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1 INTRODUÇÃO 

 

O cenário empresarial brasileiro sempre esteve imerso em um ambiente muito 

burocrático, pelo fato de a legislação vigente ser muito extensa, contraditória e confusa. Este 

cenário é valido para todas as áreas do direito brasileiro, inclusive a legislação trabalhista, que 

é regulamentada pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943, com constantes 

atualizações. Na prática, ela envolve matéria ainda mais extensa e complexa, já que a 

Consolidação das Leis do Trabalho não preveem as especificidades de todas as relações de 

trabalho existentes no Brasil. 

No entanto, mesmo diante destas dificuldades, quando comparada a doutrinas 

estrangeiras, a escola de direito do trabalho brasileiro se mostra muito sólida, acompanhando 

presentemente as relações de emprego e protegendo o trabalhador de forma muito expressiva, 

em parte, pela característica econômica emergente do país, já que o Brasil apresenta uma 

classe numerosa e atuante de trabalhadores. Nestes países, sindicatos tendem a ganhar força, 

pressionando o governo e as empresas por condições mais justas de trabalho e melhores 

condições salariais. 

Por seu turno, os legisladores aprovam uma grande quantidade de novas leis e 

regulamentações protetivas do trabalho e o próprio Judiciário, através da justiça especializada, 

apresenta cada vez mais magistrados cujas interpretações legais são favoráveis aos 

trabalhadores, através de decisões, orientações jurisprudenciais e súmulas. Soma-se a estes 

uma enorme quantidade de advogados que atuam perante a Justiça do Trabalho, enriquecendo 

o debate sobre o tema. 

Toda esta movimentação resulta em uma constante atualização da legislação 

trabalhista, decorrente das mutações das relações de trabalho que o mercado demanda, tais 

como emprego com carteira assinada, o trabalho voluntário, o estágio, as terceirizações e o 

trabalho autônomo, cada uma com as suas respectivas formalidades e legislação, e acaba 

refletindo na maior significância da avaliação do passivo trabalhista nos balanços patrimoniais 

das empresas. 

No entanto, devido à sobrecarga de trabalho que as áreas de recursos humanos, 

jurídica, financeira e contábil são submetidas nas empresas, nem sempre é possível dar à 

atenção exigida a todos os detalhes das relações trabalhistas. Como dito, pelo fato de termos 

uma legislação trabalhista muito extensa, complexa e, em certas ocasiões, contraditória, as 

empresas acabam contratando trabalhadores sem as formalidades adequadas ou pagando de 
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forma errada as parcelas salariais aos funcionários, tanto por questões propositais estratégicas, 

quanto pela ineficiência da comunicação entre os diversos setores da empresa.  

Além disso, não basta zelar pelos aspectos formais dos contratos de trabalho sem que 

haja um controle sobre a execução destes. Pelo princípio da primazia da realidade que norteia 

o Direito do Trabalho, se o contrato de trabalho formal não refletir a realidade em que este 

trabalho for prestado, a situação formal será descaracterizada e o contrato que represente a 

situação real de prestação deverá ser reconhecido. 

Com base neste princípio do direito do trabalho, a 11ª turma de magistrados do 

Tribunal Regional do Rio Grande do Sul (TRT – 4ª região), decidiu no dia 12.03.2015 

reconhecer o vínculo de emprego entre corretor de imóveis e a imobiliária, segundo notícia do 

portal do TRT 41. Os desembargadores verificaram subordinação hierárquica nas atividades 

desempenhadas pelo corretor reclamante, e, portanto, deverá ser reconhecido o vínculo de 

emprego deste como empregado da imobiliária que o contratou originalmente como 

trabalhador autônomo. O caso é isolado e a decisão ainda não é consolidada, entretanto é um 

primeiro alerta às imobiliárias para tomarem cuidado com futuras reclamações trabalhistas, 

pois se a decisão for confirmada pelos Tribunais Superiores e o entendimento se assentar, 

firmando jurisprudência, a relação de trabalho envolvendo corretores e imobiliárias passará 

por profundas mudanças e conseqüentemente os riscos do passivo trabalhista serão 

substancialmente majorados. 

