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PERÍCIA CONTÁBIL 

 
 
INTRODUÇÃO. 
 
O Objetivo do nosso trabalho, e a abordagem a perícia técnica e seus diversos elementos, no que tange a 
área contábil, assim sendo, tudo aquilo que aprendemos nos 7 períodos anteriores estudados será aplicado 
nesta matéria. 
 
 
1 BREVE HISTÓRICO. 
 
Há indícios de que a perícia existe desde o inicio da civilização, entre os homens primitivos, quando o líder 
desempenhava todos os papeis : de juiz, de legislador e executor. 
 
Como também há vestígios de Perícia nos antigos registros da Grécia e do Egito, com o surgimento das 
instituições jurídicas, área em que já naquela época, se recorria aos conhecimentos de pessoas 
especializadas. 
 
 
Fonseca Apud Alberto (2000:38) : 

 
A partir do século XVII, criou-se definitivamente a figura do perito como auxiliar da justiça, e ao perito 

extrajudicial, permitindo assim a especialidade do trabalho judicial. 

 
De Sá (1997:13) : 

 
No tempo do Brasil Colônia, relevante já era a função contábil e das perícias, conforme se encontra 

claramente evidenciado no Relatório de 19 de junho de 1779 doVice-rei Marquês do Lavradio a seu 

sucessor Luís de Vasconcelos e Souza (Arquivo Nacional do Rio de Janeiro). 

 
Fonseca Apud Oliveira (2000:38), temos : 

 
No Brasil, a Perícia Judicial foi introduzida pelo Código de Processo Civil de 1939, em seus artigos 208 e 

254, que regulam a Perícia, nomeação do perito pelo juiz e indicação pelas partes.” 

 

 
2 CONCEITUAÇÃO. 

 
A expressão Perícia advém do Latim: Peritia, que em seu sentido próprio significa Conhecimento (adquirido pela 

experiência), bem como Experiência. 

 
pe.rí.cia 

s. f. 1. Qualidade de perito. 2. Destreza, habilidade, proficiência. 3. Dir. Exame de caráter técnico e 

especializado (Dicionário prático michaelis)           

 

 
pe.ri.to 

adj. Experiente, hábil, prático, sabedor, versado. S. m. 1. Aquele que é prático ou sabedor em determinados 

assuntos. 2. Aquele que é judicialmente nomeado para exame ou vistoria.  (Dicionário prático michaelis) 
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D´Áurea et al (1953:134) : 

 
 (...) a perícia é o testemunho de uma ou mais pessoas técnicas, no sentido de fazer conhecer um fato cuja 

existência não pode ser acertada ou juridicamente apreciada, senão apoiada em especiais conhecimentos 

científicos ou técnicos 

 
 (...) a perícia se inclue nos meios de prova, nitidamente diferenciada do testemunho 

 
Assim, o papel da perícia é de demonstrar, por meio de laudo pericial, a verdade de fatos ocorridos 
contestados por interessados, examinados por especialista do assunto, que servirá como base para a 
tomada de decisão do juízo. 

 

          
3 -TIPOS DE PERÍCIA. 
 
O tipo de perícia varia de acordo com a necessidade do processo, por exemplo;  
 
 Perícia Médica 

 Perícia sobre insalubridade ou periculosidade  

 Perícia técnica civil 

 Perícia técnica em informática 

 Perícia Contábil  

 Perícia Contábil trabalhista 

 Perícia Contábil financeira 

 

 

 
3.1 PERÍCIA JUDICIAL. 

 

Estabelece Código de Processo Civil no que concerne a perícia; 

 

Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por 

perito, segundo o disposto no art. 421. 

 

§ 1o Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão 

de classe competente, respeitado o disposto no Capítulo Vl, seção Vll, deste Código. (Incluído pela Lei nº 

7.270, de 10.12.1984) 

 

§ 2o Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre que deverão opinar, mediante certidão do 

órgão profissional em que estiverem inscritos. (Incluído pela Lei nº 7.270, de 10.12.1984) 

 

§ 3o Nas localidades onde não houver profissionais qualificados que preencham os requisitos dos 

parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz. (Incluído pela Lei nº 7.270, de 

10.12.1984) 

 

 



Curso – Ciências Contábeis 

Professor – Alcir Rodrigues Ferreira 

______________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4 

Art. 149  São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de 

organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o 

administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o 

contabilista e o regulador de avarias. 

 

 

Art. 464.  A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. 

§ 1
o
 O juiz indeferirá a perícia quando: 

I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; 

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; 

III - a verificação for impraticável. 

§ 2
o
 De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a 

produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. 

§ 3
o
 A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto 

controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. 

§ 4
o
 Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto 

de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens 

com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. 

Art. 465.  O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a 

entrega do laudo. 

§ 1
o
 Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação 

do perito: 

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; 

II - indicar assistente técnico; 

III - apresentar quesitos. 

§ 2
o
 Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: 

I - proposta de honorários; 

II - currículo, com comprovação de especialização; 

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais. 
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§ 3
o
 As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95. 

§ 4
o
 O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor 

do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o 

laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. 

§ 5
o
 Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente 

arbitrada para o trabalho. 

§ 6
o
 Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de 

assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia. 

Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo 

de compromisso. 

§ 1
o
 Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou 

suspeição. 

§ 2
o
 O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das 

diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias. 

Art. 467.  O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. 

Parágrafo único.  O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo 

perito. 

Art. 468.  O perito pode ser substituído quando: 

I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; 

II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. 

§ 1
o
 No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, 

podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo 

decorrente do atraso no processo. 

§ 2
o
 O perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho 

não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

§ 3
o
 Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o § 2

o
, a parte que tiver realizado o 

adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e seguintes 

deste Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário. 

Art. 469.  As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser 

respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art95
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art513
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art513
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Parágrafo único.  O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos. 

Art. 470.  Incumbe ao juiz: 

I - indeferir quesitos impertinentes; 

II - formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. 

 

Art. 471.  As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde 

que: 

I - sejam plenamente capazes; 

II - a causa possa ser resolvida por autocomposição. 

§ 1
o
 As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para 

acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. 

§ 2
o
 O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo 

fixado pelo juiz. 

§ 3
o
 A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado 

pelo juiz. 

Art. 472.  O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, 

apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar 

suficientes. 

Art. 473.  O laudo pericial deverá conter: 

I - a exposição do objeto da perícia; 

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; 

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito 

pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; 

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do 

Ministério Público. 

§ 1
o
 No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência 

lógica, indicando como alcançou suas conclusões. 

§ 2
o
 É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais 

que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. 
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§ 3
o
 Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os 

meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em 

poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Art. 474.  As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. 

 

Art. 475.  Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o 

juiz poderá nomear mais de um perito, e a parte, indicar mais de um assistente técnico. 

Art. 476.  Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá 

conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. 

Art. 477.  O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. 

§ 1
o
 As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer. 

§ 2
o
 O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: 

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério 

Público; 

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. 

§ 3
o
 Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o 

perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, 

as perguntas, sob forma de quesitos. 

§ 4
o
 O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias 

de antecedência da audiência. 

Art. 478.  Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento ou for de natureza 

médico-legal, o perito será escolhido, de preferência, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais 

especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a 

exame. 

§ 1
o
 Nas hipóteses de gratuidade de justiça, os órgãos e as repartições oficiais deverão cumprir a 

determinação judicial com preferência, no prazo estabelecido. 

§ 2
o
 A prorrogação do prazo referido no § 1

o
 pode ser requerida motivadamente. 
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§ 3
o
 Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar, 

para efeito de comparação, documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá 

requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoria do documento lance em folha de papel, por cópia 

ou sob ditado, dizeres diferentes, para fins de comparação. 

Art. 479.  O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os 

motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o 

método utilizado pelo perito. 

 

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará 

na decisão as razões da formação de seu convencimento 

 

Art. 480.  O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a 

matéria não estiver suficientemente esclarecida. 

§ 1
o
 A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se 

a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. 

§ 2
o
 A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. 

§ 3
o
 A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art371
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A perícia se motiva no fato de o juiz depender do conhecimento técnico ou especializado de um 

profissional para poder decidir; essas perícias podem ser : 

 

 Oficiais : determinadas pelo juiz sem requerimento das partes; 

 Requeridas : determinadas pelo juiz, com requerimento das partes; 

 Necessárias : quando a lei ou a natureza do fato impõe sua realização; 

 Facultativas : o juiz determina, se houver conveniência; 

 Perícias de presente : realizadas no curso do processo; 

 Perícias do futuro : são as cautelares preparatórias da ação principal. Visam a perpetuar fatos 

que podem desaparecer com o tempo. 

