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ASSUNTO: Refazimento e republicação das demonstrações financeiras de 31.12.2013 e 

refazimento e reapresentação dos Formulários DFP/2013 e ITR/2014 

Reconhecimento como ativo de direitos creditórios em discussão judicial – 

Ativos contingentes.  

Mendes Junior Engenharia S.A. 

Processo CVM Nº RJ-2009-4053 

Senhor Diretor, 

Referimo-nos às correspondências da Mendes Junior Engenharia S.A. 

(“Companhia”), datadas de 26.10.2011, 22.12.2011, 13.02.2012,  14.05.2013, 22.07.2013 e 

21.08.2013, enviadas à CVM em atenção aos Ofícios CVM/SEP/GEA-5/nº 223/2011, 

115/2013, 222/2013, 273/2013, no âmbito do processo em epígrafe. 

A propósito, foram objeto de análise as informações e os documentos 

encaminhados  pela Companhia, por meio das correspondências acima, relativamente ao 

reconhecimento contábil de eventuais créditos oriundos de ação judicial movida em face da 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF. 

Nesse ínterim, verificou-se que não houve, até o momento, qualquer definição, 

nos processos judiciais, quanto aos valores devidos, mas apenas a declaração da existência do 

direito de crédito, conforme decisão transitada em julgado na ação declaratória, em 1992. 

A quantificação dos valores depende fundamentalmente das provas produzidas 

nos autos da ação condenatória ajuizada em 1993. Contudo, em 2010, houve decisão do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região no sentido da improcedência dessa ação, tendo sido 

interpostos pela Companhia recursos especial e extraordinário contra tal decisão. Ressalte-se 

que, não havendo reforma da decisão que julgou improcedente a ação condenatória, no âmbito 

do STJ e STF, não caberá à Mendes Junior o recebimento de qualquer valor. 
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Registre-se, ainda, ser perfeitamente possível que uma ação declaratória seja 

julgada procedente para afirmar a existência de um crédito e, posteriormente, reste frustrada a 

pretensão condenatória. 

Diante disso, os  eventuais créditos oriundos da ação judicial movida em face 

de CHESF têm, na interpretação mais favorável possível à Companhia, natureza de “ativos 

contingentes”, tema normatizado no Pronunciamento Técnico CPC 25, que os conceitua da 

seguinte forma: 

Ativo contingente é um ativo 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.
1
 

Inclusive, o exemplo constante do mencionado pronunciamento guarda 

correlação com o caso concreto: 

Os ativos contingentes surgem normalmente de evento não planejado ou de outros não 

esperados que dão origem à possibilidade de entrada de benefícios econômicos para a 

entidade. Um exemplo é uma reivindicação que a entidade esteja reclamando por 

meio de processos legais, em que o desfecho seja incerto
2
. 

O assunto também foi objeto do Ofício-Circular CVM/SNC/SEP nº 002/2011, 

em que se ressaltou que, “a realização do ativo é praticamente certa quando independe de 

qualquer ação ou omissão de terceiros”, conforme resumido abaixo: 

 No caso de ações judiciais, mesmo que haja uma tendência de ganho, e ainda que 

a administração julgue como provável o ganho de causa em definitivo, caso ainda 

caiba recurso da outra parte, a situação não é ainda considerada praticamente 

certa, e, portanto, o ganho não deve ser registrado.  

Adicionalmente, é condição para o reconhecimento
3
 de um ativo que seu custo 

ou valor possa ser mensurado com confiabilidade. Nesse sentido, as normas contábeis são 

explícitas: “Quando, entretanto, não puder ser feita estimativa razoável, o item não deve ser 

reconhecido no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado.”
4
 

Isto posto, à luz do que foi descrito e tendo em vista a necessidade de 

representação fidedigna e apropriada das informações contábeis, com base no disposto no 

artigo 9º, inciso IV, da Lei nº 6.385/76 e Deliberação CVM nº 388/01, determinamos o 

refazimento e republicação das demonstrações financeiras de 2013 e o refazimento e a 

reapresentação dos Formulários Trimestrais de 2014, devendo ser adotados os seguintes 

critérios para correção de erros relacionados ao reconhecimento contábil de valores referentes 