Mesmo estando a questão ainda em aberto, em razão da repercussão econômica, que 

envolveria não somente o segmento das imobiliárias mas o próprio setor da construção civil, 

de grande importância para a economia brasileira em razão da grande quantidade de valores, 

empregos e impostos que gera, as empresas que atuam neste ramo necessitam mensurar o 

impacto financeiro de uma eventual derrota definitiva no Judiciário.  

Este é um assunto polêmico e relevante, uma vez que, se a empresa não praticar um 

bom gerenciamento de seu passivo trabalhista, mantendo uma boa conexão entre os setores de 

recursos humanos, jurídico, financeiro e contábil, estará mais sujeita ao risco de ter 

desembolsos inesperados, que podem até mesmo afetar gravemente a sua saúde financeira. 

 

 

 

                                                 
1 TRT4. Reconhecido vínculo entre corretor e imobiliária.  Disponível em: 

<http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/comunicacao/noticia/info/NoticiaWindow?cod=1100804&action=2&de

staque=false>. Acesso: 08 jun. 2015 

http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/comunicacao/noticia/info/NoticiaWindow?cod=1100804&action=2&destaque=false
http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/comunicacao/noticia/info/NoticiaWindow?cod=1100804&action=2&destaque=false
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1.1 Problema de Pesquisa 

 

Devido ao entendimento da 11ª turma do TRT4, que reconheceu o vínculo de emprego 

ao corretor de imóveis, se faz relevante o estudo e a análise deste caso pelo olhar da perícia 

contábil. Levando em consideração o tratamento autônomo que as imobiliárias dão a atividade 

de corretagem, pode-se dizer que o risco do passivo trabalhista para este setor ganhará maior 

atenção para a gestão das imobiliárias. Como as parcelas trabalhistas devidas na folha de 

pagamento, entre elas, gratificação natalina, férias remuneradas, fundo de garantia de 

empregados, previdência, entre outros, não eram pagas, uma ação trabalhista poderá levar a 

gestão a ter um desembolso significativo com contingências inesperadas. Para a correta 

prevenção deste risco as imobiliárias devem saber como proceder contabilmente sobre esta 

situação, tendo bases seguras de mensuração para o provisionamento e reconhecimento destas 

obrigações no momento certo. Portanto a pergunta que se mostra pertinente a este estudo é: 

Qual o desembolso esperado com causas trabalhistas para as imobiliárias se o novo 

entendimento de reconhecimento de vínculo ao corretor de imóveis se concretizar? 

 

1.2 Objetivos 

 

Nesta seção serão apresentados os objetivos da realização deste estudo, tanto o 

objetivo geral, descrevendo de forma mais ampla o impacto que a pesquisa pretende causar, 

quanto os objetivos específicos, pontuando os benefícios que este artigo pretende trazer. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O tratamento das contingências passivas não é um assunto de fácil gerenciamento por 

parte da contabilidade, pois é preciso mensurar os valores de forma mais correta possível no 

menor intervalo de tempo, para que estas contingências não afetem negativamente o resultado 

da empresa. A norma reguladora para estas situações é o CPC 25; provisões, passivos 

contingentes e ativos contingentes, desta forma este estudo visa ajudar as imobiliárias no caso 

de a decisão da 11ª turma do TRT4 vir a se concretizar.  

Analisando este caso através da perícia contábil trabalhista, a pesquisa busca 

estabelecer uma expectativa de desembolso futuro com causas trabalhistas, aliando os 

dispositivos impostos pelo CPC 25 à realidade operacional da empresa. Portanto, o objetivo 
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geral deste estudo é: Mensurar, de forma completa, segura e confiável, um possível 

desembolso futuro com contingências trabalhistas para as imobiliárias, demonstrando 

formas de cálculos e apontando verbas a serem pagas em liquidação de sentença. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos deste estudo, é possível apresentar os que seguem abaixo:  

 Mensurar o desembolso possível de uma causa trabalhista; 

 Apontar verbas trabalhistas que deverão ser pagas em liquidação de sentença; 

 Demonstrar as diferentes maneiras de apurar as parcelas trabalhistas, mostrando a 

possibilidade de redução dos custos da ação judicial; 

 Demonstrar as diferentes formas de mensuração e o melhor momento de 

contabilização do passivo trabalhista, de acordo com a expressividade das 

contingências da empresa; 

 Elencar procedimentos de prevenção, para que o vínculo empregatício não seja 

reconhecido. 