 

  

3.2 PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. 

 

  

Segundo alguns doutrinadores, temos; 

          

 

Lopes de Sá (1997:63) : 

 
Perícia contábil judicial é a que visa servir de prova, esclarecendo o juiz sobre assuntos em litígio que 

merecem seu julgamento, objetivando fatos relativos ao patrimônio aziendal ou de pessoas. 

 

Aproveitando um pouco mais do notório conhecimento do ilustre Lopes de Sá, identificaremos as 

fases da perícia, segundo o autor; 

 

Fase Preliminar: 

 

 a perícia é requerida ao juiz pela parte interessada; 

 juiz defere a perícia e escolhe o perito; 

 as partes formulam quesitos e indicam seus assistentes; 

 os peritos são cientificados da indicação; 

 os peritos propõem honorários e requerem depósitos; 

 juiz estabelece prazo, local e hora para o início. 

 

Fase Operacional: 

 

 início da perícia e diligências; 

 curso do trabalho; 

 elaboração do laudo. 

 

 

Fase Final: 

 

 assinatura do laudo; 

 entrega do laudo; 

 levantamento dos honorários; 

 esclarecimentos (se requeridos); 
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4- FORMULAÇÃO DE QUESITOS 

 

Apresentação de quesitos 

  

 Conceito - Perguntas e questionamentos técnicos elaborados e apresentados pelas partes e pelo 

próprio Juiz do feito, para serem respondidos e esclarecidos pelos Peritos, cujas respostas 

deverão mostrar a verdade  dos fatos alegados. 

 

Quesitos Impertinentes 

  

 Conceito – São quesitos alheios ao objeto da matéria em discussão  e ao próprio mundo 

contábil, ou seja, quesitos que fogem ao objeto da lide e as prerrogativas legais do profissional. 

Deverão ser indeferidos pelo Juiz, conforme art. 426 do CPC 

 

Procedimentos - Entendemos, neste caso, que o Perito poderá tomar um dos procedimentos: 

  

a) Peticionar ao Juiz, solicitando que indefira os quesitos que julga impertinentes, indicando-os, ou. 

  

b) quando da resposta aos quesitos, na elaboração do Laudo, indicar que o quesito ficou 

prejudicado, considerando que é alheio à matéria da lide e ao objeto ou foge a sua competência 

como profissional contábil. 

  

Quesitos suplementares 

  

São aqueles apresentados durante as diligências e execução dos trabalhos periciais. 

 

- O reclamante gozava de redução na carga horária diária para fins de compensação de horas 

laboradas? 

 

VIII - Possui o Sr. Perito algum esclarecimento para melhor elucidação das questões debatidas? 

 

 

Exemplos de quesitos trabalhistas 

 

1)  Tendo em vista a CCT   e os acordos assinados pelo Reclamante, considerando que a apuração 

da jornada de trabalho é feita do dia 21 de um mês até o dia 20 do mês subsequente e, considerando 

ainda as horas extras pagas, houve trabalho não remunerado ?  

 

 

2) Com base nos recibos de pagamento (vide rodapé), o FGTS já foi depositado com a incidência de 

horas extras e adicionais noturnos ?  

 

3)  Segundo a CCT da categoria,o intervalo precisa ser anotado? Quantas viagens o autor fazia por 

dia? E o fracionamento deste intervalo é previsto convencionalmente? (Diante das respostas, favor 

excluir os intervalos no tempo de labor do autor) 

 

4) Houve trabalho noturno, sem o devido pagamentos? Se sim., queira por gentileza demonstrar. 
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Exemplos de quesitos financeiros 

 

1 – Pode o Sr. Perito informar quando se deu (dia, mês e ano) o início dos negócios entre Autora e 

Réu? 

 

2 –Quais os financiamentos foram disponibilizados ao autor? 

 

3 – Qual o capital efetivamente utilizado pela Autora por conta dos contratos relacionados no 

quesito de nº 2? 

 

4 – Qual o montante e taxa de juros e outros encargos cobrados da Autora pelo Réu pela utilização 

desses capitais? 

 

5 – Houve incidência de juros sobre juros nas correções das dívidas contraídas pela Autora durante 

toda a sua relação com o Réu? 

 

6- – Em algum momento, houve a cobrança de multa moratória superior a 2% sobre o valor do 

débito? 

 

7 – Qual  a inflação oficial verificada para cada período de utilização dos créditos? 

 

8 – Pode o sr. Perito fazer a evolução do débito considerando os indices da inflação( INPC) para 

cada período, acrescido de 1%? 

 

9 – Qual o valor atual da dívida, considerando a metodologia citada no quesito anterior? Se 

negativo, qual séria o credito? 
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NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE – NBC TP 01, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015  

Dá nova redação à NBC TP 01 – Perícia Contábil.  

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e regimentais 
e com fundamento no disposto na alínea “f” do Art. 6º do Decreto-Lei n.º 9.295/46, alterado pela Lei 
n.º 12.249/10, faz saber que foi aprovada em seu Plenário a seguinte Norma Brasileira de 
Contabilidade (NBC):  

Sumário Item 

OBJETIVO 1 

CONCEITO 2 - 5 

EXECUÇÃO 6 - 15 

PROCEDIMENTOS 16 - 29 

PLANEJAMENTO 30 - 39 

Objetivos 31 

Desenvolvimento 32 - 36 

Riscos e custos 37 

Equipe técnica 38 

Cronograma 39 

TERMO DE DILIGÊNCIA 41 - 46 

Aplicabilidade 43 - 45 

Estrutura 46 

LAUDO E PARECER PERICIAL CONTÁBIL 47 - 69 

Apresentação do laudo pericial contábil e oferta do parecer contábil 50 - 54 

Terminologia 55 - 64 

Estrutura 65 

Assinatura em conjunto 66 

Laudo e parecer de leigo ou profissional não habilitado 67 

Esclarecimentos do laudo e do técnico pericial contábil em audiência 68 

Quesitos e respostas 69 

MODELOS 70 

VIGÊNCIA 71 
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Objetivo  

1.            Esta Norma estabelece regras e procedimentos técnico-científicos a serem observados pelo perito, 

quando da realização de perícia contábil, no âmbito judicial, extrajudicial, mediante o esclarecimento dos 

aspectos e dos fatos do litígio por meio de exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, 

mensuração, avaliação e certificação.  

Conceito  

2.            A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnico-científicos destinados a levar à 

instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação de 

fato, mediante laudo pericial contábil e/ou parecer técnico-contábil, em conformidade com as normas 

jurídicas e profissionais e com a legislação específica no que for pertinente.  

3.            O laudo pericial contábil e o parecer técnico-contábil têm por limite o próprio objeto da perícia 

deferida ou contratada.  

4.            A perícia contábil é de competência exclusiva de contador em situação regular perante o Conselho 

Regional de Contabilidade de sua jurisdição.  

5.            A perícia judicial é exercida sob a tutela do Poder Judiciário. A perícia extrajudicial é exercida no 

âmbito arbitral, estatal ou voluntária. A perícia arbitral é exercida sob o controle da lei de arbitragem. 

Perícias oficial e estatal são executadas sob o controle de órgãos de Estado. Perícia voluntária é 

contratada, espontaneamente, pelo interessado ou de comum acordo entre as partes.  

Execução  

6.            Ao ser intimado para dar início aos trabalhos periciais, o perito do juízo deve comunicar às partes 

e aos assistentes técnicos: a data e o local de início da produção da prova pericial contábil, exceto se 

designados pelo juízo. 

(a)     Caso não haja, nos autos, dados suficientes para a localização dos assistentes técnicos, a 

comunicação deve ser feita aos advogados das partes e, caso estes também não tenham informado 

endereço nas suas petições, a comunicação deve ser feita diretamente às partes e/ou ao Juízo. 

(b)    O perito-assistente pode, tão logo tenha conhecimento da perícia, manter contato com o perito do 

juízo, colocando-se à disposição para a execução da perícia em conjunto. 

(c)     Na impossibilidade da execução da perícia em conjunto, o perito do juízo deve permitir aos peritos-

assistentes o acesso aos autos e aos elementos de prova arrecadados durante a perícia, indicando local e 

hora para exame pelo perito-assistente. 

