
O CONTADOR COMO UM CONTINGENCIADOR DO PASSIVO 

TRABALHISTA, UMA PERPECTIVA PARA O FUTURO 

 

O ambiente empresarial brasileiro está sendo pressionado, pelo conflito entre a 

legislação nacional e a mundial, desde que organizações globais têm se estalado no 

Brasil buscando expansão de suas atividades.  

Mas estes problemas não são enfrentados apenas por empresas multinacionais, as 

organizações brasileiras também passam por essas dificuldades na hora de administrar 

seu negócio.  

Isto se deve a dependência que temos nas escolas de conhecimento internacionais, a 

realidade é que quando estudamos contabilidade, administração e economia, utilizamos 

como referência autores estrangeiros, pois eles vivenciaram o berço do crescimento 

industrial e econômico em seus países, tornando-se uma grande influência na forma 

com que organizamos, formatamos e estruturamos as empresas aqui no Brasil.  

Entretanto, esta realidade administrativa se depara com uma legislação muito forte 

quando adentra no cenário brasileiro, já que o Brasil é um país extremamente 

burocrático.  

Isto é valido também para a legislação trabalhista devido à característica emergente do 

país.  

Como estes países apresentam uma classe muito grande de trabalhadores, sindicatos 

começam a ganhar força, pressionando a justiça do trabalho a regulamentar leis 

protecionistas, emitir pareceres, orientações jurisprudenciais e súmulas, gerando uma 

quantidade absurda de legislação trabalhista e fazendo com que a escola de direito do 

trabalho brasileira se torne muito forte.  

Neste contexto, constantemente observamos casos em que as empresas tentam burlar as 

leis como medida de redução de custos, entretanto os advogados trabalhistas estão cada 

vez mais preparados e informados, e não só eles, hoje em dia com a internet, televisão e 

todos os meios de comunicação, as pessoas estão cada vez mais conscientes sobre seus 

direitos e a cada ano que passa mais pessoas procuram a justiça do trabalho para reaver 

seus créditos trabalhistas.  

Com o passivo trabalhista das organizações inflando, é preciso saber gerenciar estes 

valores de acordo com a estratégia adotada pela empresa, para isto é necessário uma boa 

comunicação entre os setores organizacionais, principalmente aqueles que envolvem a 

contabilidade, recursos humanos e questões jurídicas. Pois em uma realidade judicial 

cada vez mais lesiva as organizações, aquelas que não se prevenirem e mensurarem suas 

causas corretamente estão sujeitas a maiores riscos de serem surpreendidas no futuro.  



Sendo assim, devido ao aumento da significância do passivo trabalhista dentro dos 

balanços patrimoniais das empresas, este passa a ser um assunto polêmico e relevante 

atualmente.  

É muito claro que se a empresa não praticar um bom gerenciamento de seu passivo 

trabalhista, mantendo uma boa conexão entre os setores de recursos humanos, jurídico e 

contábil, estará mais sujeita ao risco de se ter desembolsos inesperados, entretanto o que 

precisa ser esclarecido, para a correta prevenção e proteção das organizações perante 

estas causas, é: Em quais situações a empresa corre o risco de mensurar seu passivo 

trabalhista de forma equivocada?  

Devido à sobrecarga que os setores de recursos humanos, judiciário e contábil 

apresentam dentro das empresas, nem sempre é possível dar à atenção exigida por todos 

os detalhes das relações trabalhistas. Pelo fato de termos uma legislação trabalhista 

muito extensa, complexa e, em certas ocasiões, contraditória, as empresas acabam 

pagando de forma errônea as parcelas salariais aos funcionários, tanto por questões 

propositais estratégicas, quanto pela ineficiência da comunicação entre o RH e o 

jurídico das organizações. O resultado disso é o lançamento de valores errados na 

contabilidade, portanto o objetivo geral deste trabalho é apresentar e descrever todas as 

situações em que a empresa corre o risco de estar mensurando seu passivo trabalhista de 

forma equivocada, evidenciando legislações e jurisprudências confusas e contraditórias 

da justiça do trabalho, tentando trazer as normas para a realidade cotidiana das 

empresas. 

A falta de organização e comunicação em algumas empresas é evidente quando 

analisamos casos em que a empresa pensa estar reduzindo custos referentes aos 

pagamentos dos seus funcionários, quando o que ocorre na realidade é o pagamento de 

valores a maior do que realmente deveria estar sendo pago. Atualmente o Brasil tem em 

sua maioria empresas de pequeno e médio porte, entretanto com o tempo, o país tende a 

desenvolver cada vez mais, gerando também um crescimento das empresas brasileiras.  

Em um mercado formado por grandes empresas, teremos um aumento cada vez maior 

do acionamento na justiça do trabalho, decorrente do aumento das relações trabalhistas, 

gerando passivos trabalhistas cada vez maiores. Neste novo mercado as organizações 

que souberem gerenciar seu passivo da maneira mais eficiente possível terão uma 

vantagem competitiva, pois atualmente os erros são detectados, quando já se tornaram 

desembolsos para as empresas, sem a possibilidade de corrigi-los a tempo. No futuro o 

mercado demandará um profissional para fazer o “meio campo” entre o setor jurídico, 

com todo o conhecimento de jurisprudências e legislação trabalhista, no setor de RH, 

com os conhecimentos referentes aos cálculos trabalhistas aplicados na realidade 

burocrática brasileira e no setor contábil, ajudando os contadores a mensurar e registrar 

os valores de maneira mais correta possível. 

 

 