 

1.3 Justificativa 

 

A atualidade do tema e sua pertinência são as duas principais justificativas para a 

realização desta pesquisa, já que a publicação da jurisprudência é extremamente recente e a 

consolidação desta decisão trará desembolsos significativos às imobiliárias. Todo o 

regramento da relação de prestação de serviços entre corretor e imobiliária poderá sofrer 

alterações, e essas mudanças mudarão diversos procedimentos internos e externos das 

organizações em seus mais diversos setores. Contabilmente a decisão tomada pelo TRT4 terá 

impacto gigantesco nas atividades cotidianas empresariais, já que influenciará em pagamentos 

da folha de pessoal da imobiliária referente a todo o contrato dos corretores, da contratação 

até a demissão.  

Por fim, cabe salientar a atual mudança na situação econômica do país, que está 

migrando de um momento confortável na economia em que investimentos imobiliários 

estavam ganhando cada vez mais força, para um momento de retração, em que investimentos 

em geral são deixados para segundo plano. Na atual situação econômica do Brasil, as 

imobiliárias poderão reduzir suas atividades econômicas e o risco trabalhista terá um impacto 
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ainda maior no resultado destas empresas. Portanto a justificativa desta pesquisa é: A gestão 

preventiva que as informações desta pesquisa oferecem à administração das imobiliárias, 

que poderá dirigir melhor suas contingenciais passivas, possibilitando mensurar suas 

ações trabalhistas de forma mais correta e segura. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Trabalho celetista e autônomo  

 

O cenário atual da vida econômica laboral apresenta várias espécies distintas de 

relações de trabalho, pelas quais se praticam variadas condições fáticas de emprego, regidas e 

protegidas por diferentes ramos jurídicos. De forma primária, pode se dividir as relações 

laborais em dois grandes grupos: O trabalho celetista e o autônomo, em que é caracterizada a 

vinculação empregatícia apenas no primeiro, estando o segundo sujeito a atividade 

independente. 

O regime celetista é encarregado de configurar a relação de trabalho do empregado 

comum, em que regula as condições gerais para todas as classes de trabalhadores através da 

Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT. Entretanto é de responsabilidade de leis especiais a 

regulação de certas áreas específicas dentro do universo laboral, como é o caso do empregado 

doméstico, rural, entre outros. 

Por outro lado o labor autônomo se trata da atividade de prestação de serviços de 

forma independente, ou seja, sem subordinação. Para a revista Âmbito Jurídico (2015), 

“Trabalhador Autônomo é todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo 

empregatício, por conta própria e com assunção de seus próprios riscos. A prestação de 

serviços é de forma eventual e não habitual”. 

Entretanto para entender melhor quanto à caracterização da atividade como autônoma, 

é preciso aprofundar as características do trabalho celetista, já que esta é a regra geral para as 

relações de emprego, já que todas as atividades que não se enquadrarem no regime celetista 

serão consideradas como independentes. 

Na CLT, as características constantes apontam para a pessoalidade, a não 

eventualidade, a onerosidade, e a subordinação como os requisitos da atividade celetista. 

A pessoalidade trata-se de uma relação jurídica pactuada entre empregado e 

empregador, em que a pessoa que presta os serviços não poderá ser substituída por outra 
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enquanto perdurar o contrato em questão. Para Delgado (2008), o trabalho prestado pelo 

empregado é personalíssimo (intuitu personae), firmado entre duas partes específicas e 

realizado por certa e determinada pessoa. 

Durante o contrato de trabalho poderá haver situações de substituição, como por 

exemplo, no caso de férias ou afastamento por acidente de trabalho, entretanto estas situações 

não descaracterizam a pessoalidade da atividade desde que haja o consentimento do tomador 

de serviços. A pessoalidade na realidade está mais vinculada à essencialidade daquele 

funcionário no desempenho de certa função, já que este empregado tem algum diferencial 

intelectual sobre tal área. Assim o empregado adquire obrigações infungíveis, intransferíveis e 

de caráter personalíssimo.  