(d)    O perito-assistente pode entregar ao perito do juízo cópia do seu parecer técnico-contábil, previamente 

elaborado, planilhas ou memórias de cálculo, informações e demonstrações que possam esclarecer ou 

auxiliar o trabalho a ser desenvolvido pelo perito do juízo.  
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7.            O perito-assistente pode, logo após sua contratação, manter contato com o advogado da parte que 

o contratou, requerendo dossiê completo do processo para conhecimento dos fatos e melhor 

acompanhamento dos atos processuais no que for pertinente à perícia.  

8.            O perito, enquanto estiver de posse do processo ou de documentos, deve zelar por sua guarda e 

segurança e ser diligente.  

9.            Para a execução da perícia contábil, o perito deve ater-se ao objeto e ao lapso temporal da perícia 

a ser realizada.  

10.        Mediante termo de diligência, o perito deve solicitar por escrito todos os documentos e informações 

relacionadas ao objeto da perícia, fixando o prazo para entrega.  

11.        A eventual recusa no atendimento a diligências solicitadas ou qualquer dificuldade na execução do 

trabalho pericial deve ser comunicada, com a devida comprovação ou justificativa, ao juízo, em se tratando 

de perícia judicial; ou à parte contratante, no caso de perícia extrajudicial.  

12.        O perito deve utilizar os meios que lhe são facultados pela legislação e normas concernentes ao 

exercício de sua função, com vistas a instruir o laudo pericial contábil ou parecer técnico-contábil com as 

peças que julgarem necessárias.  

13.        O perito deve manter registro dos locais e datas das diligências, nome das pessoas que o atender, 

livros e documentos ou coisas vistoriadas, examinadas ou arrecadadas, dados e particularidades de 

interesse da perícia, rubricando a documentação examinada, quando julgar necessário e possível, juntando 

o elemento de prova original, cópia ou certidão.  

14.        A execução da perícia, quando incluir a utilização de equipe técnica, deve ser realizada sob a 

orientação e supervisão do perito do juízo, que assume a responsabilidade pelos trabalhos, devendo 

assegurar-se de que as pessoas contratadas sejam profissionais e legalmente capacitadas à execução.  

15.        O perito deve documentar os elementos relevantes que serviram de suporte à conclusão 

formalizada no laudo pericial contábil e no parecer técnico-contábil, quando não juntados aos autos, visando 

fundamentar o laudo ou parecer e comprovar que a perícia foi executada de acordo com os despachos e 

decisões judiciais e as Normas Brasileiras de Contabilidade.  

Procedimentos  

16.        Os procedimentos periciais contábeis visam fundamentar o laudo pericial contábil e o parecer 

técnico-contábil e abrangem, total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria, 

exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação.  

17.        O exame é a análise de livros, registros de transações e documentos.  

18.        A vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato, de 

forma circunstancial.  
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19.        A indagação é a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou de fato 

relacionado à perícia.  

20.        A investigação é a pesquisa que busca trazer ao laudo pericial contábil ou parecer técnico-contábil 

o que está oculto por quaisquer circunstâncias.  

21.        O arbitramento é a determinação de valores, quantidades ou a solução de controvérsia por critério 

técnico-científico.  

22.        A mensuração é o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações.  

23.        A avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e 

receitas.  

24.        A certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo ou ao parecer pelo perito.  

25.        Concluídos os trabalhos periciais, o perito do juízo apresentará laudo pericial contábil e o perito-

assistente oferecerá, querendo, seu parecer técnico-contábil, obedecendo aos respectivos prazos.  

26.        O perito do juízo, depois de concluído seu trabalho, deve fornecer, quando solicitado, cópia do 

laudo ao perito-assistente, informando-lhe com antecedência a data em que o laudo pericial contábil será 

protocolado em cartório.  

27.        O perito-assistente não pode firmar o laudo pericial quando o documento tiver sido elaborado por 

leigo ou profissional de outra área, devendo, neste caso, oferecer um parecer técnico-contábil sobre a 

matéria periciada.  

28.        O perito-assistente, ao apor a assinatura, em conjunto com o perito do juízo, em laudo pericial 

contábil, não pode emitir parecer técnico-contábil contrário a esse laudo.  

29.        O perito-assistente pode entregar cópia do seu parecer, planilhas e documentos ao perito do juízo 

antes do término da perícia, expondo as suas convicções, fundamentações legais, doutrinárias, técnicas e 

científicas sem que isto implique indução do perito do juízo a erro, por tratar-se da livre e necessária 

manifestação científica sobre os pontos controvertidos.  

Planejamento  

30.        O planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisas, 

cálculos e respostas aos quesitos, na qual o perito do juízo estabelece a metodologia dos procedimentos 

periciais a serem aplicados, elaborando-o a partir do conhecimento do objeto da perícia.  

Objetivos  

31.        Os objetivos do planejamento da perícia são: 

(a)     conhecer o objeto e a finalidade da perícia, a fim de permitir a adoção de procedimentos que 

conduzam à revelação da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou o interessado a tomar a decisão a 

respeito da lide; 
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(b)    definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem aplicados, em 

consonância com o objeto da perícia; 

(c)     estabelecer condições para que o trabalho seja cumprido no prazo estabelecido; 

(d)    identificar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no andamento da perícia; 

(e)     identificar fatos importantes para a solução da demanda, de forma que não passem despercebidos ou 

não recebam a atenção necessária; 

(f)     identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia; 

(g)    estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre os membros da equipe de trabalho, sempre que 

o perito necessitar de auxiliares; 

(h)    facilitar a execução e a revisão dos trabalhos.  

Desenvolvimento  

32.        Os documentos dos autos servem como suporte para obtenção das informações necessárias à 

elaboração do planejamento da perícia.  

33.        Em caso de ser identificada a necessidade de realização de diligências, na etapa de elaboração do 

planejamento, devem ser considerados, se não declarada a preclusão de prova documental, a legislação 

aplicável, documentos, registros, livros contábeis, fiscais e societários, laudos e pareceres já realizados e 

outras informações que forem identificadas como pertinentes para determinar a natureza do trabalho a ser 

executado.  

34.        Quando necessário, o planejamento deve ser realizado pelo perito do juízo ainda que o trabalho 

venha a ser realizado de forma conjunta.  

35.        Quando necessário, o planejamento da perícia deve ser mantido por qualquer meio de registro que 

facilite o entendimento dos procedimentos a serem aplicados e sirva de orientação adequada à execução 

do trabalho.  

36.        Quando necessário, o planejamento deve ser revisado e atualizado sempre que fatos novos surjam 

no decorrer da perícia.  

Riscos e custos  

37.        O perito, na fase do planejamento, com vistas a elaborar a proposta de honorários, deve: 

(a)     avaliar os riscos decorrentes das suas responsabilidades e todas as despesas e custos inerentes; 

(b)     ressaltar que, na hipótese de apresentação de quesitos suplementares, poderá estabelecer 

honorários complementares.  
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Equipe técnica  

38.        Quando a perícia exigir a necessidade de utilização de trabalho de terceiros (equipe de apoio, 

trabalho de especialistas ou profissionais de outras áreas de conhecimento), o planejamento deve prever a 

orientação e a supervisão do perito, que responderá pelos trabalhos executados, exclusivamente, por sua 

equipe de apoio.  

Cronograma  

39.        O perito do juízo deve levar em consideração que o planejamento da perícia, quando for o caso, 

inicia-se antes da elaboração da proposta de honorários, considerando-se que, para apresentá-la ao juízo 

ou aos contratantes, há necessidade de se especificarem as etapas do trabalho a serem realizadas. Isto 

implica que o perito deve ter conhecimento prévio de todas as etapas, salvo aquelas que somente serão 

identificadas quando da execução da perícia.  

40.        No cronograma de trabalho, devem ficar evidenciados, quando aplicáveis, todos os itens 

necessários à execução da perícia, como: diligências a serem realizadas, deslocamentos, necessidade de 

trabalho de terceiros, pesquisas que serão feitas, elaboração de cálculos e planilhas, respostas aos 

quesitos, prazo para apresentação do laudo e/ou oferecimento do parecer, de forma a assegurar que todas 

as etapas necessárias à realização da perícia sejam cumpridas.  

Termo de diligência  

41.        Termo de diligência é o instrumento por meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados e 

informações necessárias à elaboração do laudo pericial contábil e do parecer técnico-contábil.  

