imobilizado
(-) Depreciação acumulada
(-) Amortização acumulada

Passivo
Circulante
Provisão para férias
Provisão para 13° salário
Provisão para Imposto de Renda
Exigível a Longo Prazo
Provisão para contingências
Resultado de Exercícios Futuros
Patrimônio Líquido

Reservas
Reservas são valores que excedem o capital realizado, compondo o Patrimônio
Líquido. Dentre as reservas há: Reservas de Capital, Reservas de Reavaliação e
Reservas de Lucros.
Reservas versus provisão para contingências
O termo contingência significa incerteza, algo que pode ou não vir a acontecer e
que originará certos ganhos ou certas perdas, possibilidades de receitas ou despesas,
além de ativos ou exigibilidades. Ele é comum como Reserva para Contingência e
Provisão para Contingência, o que gera confusão.
A Reserva para Contingências é uma parcela subtraída do Lucro Líquido do
período, com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro de
perda julgada provável, desde que esse valor possa ser estimado. Ela será revertida no
exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição. Ex:
previsão de greve, seca, geada etc. O fato gerador da Reserva ainda não ocorreu.
Lançamento:
D – Lucro acumulado (PL)
C – Reserva para Contingências
Já a Provisão para Contingências é constituída em virtude de um fato ocorrido que
pode tornar-se um passivo. Ex: erros na aplicação de leis trabalhistas que possam ser
reclamadas pelos empregados; erros no cálculo de tributos; não recolhimento de
encargos sociais conforme determina a legislação etc.
A Provisão gera uma despesa (dívida) ou um Ativo, enquanto a Reserva não.
Provisão para Contingências Passivas e Contingências Ativas
Uma contingência é uma situação de risco já existente, que envolve grau de
incerteza quanto à efetiva ocorrência e, em função de um evento futuro, poderá resultar
em ganho ou perda para a empresa.
Contingências Ativas: não devem ser reconhecidas, pois podem tratar-se de resultados
que nunca venham a ser realizados. Entretanto, quando a realização do ganho é
praticamente certa, o ativo correspondente não é uma contingência ativa e é requerido
seu reconhecimento. (Resolução CFC 1066/2005).
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Contingências Passivas: podem ser distingüidas de outros passivos, tais como contas a
pagar a fornecedores e provisões derivadas de apropriações por competência, porque há
incertezas sobre o tempo ou o valor dos desembolsos futuros exigidos na liquidação.
Parâmetros para avaliação
Definidos pela NPC 22, do IBRACON, e pela Resolução CFC 1066, de 21.12.2005
Para fins de classificação dos ativos e passivos em contingentes ou não, usam-se
os termos abaixo com os seguintes conceitos:

• Praticamente certo - este termo é mais fortemente utilizado no julgamento de

contingências ativas. Ele é aplicado para refletir uma situação na qual um evento
futuro é certo, apesar de não ocorrido. Essa certeza advém de situações cujo controle
está com a administração de uma entidade, e depende apenas dela, ou de situações
em que há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem
mais recursos.
• Provável - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não
ocorrer.
• Possível - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas
maior que remota.
• Remota - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena.

Tipo de
contingência
Contingência ativa

Probabilidade

Tratamento contábil

Praticamente certa

Reconhecer o ativo (lançamento)

Provável

Divulgar (em empresa aberta: nota explicativa)

Possível ou remota

Não divulgar.

Contingência passiva Provável
- se mensurável com
suficiente segurança

Provisionar (reconhecer o passivo)

- se não mensurável com
suficiente segurança

Divulgar (em empresa aberta: nota explicativa)

Possível

Divulgar (em empresa aberta: nota explicativa)

Remota

Não divulgar.