A não eventualidade, ou habitualidade da atividade laboral é definida no art. 3º da 

CLT ao mencionar que “considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário” (BRASIL, 

1943). Assim a prestação de serviços não pode ser ocasional, devendo haver continuidade da 

atividade do empregado, atrelando-se de forma mais permanente ao tomador de seu serviço. 

Esta característica da relação laboral exige que o serviço prestado tenha caráter de 

permanência e não esporádica, mesmo que por um curto período de tempo. Assim serviços 

acidentais, eventuais e descontínuos anulam a habitualidade da prestação dos serviços.  

Quanto a onerosidade, Nascimento (2001) admite que a prestação de serviços do 

empregado deverá ser onerosa, não configurando vínculo empregatício nenhuma forma de 

trabalho gratuito, como o voluntário por exemplo. O contrato de trabalho deverá ser firmado 

de forma bilateral, em que em uma esfera há a prestação de serviços pelo trabalhador, 

enquanto que na outra ocorre o pagamento deste serviço através de uma contraprestação 

pecuniária por parte do empregador, configurando uma reciprocidade de obrigações e a 

onerosidade do contrato de trabalho. 

A última do vínculo empregatício é a subordinação, que resumidamente se trata do 

principio da hierárquica entre empregado e empregador, em que o primeiro é subordinado às 

ordens do segundo. Nascimento (2006) define subordinação como “situação em que se 

encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da autonomia da sua vontade, para 

o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que desempenhará”. 

Portanto estas seriam as características do regime celetista e por óbvio qualquer 

regime laboral que não se enquadre nestes pré-requisitos não será considerado o vínculo 

empregatício. Entretanto é importante lembrar que o reconhecimento de vínculo está ligado a 
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identificação destas características na prática laboral cotidiana e não necessariamente ao 

contrato firmado inicialmente entre as partes. Já que pelo princípio da primazia à realidade o 

que prevalece é a situação real de trabalho como definidor do tipo de relação travada, 

podendo assim anular a situação contratada, pelo fato de ela não representar a real relação de 

trabalho. 

Estas situações são denominadas pela doutrina de direito do trabalho como 

requalificação contratual, em que geralmente pelo reconhecimento de vínculo um contrato 

inicialmente firmado entre as partes como autônomo ou colaborativo passa a ser subordinado 

e pelo próprio nome do contrato a sua principal característica é a subordinação e por isso ela 

será analisada mais detalhadamente na próxima seção deste artigo. 

 

2.2 Configuração jurídica da subordinação e sua importância na requalificação do 

contrato.  Trabalho subordinado e trabalho autônomo 

 

A atual ordem constitucional brasileira traz de forma didática o enquadramento 

normativo laboral através da dicotomia laboral entre trabalho autônomo e trabalho 

subordinado. Entretanto, na prática, a modalidade autônoma vem crescendo de forma 

acelerada, velocidade esta que não é acompanhada pelo direito do trabalho, apresentando 

regulação desatualizada devido a constantes mutações do sistema laboral. 

Devido a constantes mudanças no cenário econômico-social, novas formas de trabalho 

são demandadas pelo mercado para saciar as necessidades do empregado e empregador 

moderno. Juntamente com estas novas formas de trabalho, novas contraposições são formadas 

entre a legislação trabalhista clássica e a real situação laboral cotidiana. Neste contexto, todas 

as características referentes às atividades celetistas antes descritas neste artigo são postas a 

prova em discussões doutrinárias e jurídicas, a fim de trazer as decisões judiciais à realidade 

contemporânea das relações de trabalho.  

A subordinação é um dos itens mais polêmicos dentro das decisões judiciais, sendo um 

dos principais responsáveis pela reclassificação contratual de autônomo para subordinado e 

assim caracterizando o vínculo empregatício. Entretanto a subordinação existe em várias 

espécies distintas dentro das mais diversas relações laborais, sendo assim o conceito de 

subordinação não é tão simples como foi visto anteriormente neste artigo. Délio Maranhão 

(1988) cita ainda que a subordinação não se trata de um status, mas de uma situação jurídica, 

em que não apresenta imutabilidade ou rigidez, ou seja, a subordinação é uma situação 
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momentânea e o que definirá se a atividade é autônoma ou subordinada não é a presença de 

subordinação, mas sim a qualidade, quantidade, intensidade e frequência em que ela ocorre.  

