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1. Introdução e Histórico de Normativo
Este Manual Operacional de Passivos Contingentes tem a finalidade de orientar os gestores dos
Órgãos/Entidades da Administração Direta e Administração Indireta a reconhecer e registrar
contabilmente no SIAFEM os passivos contingentes, de acordo com o manual de política de
passivos contingentes editado pelo Estado.
Em decorrência do processo de convergência contábil, as políticas contábeis do setor público,
ampliou o escopo de considerações, ao contemplar além das regras, os princípios gerais, que
devem nortear o contador e o auditor em seu julgamento profissional, sobre a melhor forma de
reconhecer, classificar, mensurar e divulgar cada evento contábil, tendo como propósito,
informações contábeis que reflitam o mais apropriadamente possível a essência da operação.
Cabe ao gestor, responsável pelo acompanhamento dos processos, avaliar com prudência qual o
momento e o valor apropriado para reclassificar os passivos contingentes para provisão, os quais
impactam o Balanço Patrimonial da Entidade.
O arcabouço normativo vigente que trata de provisão:
1.1 NBC TSP 03 – Provisões, Passivos e Ativos Contingentes:
https://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2016/NBCTSP03&arquivo=NBCTS
P03.doc
1.2 MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8ª edição:
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:31484
1.3 PCASP Estendido – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público:
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/plano-de-contas-aplicado-ao-setorpublico-pcasp-estendido/2021/114
1.4 MSC – Matriz de Saldos Contábeis:
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/conteudo/conteudo.jsf?id=12503
1.5 – Política Contábil de Provisões e Passivos Contingentes do Estado de São Paulo:
https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/normas-contabilidade/Paginas/NovasPol%C3%ADticas.aspx
2. Definições
Passivo contingente é:
a. Uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente
sob o controle da entidade; ou
b. Uma obrigação presente resultante de eventos passados, mas que não é reconhecida porque:
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i. É improvável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de
serviços seja exigida para a extinção da obrigação; ou
ii. Não é possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação.
Cabe observar que o reconhecimento de um passivo contingente corresponde a uma fase anterior
ao reconhecimento e registro de uma provisão e esta por sua vez, corresponde a uma fase
anterior ao reconhecimento de uma obrigação.

De forma simplificada, em termos temporais, a sequência dos fatos se desdobraria da
seguinte forma:

Passivo
Contingente

Obrigação, com
prazo e valor
certos

Provisão

O passivo contingente é reconhecido em contas de controle e divulgado nas Notas
Explicativas, que complementam as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público
– DCASP e ao contrário das provisões, não é reconhecido em conta patrimonial de
Passivo.
A ocorrência de eventos passados, presentes ou futuros são reconhecidos como
obrigações nas seguintes situações:
Seu reconhecimento é realizado nas seguintes situações:

Fornecedor de bens ou serviços
Certa

Incorporação ou
Apropriação

Contas a

liquidados, obrigações legais

Pagar

liquidadas, salários a pagar, tributos
retidos a recolher, etc.

Valor certo

Obrigação
Obrigações
por

Reconhecer
Passivo

Fornecedor de bens ou serviços a
liquidar, férias, 13º salário, etc.

Competência

For provável a saída de recursos e

Obrigação
Provisão:
Provável

Provisão

Valor

Passivo de

Estimado

Prazo e valor
incerto

possui estimativa confiável. Ex:
Processos judiciais cíveis,
trabalhistas e tributários, com

Reconhecer
Passivo

elevada probabilidade de perda da
ação.
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Contingente:

Possível

Não Possui

Depende de

estimativa

confirmação

Passivo

confiável ou

da ocorrência

Contingente

depende de

de um ou mais

eventos

eventos

futuros

futuros e
incertos

Obrigações possíveis, mas que
necessitam de confirmação se a
entidade tem a obrigação presente
que pode levar à saída de recursos
que incorporam benefícios
econômicos ou potencial de
serviços. Não é provável a saída de

Contas de
Controle e
Notas
Explicativas

recursos para liquidar a obrigação
ou não possui estimativa confiável.

•
O Setor Público registra contabilmente o passivo contingente em contas de controle
estabelecidas pelo PCASP e divulga em Notas Explicativas do Balanço. O registro em contas de
controle e a divulgação em Notas Explicativas não são considerados, para os casos em que a saída
de recursos for considerada remota.
•
Os passivos contingentes devem ser periodicamente avaliados para determinar se uma
saída de recursos se tornou provável, quando deverá ser reclassificada como uma provisão.
•
As Notas Explicativas descrevem de forma sucinta: os efeitos, a indicação das incertezas
e a possibilidade de algum reembolso.
•
O gestor, independentemente da natureza da ação, administrativa ou judicial, mas de
acordo com os princípios estabelecidos pelo Manual de Política de Passivos Contingentes, deve
acompanhar o andamento do processo quanto ao seu valor e ao prazo de condução, pois tais
critérios impactam a classificação da ação como provável, possível ou remota.
3. Reconhecimento Inicial de acordo com o tipo de Passivo Contingente
Reconhecimento inicial em contas contábeis estabelecidas pelo Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público – PCASP Estendido de 2021 para registrar os Passivos Contingentes nas contas de
natureza de controle, as classes 7.4.1.X.X.XX.XX e 8.4.1.X.X.XX.XX:
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/plano-de-contas-aplicado-ao-setorpublico-pcasp-estendido/2021/114
Contas Contábeis para registro dos Passivos Contingentes no sistema SIAFEM 2021:

7.4.0.0.0.00.00

RISCOS FISCAIS

7.4.1.0.0.00.00

CONTROLE DE
PASSIVOS
CONTINGENTES

7.4.1.1.0.00.00

PASSIVOS
CONTINGENTES

Compreende as contas que controlam os riscos fiscais que não
preencham os requisitos para reconhecimento como passivo,
conforme identificados no anexo de riscos fiscais da lei de
diretrizes orçamentárias.
Compreende as contas que registram o controle dos riscos
fiscais que não preencham os requisitos para reconhecimento
como passivo classificados como passivos contingentes,
conforme identificados no anexo de riscos fiscais da lei de
diretrizes orçamentárias.
Compreende os riscos fiscais classificados como Passivos
Contingentes.
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7.4.1.1.1.01.01

7.4.1.1.2.01.01

7.4.1.1.3.01.01

7.4.1.1.4.01.01

7.4.1.1.5.01.01

7.4.1.1.9.01.01

Compreende/Registra a estimativa do montante relativo a
ações judiciais em andamento contra o ente federativo nas
quais haja a probabilidade de que o ganho de causa venha a ser
da outra parte. Ao fazer a estimativa, considerar os principais
tipos de ação judicial, tais como:
a) Demandas judiciais contra a atividade reguladora do Estado:
Indexação e controles de preços; De ordem tributária e
DEMANDAS JUDICIAIS
previdenciária; Outras demandas judiciais;
b) Demandas judiciais contra empresas estatais dependentes)
Demandas judiciais contra a administração direta e indireta:
Privatizações, liquidação ou extinção de órgãos ou empresas;
Reajustes salariais;
d) Demandas trabalhistas contra o ente federativo;
e) Outras demandas judiciais.
Compreende/Registra as Dívidas ainda não assumidas
DÍVIDAS EM
formalmente que apresentam probabilidade de serem
PROCESSO DE
incorporadas ao passivo devido, por exemplo, a decisões
RECONHECIMENTO
judiciais.
Compreende/Registra a estimativa do montante que apresenta
probabilidade de vir a ser gasto pelo ente federativo para
honrar fianças e avais concedidos em operações de crédito
direta ou indiretamente pelo ente federativo a favor de outros
AVAIS E GARANTIAS entes federativos e entidades dos setores público e privado,
CONCEDIDAS
inclusive com recursos de fundos de aval, a assunção de risco
creditício em linhas de crédito, o seguro de crédito à
exportação e outras garantias de natureza semelhante que
representem compromisso de adimplência de obrigação
financeira ou contratual.
Compreende/Registra a estimativa do montante que apresenta
probabilidade de vir a ser gasto pelo ente federativo com o
objetivo de proteger o cidadão ou sistemas importantes do
Mercado contra inadimplências, falências, altos prejuízos, ou
garantir a credibilidade desses sistemas frente a fatores agudos
adversos. Ao fazer a estimativa, considerar os principais tipos
de situações que podem advir:
ASSUNÇÃO DE
a) de órgãos da administração direta ou indireta;
PASSIVOS
b) de entidades privadas;
c) de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos;
d) de Entes da Federação;
e) do Regime Geral de Previdência Social;
f) do Banco Central; e
g) da assunção de outros passivos.
Compreende/Registra a estimativa do montante que apresenta
probabilidade de vir a ser empregado pelo ente federativo com
o objetivo de fazer frente a calamidades públicas e que, por não
ASSISTÊNCIAS
serem recorrentes, não foram planejados. Recomenda-se que o
DIVERSAS
ente federativo explicite o tipo de assistência emergencial que
ele está prevendo, por exemplo, se é assistência contra seca,
enchentes, catástrofes, epidemias etc.
Compreende/Registra a estimativa do montante que apresenta
OUTROS PASSIVOS
probabilidade de vir a ser empregado pelo ente federativo para
CONTINGENTES
fazer frente a outros tipos de passivos contingentes.
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8.4.0.0.0.00.00

EXECUÇÃO DOS
RISCOS FISCAIS

8.4.1.0.0.00.00

EXECUÇÃO DE
PASSIVOS
CONTINGENTES

8.4.1.1.0.00.00

PASSIVOS
CONTINGENTES
PREVISTOS

8.4.1.1.1.01.01

8.4.1.1.2.01.01

8.4.1.1.3.01.01

8.4.1.1.4.01.01

Compreende as contas que controlam a execução dos riscos
fiscais que não preencham os requisitos para reconhecimento
como passivo, conforme identificados no anexo de riscos fiscais
da lei de diretrizes orçamentárias.
Compreende as contas que controlam a execução dos riscos
fiscais que não preencham os requisitos para reconhecimento
como passivo, classificados como passivos contingentes,
conforme identificados no anexo de riscos fiscais da lei de
diretrizes orçamentárias.
Compreende a previsão dos riscos fiscais classificados como
Passivos Contingentes.