42.        Serve também para determinar o local, a data e a hora do início da perícia, e ainda para a execução 

de outros trabalhos que tenham sido a ele determinados ou solicitados por quem de direito, desde que 

tenham a finalidade de orientar ou colaborar nas decisões, judiciais ou extrajudiciais.  

43.        O termo de diligência deve ser redigido pelo perito, ser apresentado diretamente ao perito-

assistente, à parte, a seu procurador ou terceiro, por escrito e juntado ao laudo.  

44.        O perito deve observar os prazos a que está obrigado por força de determinação legal e, dessa 

forma, definir o prazo para o cumprimento da solicitação pelo diligenciado.  

45.        Caso ocorra a negativa da entrega dos elementos de prova formalmente requeridos, o perito deve 

se reportar diretamente a quem o nomeou, contratou ou indicou, narrando os fatos e solicitando as 

providências cabíveis.  

Estrutura  

46.        O termo de diligência deve conter os seguintes itens: 

(a)     identificação do diligenciado; 
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(b)    identificação das partes ou dos interessados e, em se tratando de perícia judicial ou arbitral, o número 

do processo ou procedimento, o tipo e o juízo em que tramita; 

(c)     identificação do perito com indicação do número do registro profissional no Conselho Regional de 

Contabilidade; 

(d)    indicação de que está sendo elaborado nos termos desta Norma; 

(e)     indicação detalhada dos documentos, coisas, dados e informações, consignando as datas e/ou 

períodos abrangidos, podendo identificar o quesito a que se refere; 

(f)     indicação do prazo e do local para a exibição dos documentos, coisas, dados e informações 

necessários à elaboração do laudo pericial contábil ou parecer técnico-contábil, devendo o prazo ser 

compatível com aquele concedido pelo juízo, contratante ou convencionado pelas partes, considerada a 

quantidade de documentos, as informações necessárias, a estrutura organizacional do diligenciado e o local 

de guarda dos documentos; 

(g)    a indicação da data e hora para sua efetivação, após atendidos os requisitos da alínea (e), quando o 

exame dos livros, documentos, coisas e elementos tiver de ser realizado perante a  parte ou ao terceiro que 

detém em seu poder tais provas; 

(h)    local, data e assinatura.  

Laudo pericial contábil e parecer técnico-contábil  

47.        O Decreto-Lei n.º 9.295/46, na alínea “c” do Art. 25, determina que o laudo pericial contábil e o 

parecer técnico-contábil somente sejam elaborados por contador ou pessoa jurídica, se a lei assim permitir, 

que estejam devidamente registrados e habilitados em Conselho Regional de Contabilidade. A habilitação é 

comprovada mediante Certidão de Regularidade Profissional emitida pelos Conselhos Regionais de 

Contabilidade.  

48.        O laudo pericial contábil e o parecer técnico-contábil são documentos escritos, nos quais os peritos 

devem registrar, de forma abrangente, o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências 

que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de prova necessários para a conclusão do seu 

trabalho.  

49.        Os peritos devem consignar, no final do laudo pericial contábil ou do parecer técnico-contábil, de 

forma clara e precisa, as suas conclusões.  

Apresentação do laudo pericial contábil e oferta do parecer técnico-contábil  

50.        O laudo e o parecer são, respectivamente, orientados e conduzidos pelo perito do juízo e pelo 

perito-assistente, que adotarão padrão próprio, respeitada a estrutura prevista nesta Norma, devendo ser 

redigidos de forma circunstanciada, clara, objetiva, sequencial e lógica.  

51.        A linguagem adotada pelo perito deve ser clara, concisa, evitando o prolixo e a tergiversação, 

possibilitando aos julgadores e às partes o devido conhecimento da prova técnica e interpretação dos 
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resultados obtidos. As respostas devem ser objetivas, completas e não lacônicas. Os termos técnicos 

devem ser inseridos no laudo e no parecer, de modo a se obter uma redação que qualifique o trabalho 

pericial, respeitadas as Normas Brasileiras de Contabilidade.  

52.        Tratando-se de termos técnicos atinentes à profissão contábil, devem, quando necessário, ser 

acrescidos de esclarecimentos adicionais e recomendada a utilização daqueles consagrados pela doutrina 

contábil.  

53.        O perito deve elaborar o laudo e o parecer, utilizando-se do vernáculo, sendo admitidas apenas 

palavras ou expressões idiomáticas de outras línguas de uso comum nos tribunais judiciais ou 

extrajudiciais.  

54.        O laudo e o parecer devem contemplar o resultado final alcançado por meio de elementos de prova 

inclusos nos autos ou arrecadados em diligências que o perito tenha efetuado, por intermédio de peças 

contábeis e quaisquer outros documentos, tipos e formas.  

Terminologia  

55.        Forma circunstanciada: a redação pormenorizada, minuciosa, efetuada com cautela e detalhamento 

em relação aos procedimentos e aos resultados do laudo e do parecer.  

56.        Síntese do objeto da perícia e resumo dos autos: o relato ou a transcrição sucinta, de forma que 

resulte em uma leitura compreensiva dos fatos relatados sobre as questões básicas que resultaram na 

nomeação ou na contratação do perito.  

57.        Diligência: todos os atos adotados pelos peritos na busca de documentos, coisas, dados e 

informações e outros elementos de prova necessários à elaboração do laudo e do parecer, mediante termo 

de diligência, desde que tais provas não estejam colacionadas aos autos. Ainda são consideradas 

diligências as comunicações às partes, aos peritos-assistentes ou a terceiros, ou petições judiciais.  

58.        Critério: é a faculdade que tem o perito de distinguir como proceder em torno dos fatos alegados 

para julgar ou decidir o caminho que deve seguir na elaboração do laudo e do parecer.  

59.        Metodologia: conjunto dos meios dispostos convenientemente para alcançar o resultado da perícia 

por meio do conhecimento técnico-científico, de maneira que possa, ao final, inseri-lo no corpo técnico do 

laudo e parecer.  

60.        Conclusão: é a quantificação, quando possível, do valor da demanda, podendo reportar-se a 

demonstrativos apresentados no corpo do laudo e do parecer ou em documentos. É na conclusão que o 

perito registrará outras informações que não constaram na quesitação, porém,  encontrou-as na busca dos 

elementos de prova inerentes ao objeto da perícia.  

61.        Apêndices: são documentos elaborados pelo perito contábil; e Anexos são documentos entregues a 

estes pelas partes e por terceiros, com o intuito de complementar a argumentação ou elementos de prova.  
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62.        Palavras e termos ofensivos: o perito que se sentir ofendido por expressões injuriosas, de forma 

escrita ou verbal, no processo, poderá tomar as seguintes providências: 

(a)      sendo a ofensa escrita ou verbal, por qualquer das partes, peritos ou advogados, o perito ofendido 

pode requerer da autoridade competente que mande riscar os termos ofensivos dos autos ou cassada a 

palavra; 

(b)     as providências adotadas, na forma prevista na alínea (a), não impedem outras medidas de ordem 

civil ou criminal.  

63.        Esclarecimentos: havendo determinação de esclarecimentos do laudo ou do parecer sem a 

realização de audiência, o perito deve fazer, por escrito, observando em suas respostas os mesmos 

procedimentos adotados quando da feitura do esclarecimento em audiência, no que for aplicável.  

64.        Os peritos devem, na conclusão do laudo e do parecer, considerar as formas explicitadas nos itens 

seguintes: 

(a)      omissão de fatos: o perito do juízo não pode omitir nenhum fato relevante encontrado no decorrer de 

suas pesquisas ou diligências, mesmo que não tenha sido objeto de quesitação e desde que esteja 

relacionado ao objeto da perícia; 

(b)     a conclusão com quantificação de valores é viável em casos de: apuração de haveres; liquidação de 

sentença, inclusive em processos trabalhistas; resolução de sociedade; avaliação patrimonial, entre outros; 

(c)      pode ocorrer que, na conclusão, seja necessária a apresentação de alternativas, condicionada às 

teses apresentadas pelas partes, casos em que cada uma apresenta uma versão para a causa. O perito 

deve apresentar as alternativas condicionadas às teses apresentadas, devendo, necessariamente, ser 

identificados os critérios técnicos que lhes deem respaldo; 

(d)     a conclusão pode ainda reportar-se às respostas apresentadas nos quesitos; 

(e)      a conclusão pode ser, simplesmente, elucidativa quanto ao objeto da perícia, não envolvendo, 

necessariamente, quantificação de valores.  