Todas as características do trabalho celetista são questionáveis, já que a pessoalidade é 

característica de diversas prestações de serviços terceirizados, assim como a onerosidade. A 

não eventualidade também é observada em diversas prestações de serviços, como a de 

limpeza e segurança por exemplo. E por fim a dependência econômica do empregado ao 

empregador também é questionável, pelo fato de o empregado poder ser herdeiro de família 

rica e trabalhar por prazer apenas. A única característica que se mostra concreta é a 

subordinação e por este motivo ela é essencial para a vinculação empregatícia na prática 

judicial. 

Portanto se as características do regime celetista não são mais suficientes para definir 

se um contrato é autônomo ou subordinado, se faz necessário delimitar novamente uma zona 

fronteiriça entre as duas esferas dos contratos de trabalho. O problema é que essa fronteira 

não tem delimitação clara e objetiva, existindo situações intermediárias. 

Alice Monteiro de Barros (BARROS, 2010, p. 321) define estas hipóteses como “zona 

grise”, uma espécie de intersecção entre a dicotomia autônomo e subordinado em que os 

habitantes desta zona poderiam ser classificados tanto quanto uma quanto a outra hipótese. A 

autora traz ainda como exemplos destes trabalhadores o vendedor, o motoqueiro entregador, o 

taxista, o cabeleireiro e o corretor, em que cada caso deve ser analisado de forma detalhada a 

fim de se verificar a real situação laboral de cada um. 

Desta forma, em busca de evidenciar os problemas enfrentados pelas doutrinas dos 

magistrados, busca-se revisitar o conceito clássico de subordinação, já que como o próprio 

Washington Luiz Trindade citou, a conjuntura tem complexidade com a intensidade capaz de 

abalar princípios e conceitos tidos como até então intangíveis, estremecendo a estabilidade e 

segurança jurídica e de intranquilizar juristas e estadistas. (TRINDADE, 2002, p. 195) 

Ganhando relevância nas decisões judiciais referentes a vínculo de emprego, a 

subordinação passa a ser analisada com mais detalhe nesta seção. 

Alguns conceitos de subordinação distintos são encontrados na doutrina, a 

subordinação clássica, subordinação objetiva e subordinação estrutural. 

Subordinação clássica se trata do conceito tradicional já definido neste artigo, como a 

dependência econômica e funcional que o empregado tem com seu empregador, se trata da 

subordinação jurídica em que pelo período de trabalho o funcionário se dispõe a obedecer as 

ordens de seu superior a fim de conduzi-lo a realização de suas atividades cotidianas. Este foi 
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o primeiro conceito de subordinação criado e está atrelado ao sistema taylorista e fordista de 

trabalho em que a classe trabalhadora era, em sua maioria, atuante na área industrial. 

Com o desenvolvimento econômico, o setor de prestação de serviços começou a 

expandir, e juntamente com as novas formas de prestação de serviços como o trabalho a 

distância, por exemplo, novos conceitos de subordinação passaram a ser requisitados. Uma 

das novas teorias que surgiram foi a subordinação objetiva, em que Alice Monteiro de Barros 

cita ser uma “nova tentativa na procura de um traço diferenciador entre trabalho subordinado 

e trabalho autônomo é a chamada integração do trabalhador na organização empresarial”. 

Neste conceito trazido pela autora a subordinação não estaria ligada ao cumprimento 

de ordens por parte do trabalhador, mas pela integração de seu trabalho na missão e objetivo 

empresarial. Maurício Godinho Delgado vai além do conceito de subordinação objetiva e traz 

o conceito de subordinação estrutural que seria expressa “pela inserção do trabalhador na 

dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber ou não suas ordens 

diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento”. O 

autor cita ainda que “não importa que o trabalhador se harmonize (ou não) aos objetivos do 

empreendimento, nem que receba ordens diretas das específicas chefias deste: O fundamental 

é que esteja estruturalmente vinculado à dinâmica operativa da atividade do tomador de 

serviços”. 