                                                 
1
 Item 10 do Pronunciamento Técnico CPC 25. 

2
 Item 32 do Pronunciamento Técnico CPC 25. 

3
 Denomina-se “reconhecimento”  o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou à 

demonstração do resultado. Item 4.37 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1). 
4
 Item 4.41 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1). 
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aos créditos em discussão judicial na ação movida em face da Companhia Hidroelétrica do 

São Francisco – CHESF: 

a) devem ser estornados os lançamentos e realizados os devidos ajustes de modo que não 

haja quaisquer valores relacionados a tais créditos reconhecidos como item do ativo 

em seu Balanço Patrimonial; 

b) no que se refere às cessões, a título de dação em pagamento, efetuadas sobre tais 

créditos, a Companhia deverá manter ou promover o reconhecimento, no passivo, dos 

valores referentes às correspondentes dívidas que motivaram essas cessões, em todos 

os casos em que a Companhia restar responsável pela existência ou pagamento dos 

créditos cedidos; 

c) quanto às dações em garantia e penhoras efetuadas sobre tais créditos: a Companhia 

deverá promover a divulgação, na nota explicativa que trata da matéria, das 

informações acerca da efetiva situação do processo judicial a que os eventuais créditos 

se referem; e 

d) as correções ou aditamentos devem ser efetuados de forma retrospectiva em 

observância ao disposto no Pronunciamento Técnico CPC 23. 

Além disso, considerando o refazimento e a republicação das demonstrações 

financeiras de 2013 e o refazimento e a reapresentação dos Formulários DFP/2013 e 

Formulários ITR/2014, bem como a relevância do assunto em questão, informamos que os 

administradores deverão observar os seguintes procedimentos: 

a) as demonstrações financeiras e os formulários citados deverão ser apresentados à 

CVM e à BM&FBovespa até 05 de novembro de 2014; 

b) nesses documentos, deve-se incluir nota explicativa, anterior às demais notas, 

informando sobre a determinação de refazimento pela CVM e esclarecendo os motivos 

dos ajustes efetuados; 

c) os Formulários DFP/2013 e  ITR/2014 deverão ser reapresentados por meio eletrônico, 

via Sistema Empresas.Net, contendo os ajustes mencionados e a informação de que a 

reapresentação se dá por exigência da CVM. Para tanto, deverá ser acessado o item 

correspondente, marcando a opção “reapresentação por exigência” da CVM. Em 

seguida, registrar no campo “exigência CVM nº” o número do presente ofício; e 

d) dar ciência aos seus auditores independentes, cujos relatórios de auditoria e de revisão 

especial deverão conter parágrafo específico expressando sua opinião sobre os ajustes 

realizados. 

Cientificamos, para os devidos fins de direito, que caberá à Superintendência 

de Relações com Empresas, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, 

do artigo 9º, da Lei 6.385/76, e no artigo 7º, combinado com o artigo 9º, da Instrução CVM 
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Nº 452/07, determinar a aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil 

Reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não cumprimento das exigências 

contidas neste ofício, no prazo especificado, ora também enviado por fax e para o e-mail do 

DRI. 

Ademais, lembramos que (i) nos termos da Deliberação CVM nº 463/03, a 

Companhia poderá interpor recurso dirigido a esta Superintendência contra as exigências 

deste expediente, no prazo de 15 dias contados do conhecimento do teor deste Ofício; e (ii) 

nos termos da Deliberação CVM nº 481/05, a Companhia poderá ainda solicitar vista dos 

autos do Processo Administrativo. Em qualquer caso, deverá ser encaminhada 

correspondência via protocolo da CVM, bem como deverá ser enviado o correspondente 

arquivo eletrônico para o endereço gea-5@cvm.gov.br. 

Solicitamos, ainda, que esta Superintendência seja notificada acerca dos 

procedimentos adotados pela Companhia, através do endereço eletrônico gea-5@cvm.gov.br.  

Alertamos, por fim, que o inteiro teor do presente ofício será divulgado na 

página da CVM na internet, “Determinação de Refazimento/Republicação de DF e de ITR”, 

em 17.10.2014, após o fechamento do pregão. Nesse sentido, chamamos a atenção da 

administração da Companhia para que avalie a melhor forma de divulgação da informação ao 

mercado, à luz dos deveres previstos na Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 358/02. 

Atenciosamente, 

JORGE LUÍS DA ROCHA ANDRADE FERNANDO SOARES VIEIRA 

Gerente de Acompanhamento de Empresas 5 Superintendente de Relações com Empresas 
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