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A EMPRESA 

 

Fundado em 1943, em Minas Gerais, o Mercantil do Brasil é hoje o único banco de 

varejo com Certificação ISO 9001 pela qualidade no atendimento a beneficiários do INSS, um 

de seus públicos de relacionamento, na agência que é considerada a Agência Matriz da 

Instituição. Foi considerada a melhor empresa para se trabalhar em Minas e uma das melhores 

do país pelo Great Place To Work 2018 e conquistou o direito de exibir esse título até 2020. 

Com atuação em investimento, crédito, corretagem de seguros, câmbio, distribuição de 

valores e intermediação de títulos e valores mobiliários, conta com uma equipe totalmente 

preparada para atender clientes PF e PJ com segurança, transparência, simplicidade, eficiência 

e proximidade. 

O Mercantil é uma instituição referência no pagamento de benefícios do INSS por ter 

vencido, em 2010, o primeiro leilão do INSS, tornando-se a instituição pagadora de benefícios 

em Minas Gerais e no interior de São Paulo. Com isso, lançou um modelo de atendimento 

exclusivo, com estrutura física adaptada, equipe especializada e produtos e serviços específicos 

para esse público. A qualidade no atendimento é tão valorizada, que a empresa aderiu 

voluntariamente ao Sistema de Autorregulação Bancária em 2019. 

 

 

 

Missão: Gerar soluções financeiras, com excelência e diferencial no relacionamento, 

remuneração adequada ao capital societário, recompensa justa ao capital humano e atuação 

socioambiental responsável. 

 

Visão: Perpetuar o negócio com segurança, rentabilidade e competitividade. 

 

Proposta de Valor: Prestar soluções financeiras com simplicidade, eficácia e diferencial no 

relacionamento.  
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Segue um breve histórico da empresa: 

 

 
Fonte: Site Banco Mercantil do Brasil 
 

CONTEXTO CORPORATIVO E MERCADOLÓGICO  

 

75 Anos do Mercantil do Brasil Em 2018, o Mercantil do Brasil celebrou 75 anos de 

mercado. Nesse período, construiu uma trajetória de crescimento e sucesso empresarial. 

Consolidou-se como instituição de porte médio de capital privado com rede de atendimento a 

atuar no concorrido mercado de varejo bancário no Brasil. Possui planejamento estratégico e 

mercadológico alinhado à busca de crescimento sustentado, destacando-se também a dedicação 

e perseverança de seu corpo técnico, refletido em trabalho firme e determinado de construção 

de um Banco ajustado às demandas sociais e mercadológicas. Com sede em Belo Horizonte, 

Minas Gerais, o Mercantil do Brasil vem comemorando importantes conquistas, fruto de 

investimentos e esforços empreendidos, merecendo destaque:  

 

 18ª posição em ativos totais entre os bancos privados nacionais; 18ª colocação em 

depósitos totais e 11ª posição em operações de crédito. 

 Construção de um padrão de eficiência no atendimento e proximidade no 

relacionamento com os clientes, resultando em expressivo índice de satisfação dos 

clientes (83%), conforme última pesquisa realizada.  
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 Classificação de melhor empresa para se trabalhar em Minas Gerais e 25ª melhor do 

País, em pesquisa realizada em 2018 pela Great Place to Work. 

 Certificação ISO 9001 nos processos de atendimento aos beneficiários do INSS da 

agência Matriz.  

 Posição de destaque no 19º Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços 

ao Cliente.  

 2,3 milhões de clientes. 

 

Conforme demonstrado no organograma e definido no estatuto social, a estrutura 

organizacional é composta pelo conselho de Administração e dois comitês, sendo: O Comitê 

Diretivo, formado pelo Presidente, mais quatro Vice-Presidentes, sendo um deles o Vice 

Presidente Executivo, e o Comitê Executivo, que é composto pelo Vice-Presidente Executivo 

e Diretores. Todos são profissionais de carreira e estão alinhados à cultura e à estratégia da 

organização. A administração da Sociedade será exercida, respectivamente, pelo Conselho de 

Administração e pela Diretoria. O prazo do mandato dos administradores, que poderão ser 

reeleitos, é de 3 (três) anos, mas se estende até a investidura dos novos administradores. 