Estrutura  

65.        O laudo deve conter, no mínimo, os seguintes itens: 

(a)     identificação do processo e das partes; 

(b)    síntese do objeto da perícia; 

(c)     resumo dos autos; 

(d)    metodologia adotada para os trabalhos periciais e esclarecimentos; 

(e)     relato das diligências realizadas; 
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(f)     transcrição dos quesitos e suas respectivas respostas para o laudo pericial contábil; 

(g)    transcrição dos quesitos e suas respectivas respostas para o parecer técnico-contábil, onde houver 

divergência das respostas formuladas pelo perito do juízo; 

(h)    conclusão; 

(i)      termo de encerramento, constando a relação de anexos e apêndices; 

(j)      assinatura do perito: deve constar sua categoria profissional de contador, seu número de registro em 

Conselho Regional de Contabilidade, comprovado mediante Certidão de Regularidade Profissional (CRP) e 

sua função: se laudo, perito do juízo e se parecer, perito-assistente da parte. É permitida a utilização da 

certificação digital, em consonância com a legislação vigente e as normas estabelecidas pela Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil; 

(k)    para elaboração de parecer, aplicam-se o disposto nas alíneas acima, no que couber.  

Assinatura em conjunto  

66.        Quando se tratar de laudo pericial contábil, assinado em conjunto pelos peritos, há responsabilidade 

solidária sobre o referido documento.  

Laudo e parecer de leigo ou profissional não habilitado  

67.        Considera-se leigo ou profissional não habilitado para a elaboração de laudo e parecer contábeis 

qualquer profissional que não seja contador habilitado perante Conselho Regional de Contabilidade.  

Esclarecimentos sobre laudo e parecer técnico-contábil em audiência  

68.        Esclarecimentos são informações prestadas pelo perito aos pedidos de esclarecimento sobre laudo 

e parecer, determinados pelas autoridades competentes, por motivos de obscuridade, incompletudes, 

contradições ou omissões. Os esclarecimentos podem ser prestados de duas maneiras: 

(a)      de forma escrita: os pedidos de esclarecimentos deferidos e apresentados ao perito, no prazo legal, 

devem ser prestados por escrito; 

(b)     de forma oral: os pedidos de esclarecimentos deferidos e apresentados, no prazo legal, ao perito para 

serem prestados em audiência podem ser de forma oral ou escrita.  

Quesitos e respostas  

69.        O perito deve observar as perguntas efetuadas pelo juízo e/ou pelas partes, no momento próprio 

dos esclarecimentos, pois tal ato se limita às respostas a quesitos integrantes do laudo ou do parecer e às 

explicações sobre o conteúdo da lide ou sobre a conclusão.  

70.        Em anexo, são apresentados os seguintes modelos exemplificativos: 
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MODELO N.º 01: TERMO DE DILIGÊNCIA NA PERÍCIA JUDICIAL 

TERMO DE DILIGÊNCIA N.º.../PROCESSO N.º... 

IDENTIFICAÇÃO DO DILIGENCIADO 

SECRETARIA: 

PARTES: 

PERITO DO JUÍZO: (categoria e n.º do registro) 

PERITO-ASSISTENTE: (categoria e n.º do registro) 

            Na condição de perito do juízo, nomeado pelo Juízo em referência e/ou perito-assistente indicado 
pelas partes, nos termos do Art. 429 do Código do Processo Civil e das Normas Brasileiras de 
Contabilidade, solicita-se que sejam fornecidos ou postos à disposição, para análise, os documentos a 
seguir indicados: 

            1. 

            2. 

            3.         

            4. 

            etc. 

            Para que se possa cumprir o prazo estabelecido para elaboração e entrega do laudo pericial contábil 
ou parecer técnico-contábil, é necessário que os documentos solicitados sejam fornecidos ou postos à 
disposição deste perito até o dia __-__-__, às __h, no endereço ........ (do perito do juízo e/ou perito-
assistente, e/ou parte). Solicita-se que seja comunicado quando os documentos tiverem sido remetidos ou 
estiverem à disposição para análise. 

            Em caso de dúvida, solicita-se esclarecê-la diretamente com o signatário no endereço e telefones 
indicados. 

Local e data 

Assinatura 

Nome do perito 

Contador – N.º de registro no CRC 
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MODELO N.º 02: TERMO DE DILIGÊNCIA NA PERÍCIA EXTRAJUDICIAL 

TERMO DE DILIGÊNCIA N.º .../PROCESSO N.º ...   

ENDEREÇAMENTO DO DILIGENCIADO 

EXTRAJUDICIAL 

PARTE CONTRATANTE: 

PERITO DO JUÍZO: (categoria e n.º do registro) 

PERITO-ASSISTENTE: (categoria e n.º do registro) 

            Na condição de perito do juízo e/ou perito-assistente, escolhido pelas partes, em consonância com 
as Normas Brasileiras de Contabilidade, nos termos contratuais, solicita-se que sejam fornecidos ou postos 
à disposição, para análise, os documentos a seguir indicados: 

            1. 

            2. 

            3.         

            4. 

            etc. 

            Para que se possa cumprir o prazo estabelecido para a elaboração e entrega do laudo pericial 
contábil ou parecer técnico-contábil, é necessário que os documentos solicitados sejam fornecidos ou 
postos à disposição deste perito até o dia __/__/__, às __h, no endereço ........ (do perito do Juízo e/ou 
perito-assistente, e/ou parte). Solicita-se que seja comunicado quando os documentos tiverem sido 
remetidos ou estiverem à disposição para análise. 

Em caso de dúvida, solicita-se esclarecê-la diretamente com o signatário no endereço e telefones indicados. 

Local e data 

Assinatura 

Nome do perito 

Contador – N.º de registro no CRC 
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MODELO N.º 3: TERMO DE DILIGÊNCIA NA PERÍCIA ARBITRAL 

TERMO DE DILIGÊNCIA N.º .../PROCESSO N.º ... 

ENDEREÇAMENTO DO DILIGENCIADO 

ARBITRAL 

CÂMARA ARBITRAL: 

ÁRBITRO: 

JUIZ ARBITRAL: 

PARTES: 

PERITO: (categoria e n.º do registro) 

Na condição de perito do juízo, escolhido pelo árbitro, e/ou perito-assistente, indicado pelas partes, nos 
termos da Lei n.º 9.307/96 ou do regulamento da Câmara de Mediação e Arbitragem, ......, e ainda em 
consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade, solicita-se que sejam fornecidos ou postos à 
disposição, para análise, os documentos a seguir indicados: 

            1. 

            2. 

            3. 

etc.      

            Para que se possa cumprir o prazo estabelecido para a elaboração e entrega do laudo pericial 
contábil ou parecer técnico-contábil, é necessário que os documentos solicitados sejam fornecidos ou 
postos à disposição deste perito até o dia __/__/__, às __h, no endereço ........ (do perito do Juízo e/ou 
perito-assistente, e/ou parte). Solicita-se que seja comunicado quando os documentos tiverem sido 
remetidos ou estiverem à disposição para análise. 

Em caso de dúvida, solicita-se esclarecê-la diretamente com o signatário nos endereços e telefones 
indicados. 

Local e data 

Assinatura 

Nome do perito 

Contador – N.º de registro no CRC 
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MODELO N.º 4 - PLANEJAMENTO PARA PERÍCIA JUDICIAL 

Fase Pré-Operacional 

 

ITEM ATIVIDADE AÇÕES TEMPO PRAZO 

ESTIMADO REAL ESTIMADO REAL 

1 Carga ou 
recebimento do 

processo 

Após receber a intimação do juiz, 
quando for o caso, retirar o processo 

da Secretaria. 

 

h h XX/XX/XX XX/XX/XX 

2 Leitura do 
processo 

Conhecer os detalhes acerca do objeto 
da perícia, realizando a leitura e o 

estudo dos autos. 

 

h h XX/XX/XX 

 

XX/XX/XX 

 

3 Aceitação, ou não, 
da perícia 

Após estudo e análise dos autos, 
constatando-se que há impedimento 
ou suspeição, não havendo interesse 
do perito ou não estando habilitado 

para fazer a perícia, devolver o 
processo justificando o motivo da 

escusa. 

h h XX/XX/XX 

 

XX/XX/XX 

 

Aceitando o encargo da perícia, 
proceder ao planejamento. 

 

h h XX/XX/XX XX/XX/XX 

4 Proposta de 
honorários 

Com base na relevância, no vulto, no 
risco e na complexidade dos serviços, 

entre outros, estimar as horas para 
cada fase do trabalho, considerando 
ainda a qualificação do pessoal que 

participará dos serviços, o prazo para a 
entrega dos trabalhos e a confecção 

de laudos interdisciplinares. 