Justificada pelos princípios da: prudência, oportunidade e competência.
Lançamento contábil de ativo – exemplo
D – COFINS – recuperação judicial (AC)
C – Recuperação de COFINS (DRE - Operacional)
Lançamento contábil de contingências passivas – exemplo: contingência trabalhista
D – Provisão para contingências trabalhistas (despesa operacional – DRE)
C - Provisão para contingências trabalhistas (PC ou PELP)
OBS: As provisões são indedutíveis para fins fiscais, até a efetiva perda do valor.
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Se há necessidade de efetuar depósitos judiciais antecipados, relativos à
provisão, o lançamento é:
D – Depósitos judiciais (AC ou ARLP)
C – Banco conta movimento
Toda contingência deve ser periodicamente reavaliada e ter seu valor atualizado.
Assim, se no futuro a contingência passiva não ocorre, ou seu valor é inferior ao
provisionado, é necessário efetuar a reversão.
No exemplo, se houver reversão e esta ocorrer no mesmo exercício social da
provisão, o lançamento é:
D - Provisão para contingências trabalhistas (PC ou PELP)
C – Provisão para contingências trabalhistas (despesa operacional – DRE)
Se a reversão ocorrer em exercício social subseqüente, o lançamento é:
D - Provisão para contingências trabalhistas (PC ou PELP)
C – Reversão da provisão para contingências trabalhistas (despesa operacional – DRE)
Quando há pagamento da contingência para a qual não foi efetuado depósito
judicial, o lançamento é:
D - Provisão para contingências trabalhistas (PC)
C – Banco conta movimento/caixa
No pagamento, se há depósito judicial o lançamento é:
D - Provisão para contingências trabalhistas (PC)
C – Depósitos judiciais (AC)
Previsões
Previsão não é uma comenclatura contábil; significa apenas estimativa. Há quem
use, inadvertidamente, as expressões previsão para o Imposto de Renda, ou previsão
para devedores duvidosos.

2 DESPESAS E RECEITAS ANTECIPADAS
Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas caracterizam-se por serem pagas ou devidas com
antecedência, mas referem-se a períodos de competência subseqüentes. Pelo conceito
de liquidez, é o último grupo apresentado no Ativo Circulante. Exemplos:
-

Prêmios de seguro a apropriar;
Aluguel pago antecipadamente;
Assinaturas de jornais e anuidades;
Antecipação de comissões e prêmios;
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-

Juros sobre descontos de duplicatas;
IPTU;
IPVA etc.

Critérios de avaliação das despesas antecipadas:
As despesas do exercício seguinte serão apresentadas no balanço pelas
importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, de forma a
obedecer ao regime de competência. A apropriação das despesas relacionadas neste
grupo deve ser feita ao resultado do período a que corresponderem e não ao período em
que foram pagas, mediante controles auxiliares, com as informações relativas aos valores
pagos e às parcelas a serem apropriadas.
Exemplo 1: Prêmio de seguro – valor R$ 12.000
Contabilização no ato da contratação do seguro:
D - Prêmio de seguro a apropriar (AC) R$ 12.000
C – Caixa (AC) R$ 12.000
Pelo pagamento em parcela única de seguro com cobertura por 12 meses
Contabilização do registro mensal da despesa com seguro:
D – Despesas com seguros (DRE) R$ 1.000
C - Prêmio de seguro a apropriar (AC) R$ 1.000
Exemplo 2: Desconto de duplicata, com juros de R$ 100
Juros cobrados pelo banco de R$ 100,00, relativo ao período de 30 dias. O
desconto foi realizado em 20.12.2004 e o título vencerá no dia 19.01.2005.
Juros: devem ser apropriados "pro rata" nos exercícios sociais a que competirem.
Contabilização por ocasião do desconto:
D - Encargos Financeiros a Transcorrer (AC) R$ 100,00
C – Bancos cta. Movimento (AC) R$ 100,00
No encerramento do período (balancete mensal): Despesa financeira relativa a 11 dias
de 2004 (de 20.12 a 31.12.2004): R$ 100,00 / 30 dias X 11 dias = R$ 36,67.
Considera-se: mês comercial - 30 dias.
Então: despesa financeira a transcorrer de 01.01.2005 a 19.01.2005 (19 dias) R$ 100,00
– R$ 36,67 = R$ 63,33
Contabilização relativa à transferência para despesa financeira incorrida em 2004:
D – Juros sobre Desconto de Duplicatas (conta de resultado)
C - Encargos Financeiros a Transcorrer (AC)
R$ 36,67
Contabilização relativa à transferência para despesa financeira incorrida em 2005:
D – Juros sobre Desconto de Duplicatas (conta de resultado)
C - Encargos Financeiros a Transcorrer (AC)
R$ 63,33
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Receitas Antecipadas ou Receitas de Exercícios Futuros
Correspondem a receitas recebidas e que efetivamente devem ser reconhecidas
em resultados em anos futuros, diminuídas dos custos e despesas a elas
correspondentes. OBS: o valor não deve ser passível de devolução. (Lei 6.404/76 art
181).
Apresentação do Grupo: Entre o PELP e o PL.