 

 
Fonte: Site Banco Mercantil do Brasil 

 

O relatório tem como finalidade demonstrar correlação das atividades desenvolvidas na 

área de atuação da aluna com o conhecimento adquirido em sala de aula.  
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 Atualmente trabalho na Gerência Administrativa do Jurídico do Banco Mercantil do 

Brasil S.A, compete ao setor a responsabilidade quanto as atividades de cadastro de processos, 

pagamentos de despesas e custas judiciais, acompanhamento processual, cobrança judicial de 

contratos inadimplentes, proposta de negociação, dentre outras. 

 O departamento jurídico mantém uma ligação estruturada e planejada com a 

contabilidade, pois é necessário o provisionamento de despesas consequentes de processos em 

andamento afim de reservar recursos financeiros. 

Com isso o relatório teve como problemática a seguinte questão: como é mensurado e 

contabilizado o valor de provisão e passivos contingentes do Banco Mercantil do Brasil? 

A partir desse questionamento tem-se como objetivo geral: verificar como são 

evidenciadas as provisões e os passivos contingentes do Banco Mercantil do Brasil S/A e os 

específicos foram: 

• Identificar a contabilização da provisão e dos passivos contingentes no Balanço 

Patrimonial; 

• Verificar como é feita a mensuração dos valores; 

• Relacionar o procedimento de contabilização com as Normas Internacionais de 

Contabilidade. 

• Evidenciar o parecer da auditoria. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A análise do tema do trabalho será feita com referência no CPC 25 - Provisões, Passivos 

Contingentes e Ativos Contingentes e diversos autores que publicaram fundamentações teóricas 

sobre o tema. 

Para conceituarmos o termo Provisão, o embasamento será feito de acordo com os 

autores, Pereira, Giuntini e Boaventura (2002) que afirmam que provisões se diferenciam de 

outros passivos como contas a pagar, e quaisquer outros, pela sua incerteza do valor a ser pago 

e pelo seu prazo de liquidação. O autor Santos (2004) explica provisões como passivos que são 

reconhecidos no patrimônio, decorrentes de eventos passados, com valor mensurável e que 

poderá ter saída de recursos para liquidação desse passivo, e que as provisões não se tratam de 

passivos definidos, pois existe uma incerteza quanto ao valor e seu prazo de liquidação. Farias 

(2004) aponta que a contabilidade, conforme orientada pelos Princípios Contábeis, utiliza das 

provisões para registrar fatos que afetam economicamente o patrimônio, porém se trata de 

desembolsos futuros. Farias (2004), ainda evidencia que deve haver um controle sobre as 

provisões, verificação das baixas, que deve ocorrer com o pagamento de uma obrigação que 

deu origem a provisão. Naninni e Salotti (2010) destacam que a provisão deve ser reconhecida 

quando na entidade existe uma obrigação presente, seja essa obrigação legal ou não 

formalizada, que seja provável realizar um desembolso de recursos e que possa ser estimada 

com confiabilidade, se estiver fora dessas condições não deve ser reconhecida. Naninni e Salotti 

(2010) aduz que nenhuma provisão pode ser reconhecida para obrigações de eventos futuros, 

somente é reconhecida como provisão as obrigações de eventos passados, que exista 

independente de ações futuras. 

Com base no CPC 25, uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma 

obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado, seja provável 

que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar 

a obrigação e que possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. Se essas 

condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. 

O CPC 00 conceitua Passivo que uma característica essencial para a existência de 

passivo é que a entidade tenha uma obrigação presente. Uma obrigação é um dever ou 

responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de certa maneira. As obrigações 

podem ser legalmente exigíveis em consequência de contrato ou de exigências estatutárias. Esse 

é normalmente o caso, por exemplo, das contas a pagar por bens e serviços recebidos. 
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Entretanto, obrigações surgem também de práticas usuais do negócio, de usos e costumes e do 

desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa. Desse modo, se, por 

exemplo, a entidade que decida, por questão de política mercadológica ou de imagem, retificar 

defeitos em seus produtos, mesmo quando tais defeitos tenham se tornado conhecidos depois 

da expiração do período da garantia, as importâncias que espera gastar com os produtos já 

vendidos constituem passivos. 