Compreende/Registra a estimativa do montante relativo a
ações judiciais em andamento contra o ente federativo nas
quais haja a probabilidade de que o ganho de causa venha a ser
da outra parte. Ao fazer a estimativa, considerar os principais
tipos de ação judicial, tais como:
a) Demandas judiciais contra a atividade reguladora do Estado:
Indexação e controles de preços; De ordem tributária e
DEMANDAS JUDICIAIS
previdenciária; Outras demandas judiciais;
b) Demandas judiciais contra empresas estatais dependentes;
c) Demandas judiciais contra a administração direta e indireta:
Privatizações, liquidação ou extinção de órgãos ou empresas;
Reajustes salariais;
d) Demandas trabalhistas contra o ente federativo;
e) Outras demandas judiciais.
Compreende/Registra as Dívidas ainda não assumidas
DÍVIDAS EM
formalmente que apresentam probabilidade de serem
PROCESSO DE
incorporadas ao passivo devido, por exemplo, a decisões
RECONHECIMENTO
judiciais.
Compreende/Registra a estimativa do montante que apresenta
probabilidade de vir a ser gasto pelo ente federativo para
honrar fianças e avais concedidos em operações de crédito
direta ou indiretamente pelo ente federativo a favor de outros
AVAIS E GARANTIAS entes federativos e entidades dos setores público e privado,
CONCEDIDAS
inclusive com recursos de fundos de aval, a assunção de risco
creditício em linhas de crédito, o seguro de crédito à
exportação e outras garantias de natureza semelhante que
representem compromisso de adimplência de obrigação
financeira ou contratual.
Compreende/Registra a estimativa do montante que apresenta
probabilidade de vir a ser gasto pelo ente federativo com o
objetivo de proteger o cidadão ou sistemas importantes do
Mercado contra inadimplências, falências, altos prejuízos, ou
garantir a credibilidade desses sistemas frente a fatores agudos
adversos. Ao fazer a estimativa, considerar os principais tipos
de situações que podem advir:
ASSUNÇÃO DE
a) de órgãos da administração direta ou indireta;
PASSIVOS
b) de entidades privadas;
c) de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos;
d) de Entes da Federação;
e) do Regime Geral de Previdência Social;
f) do Banco Central; e
g) da assunção de outros passivos.
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8.4.1.1.5.01.01

ASSISTÊNCIAS
DIVERSAS

8.4.1.1.9.01.01

OUTROS PASSIVOS
CONTINGENTES

8.4.1.2.0.00.00

PASSIVOS
CONTINGENTES
CONFIRMADOS

8.4.1.2.1.01.01

8.4.1.2.2.01.01

8.4.1.2.3.01.01

8.4.1.2.4.01.01

Compreende/Registra a estimativa do montante que apresenta
probabilidade de vir a ser empregado pelo ente federativo com
o objetivo de fazer frente a calamidades públicas e que, por não
serem recorrentes, não foram planejados. Recomenda-se que o
ente federativo explicite o tipo de assistência emergencial que
ele está prevendo, por exemplo, se é assistência contra seca,
enchentes, catástrofes, epidemias etc.
Compreende/Registra a estimativa do montante que apresenta
probabilidade de vir a ser empregado pelo ente federativo para
fazer frente a outros tipos de passivos contingentes.
Compreende a confirmação da previsão dos riscos fiscais
classificados como Passivos Contingentes.