Exemplo - Aluguel recebido antecipadamente
Considere o seguinte: uma empresa alugou a terceiros, em 01/07/X1, um equipamento
por um período de 6 meses, tendo recebido, no ato do contrato, R$ 10.800. O valor não
será, em hipótese alguma, reembolsado. Para permitir a locação, a empresa pagou
R$ 300 para transportar o equipamento até o local da locatária.
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Receitas de exercícios futuros
Menos: Despesas correspondentes às receitas

R$ 10.800
R$
300
R$ 10.500

Lançamentos contábeis – em 01/07/X1
D – Banco conta movimento R$ 10.800
C – Aluguel de equipamentos - (Passivo - REF) R$ 10.800
D - Despesas com aluguel de equipamentos - fretes (Passivo - REF) R$ 300
C – Banco conta movimento R$ 300
Lançamentos contábeis - pelo apropriação da receita relativa a julho
D – Aluguel de equipamentos - (Passivo - REF) R$ 1.800
C – Aluguéis – Outras Receitas Operacionais (DRE ) R$ 1.800
D – Fretes – Despesa Operacional (DRE) R$ 60
C – Despesas com aluguel de equipamentos - fretes (Passivo - REF)

R$ 60
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Exercícios:
1. O que são provisões?
2. O que são reservas?
3. Quando as contingências ativas devem ser reconhecidas? Explique!
4. Quando as contingências passivas devem ser reconhecidas? Explique!
5. Em dezembro de 2004 os advogados da empresa Alfa analisaram os processos
judiciais contra a mesma, e emitiram relatório informando o seguinte:
Contingência passiva cível - A

Provável - mensurável

R$ 10.000

Contingência passiva cível - B
Contingência passiva fiscal
Contingência passiva trabalhista
Contingência passiva trabalhista

Remota
Provável – não mensurável
Possível
Provável - mensurável

R$ 5.000
R$ 1.000 a R$ 30.000
R$ 12.000
R$ 12.000

Para todas as contingências, os advogados não prevêem data de julgameto final antes de
decorrido um ano.
Responda:
a) Considerando que nenhuma provisão relativa a tais processos estava registrada,
quais lançamentos o contador deveria ter efetuado?
b) Em março de 2006 os advogados informaram que a contingência Cível A foi
reavaliada, e o valor da perda provável é de R$ 8.000. O processo deverá ser
finalizado ainda no ano de 2006. Quais lançamentos o contador deveria ter
efetuado?
c) Em agosto de 2006 os advogados informaram que o processo referente à
contingência Cível A foi finalizado. A empresa pagou R$ 8.000 (não havia
depósito judicial para o mesmo). Qual lançamento o contador deve efetuar?
6. Uma empresa assinou jornais em 01 de junho de 2006. O pagamento foi feito em duas
parcelas mensais no montante de R$ 400,00 cada, e a assinatura é válida para um ano.
Pede-se:
a) Contabilize a aquisição e o reconhecimento das despesas para todos os meses
de 2006.
b) Se esta é a única conta de despesas do exercício seguinte, qual é o saldo que a
empresa mantém no ativo em 31/12/2006 referente despesas antecipadas?
7. A empresa Allfa recebeu, em 20 de dezembro de X1, a importância de R$ 4.000
referente ao aluguel do mês de janeiro de X2, cujo vencimento ocorrerá em 10 de
fevereiro de X2. Pede-se:
a) Contabilize o recebimento do valor em 20 de dezembro de X1;
b) Contabilize a realização da receita, que ocorrerá em 31 de janeiro de X2.
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Disciplina: Contabilidade Financeira
Profª. Clailde Vanzella
Revisão 1: Para entrega dia ___/___/___
Aluno(a): _______________________________________________________________
1 Assinale a alternativa correta:
1.1 Reservas e Provisões:
a) São termos sinônimos;
b) Significam a mesma coisa, pois ambas correspondem a diminuições de Resultado;
c) Significam a mesma coisa, pois ambas correspondem a diminuições do Patrimônio
Líquido;
d) São constituídas debitando-se uma conta de Resultado e uma conta Patrimonial,
respectivamente;
e) São contabilizadas em contas do Patrimônio Líquido e em contas Retificadoras do
Ativo ou Contas de Obrigações, respectivamente.
1.2 Os saldos das Reservas de Lucros:
a) Não pode exceder a 35% do Capital Social;
b) Não poderão ultrapassar o valor do Capital Social;
c) A base de cálculo é o Patrimônio Líquido;
d) Não poderão ultrapassar o valor do Capital Social subtraído da Reserva de Correção
Monetária;
e) Exceto as Reservas para Contingências e as de Lucros a Realizar, não poderão
ultrapassar o Capital Social; atingindo esse limite, a Assembléia decidirá sobre a
aplicação do excesso na integralização do Capital Social ou na distribuição de
Dividendos.
1.3 A existência das Provisões é justificada:
a) Somente pelo Princípio da Prudência;
b) Somente pelos Princípios da Prudência e da Competência;
c) Somente pelos Princípios da Oportunidade e da Competência;
d) Somente pelos Princípios da Prudência e da Oportunidade;
e) Pelos Princípios da Prudência, da Oportunidade e da Competência.
1.4 Assinale a alternativa incorreta:
a) Provisões representam expectativas de perdas de ativos ou estimativas de valores a
desembolsar, derivadas de fatos geradores contábeis já ocorridos;
b) Classificam-se no Passivo Circulante, como exigibilidades, as seguintes provisões:
para férias e para 13° salário;
c) A provisão para férias e 13° salário são aceitas pela legislação fiscal como dedutíveis
da base de cálculo do lucro real;
d) A Provisão para Ajuste ao valor de Mercado e a Provisão para Perdas na Alienação
de Investimentos são contas retificadoras do Ativo;
e) Segundo a Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), art. 183, as mercadorias
deverão ser avaliadas pelo custo de aquisição.
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2 Informações do Exercício Social de 19X1 da Cia Alfa:
Lucro Líquido do Exercício
Capital Social (subscrito e integralizado)
Reserva legal (Saldo do Balanço Patrimonial anterior,
atualizado monetariamente)
Reserva de Capital (Prêmio recebido na emissão de
Debêntures)
Subvenções do Poder Público para Investimentos