 Para melhor entendimento do pronunciamento é preciso esclarecer alguns conceitos, 

como, o que representa o passivo de uma empresa. Iudícibus e Marion (1999:157), definem o 

passivo ou exigibilidades como obrigação no momento da avaliação. Uma obrigação é o dever 

ou a responsabilidade de agir ou de cumprir de uma certa forma. As obrigações podem ser 

legalmente executáveis como consequência de um contrato restritivo (obrigatório) ou de algum 

requisito estatutário ou legal. É preciso deixar bem claro, todavia que obrigações (passivos, 

exigibilidades) surgem como consequência de práticas comerciais usuais. De acordo com 

Hendriksen e Van Breda (1999, p.286) o passivo, possui algumas características relevantes:  

 

Contém uma obrigação ou responsabilidade presente com uma ou mais entidades, 
prevendo liquidação pela transferência futura provável ou pelo uso de ativos numa 
data especificada ou determinável, na ocorrência de um evento predeterminado, ou 
assim que seja solicitada;  
A obrigação ou responsabilidade compromete dada entidade, permitindo-lhe pouca 
ou nenhuma liberdade para evitar o sacrifício futuro;  
A transação ou outro evento que obriga a entidade já ocorreu. 

 

  

Quanto ao Passivo Contingente, Farias (2004) destaca que é uma obrigação resultante 

de um fato ocorrido no passado, mas que somente no fato ocorrido no futuro é que a entidade 

poderá avaliar o seu impacto econômico e financeiro, como por exemplo, um processo 

trabalhista que depende de sua decisão judicial, segundo Farias (2004), o passivo contingente 

para ser divulgado necessita passar por uma classificação, assim poderá estimar a verdadeira 

necessidade de ser divulgado e reconhecido em notas explicativas, para essa classificação 

utilizam-se três métodos, sendo: Provável, Possível e Remoto. Naninni e Salotti (2010) 

prelecionam que quando ocorrer a necessidade de reconhecer o passivo, não é possível 

reconhecer o passivo contingente, é necessário então que este passivo contingente passe a se 

enquadrar nos critérios de reconhecimento, passando então a ser reconhecido como uma 

provisão. Farias (2004) salienta que um passivo contingente pode ser reconhecido a partir do 

momento em que satisfaça três requisitos, sendo: I) Corresponda a definição de passivo; II) A 
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probabilidade do evento ocorrer tenha se alterado para certo; III) O passivo possa ser mensurado 

com confiabilidade. Silva (2012) ressalta que quando for mais provável que não exista uma 

obrigação presente na data de balanço, a entidade deve divulgar um passivo contingente, assim 

a entidade não deve reconhecer o passivo e sim divulgá-lo em notas explicativas, se for uma 

possibilidade remota de saída de recursos não deve nem ser reconhecido e nem divulgado. 

O objetivo do pronunciamento CPC 25 é estabelecer que sejam aplicados critérios de 

reconhecimento e bases de mensuração apropriados a provisões e a passivos e ativos 

contingentes e que seja divulgada informação suficiente nas notas explicativas para permitir 

que os usuários entendam a sua natureza, oportunidade e valor. As definições estabelecidas pelo 

Pronunciamento são: 

 

Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. 
Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja 
liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar 
benefícios econômicos. 
Passivo contingente é: (a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e 
cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos 
futuros incertos não totalmente sob controle da entidade; ou (b) uma obrigação 
presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida porque: (i) não 
é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja 
exigida para liquidar a obrigação; ou (ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado 
com suficiente confiabilidade. (CPC 25) 

 

O pronunciamento distingue entre, provisões: que são reconhecidas como passivo, 

presumindo-se que possa ser feita uma estimativa confiável, porque são obrigações presentes e 

é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessária 

para liquidar a obrigação e passivos contingentes: que não são reconhecidos como passivo 

porque são, obrigações possíveis, visto que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou 

não uma obrigação presente que possa conduzir a uma saída de recursos que incorporam 

benefícios econômicos, ou obrigações presentes que não satisfazem os critérios de 

reconhecimento deste pronunciamento, porque não é provável que seja necessária uma saída de 

recursos que incorporem benefícios econômicos para liquidar a obrigação, ou não pode ser feita 

uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação. O reconhecimento de um 

passivo contingente como provisão, ocasionaria em um aumento no passivo e uma redução no 

resultado líquido da empresa, sendo esta uma informação de relevada importância. 

