
UM MODELO ECONOMÉTRICO
DE MENSURAÇÃO DE CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS



BASE PARA AVALIAÇÃO DE RISCO

• “Pronunciamento técnico CPC nº 25: ...”estabelecer que sejam aplicados 

critérios de reconhecimento e bases de mensuração apropriados a 

provisões e a passivos (...) contingentes e que seja divulgada 

informação suficiente nas notas explicativas para permitir que os 

usuários entendam a sua natureza, oportunidade e valor.”



AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

• Primariamente: Profissionais responsáveis pelo patrocínio das

discussões jurídicas

• Complementarmente: Administração das Entidades e os seus

profissionais

• Subsidiariamente (eventual): auditores ou terceiros contratados para

esse fim.



CARACTERÍSTICAS DOS REPORTES

• Forte concentração na categoria de “risco possível”

• Ausência de padrão de valoração de risco

• Baixa identificação de viés das demandas reportadas

• Eventual risco de gerenciamento de resultados

• Instabilidade jurídica



Questões Enfrentadas



Construção do Modelo

• Identificação das características recorrentes nas demandas

• Processos encerrados: realidades concretizadas

• Adoção de uma variável binária “RESULTADO”

• Avaliação inicial das demandas qualificadas como contingências

passivas (tributárias)

• Coleta de dados efetuada a partir de base proprietária

• Análise quantitativa dos dados



Resultados Iniciais – Processos Encerrados

Perda Ganho Total Perda Ganho Total Perda Ganho Total

Perda 183 26 209 100 7 107 283 33 316

Ganho 8 201 209 3 95 98 11 296 316

191 227 418 103 102 205 566 66 632

Modelo

Previsão

Amostra Teste Amostra Validação Amostra Total

Resultado

Total

Parâmetros: 

Sensibilidade 96%

Acurácia 92% 95% 93%

97% 96%

Especificidade 88% 93% 90%



Conclusões Possíveis

• Viabilidade do uso de métodos econométricos, como instrumento

auxiliar na avaliação de riscos de processos fiscais passivos.

• As características identificadas nos processos têm forte correlação com o

resultado em cada demanda.

• A sofisticação das premissas consideradas e o uso de tecnologias para

captura e seleção de informações tende a conferir maior precisão ao

modelo.

• A maturidade do método poderá contribuir para melhoria da qualidade

dos reportes, reduzindo a assimetria informacional.