Compreende/Registra a estimativa do montante relativo a
ações judiciais em andamento contra o ente federativo nas
quais haja a probabilidade de que o ganho de causa venha a ser
da outra parte. Ao fazer a estimativa, considerar os principais
tipos de ação judicial, tais como:
a) Demandas judiciais contra a atividade reguladora do Estado:
Indexação e controles de preços; De ordem tributária e
DEMANDAS JUDICIAIS
previdenciária; Outras demandas judiciais;
b) Demandas judiciais contra empresas estatais dependentes;
c) Demandas judiciais contra a administração direta e indireta:
Privatizações, liquidação ou extinção de órgãos ou empresas;
Reajustes salariais;
d) Demandas trabalhistas contra o ente federativo;
e) Outras demandas judiciais.
Compreende/Registra as Dívidas ainda não assumidas
DÍVIDAS EM
formalmente que apresentam probabilidade de serem
PROCESSO DE
incorporadas ao passivo devido, por exemplo, a decisões
RECONHECIMENTO
judiciais.
Compreende/Registra a estimativa do montante que apresenta
probabilidade de vir a ser gasto pelo ente federativo para
honrar fianças e avais concedidos em operações de crédito
direta ou indiretamente pelo ente federativo a favor de outros
AVAIS E GARANTIAS entes federativos e entidades dos setores público e privado,
CONCEDIDAS
inclusive com recursos de fundos de aval, a assunção de risco
creditício em linhas de crédito, o seguro de crédito à
exportação e outras garantias de natureza semelhante que
representem compromisso de adimplência de obrigação
financeira ou contratual.
Compreende/Registra a estimativa do montante que apresenta
probabilidade de vir a ser gasto pelo ente federativo com o
objetivo de proteger o cidadão ou sistemas importantes do
Mercado contra inadimplências, falências, altos prejuízos, ou
garantir a credibilidade desses sistemas frente a fatores agudos
adversos. Ao fazer a estimativa, considerar os principais tipos
de situações que podem advir:
ASSUNÇÃO DE
a) de órgãos da administração direta ou indireta;
PASSIVOS
b) de entidades privadas;
c) de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores
Públicos;
d) de Entes da Federação;
e) do Regime Geral de Previdência Social;
f) do Banco Central; e
g) da assunção de outros passivos.
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8.4.1.2.5.01.01

ASSISTÊNCIAS
DIVERSAS

8.4.1.2.9.01.01

OUTROS PASSIVOS
CONTINGENTES

Compreende/Registra a estimativa do montante que apresenta
probabilidade de vir a ser empregado pelo ente federativo com
o objetivo de fazer frente a calamidades públicas e que, por não
serem recorrentes, não foram planejados. Recomenda-se que o
ente federativo explicite o tipo de assistência emergencial que
ele está prevendo, por exemplo, se é assistência contra seca,
enchentes, catástrofes, epidemias etc.
Compreende/Registra a estimativa do montante que apresenta
probabilidade de vir a ser empregado pelo ente federativo para
fazer frente a outros tipos de passivos contingentes.