 Segundo as definições de Iudícibus, temos: 

 

Quando a probabilidade de saída de recursos é praticamente certa, trata-se de um 
passivo genuíno. Assim, segundo a probabilidade de saída de recursos, as obrigações 
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presentes tratadas neste capítulo devem ser avaliadas e classificadas em: (a) provável; 
(b) possível ou (c) remota. Sendo, respectivamente: (a) uma provisão; (b) um passivo 
contingente divulgado; e (c) um passivo contingente não divulgado. Quando a 
obrigação for divulgada como provável, mas não existir estimativa confiável, divulga-
se um passivo contingente. 
 

 

Em relação a Provisão e outros passivos de acordo com o CPC 25, as provisões podem 

ser distintas de outros passivos tais como contas a pagar e passivos derivados de apropriações 

por competência porque há incerteza sobre o prazo ou o valor do desembolso futuro necessário 

para a sua liquidação. Por contraste, as contas a pagar são passivos a pagar por conta de bens 

ou serviços fornecidos ou recebidos e que tenham sido faturados ou formalmente acordados 

com o fornecedor e os passivos derivados de apropriações por competência são passivos a pagar 

por bens ou serviços fornecidos ou recebidos, mas que não tenham sido pagos, faturados ou 

formalmente acordados com o fornecedor, incluindo valores devidos a empregados (por 

exemplo, valores relacionados com pagamento de férias). Embora algumas vezes seja 

necessário estimar o valor ou prazo desses passivos, a incerteza é geralmente muito menor do 

que nas provisões. Os passivos derivados de apropriação por competência são frequentemente 

divulgados como parte das contas a pagar, enquanto as provisões são divulgadas 

separadamente.  

No que tange a relação entre provisão e passivo contingente, podemos destacar de 

acordo com o CPC 25 que todas as provisões são contingentes porque são incertas quanto ao 

seu prazo ou valor. Porém, neste Pronunciamento Técnico o termo “contingente” é usado para 

passivos e ativos que não sejam reconhecidos porque a sua existência somente será confirmada 

pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controle 

da entidade. Adicionalmente, o termo passivo contingente é usado para passivos que não 

satisfaçam os critérios de reconhecimento, conforme CPC00. O CPC 25 distingue entre: 

provisões: que são reconhecidas como passivo (presumindo-se que possa ser feita uma 

estimativa confiável) porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de recursos 

que incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e passivos 

contingentes: que não são reconhecidos como passivo porque são: obrigações possíveis, visto 

que ainda há de ser confirmado se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa 

conduzir a uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou obrigações 

presentes que não satisfazem os critérios de reconhecimento deste CPC (porque não é provável 

que seja necessária uma saída de recursos que incorporem benefícios econômicos para liquidar 
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a obrigação, ou não pode ser feita uma estimativa suficientemente confiável do valor da 

obrigação). 

 Para sintetizar as informações segue quadro explicativo, do reconhecimento da provisão 

e dos passivos contingentes: 

 
    Fonte: IAS 37 / CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

 

Uma contingência passiva também é originada em casos extremamente raros nos quais 

há um passivo que não pode ser reconhecido porque não pode ser mensurado confiavelmente. 

Divulgação é requerida para o passivo contingente. 

Conforme orientações do CPC 25, quando houver uma obrigação provável e 

mensurável, deve-se reconhecer uma provisão e divulgar em nota explicativa. Caso a obrigação 

seja provável, porém não mensurável ou apenas tida como possível, deve somente ser divulgada 

em nota explicativa. Pode-se compreender o conceito de nota explicativa conforme o CPC 26: 

 

Notas explicativas contêm informação adicional em relação à apresentada nas 
demonstrações contábeis. As notas explicativas oferecem descrições narrativas ou 
segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informação 
acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas 
demonstrações contábeis. (CPC 26). 