 

h h XX/XX/XX 

 

XX/XX/XX 

 

Execução da perícia 

5 Sumário Com base na documentação existente 
nos autos, elaborar o sumário dos autos, 
indicando o tipo do documento e a folha 

dos autos onde pode ser encontrado. 

 

h h XX/XX/XX 

 

XX/XX/XX 

 

6 Assistentes 
técnicos 

Uma vez aceita a participação do perito-
assistente, ajustar a forma de acesso dele 

aos trabalhos. 

 

    

7 Diligências Com fundamento no conteúdo do 
processo e nos quesitos, preparar o(s) 
termo(s) de diligência(s) necessário(s), 
onde será relacionada a documentação 

ausente nos autos. 

 

h h XX/XX/XX 

 

XX/XX/XX 

 

8 Viagens Programar as viagens quando 
necessárias. 

 

h h XX/XX/XX XX/XX/XX 

9 Pesquisa 
documental 

Com fundamento no conteúdo do 
processo, definir as pesquisas, os estudos 

e o catálogo da legislação pertinente. 

 

h h XX/XX/XX 

 

XX/XX/XX 

 

10 Programa de Exame de documentos pertinentes à h h XX/XX/XX XX/XX/XX 
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trabalho perícia. 

Exame de livros contábeis, fiscais, 
societários e outros. 

h h XX/XX/XX XX/XX/XX 

Análises contábeis a serem realizadas. h h XX/XX/XX XX/XX/XX 

Entrevistas, vistorias, indagações, 
investigações, informações necessárias. 

h h XX/XX/XX XX/XX/XX 

Laudos interdisciplinares e pareceres 
técnicos. 

h h XX/XX/XX XX/XX/XX 

Cálculos, arbitramentos, mensurações e 
avaliações a serem elaborados. 

h h XX/XX/XX XX/XX/XX 

Preparação e redação do laudo pericial. 

 

h h XX/XX/XX XX/XX/XX 

11 Revisões técnicas Proceder à revisão final do laudo para 
verificar eventuais correções, bem como 
verificar se todos os apêndices e anexos 
citados no laudo estão na ordem lógica e 

corretamente enumerados. 

 

h h XX/XX/XX 

 

XX/XX/XX 

 

12 Prazo suplementar Diante da expectativa de não concluir o 
laudo no prazo determinado pelo juiz, 

requerer, antes do vencimento do prazo 
determinado, por petição, prazo 
suplementar, reprogramando o 

planejamento. 

 

h h XX/XX/XX 

 

XX/XX/XX 

 

13 Entrega do laudo 
pericial contábil. 

Devolver os autos do processo e 
peticionar, requerendo a juntada do laudo 

e levantamento ou arbitramento dos 
honorários. 

 

h h XX/XX/XX 

 

XX/XX/XX 
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Resolução CFC nº 1.051/05 
 
Aprova a NBC P 2.6 – Responsabilidade e Zelo 
 
 O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, 
 
Considerando que as Normas Brasileiras de Contabilidade e as suas Interpretações Técnicas constituem 
corpo de doutrina contábil que estabelece regras de procedimentos técnicos a serem observadas quando 
da realização de trabalhos; 
 
 Considerando que a constante evolução e a crescente importância da perícia exigem atualização e 
aprimoramento das normas endereçadas à sua regência para manter permanente justaposição e 
ajustamento entre o trabalho a ser realizado e o modo ou o  processo dessa realização; 
 
 Considerando que a forma adotada para fazer uso de trabalhos de instituições com as quais o 
Conselho Federal de Contabilidade mantém relações regulares e oficiais está de acordo com as diretrizes 
constantes dessas relações; 
 
 Considerando que o Grupo de Estudo sobre Perícia Contábil e o Grupo de Trabalho instituído pelo 
Conselho Federal de Contabilidade em conjunto com o IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes 
do Brasil, atendendo ao disposto no art. 3º da Resolução CFC nº 751, de 29 de dezembro de 1993, que 
recebeu nova redação pela Resolução CFC nº 980, de 24 de outubro de 2003, elaborou a NBC P 2.6 – 
Responsabilidade e Zelo; 
  
Considerando que por se tratar de atribuição que, para o adequado desempenho, deve ser empreendida 
pelo Conselho Federal de Contabilidade em regime de franca, real e aberta cooperação com o Banco 
Central do Brasil (BCB), a   Comissão   de   Valores  Mobiliários (CVM),  o IBRACON  –  Instituto  dos  
Auditores  Independentes  do  Brasil,  o  Instituto  Nacional de  Seguro  Social (INSS), o Ministério da 
Educação, a Secretaria Federal de Controle, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria do Tesouro 
Nacional e a Superintendência de Seguros Privados, 
 
 Resolve: 
 
Art. 1º   Aprovar a NBC P 2.6 – Responsabilidade e Zelo.  
 
Art. 2º   Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006, revogando as disposições em 
contrário, em especial o item 2.7 – Responsabilidade e Zelo, da NBC P 2 – Normas Profissionais do Perito, 
aprovada pela Resolução CFC nº 857, de 21 de outubro de 1999, publicada no DOU em 29 de outubro de 
1999, Seção 1, páginas 46 e 47.                                                   
 
Brasília, 7 de outubro de 2005. 
 
 
 
Contador José Martonio Alves Coelho 
Presidente 
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Ata CFC nº 878 
 
 
 
2.6.1. CONCEITUAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 2.6.1.1. Esta Norma estabelece procedimentos inerentes à  responsabilidade e zelo do perito.   
 
 2.6.1.2. O perito-contador e o perito-contador assistente devem conhecer as  responsabilidades 
sociais, éticas, profissionais e legais, às quais estão sujeitos no momento em que aceitam o encargo para a 
execução de perícias contábeis judiciais, extrajudiciais e arbitrais.  
 
 2.6.1.3. O termo “responsabilidade” refere-se à obrigação do perito-contador e do perito-contador 
assistente em respeitar os princípios da moral, da ética e do direito, atuando com lealdade, idoneidade e 
honestidade no desempenho de suas atividades, sob pena de responder civil, criminal, ética e 
profissionalmente por seus atos. 
 
 2.6.1.4.  O termo “zelo” para o perito-contador refere-se ao cuidado que o mesmo deve dispensar na 
execução de suas tarefas,  em relação a sua conduta, documentos, prazos, tratamento dispensado às 
autoridades, aos integrantes da lide e aos demais profissionais, de forma que sua pessoa seja respeitada, 
seu trabalho levado a bom termo e, conseqüentemente, seu laudo digno de fé pública. 
 
 2.6.1.5.  O termo “zelo” para o perito-contador assistente refere-se ao cuidado que o  mesmo deve 
dispensar na execução de suas tarefas,  em relação a sua conduta, documentos, prazos,  tratamento 
dispensado às autoridades, aos integrantes da lide e aos demais profissionais, de forma que sua pessoa 
seja respeitada, seu trabalho levado a bom termo e, conseqüentemente, seu parecer tenha credibilidade. 
 
2.6.2. RESPONSABILIDADES E ÉTICA  
 
2.6.2.1.  A responsabilidade do perito-contador e do perito-contador assistente decorre  da influência 
relevante que o resultado de sua atuação pode produzir para solução da lide.   
 
 2.6.2.2. A responsabilidade ética do perito-contador e do perito-contador assistente decorre da 
necessidade do cumprimento dos princípios éticos, em especial, os estabelecidos no Código de Ética 
Profissional do Contabilista e nesta Norma. 
 
 RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL 
 
A legislação civil determina responsabilidades e penalidades para o profissional que exerce a função de 
perito-contador, as quais consistem em multa, indenização e inabilitação.  
  
2.6.3.2.  A legislação penal estabelece penas de multa, detenção e reclusão  para os profissionais 
que exercem a atividade  pericial que vierem a descumprir as normas legais.  
 