Analisando todos os tipos de subordinação citados pelos autores, conclui-se que o 

trabalhador que se submete as ordens diretas e disciplinares de seu empregador está sujeito a 

subordinação jurídica pela teoria clássica. Verifica-se subordinação também para aquele 

trabalhador que não está submetido a ordens diretas do tomador de serviços, mas que está 

ligado a atividade fim da empresa pela teoria objetiva de subordinação. 

Por fim, é possível concluir a partir da teoria estrutural de Maurício Godinho Delgado 

que mesmo que o trabalhador não esteja sujeito a ordens diretas de seu empregador e nem 

ligado a atividade fim empresarial, a subordinação ainda poderá ser reconhecida desde que 

este trabalhador esteja inserido na estrutura organizacional.  

 

2.3 Relação de subordinação e colaboração entre corretor e imobiliária 

 

Como foi definida antes, a subordinação é a principal característica para o 

reconhecimento do vínculo empregatício e o enquadramento da relação de trabalho na 

categoria celetista. Entretanto ao analisar o caso do presente estudo é preciso traçar um 
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paralelo entre a relação de subordinação e colaboração entre o corretor e a imobiliária, já que 

esta diferenciação será essencial para a integração ou não do corretor como empregado da 

empresa. 

O contrato de colaboração cria a obrigação entre os parceiros de cooperar em vista a 

um objetivo comum das duas partes, sem que haja necessariamente uma sociedade entre os 

colaboradores. Suzanne Lequette (2012) explica que esta modalidade de contrato se trata da 

“conjugação entre ativos complementares dos parceiros no quadro de um projeto comum” 

assim o contrato de colaboração deve “coordenar os respectivos interesses, convergentes, mas 

diferentes”. 

Através do conceito citado pela autora francesa, pode-se inferir que o contrato de 

colaboração regula apenas a coordenação de atividades e assim anulando uma possível 

relação de subordinação entre as partes. Na atividade de corretagem este paralelo ainda não 

foi bem definido, sendo impossível para esta pesquisa caracterizar a relação corretor e 

imobiliária como uma ou outra. A realidade é que existem diversas categorias de corretores 

atuando no mercado atualmente, como aquele que trabalha exclusivamente para uma 

imobiliária e aquele que atua juntamente com as construtoras nos plantões de venda. Assim 

cabe ao judiciário caracterizar cada caso individual como uma situação ou outra, 

intensificando a complexidade da matéria que ainda não apresenta uma posição sólida e 

concreta dos magistrados. 

Portanto para melhor caracterizar o contrato como colaborativo, é preciso esclarecer 

alguns pontos que os magistrados vêm se utilizando para fundamentar suas decisões. Estas 

características se referem ao risco profissional como elemento da autonomia profissional  

O risco da atividade econômica se mostra como elemento de suporte para 

caracterização do contrato de colaboração e identificação da autonomia da atividade do 

corretor de imóveis. O art. 2° da CLT descreve o conceito de que “considera-se empregador a 

empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 

assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”. 

Portanto em uma relação de emprego de característica celetista, os riscos da atividade 

profissional devem ser inteiramente do empregador, mas no caso da imobiliária, o corretor de 

imóveis apenas recebe sua comissão quando há a conclusão do contrato de compra e venda 

em que ele intermediou, e seguindo por essa linha de raciocínio, o corretor assumiria todo o 

risco de sua atividade. Evaristo de Moraes Filho reforça essa teoria quando fala que “no 

trabalho autônomo, o risco cabe ao executante da obra ou serviço; ao passo que, no contrato 
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de trabalho, desloca-se este risco para o empregador”. Entretanto cabe ressaltar que nem todos 

os magistrados observam o ponto do risco como direcionador de suas decisões e que muitas 

vezes a relação de trabalho apresenta mais características de trabalho subordinativo ao invés 

de colaborativo, fazendo com que a decisão pese para o lado da vinculação empregatícia. 