 

O CPC 25 determina que a organização divulgue em relação às provisões os seguintes 

aspectos: a) Valor contábil no início e no fim do período; b) Provisões adicionais realizadas no 

período, ainda as alterações realizadas nas provisões existentes; c) 21 Valores utilizados no 
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período; d) Valores não utilizados revertidos no período; e) Aumento no valor descontado. 

Sendo desnecessário o valor comparativo. Devem ser divulgadas pela entidade, de acordo com 

cada classe de provisão, os seguintes requisitos: a) Uma breve descrição da natureza da 

obrigação e o cronograma esperado de qualquer saída de benefícios econômicos; b) Uma 

referência à incerteza com relação ao montante e o prazo de desembolso; c) O valor do ativo 

reconhecido pelo reembolso esperado. Para os lançamentos que não se encaixarem como 

provisão, não é possível mensurar valor ou prazo de desembolso, este deve ser evidenciado 

como passivo contingente, e a entidade deve divulgar na data do balanço uma descrição da 

natureza deste passivo contingente, e se praticável deve divulgar uma estimativa de seu efeito 

financeiro, uma indicação das incertezas relacionadas ao valor de ocorrência de qualquer saída, 

ainda informar a possibilidade de qualquer reembolso.  

De acordo com o CPC 25, os passivos contingentes devem passar por uma contínua 

avaliação, assim se o mesmo for mensurado com confiabilidade, e ter uma estimativa de prazo 

para sua liquidação, este deixa de ser um passivo contingente e deve ser reconhecido nas 

demonstrações contábeis no período em que ocorreu a mudança na estimativa. Se for provável 

uma entrada de benefícios econômicos, a entidade deve divulgar uma descrição da natureza dos 

ativos contingentes na data balanço, e divulgar as informações em notas explicativas, caso seja 

praticável uma estimativa de valor e data, o fato deve ser reconhecido nas demonstrações 

contábeis. 

A divulgação de contingências em notas explicativas demonstra transparência da 

empresa com seus acionistas e com o mercado, pois caso a empresa incorra em perdas ou 

ganhos em processos, tal fato já será de conhecimento dos interessados. Conforme exposto: 

 

A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informação acerca dos pressupostos 
relativos ao futuro e outras fontes principais de incerteza nas estimativas ao término 
do período de reporte que possuam risco significativo de provocar ajuste material nos 
valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício social. Com 
respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes 
elucidativos acerca: (a) da sua natureza; e (b) do seu valor contábil ao término do 
período de reporte. (CPC 26). 

 
 
Esquema ilustrativo do CPC 25, com o propósito de resumir os principais requerimentos 

de reconhecimento do Pronunciamento para provisões e passivos contingentes. 
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       Fonte: IAS 37 / CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 

  

 

Diante disso, podemos perceber que a divulgação correta da provisão e do passivo 

contingente contribui para uma informação contábil adequada, permitindo assim maior 

credibilidade na tomada de decisões. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

O controle das contingências ativas, passivas e provisões é efetuado de acordo com os 

critérios definidos na Deliberação CVM nº 594/09, com observância da Resolução CMN nº 

3.823/09: 

a) Ativos contingentes – não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração 

possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, 

sobre as quais não cabem recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo. Os ativos 

contingentes com probabilidade de êxito provável são apenas divulgados nas demonstrações 

financeiras. 

b) Passivos contingentes – são divulgados sempre que classificados como perdas possíveis, 

observando-se o parecer dos consultores jurídicos externos, a natureza das ações, a similaridade 

com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos Tribunais. 

c) Provisões – originam-se de processos judiciais relacionados a obrigações trabalhistas, cíveis 

entre outras observando-se os pareceres dos consultores jurídicos externos, a natureza das 

ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos 

Tribunais. Tais processos têm seus montantes reconhecidos quando evidenciam uma provável 

saída de recursos para liquidar a obrigação e quando os valores envolvidos forem mensurados 

com segurança. 

d) Obrigações legais – provisão para riscos fiscais - referem-se às obrigações tributárias 

legalmente instituídas, que são contestadas judicialmente quanto à legalidade ou 

constitucionalidade que, independentemente da probabilidade de chance de êxito dos processos 

judiciais em andamento, têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações 

financeiras. 