4. Eventos para processar a política contábil de Passivos Contingentes
4.1. Evento 570201:
Registra o reconhecimento inicial da estimativa do montante relativo a ações judiciais em
andamento contra o ente federativo, nas quais haja a probabilidade de ganho de causa venha ser
da outra parte. Ao se fazer a estimativa, considerar os principais tipos de ações judiciais, tais
como: demandas judiciais contra a atividade reguladora do Estado, contra as empresas
dependentes, contra a administração direta e indireta, em caso de privatizações, liquidação,
extinção, reajustes salariais, demandas judiciais de natureza trabalhista entre outras.
Natureza da Informação: Controle para Demandas Judiciais
D 7.4.1.1.1.01.01 - Demandas Judiciais
C 8.4.1.1.1.01.01 - Demandas Judiciais Previstas
4.2. Evento 570202: Registra o reconhecimento inicial das dívidas não assumidas formalmente,
que apresentam a probabilidade de serem incorporadas ao passivo devido, a exemplo, de
decisões judiciais.
Natureza da Informação: Controle para Dívidas em Processo de Reconhecimento
D 7.4.1.1.2.01.01 – Dívidas em Processo de Reconhecimento
C 8.4.1.1.2.01.01 – Dívidas em Processo de Reconhecimento Previstas
4.3. Evento 570203:
Registra o reconhecimento inicial da estimativa do montante que apresenta a probabilidade de
vir a ser gasto pelo Estado para honrar fianças e avais concedidos em operação de crédito direta
ou indiretamente pelo Estado a favor de entidades do setor público e privado, inclusive assunção
de risco creditício em linhas de crédito, ou seja, compromissos de adimplência de obrigação
financeira ou contratual.
Natureza da Informação: Controle para Avais e Garantias Concedidas
D 7.4.1.1.3.01.01 – Avais e Garantias Concedidas
C 8.4.1.1.3.01.01 – Avais e Garantias Concedidas Previstas
4.4. Evento 570204:
Registra o reconhecimento inicial da estimativa do montante que apresenta probabilidade de vir
a ser gasto pelo ente federativo com o objetivo de proteger o cidadão ou sistemas importantes
do Mercado contra inadimplências, falências, altos prejuízos, ou garantir a credibilidade desses
sistemas frente a fatores agudos adversos. Ao fazer a estimativa, considerar os principais tipos
de situações que podem advir: de órgãos da administração direta ou indireta; de entidades
privadas; de Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos; de Entes da
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Federação; do Regime Geral de Previdência Social; do Banco Central e da assunção de outros
passivos.
Natureza da Informação: Controle para Assunção de Passivos
D 7.4.1.1.4.01.01 – Assunção de Passivos
C 8.4.1.1.4.01.01 – Assunção de Passivos Previstos
4.5. Evento 570205:
Registra o reconhecimento inicial da estimativa do montante que apresenta probabilidade de vir
a ser empregado pelo ente federativo com o objetivo de fazer frente a calamidades públicas e
que, por não serem recorrentes, não foram planejados. Recomenda-se que o ente federativo
explicite o tipo de assistência emergencial que ele está prevendo, por exemplo, se é assistência
contra seca, enchentes, catástrofes, epidemias etc.
Natureza da Informação: Controle para Assistências Diversas
D 7.4.1.1.5.01.01 – Assistências Diversas
C 8.4.1.1.5.01.01 – Assistências Diversas Previstas
4.6. Evento 570206:
Registra o reconhecimento inicial da estimativa do montante que apresenta probabilidade de vir
a ser empregado pelo ente federativo para fazer frente a outros tipos de passivos contingentes.
Natureza da Informação: Controle para Outros Passivos Contingentes
D 7.4.1.1.9.01.01 – Outros Passivos Contingentes
C 8.4.1.1.9.01.01 – Outros Passivos Contingentes Previstos
4.7. Evento 570209:
É utilizado para baixar o Passivo Contingente Previsto, da classe 8.4.1.1.X.XX.XX, por conta de sua
reclassificação para Passivo Contingente Confirmado, da classe 8.4.1.2.X.XX.XX.
Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.1.X.XX.XX - Passivos Contingentes Previstos
4.8. Evento 570219:
É utilizado para registrar o reconhecimento do Passivo Contingente Confirmado, da classe
8.4.1.2.X.XX.XX.
Natureza da Informação: Controle
C 8.4.1.2.X.XX.XX - Passivos Contingentes Confirmados
4.9. Evento 570211:
É utilizado para baixar as Demandas Judiciais Confirmadas da classe 8.4.1.2.1.01.01 em
contrapartida a conta de reconhecimento inicial das Demandas Judiciais, da classe 7.4.1.1.1.01.01,
por conta do reconhecimento e registro da provisão e conta patrimonial de passivo.
Essa transação será utilizada simultaneamente com o registro da provisão.
Natureza da Informação: Controle para Demandas Judiciais
D 8.4.1.2.1.01.01 - Demandas Judiciais Confirmadas
C 7.4.1.1.1.01.01 - Demandas Judiciais
4.10. Evento 570212:
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É utilizado para baixar as Dívidas em Processo de Reconhecimento Confirmadas, da classe
8.4.1.2.2.01.01, em contrapartida a conta de reconhecimento inicial da Dívidas em Processo de
Reconhecimento, da classe 7.4.1.1.2.01.01, por conta do reconhecimento e registro da provisão e
conta patrimonial de passivo.
Essa transação será utilizada simultaneamente com o registro da provisão.
Natureza da Informação: Controle para Dívidas em Processo de Reconhecimento
D 8.4.1.2.2.01.01 - Dívidas em Processo de Reconhecimento Confirmadas
C 7.4.1.1.2.01.01 - Dívidas em Processo de Reconhecimento
4.11. Evento 570213:
É utilizado para baixar os Avais e Garantias Concedidas Confirmadas, da classe 8.4.1.2.3.01.01, em
contrapartida a conta de reconhecimento inicial de Avais e Garantias Concedidas, da classe
7.4.1.1.3.01.01, por conta do reconhecimento e registro da provisão e conta patrimonial de
passivo.
Essa transação será utilizada simultaneamente com o registro da provisão.
Natureza da Informação: Controle para Avais e Garantias Concedidas
D 8.4.1.2.3.01.01 - Avais e Garantias Concedidas Confirmadas
C 7.4.1.1.3.01.01 - Avais e Garantias Concedidas
4.12. Evento 570214:
É utilizado para baixar a Assunção de Passivos Confirmados
da classe 8.4.1.2.4.01.01 em
contrapartida a conta de reconhecimento inicial de Assunções de Passivos, da classe
7.4.1.1.4.01.01, por conta do reconhecimento e registro da provisão e conta patrimonial de
passivo.
Essa transação será utilizada simultaneamente com o registro da provisão.
Natureza da Informação: Controle para Assunção de Passivos Confirmados
D 8.4.1.2.4.01.01 - Assunção de Passivos Confirmados
C 7.4.1.1.4.01.01 - Assunção de Passivos
4.13. Evento 570215:
É utilizado para baixar as Assistências Diversas Confirmadas, da classe 8.4.1.2.5.01.01, em
contrapartida a conta de reconhecimento inicial de Assistências Diversas, da classe
7.4.1.1.5.01.01, por conta do reconhecimento e registro da provisão e conta patrimonial de
passivo.
Essa transação será utilizada simultaneamente com o registro da provisão.
Natureza da Informação: Controle para Assistências Diversas
D 8.4.1.2.5.01.01 - Assistências Diversas Confirmadas
C 7.4.1.1.5.01.01 - Assistências Diversas