 

2.4 Mensuração/ reconhecimento CPC 25 

 

O patrimônio empresarial é a grande preocupação do setor contábil de qualquer 

organização, sendo suas tarefas a mensuração, reconhecimento e evidenciação de todas as 

informações que compõem este patrimônio. Entretanto nem todos os itens que compõe o 

patrimônio empresarial são de fácil quantificação, e este é o grande desafio da contabilidade 

moderna, “quantificar o inquantificável”. Ativos intangíveis são um exemplo desta situação, 

em que os contadores registram valores como marcas, relacionamento com clientes e 

fornecedores.  

Quando se fala em contingenciamento trabalhista não é diferente, pois se utilizam 

muitas variáveis que não estão sob controle da organização. Então por mais que se consiga ter 

uma base confiável de valores, é preciso entender que neste assunto se trabalha com 

expectativas e por mais que o trabalho seja bem feito, a fim de reduzir os riscos, será 

impossíveis anulá-los por completo. 

Por se tratar de um assunto com muitas incertezas, o Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis emitiu pronunciamento específico para tratar das contingências: O CPC 25, 

Provisões, ativos e passivos contingentes. Neste parecer se encontram diretrizes e parâmetros 

para a realização das três fases do processo contábil: Mensuração, Reconhecimento e 

Evidenciação. Então primeiramente serão apresentados os itens do CPC 25 que interessam ao 

assunto deste estudo:  

 

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. 

Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos 

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 
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(ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade 

(CPC 25). 

 

Como é possível observar através dos conceitos acima, o estudo do contingenciamento 

trabalhista se refere a uma parte muito específica do patrimônio empresarial, o passivo. O 

problema é que em diferentes ocasiões as obrigações trabalhistas terão tratamentos contábeis 

diferentes, provisão ou passivo contingente, pelo fato de seus conceitos serem muito 

tangenciais, já que toda a provisão é contingente justamente por seu caráter de incerteza.  

 

Provisão 

Reconhecimento: 

Uma provisão deve ser reconhecida quando: 

(a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como 

resultado de evento passado; 

(b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam 

benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e 

(c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. 

Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. 
(CPC 25) 

 

A partir da regra apresentada pelo CPC 25, pode se concluir que as causas trabalhistas 

serão provisionadas após tornarem-se uma obrigação presente à entidade, ou seja, no 

momento em que a saída de recursos passa de possível ou remota para provável e este valor 

possa ser estimado com confiabilidade. A contabilidade deve atentar-se a mudanças de lei, ou 

mudanças na política de pagamento da folha da empresa, pois estes fatos poderão gerar 

provisionamentos ou alterar provisões já existentes.  

Outro ponto importante é que o CPC 25 não traz o conceito de provável, ou seja, este 

conceito é inteiramente subjetivo a cada empresa e seu setor contábil. No caso do presente 

estudo, uma obrigação judicial para as imobiliárias poderia ser reconhecida no momento da 

sentença de 1° grau, no acórdão do recurso ordinário ou ainda no recurso de revista. Tudo 

depende do andamento de processos passados e a experiência jurídica dos profissionais que 

auxiliam as imobiliárias.  

Mensuração: 

 

O uso de estimativas é uma parte essencial da elaboração de demonstrações 

contábeis e não prejudica a sua confiabilidade. Isso é especialmente verdadeiro no 

caso de provisões, que pela sua natureza são mais incertas do que a maior parte de 

outros elementos do balanço. Exceto em casos extremamente raros, a entidade é 

capaz de determinar um conjunto de desfechos possíveis e, dessa forma, fazer uma 

estimativa da obrigação que seja suficientemente confiável para ser usada no 

reconhecimento da provisão. (CPC 25) 
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A mensuração das provisões pode ser feita a partir de cálculos de peritos contratados 

pela empresa ou pelos advogados da empresa, de forma terceirizada ou ainda trabalhar dentro 

da organização, dependendo da demanda judicial. É importante ressaltar que a qualidade da 

informação dependerá inteiramente do investimento e atenção de setores como administrativo 

e jurídico, pois será preciso avaliar a materialidade da informação no momento em que a 

análise custo benefício destas informações poderá não valer a pena.  