As provisões trabalhistas e cíveis são registradas de acordo com estudos técnicos 

realizados pelos consultores jurídicos externos, cuja metodologia aplicada resulta numa melhor 

avaliação destas contingências. Em síntese, os referidos estudos apuram os percentuais de perda 

dos processos encerrados nos últimos dois anos para as ações cíveis e três anos para as ações 

trabalhistas, que são aplicados nas causas vigentes.   

Adicionalmente, nas ações trabalhistas com depósitos judiciais provisiona-se o 

montante integral dos respectivos depósitos. Cabe destacar que os processos trabalhistas 

movidos pelo Sindicato dos Bancários são analisados individualmente, não considerando, 
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portanto, o percentual de perda histórica. As provisões decorrentes de processos trabalhistas e 

cíveis são consideradas suficientes pela Administração para cobrir perdas prováveis. 

No caso das provisões para riscos fiscais (obrigações legais), o Banco possui ações 

judiciais em andamento, nas quais discute a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos. 

Referidos tributos estão provisionados, não obstantes chances de êxito, de acordo com a opinião 

dos consultores jurídicos externos. Tabela de provisão e passivos contingentes do exercício de 

2017: 

 

 
 Fonte: Site do Banco Mercantil do Brasil – Relação com investidores. 

 

A Administração acompanha regularmente o andamento das obrigações legais referente 

aos processos trabalhistas, cíveis e fiscais incluindo os classificados como de risco provável 

pelos consultores jurídicos externos. O desfecho dessas ações judiciais poderá resultar em 

reversão das respectivas provisões para os processos em que o Banco venha obter favorável 

êxito judicial. Estas provisões são compostas como segue: 

 

  
Fonte: Site do Banco Mercantil do Brasil – Relação com investidores. 

 

(I) Referem-se ao questionamento da majoração da alíquota de 3,00% para 4,00% e da 

majoração da base de cálculo. 

dez/17 dez/16 dez/17 dez/16
Provisões para riscos fiscais 87.455 84.257 121.010 122.980
Provisões para processos trabalhistas 115.202 95.713 118.104 99.999
Provisões para processos cíveis 34.880 41.260 42.770 46.771
Outras 309 647 309 646
Total – Não circulante 237.846 221.877 282.193 270.396

MB – Múltiplo MB – Consolidado
Descrição

dez/17 dez/16 dez/17 dez/16
COFINS (I) 8.490 - 23.269 20.553
CSL (II) - - 13.608 13.195
INSS (III) 58.419 65.283 62.033 68.823
PIS (IV) 7.188 6.987 8.337 8.120
ISS (V) 13.269 11.903 13.268 11.903
Outros 89 84 495 386
Total – Não circulante 87.455 84.257 121.010 122.980

MB – Múltiplo MB – Consolidado
Descrição
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(II) Refere-se, basicamente, ao questionamento da majoração da alíquota de CSL, instituída 

pelas Leis nº 8.114/90, LC nº 70/91, Emendas Constitucionais nºs 01/94 e 10/96 e Lei nº 

9.316/96. Os valores estão depositados judicialmente. 

(III) Refere-se a questionamento judicial da majoração da alíquota do SAT (Decreto nº 

6.042/07), majoração do SAT/RAT pelo índice do FAP, majoração da alíquota da contribuição 

previdenciária de 15% para 20%, relativa a autônomos, diretores e administradores (Lei nº 

9.876/99) e outros. No período, o Banco obteve êxito no processo transitado em julgado que 

questionava a incidência da contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado (ART. 

28 Lei nº 8.212/91 c/c art. 457 da CLT), gerando a reversão de provisão no valor de R$ 10.105. 

(IV) Refere-se, basicamente, ao questionamento da majoração da base de cálculo do PIS, 

instituída pela Emenda Constitucional n° 01/94, posteriormente substituída pela Emenda 

Constitucional nº 10/96, que continuou a exigir a incidência do PIS sobre a receita bruta 

operacional, retroagindo sua cobrança desde janeiro de 1996. Os valores estão depositados 

judicialmente. 