4.14. Evento 570216:
É utilizado para baixar os Outros Passivos Contingentes Confirmados, da classe 8.4.1.2.9.01.01,
em contrapartida a conta de reconhecimento inicial de Outros Passivos Contingentes, da classe
7.4.1.1.9.01.01, por conta do reconhecimento e registro da provisão e conta patrimonial de
passivo.
Essa transação será utilizada simultaneamente com o registro da provisão.
Natureza da Informação: Controle para Outros Passivos Contingentes
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D 8.4.1.2.5.01.01 - Outros Passivos Contingentes Confirmados
C 7.4.1.1.5.01.01 - Outros Passivos Contingentes
4.15. Evento 570221:
É utilizado para baixar as Demandas Judiciais Previstas, da classe 8.4.1.1.1.01.01, em
contrapartida a conta de reconhecimento inicial das Demandas Judiciais, da classe
7.4.1.1.1.01.01, por conta de sua não concretização.
Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.1.1.01.01 - Demandas Judiciais Previstas
C 7.4.1.1.1.01.01 - Demandas Judiciais
4.16. Evento 570222:
É utilizado para baixar as Dívidas em Processo de Reconhecimento Previstas, da classe
8.4.1.1.2.01.01, em contrapartida a conta de reconhecimento inicial da Dívidas em Processo de
Reconhecimento, da classe 7.4.1.1.2.01.01, por conta de sua não concretização.
Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.1.2.01.01 - Dívidas em Processo de Reconhecimento Previstas
C 7.4.1.1.2.01.01 - Dívidas em Processo de Reconhecimento
4.17. Evento 570223:
É utilizado para baixar os Avais e Garantias Concedidas Previstas, da classe 8.4.1.1.3.01.01, em
contrapartida a conta de reconhecimento inicial de Avais e Garantias Concedidas, da classe
7.4.1.1.3.01.01, por conta de sua não concretização.
Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.1.3.01.01 - Avais e Garantias Concedidas Previstas
C 7.4.1.1.3.01.01 - Avais e Garantias Concedidas
4.18. Evento 570224:
É utilizado para baixar a Assunção de Passivos Previstos, da classe 8.4.1.1.4.01.01, em
contrapartida a conta de reconhecimento inicial de Assunções de Passivos, da classe
7.4.1.1.4.01.01, por conta de sua não concretização.
Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.1.4.01.01 - Assunção de Passivos Previstos
C 7.4.1.1.4.01.01 - Assunção de Passivos
4.19. Evento 570225:
É utilizado para baixar as Assistências Diversas Previstas, da classe 8.4.1.1.5.01.01, em
contrapartida a conta de reconhecimento inicial de Assistências Diversas, da classe
7.4.1.1.5.01.01, por conta de sua não concretização.
Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.1.5.01.01 - Assistências Diversas Previstas
C 7.4.1.1.5.01.01 - Assistências Diversas
4.20. Evento 570226:
É utilizado para baixar os Outros Passivos Contingentes Previstos da classe 8.4.1.1.9.01.01 em
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contrapartida a conta de reconhecimento inicial de Outros Passivos Contingentes, da classe
7.4.1.1.9.01.01, por conta de sua não concretização.
Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.1.9.01.01 - Outros Passivos Contingentes Previstos
C 7.4.1.1.9.01.01 - Outros Passivos Contingentes
5. Simulação de Testes no SIAFEM no SIGT:
5.1. Reconhecimento inicial de estimativa referente à Demanda Judicial de natureza trabalhista,
processo xxxxx, de Evangelino O. Martins contra Estado, iniciado em dia/mês/ano.
Para esta situação, de Demanda Judicial, se deve utilizar o Evento 570201:
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Ao simular a transação no SIGT, pela Unidade Gestora 130999, foi gerado o documento
2021NL00037.
Consultando no SIGT, a 2021NL00037 gerada, através da transação: >CONNL

Consultando no SIAFEM, o espelho contábil da 2021NL00037 gerada, através da transação:
>ESPCONTAB

