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A evidenciação de passivos contingentes, assim como a de outras informações, é relevante no 

processo de tomada de decisão dos usuários externos da informação contábil, pois 

demonstram representação fidedigna das informações prestadas e garantem credibilidade e 

transparência à organização. Compreender sobre eles permite que a empresa realize os 

procedimentos corretos quanto ao seu reconhecimento, evitando o comprometimento da sua 

saúde financeira. A complexibilidade do sistema tributário brasileiro, com diversos tributos e 

uma extensa legislação propicia o destaque das contingências passivas de origem tributária.  

Nesse sentido, este estudo tem como objetivo geral investigar de qual maneira as empresas, 

do segmento de transporte aéreo, listadas na B3 S/A reconhecem e evidenciam os seus 

passivos contingentes tributários. A pesquisa quanto aos objetivos caracteriza-se como 

descritiva, pois busca discorrer sobre os procedimentos de reconhecimento e evidenciação de 

passivos contingentes, e por apresentar caráter descritivo, quanto à abordagem se torna 

qualitativa e em relação aos procedimentos metodológicos trata-se de uma análise 

documental, utilizando-se de documentos escritos que registram os fatos de um determinado 

período. Serão analisadas as demonstrações contábeis e os relatórios da administração das 

empresas do segmento de transporte aéreo listadas na B3 S/A no período de 2015 a 2019. 

Assim, espera-se como resultado verificar se as empresas estão de acordo às orientações do 

CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, para evidenciar e divulgar 

as suas contingências passivas de origem tributária, desde que constatada a possibilidade de 

sua existência, além disso, conhecer os fatores que levam a ocorrer estes passivos nas 

organizações e como está a evolução deles no decorrer dos anos e entre as empresas 

estudadas.  
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