(V) Refere-se, basicamente, a questionamentos judiciais provenientes de autos de infração e de 

demandas judiciais relativo ao ISS. A matéria discutida, na sua maioria, está relacionada às 

exigências fiscais municipais que extrapolam os ditames da Lei Complementar nº 116/03, no 

que tange a tributação de receitas que não estão relacionadas a prestação de serviços. 

O Mercantil do Brasil tem ações de naturezas cíveis e tributárias envolvendo riscos de 

perda classificados pela Administração como possíveis, com base na avaliação de seus 

consultores jurídicos externos, para as quais não há provisões constituídas, de conformidade 

com a Resolução CMN nº 3.823/09 e Deliberação CVM nº 594/09. 

O saldo das ações cíveis posicionou-se em R$ 1.047 (R$ 986 em dezembro de 2016), 

no individual e consolidado. As ações tributárias totalizaram R$ 6.078 (R$ 5.714 em dezembro 

de 2016), MB Consolidado R$ 9.698 (R$ 10.983 em dezembro de 2016). 

Além das ações contingentes, de naturezas cíveis e tributárias, acima referidas, o Banco 

estava sujeito ao pagamento de possíveis indenizações fixadas no Contrato de Alienação 

Societária da Cia de Seguros Minas Brasil, atual Zurich Participações e Representações Ltda, 

relativamente a reembolso de sinistros ocorridos e pendentes de pagamento à época do 

fechamento do negócio. Para solucionar tais questões, o Banco, em atenção ao que prevê o 

contrato e após notificações encaminhadas, entendeu por bem instaurar Procedimento de 

Arbitragem junto à Câmara de Comércio Brasil - Canadá. No segundo semestre de 2015, as 

partes transacionaram e chegaram a um acordo em relação à totalidade da controvérsia objeto 
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do procedimento arbitral, cuja provisão, em dezembro de 2017, monta em R$ 2.579 (R$ 4.138 

em dezembro de 2016). 

 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 

 

 Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 

seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação ao Banco e suas 

controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 

Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 

nossa opinião. 

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento 

profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses 

assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma 

opinião separada sobre esses assuntos. 

Nossa auditoria para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foi planejada e 

executada considerando que as operações do Banco e do Consolidado não apresentaram 

modificações significativas em relação ao exercício anterior. Nesse contexto, os Principais 

Assuntos de Auditoria, bem como a nossa abordagem de auditoria, mantiveram-se 

substancialmente alinhados àqueles do exercício anterior. Quanto a provisões para passivos 

contingentes, trata-se de um dos principais assuntos de auditoria, tendo em vista que o banco e 

suas controladas são parte em processos judiciais e administrativos de natureza cível, trabalhista 

e tributária.  

Os processos podem ser encerrados após um longo tempo e envolvem, não só discussões 

acerca do mérito, mas também aspectos processuais complexos, de acordo com a legislação e 

jurisprudência vigentes. A evolução de jurisprudência sobre determinadas causas nem sempre 

é uniforme. Assim, a mensuração e definição de reconhecimento de um passivo contingente, 
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envolve aspectos subjetivos e julgamentos exercidos pela administração do Banco. Nessas 

circunstâncias, essa continua sendo uma área de foco de auditoria. 

O assunto foi conduzido pela auditoria da seguinte forma: os principais procedimentos 

de auditoria abrangeram a atualização do entendimento dos controles internos relevantes 

relacionados à identificação, avaliação, monitoramento, mensuração, registro da provisão para 

passivos contingentes e as divulgações em notas explicativas, bem como testes sobre a 

totalidade das bases de contingências e testes de aderência as respostas dos advogados externos. 

Efetuamos testes em base amostral sobre a integridade e histórico de perdas incorridas que são 

base para quantificação dos processos judiciais massificados de natureza cível e trabalhista. 

Com relação aos processos individualizados, substancialmente processos de natureza tributária, 

a apuração é realizada periodicamente a partir da determinação do valor do pedido e da 

probabilidade de perda, que, por sua vez, é estimada conforme as características de fato e de 

direito relativas a cada uma das ações. 

Analisamos, com o apoio de nossos especialistas, a probabilidade de perda dos 

processos judiciais e administrativos significativos de acordo com a natureza de cada processo. 