Obs: Cabe ao gestor responsável pelo reconhecimento dos passivos contingentes, observar qual o
evento apropriado a ser utilizado na transação, de acordo com o tipo de passivo contingente, que
estão discriminados de forma detalhada no item 4 deste Manual Operacional.
5.2. Reclassificação do reconhecimento inicial de estimativa referente à Demanda Judicial de
natureza trabalhista, processo xxxxx, de Evangelino O. Martins contra Estado, iniciado em
dia/mês/ano, em decorrência de sua confirmação.
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Para esta situação, deverá ser reclassificado o valor reconhecido inicialmente na conta
8.4.1.1.1.01.01 – Demandas Judiciais Previstas para conta 8.4.1.2.1.01.01 – Demandas Judiciais
Confirmadas, conforme sinalização do processo em andamento. Para tanto, serão utilizados os
eventos 570209 e 570219.
O evento 570209, baixa o valor da conta 8.4.1.1.1.01.01 – Demandas Judiciais Previstas, enquanto
o evento 570219 reconhece o valor na conta 8.4.1.2.1.01.01 – Demandas Judiciais Confirmadas:
Ao simular a transação no SIGT, pela Unidade Gestora 130999, foi gerado o documento
2021NL00038.
Consultando no SIGT, a 2021NL00038 gerada, através da transação: >CONNL

Consultando no SIAFEM, o espelho contábil da 2021NL00038 gerada, através da transação:
>ESPCONTAB

Obs: Cabe ao gestor responsável pelo reconhecimento e gestão dos passivos contingentes,
observar qual o preenchimento correto da classificação contábil solicitada pelos eventos 570209 e
570219, de acordo com o tipo de passivo contingente, de forma a reclassificar corretamente o
valor da conta contábil 8.4.1.1.X.XX.XX – Passivo Contingente Previsto para conta contábil
8.4.1.2.X.XX.XX – Passivos Contingentes Confirmados.
5.3. Quando o gestor comprovar satisfeitos plenamente os 3 requisitos discriminados pelos
itens (a), (b) e (c), tangente ao andamento do processo xxxxx, de Evangelino O. Martins contra
Estado:
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(a) a entidade tem uma obrigação presente (formalizada ou não) como resultado de evento
passado;
(b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios
econômicos ou potencial de serviços para liquidar a obrigação e;
(c) uma estimativa confiável possa ser feita do montante da obrigação.
O gestor deverá proceder as seguintes operações, de forma simultânea:
5.3.1. A primeira operação será utilizada para baixar a Débito, a conta contábil 8.4.1.2.X.XX.XX Passivo Contingente Confirmado em contrapartida a Crédito, a conta contábil 7.4.1.1.1.XX.XX Passivo Contingente. Para tanto, utilizar o evento 570211 ou 570212 ou 570213 ou 570214 ou
570215 ou 570216, a depender do tipo de Passivo Contingente a baixar.
5.3.2. A segunda operação será utilizada para reconhecer a provisão, de acordo com os itens 4 e
5, discriminados pelo Manual Operacional de Provisão.
Ao simular a transação no SIGT, pela Unidade Gestora 130999, foi gerado o documento
2021NL00039.
Consultando no SIGT, a 2021NL00039 gerada, através da transação: >CONNL

Consultando no SIAFEM, o espelho contábil da 2021NL00039 gerada, através da transação:
>ESPCONTAB
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Obs: Cabe ao gestor responsável pela gestão dos passivos contingentes e de provisão,
acompanhar em conjunto com a PGE o andamento do processo, de forma a providenciar a
reclassificação, de acordo com o resultado da ação judicial. A partir deste estágio o gestor
observará as orientações do Manual Operacional de Provisão, que prevê o momento apropriado
para reclassificar a provisão de longo prazo para curto prazo e/ou sua reversão total ou parcial, a
depender do resultado da ação.
5.4. No caso de haver reconhecimento parcial do passivo contingente previsto ou quando o seu
valor integral não se confirmar, caberá ao gestor responsável pela gestão deste passivo
contingente, providenciar a sua baixa. Para tanto, utilizar o evento 570221 ou 570222 ou
570223 ou 570224 ou 570225 ou 570226, a depender do tipo de Passivo Contingente.
Ao simular a transação no SIGT, pela Unidade Gestora 130999, foi gerado o documento
2021NL00040.
Consultando no SIGT, a 2021NL00040 gerada, através da transação: >CONNL

Consultando no SIAFEM, o espelho contábil da 2021NL00040 gerada, através da transação:
>ESPCONTAB

6. Tabela de Eventos do Manual Operacional de Passivos Contingentes:

A. Os eventos discriminados pelos itens de 1 a 6 serão utilizados quando do reconhecimento EVENTO
inicial dos passivos contingentes, no momento do estarte de qualquer processo de terceiro
contra o Estado:
1- Natureza da Informação: Controle

570201
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D 7.4.1.1.1.01.01 - Demandas Judiciais
C 8.4.1.1.1.01.01 - Demandas Judiciais Previstas
2- Natureza da Informação: Controle
D 7.4.1.1.2.01.01 - Dívidas em Processo de Reconhecimento
C 8.4.1.1.2.01.01 - Dívidas em Processo de Reconhecimento Previsto

570202

3- Natureza da Informação: Controle
D 7.4.1.1.3.01.01 - Avais e Garantias Concedidas Previstas
C 8.4.1.1.3.01.01 - Avais e Garantias Concedidas