 2.6.4. RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL 
 
  2.6.4.1. A responsabilidade profissional do perito-contador e do perito-contador assistente na realização 
dos trabalhos periciais compreende: 
 
 
cumprir os prazos fixados pelo juiz em perícia judicial e nos termos  contratados em perícia extrajudicial e 
arbitral; 
 
assumir a responsabilidade pessoal por todas as informações fornecidas, quesitos respondidos, 
procedimentos adotados, diligências realizadas, valores apurados e conclusões apresentadas no Laudo 
Pericial Contábil e no Parecer Pericial Contábil; 
 
prestar os esclarecimentos determinados pelo juiz, respeitados os prazos legais;  
 
d)  prestar os esclarecimentos necessários de forma oportuna, respeitando o contrato e o objeto da perícia 
quando se tratar de perícia extrajudicial, bem como as normas do juízo arbitral.  
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A transparência e o respeito recíproco entre o perito-contador e o perito-contador assistente pressupõem 
tratamento impessoal, restringindo os trabalhos, exclusivamente, ao conteúdo técnico. 
 
O perito-contador e o perito-contador assistente são responsáveis pelos trabalhos da sua equipe técnica, a 
qual compreende os auxiliares para execução do trabalho complementar do laudo pericial contábil e/ou 
parecer pericial contábil, tais como: digitação em geral, pesquisas e   análises contábeis, cálculos 
matemáticos e trabalhistas e pesquisas de legislações pertinentes. 
 
2.6.4.4.  O perito-contador e o perito-contador assistente, são responsáveis também pelos trabalhos 
realizados por especialista contratado para a realização de parte da perícia que exija conhecimento 
específico em outras áreas do conhecimento humano. Tal obrigação assumida pelo perito perante o 
julgador ou contratante não exime o especialista contratado da responsabilidade pelo trabalho executado. 
São exemplos de trabalho de especialista: programador de computador para desenvolvimento de 
programas para perícias, inclusive para liquidação de sentenças em ações trabalhistas, apuração de 
haveres, aferição de diferenças do Sistema Financeiro de Habitação; atuários; especialista contábil em 
partes específicas da perícia, entre outros. 
 
O perito-contador e o perito-contador assistente ao contratarem os serviços de profissionais de outras 
profissões regulamentadas, devem certificar-se de que os mesmos se encontram em situação regular no 
seu conselho  profissional. São exemplos de laudos interprofissionais para subsidiar a perícia contábil: 
 
a) de engenharia para avaliação de bens do ativo imobilizado;  
 
b) de medicina para subsidiar a perícia contábil em cálculo de indenização de perdas e danos  causado por 
acidente do trabalho  ou para apuração de danos emergentes ou lucros cessantes;  
 
c) de perito criminal em documentos copia para reconhecer a  autenticidade ou a falsidade de documentos;  
 
de gemologia para avaliação de jóias, pedras preciosas, semi-preciosas com o fim de apurar valores para 
avaliação patrimonial; 
 
e)  de especialista em obras de artes com o fim de apurar valores para avaliação patrimonial. 
 
  No caso de perícia judicial, o prazo estabelecido para a conclusão dos trabalhos, fixado pelo juiz, 
deve ser cumprido pelo perito-contador como forma de não obstar a celeridade processual. O perito-
contador assistente deve cumprir o prazo fixado em lei, para suas manifestações sobre o laudo pericial, de 
forma a não prejudicar a parte que o indicou. 
 
  Sempre que não for possível concluir o laudo pericial contábil no prazo determinado pelo juiz, deve 
o perito-contador requerer a sua dilação antes de vencido aquele, apresentando os motivos que ensejaram 
a solicitação. 
 
 
2.6.4.8.  Em se tratando de perícia extrajudicial, o perito contador e o perito contador-assistente 
devem estipular, de comum acordo com a parte contratante, os prazos necessários para a execução dos 
trabalhos, junto com a proposta de honorários e com a descrição dos serviços a executar. 
 
2.6.4.9.  A realização de diligências para busca de provas, quando necessária, é de responsabilidade 
exclusiva do perito-contador ou do perito contador assistente. 
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Ata CFC nº 880 
 
 
 
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 
 
NBC P 2 – NORMAS PROFISSIONAIS DO PERITO 
 
NBCP 2.4 - HONORÁRIOS 
 
 
2.4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 2.4.1.1. Esta norma profissional tem por objetivo explicitar os critérios a serem considerados na elaboração 
da proposta de honorários do perito-contador para propor seus honorários mediante avaliação dos serviços, 
considerando-se: a relevância, o vulto, o risco, a complexidade, a quantidade de horas, o pessoal técnico, o 
prazo estabelecido, a forma de recebimento e os laudos interprofissionais, entre outros fatores. 
 
2.4.1.1.1.  A relevância  é entendida como a importância da perícia no contexto social e sua 
essencialidade para dirimir as dúvidas de caráter técnico contábil, suscitadas em demanda judicial ou 
extrajudicial.  
  
2.4.1.1.2. O vulto está relacionado ao valor da causa no que se refere ao objeto da perícia; à dimensão 
determinada pelo volume de trabalho; e à abrangência pelas áreas de conhecimento técnico envolvidas. 
  
2.4.1.1.3. O risco compreende a possibilidade de os honorários periciais não serem integralmente 
recebidos, o tempo necessário ao recebimento, bem como a antecipação das despesas necessárias à 
execução do trabalho. Igualmente, devem ser levadas em consideração as implicações cíveis, penais, 
profissionais e outras de caráter específico a que poderá estar sujeito o perito-contador.  
  
 
2.4.1.1.4. A complexidade está relacionada à dificuldade técnica para a realização do trabalho pericial em 
decorrência do grau de especialização exigido; à dificuldade em obter os elementos necessários para a 
fundamentação do laudo  pericial contábil; e ao tempo transcorrido entre o fato a ser periciado e a 
realização da perícia. Deve ser considerado também o ineditismo da matéria periciada.  
  
2.4.1.1. 5. As horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho é o tempo despendido para 
a realização da perícia, mensurado em horas trabalhadas pelo perito-contador, quando aplicável.  
  
2.4.1.1.6. O pessoal técnico é formado pelos auxiliares que integram a equipe de trabalho do perito-
contador, estando os mesmos sob sua orientação direta e inteira responsabilidade. 
  
2.4.1.1.7. O prazo determinado nas perícias judiciais ou contratado nas extrajudiciais deve ser levado 
em conta nos orçamentos de honorários, considerando-se eventual exigüidade do tempo que requeira 
dedicação exclusiva do perito-contador e da sua equipe para a consecução do trabalho.  
  
2.4.1.1.8. O prazo médio habitual de liquidação compreende o tempo necessário para recebimento 
dos honorários.  
  
2.4.1.1.9. A forma de reajuste e de parcelamento dos honorários, se houver. 
  
 
2.4.1.1.10. Os laudos interprofissionais e outros inerentes ao trabalho são peças técnicas executadas por 
perito qualificado e habilitado na forma definida no Código de Processo Civil e de acordo com o Conselho 
Profissional ao qual estiver vinculado.  
 
2.4.2. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 
 
2.4.2.1. O perito-contador deve elaborar o orçamento de honorários, observando o disposto no item 2.4.1 e 
seus subitens,  estimando, quando possível, o número de horas para a realização do trabalho, por etapa e 
por qualificação dos profissionais (auxiliares, assistentes, seniores, etc.) da seguinte forma: 
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retirada e entrega dos autos; 
 
b) leitura e interpretação do processo; 
 
c) abertura de papéis de trabalho; 
 
d) elaboração de petições e/ou correspondências para solicitar informações   e documentos; 
 
realização de diligências e exame de documentos; 
 
pesquisa e exame de livros e documentos técnicos; 
 
realização de cálculos, simulações e análises de resultados; 
 
laudos interprofissionais; 
 
preparação de anexos e montagem do laudo; 
 
reuniões com perito-contadores assistentes, quando for o caso; 
 
reuniões com as partes e/ou com terceiros, quando for o caso; 
 
redação do laudo;  
 
revisão final. 
 
 
 
2.4.3. QUESITOS SUPLEMENTARES 
 
2.4.3.1. O perito-contador deve, em seu orçamento, ressaltar que  este não contempla os honorários 
relativos a quesitos suplementares e, se estes forem formulados pelo juiz e/ou pelas partes, poderá  haver 
incidência de honorários complementares a serem requeridos, observando os mesmos critérios adotados 
para elaboração do orçamento anterior. 
 
2.4.4. QUESITOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
  2.4.4.1.  O oferecimento de respostas aos quesitos de esclarecimentos formulados pelo juiz e/ou 
pelas partes não ensejará novos honorários periciais, uma vez que se referem à obtenção de detalhes do 
trabalho realizado e não de novo trabalho. 
 
2.4.4.2.  O perito-contador deve analisar com zelo os quesitos de esclarecimentos, uma vez que as 
partes podem formulá-los com essa denominação, mas serem quesitos suplementares, situação em que o 
trabalho deve ser remunerado na forma prevista no item 2.4.3 e seus subitens. 
 