Adicionalmente, realizamos procedimentos de confronto dos saldos contábeis com os relatórios 

analíticos suporte, bem como obtivemos confirmação com os assessores jurídicos responsáveis 

pelos processos relevantes, sobre a probabilidade de perda e o valor das causas. 

Consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administração para a apuração 

e registro contábil das provisões para passivos contingentes são razoáveis em todos os aspectos 

relevantes no contexto das demonstrações financeiras. 

 

RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES INDEPENDENTES 

 

Em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM nº 381/2003, o Mercantil do Brasil e 

suas empresas controladas informam que os serviços não relacionados à auditoria externa, 

quando contratados, fundamentam-se na regulamentação aplicável e nos princípios 

internacionais que preservam a independência e objetividade do auditor independente. O 

Mercantil do Brasil e suas empresas controladas contrataram, no período findo em junho de 

2017, serviços não relacionados à auditoria externa, com os seus auditores independentes 

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, referentes à Revisão dos Controles de 

Governança de Tecnologia da Informação, com prazo de duração de dois anos, no montante de 

R$ 604,0 mil, equivalentes a 36,5% dos honorários de auditoria contratados naquele ano. 



19 
 

Referidos serviços continuam em execução. Em junho de 2018, foram contratados 

serviços de consultoria tributária no valor de R$ 250,0 mil, com vigência no próprio exercício, 

equivalentes a 14,3% dos honorários de auditoria contratados neste ano. 

Adicionalmente, o Banco e empresas controladas confirmam que a 

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes dispõe de procedimentos, políticas e 

controles para assegurar a sua independência, que abrangem qualquer serviço que não seja de 

auditoria externa. Nesses termos, os serviços profissionais não relacionados à auditoria externa 

prestados por referida Auditoria não afetaram a independência e objetividade na condução dos 

exames de auditoria externa efetuados neste Banco e empresas controladas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na contabilidade, podem surgir momentos de dúvida quanto ao registro de uma 

obrigação, ou com relação ao valor exato para liquidá-las. São momentos em que se deve 

recorrer aos Códigos de Pronunciamentos Contábeis para obter o conhecimento necessário para 

proceder a contabilização de forma adequada, no caso deste trabalho, ao CPC 25.  

O objetivo do presente trabalho foi verificar a aplicação das normas do pronunciamento 

nas demonstrações contábeis da empresa. 

As contingências representam ganho ou uma perda para a empresa, são evidenciadas 

conforme a viabilidade da sua ocorrência, os passivos contingentes são chamados de provisão 

para contingências, pois no momento em que são analisados, se houver a possibilidade de 

acontecer, eles são provisionados no Balanço Patrimonial com contrapartida ao resultado, caso 

contrário, se a probabilidade de ocorrência não for confirmada, trata-se de passivos 

contingentes, que são apenas divulgados em notas explicativas. O entendimento da aplicação 

do CPC25 é muito importante, pois nos permite identificar a correta aplicação da norma, 

possibilitando que as demonstrações contábeis atinjam o objetivo de demonstrar a real situação 

da empresa, tanto com os seus direitos quanto com as suas obrigações. 

Quanto aos resultados obtidos na pesquisa, os passivos contingentes identificados 

compreendem os de natureza fiscal, trabalhista, cível. As contingências passivas mais 

expressivas foram os passivos contingentes de natureza fiscal, aproximadamente 43%, 

enquanto a provisão trabalhista soma aproximadamente 42% e a Cível com aproximadamente 

15%. 

Desse modo, compreender a contabilização das provisões e passivos contingentes é 

fundamental para as entidades, pois eles afetarão a valorização da empresa no mercado. Estimar 

os riscos da probabilidade de perda de recursos empregados nos processos é fundamental, pois 

poderão comprometer a receita e ocasionar impactos no lucro e na análise feita por empresas e 

investidores.  

Podemos concluir neste trabalho, que a divulgação correta de uma provisão e passivo 

contingente contribui para uma informação contábil adequada, permitindo maior credibilidade 

na tomada de decisões, mostrando a transparência da empresa e passando segurança aos 

investidores e usuários das demonstrações contábeis. 
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