570203

4- Natureza da Informação: Controle
D 7.4.1.1.4.01.01 - Assunção de Passivos Previstos
C 8.4.1.1.4.01.01 - Assunção de Passivos

570204

5- Natureza da Informação: Controle
D 7.4.1.1.5.01.01 - Assistências Diversas Previstas
C 8.4.1.1.5.01.01 - Assistências Diversas

570205

6- Natureza da Informação: Controle
D 7.4.1.1.9.01.01 - Outros Passivos Contingentes Previstos
C 8.4.1.1.9.01.01 - Outros Passivos Contingentes

570206

B. Os eventos discriminados pelos itens 7.1 e 7.2 serão utilizados, quando o andamento da
ação sinalizar a confirmação total ou parcial do passivo contingente previsto:

7.1 - Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.1.X.XX.XX - Passivos Contingentes Previstos

570209

7.2- Natureza da Informação: Controle
C 8.4.1.2.X.XX.XX - Passivos Contingentes Confirmados

570219

C. Os eventos discriminados pelos itens de 8 a 13 serão utilizados quando o gestor reconhecer
os 3 requisitos previstos no item 5.3 deste Manual, que trata do reconhecimento da provisão
pelo regime de competência e, portanto, os passivos contingentes confirmados serão baixados
das contas de controle 8.4.1.2.X.XX.XX – Passivos Contingentes Confirmados e 7.4.1.1.X.XX.XX
– Passivos Contingentes e, reclassificadas em contas de provisão, que são contas do passivo, da
classe 2.X.7.X.X.XX.XX – Provisões:

8- Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.2.1.01.01 - Demandas Judiciais Confirmadas
C 7.4.1.1.1.01.01 - Demandas Judiciais

570211

Obs: a transação acima será utilizada simultaneamente com o registro da provisão
9- Natureza da Informação: Controle

570212
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D 8.4.1.2.2.01.01 - Dívidas em Processo de Reconhecimento Confirmados
C 7.4.1.1.2.01.01 - Dívidas em Processo de Reconhecimento
Obs: a transação acima será utilizada simultaneamente com o registro da provisão
570213
10- Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.2.3.01.01 - Avais e Garantias Concedidas Confirmadas
C 7.4.1.1.3.01.01 - Avais e Garantias Concedidas
Obs: a transação acima será utilizada simultaneamente com o registro da provisão
11- Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.2.4.01.01 - Assuncao de Passivos Confirmados
C 7.4.1.1.4.01.01 - Assuncao de Passivos

570214

Obs: a transação acima será utilizada simultaneamente com o registro da provisão
12- Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.2.5.01.01 - Assistencias Diversas Confirmadas
C 7.4.1.1.5.01.01 - Assistencias Diversas

570215

Obs: a transação acima será utilizada simultaneamente com o registro da provisão
13- Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.2.9.01.01 - Outros Passivos Contingentes Confirmados
C 7.4.1.1.9.01.01 - Outros Passivos Contingentes

570216

Obs: a transação acima será utilizada simultaneamente com o registro da provisão
D. Os eventos discriminados pelos itens 14 a 19 serão utilizados para baixar parcial e/ou total
do valor de reconhecimento inicial de passivos contingentes que não se confirmaram, de
acordo com o andamento da ação:

14- Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.1.1.01.01 - Demandas Judiciais Previstas
C 7.4.1.1.1.01.01 - Demandas Judiciais

570221

Obs: a transação acima será utilizada quando as Demandas Judiciais Previstas não se confirmar
15- Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.1.2.01.01 - Dívidas em Processo de Reconhecimento Previstos
C 7.4.1.1.2.01.01 - Dívidas em Processo de Reconhecimento

570222

Obs: a transação acima será utilizada quando as Demandas Judiciais Previstas não se confirmar
16- Natureza da Informação: Controle

570223
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D 8.4.1.1.3.01.01 - Avais e Garantias Concedidas Previstos
C 7.4.1.1.3.01.01 - Avais e Garantias Concedidas
Obs: a transação acima será utilizada quando as Demandas Judiciais Previstas não se confirmar
17- Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.1.4.01.01 - Assuncao de Passivos Previstos
C 7.4.1.1.4.01.01 - Assuncao de Passivos

570224

Obs: a transação acima será utilizada quando as Demandas Judiciais Previstas não se confirmar
18- Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.1.5.01.01 - Assistências Diversas Previstas
C 7.4.1.1.5.01.01 - Assistências Diversas

570225

Obs: a transação acima será utilizada quando as Demandas Judiciais Previstas não se confirmar
19- Natureza da Informação: Controle
D 8.4.1.1.9.01.01 - Outros Passivos Contingentes Previstos
C 7.4.1.1.9.01.01 - Outros Passivos Contingentes

570226

Obs: a transação acima será utilizada quando as Demandas Judiciais Previstas não se confirmar
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