100.000
1.300.000
120.000
140.000
150.000

Qual é o valor da Reserva Legal que a Cia deve constituir?

3 A sapataria Conserta Tudo, no fim do exercício, inventariou seu estoque de
mercadorias para fins de balanço, tendo apurado a seguinte situação a preço de custo e
de mercado:
Descrição
Sapato Polar
Sandália Madame
Solado
Fivela Metálica 1

Quantidade
100 pares
200 pares
6 dúzias
50 unidades

Preço/Custo
$ 50,00 / par
$ 25,00 / par
$ 10,00 / unidade
$ 3,00 / unidade

Preço/Mercado
$ 40,00 / par
$ 30,00 / par
$ 13,00 / unidade
$ 2,00 / unidade

Para obedecer aos critérios de avaliação patrimonial e tendo em vista o Princípio Contábil
da Prudência, a sapataria deve registrar provisão para ajuste ao valor de mercado no
valor de $________________.
4 (Prova de 2006) Em fevereiro de 2003 os advogados da empresa Beta analisaram os
processos judiciais contra a mesma, e emitiram relatório informando o seguinte:
Descrição da Contingência
Contingência passiva trabalhista - A
Contingência passiva trabalhista - B
Contingência passiva fiscal
Contingência passiva cível - Y

Probabilidade
Provável - mensurável
Remota
Provável - mensurável
Possível

Valor em R$
25.000
12.000
30.000
8.000

Para todas as contingências, os advogados não prevêem data de julgameto final antes de
decorrido um ano. Pede-se:
a) Quais lançamentos o contador deveria ter efetuado em fevereiro de 2003?
b) Em março de 2006 os advogados informaram que a contingência Trabalhista A foi
reavaliada, e o valor da perda provável é de R$ 30.000. O processo deverá ser finalizado
ainda no ano de 2006. Quais lançamentos o contador deveria ter efetuado nesta data?
c) Em setembro de 2006 os advogados informaram que o processo referente à contingência
Trabalhista A foi finalizado. A empresa pagou R$ 30.000. Quais lançamentos o contador
deveria ter efetuado?
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5 (Prova de 2006) A empresa Beta efetuou contratos de seguros referentes às máquinas de
produção, com a seguradora Alfa, na data de 01/05/05. A vigência é de 1 ano. O valor total do
contrato foi de R$ 2.760, e o pagamento será em 2 parcelas mensais de igual valor, sendo a
primeira a vista. Pede-se:
a) Contabilize o contrato e a despesa de maio;
b) Efetue as contabilizações do mês de junho;
c) Efetue a contabilização do mês de julho.

6 O IPVA de uma transportadora é de R$ 18.120, e será pago em três parcelas mensais
de igual valor, no período de janeiro a março. Efetue os lançamentos contábeis para os
meses de janeiro a abril.

7 Uma empresa efetuou contratos de seguros referentes a veículos com a seguradora
Alfa. O valor do contrato é de R$ 1.500. A empresa pagou em 4 parcelas, sendo a
primeira a vista, em 01 de maio de 2006, e as demais para 30, 60 e 90 dias.
Pede-se:
a) Contabilize a aquisição e a despesa de maio;
b) Efetue a contabilização dos meses de junho, julho e agosto (segregadas
mensalmente);
c) Efetue a contabilização dos meses de setembro a dezembro;
d) Qual é o saldo da conta seguros a apropriar em 31 de dezembro de 2006?