Logo, a contabilidade está refém da eficiência de outros setores o que geralmente gera 

empecilhos na hora de contabilização destas causas judiciais, pois é preciso um relatório com 

as estimativas de resultado e valores para o correto tratamento e registro no patrimônio. O 

contador deve tomar extremo cuidado, pois dependendo da situação poderá levar a culpa pela 

contabilização de valores equivocados apurados por outros setores como o setor de recursos 

humanos e jurídico. Excluindo os casos em que o setor contábil também é responsável pela 

apuração da folha de pagamento dos funcionários.  

 

Passivo Contingente 

Nos casos extremamente raros em que nenhuma estimativa confiável possa ser feita, 

existe um passivo que não pode ser reconhecido. Esse passivo é divulgado como 

passivo contingente (CPC 25). 

 

Os passivos contingentes são aqueles que não podem ser mensurados de maneira 

confiável ou que não seja provável que gerem uma saída de recursos da entidade. Por isso eles 

devem ser testados e analisados periodicamente para se ter certeza de que não se enquadram 

no conceito de provisão. 

Por terem um caráter arbitrário nem sempre são contabilizados da maneira correta e 

quando isso acontece as organizações estão mais sujeitas ao risco de dispêndios inesperados. 

Aplicando-se em causas trabalhistas as diferentes estratégias empresariais deveriam levar a 

diferentes tratamentos contábeis como, por exemplo, o não pagamento de determinada verba 

salarial deveria ser reconhecida como um passivo contingente pela possível saída futura de 

recursos através de uma suposta ação judicial. A verdade é que pelo custo da informação 

nenhuma empresa conhece inteiramente o risco de seu passivo contingente, o que o torna um 

ponto de gerenciamento extremamente importante para as organizações. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para o desenvolvimento do estudo, utiliza-se de uma pesquisa quantitativa, quanto a 

mensuração do desembolso esperado com causas trabalhistas para as imobiliárias e 

qualitativa, quanto a descrição dos fatores que geram o reconhecimento de vínculo 

empregatício para o corretor de imóveis. A pesquisa também é classificada como explicativa, 

uma vez que Gil (1999) define a pesquisa descritiva como um estudo que procura descrever 

determinadas características na ocorrência dos fenômenos. (GIL, 1999) 

Utilizou-se um caso concreto e real de um processo judicial trabalhista de um corretor 

de imóveis atuante na zona da grande Porto Alegre, região sul do país. Neste processo 

buscou-se analisar toda a documentação referente ao período em que foram prestados serviços 

à suposta imobiliária e através desta documentação mensurar o valor esperado da causa pelo 

lado do reclamante. Após, foi feito um percentual comparativo entre as verbas normalmente 

pagas pelas imobiliárias aos corretores e o valor que deveria ser pago caso a decisão que 

embasa o referido estudo se solidifique como jurisprudência. Assim, ao fim deste estudo, a 

gestão das imobiliárias terão uma mensuração aproximada de desembolso futuro possível com 

causas judiciais trabalhistas referentes a vinculação empregatícia de um corretor de imóveis e 

assim, com essa informação, analisar através de seu quadro de corretores a relação de seus 

riscos com possíveis contingências trabalhistas. 

 

4 CRONOGRAMA 

 

O estudo será realizado ao longo do ano de 2015, primeiramente serão feitas a seleção 

e coleta de documentos, ao passo que só serão coletados aqueles documentos que interessam a 

pesquisa realizada. A segunda etapa será a análise desta documentação, para se verificar qual 

a legislação correspondente a cada caso encontrado. A pesquisa da legislação, mesmo sendo 

uma etapa diferente, será realizada juntamente com as etapas anteriores por uma questão de 

organização e planejamento. Após esta fase inicial de coleta de dados, poderão ser feitas as 

transcrições dos casos e das situações relevantes a este estudo e assim realizando o 

fechamento da pesquisa em dezembro, quando o estudo será entregue.  

 



17 

 

 

Quadro 1 – Cronograma 

ETAPAS \ MESES 
2015 

Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. 

Coleta e seleção dos documentos       

Análise da documentação       

Pesquisa de legislação vigente dos casos 

encontrados 
      

Descrição das situações encontradas       

Análise Qualitativa       

Redação provisória       

Revisão da redação       

Fechamento da pesquisa / entrega       

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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