 
2.4.5. REQUERIMENTO DOS HONORÁRIOS 
 
2.4.5.1.  O perito-contador apresentará seu orçamento ao juízo da vara onde tramita o feito, 
mediante petição fundamentada, podendo   conter o orçamento ou este constituir-se em um documento 
anexo da petição. 
 
2.4.5.2.  O perito-contador assistente explicitará o seu orçamento no contrato que, obrigatoriamente, 
celebrará com o seu cliente, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
no que couber.  
 
2.4.5.2.1. O perito-contador assistente deverá estabelecer, mediante “Contrato Particular de Prestação de 
Serviços Profissionais de Perícia Contábil”, o objeto, as obrigações das partes e os honorários profissionais, 
podendo, para tanto, utilizar-se dos parâmetros estabelecidos nesta Norma com relação aos honorários do 
perito-contador. O perito-contador assistente deverá adotar, no mínimo, o modelo constante nesta norma 
referente ao seu contrato de prestação de serviços. 
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2.4.5.3.  O perito-contador escolhido para perícia em arbitragem explicitará o seu orçamento no 
contrato que, obrigatoriamente, celebrará com a Câmara de Mediação e Arbitragem ou com o  Tribunal 
Arbitral que o contratou, na forma desta Norma. 
 
2.4.6. LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS 
 
 2.4.6.1.  O perito-contador requererá o levantamento dos honorários periciais, previamente 
depositados, na mesma petição em que requer a juntada do laudo pericial aos autos.  
 
2.4.7. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS 
 
 2.4.7.1.  Quando os honorários periciais forem aprovados por decisão judicial, estes podem ser 
executados, judicialmente, pelo perito-contador em conformidade com os dispositivos do Código de 
Processo Civil em vigor. 
 
2.4.8. DESPESAS SUPERVENIENTES NA EXECUÇÃO DA PERÍCIA 
 
2.4.8.1.  Nos casos em que houver necessidade de desembolso para despesas supervenientes, tais 
como viagens e estadas, para a realização de outras  diligências, o perito requererá ao juízo o pagamento 
das despesas, apresentando o respectivo orçamento, desde que não estejam contempladas na proposta 
inicial de honorários. 
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MODELO DE PETICÃO DE HONORÁRIOS 

PERICIAIS CONTÁBEIS 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ _________DA (especificar a vara) VARA 

__________ DA ______________(COMARCA, CIRCUNSCRIÇÃO, SEÇÃO JUDICIÁRIA), 

(especificar Cidade e Estado) 

 

 

Processo nº:  

Ação:  

Autor/Requerente:  

Réu/Requerido:  

Perito: 

 

................................................, perito-contador (a), habilitado (a) nos termos do artigo 145 do 

Código de Processo Civil, conforme certidão do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de 

(identificar o Estado), cópia anexa, estabelecido na rua, (especificar o endereço completo do 

escritório do perito), tendo sido nomeado nos autos do processo mencionado, vem à presença de 

Vossa Excelência apresentar proposta de honorários para a execução dos trabalhos periciais na 

forma que segue: 

 

Para elaboração desta proposta, foram considerados: a relevância, o vulto, o risco e a complexidade 

dos serviços a executar; as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho; a 

qualificação do pessoal técnico que irá participar da execução dos serviços e o prazo fixado. 

(Acrescentar os laudos interprofissionais e outros inerentes ao trabalho, se for o caso). 

 
HONORÁRIOS PERICIAIS 

CUSTO DA PERÍCIA HORAS TOTAL 

R$ ESPECIFICAÇÃO DO TRABALHO PREVISTAS R$/HORA 

Retirada e entrega dos autos    

Leitura e interpretação do processo    

Planejamento dos trabalhos periciais    

Abertura de papéis de trabalho    

Elaboração de petições e/ou correspondências para 

solicitar informações e documentos 

   

Realização de diligências e exame de documentos    

Pesquisa e exame de livros e documentos técnicos    

Realização de cálculos, simulações e análises de 

resultados 

   

Laudos Interprofissionais    

Preparação de anexos e montagem do Laudo    

Reuniões com perito-contadores assistentes, quando for 

o caso 

   

Reuniões com as partes e/ou com terceiros, quando for 

o caso 

   

Redação do laudo    

Revisão final    

TOTAL    
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Os honorários propostos para a realização da perícia levou em consideração o valor da hora 

sugerido pela (Sindicato, Associação, Federação, etc.) que é de R$ _________(por extenso), por 

hora trabalhada, totalizando R$ ____(por extenso). 

 

É importante comunicar que, do valor acima, haverá ainda a responsabilidade do perito quanto ao 

pagamento dos impostos e dos encargos referentes ao quantum dos  honorários periciais. 

 

O valor desta proposta de honorários não remunera o perito para responder Quesitos Suplementares, 

art. 425 do Código de Processo Civil, fato que, ocorrendo, garante ao profissional oferecer nova 

proposta de honorários na forma deste documento. 

 

Por último, requer de Vossa Excelência aprovação da presente proposta de honorários, e na forma 

dos artigos 19 e 33 do Código de Processo Civil, determinação do depósito prévio, para início da 

prova pericial. 

 

Termos em que pede Deferimento, 

 

 

Cidade e data. 

 

 

Nome completo 

Perito Contador CRC ..........  nº ................ 
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MODELO DE PETICÃO DE JUNTADA DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL 

E PEDIDO  DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ _________DA (especificar a vara) VARA 

__________ DA ______________(COMARCA, CIRCUNSCRIÇÃO, SEÇÃO JUDICIÁRIA), 

(especificar Cidade e Estado) 

 

 

Processo nº:  

Ação:  

Autor/Requerente:  

Réu/Requerido:  

Perito: 

 

  

 ........................................., Perito Contador (a), nomeado e qualificado nos autos acima 

identificado, vem, respeitosamente, requerer a V.Exa., a juntada do Laudo Pericial Contábil anexo,  

que contém (quantidade de folhas e quantidade dos demais documentos anexos), bem como o 

levantamento de seus honorários periciais, previamente depositados (citar número das folhas). 

  

  

Termos em que pede Deferimento, 

 

Cidade e data. 

 

Nome completo 

Perito Contador CRC ..........  nº ................ 
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MODELO DE JUNTADA DE LAUDO TRABALHISTA E 

PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 

 

 EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ TITULAR DA (especificar a Vara)  VARA 

DO TRABALHO (especificar Cidade e Estado) 

  

 

 

 

  

 

Processo Nº:  

Reclamante:  

Reclamado:  

 

 

  

   

 ................................................., perito-contador (a), habilitado (a) nos termos do artigo 145 

do Código de Processo Civil, conforme certidão do Conselho Regional de Contabilidade do Estado 

(identificar o Estado), cópia anexa, nomeado nos autos acima identificado, vem, respeitosamente, 

requerer a V.Exa., a juntada do Laudo Pericial Contábil anexo, e o arbitramento de seus honorários, 

estimados em R$ ........, devidamente atualizados desde a presente data. 

  

 Na oportunidade, apresenta votos de elevada estima e distinta consideração. 

  

 

Termos em que pede Deferimento, 

 

 

Cidade e data. 

 

 

Nome completo 

Perito Contador CRC ..........  nº ................ 
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Resolução CFC nº 1.050/05 

 

 

 

Aprova a NBC P 2.3 – Impedimento e Suspeição  

 

 

 

 O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições 

legais e regimentais, 

 

Considerando que as Normas Brasileiras de Contabilidade e as suas 

Interpretações Técnicas constituem corpo de doutrina contábil que estabelece regras de 

procedimentos técnicos a serem observadas quando da realização de trabalhos; 

 

 Considerando que a constante evolução e a crescente importância da perícia 

exigem atualização e aprimoramento das normas endereçadas à sua regência para manter 

permanente justaposição e ajustamento entre o trabalho a ser realizado e o modo ou o  processo 

dessa realização; 

 

 Considerando que a forma adotada para fazer uso de trabalhos de 

instituições com as quais o Conselho Federal de Contabilidade mantém relações regulares e oficiais 

está de acordo com as diretrizes constantes dessas relações; 

 

 Considerando que o Grupo de Estudo sobre Perícia Contábil e o Grupo de 

Trabalho instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade em conjunto com o IBRACON – 

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, atendendo ao disposto no art. 3º da Resolução CFC 

nº 751, de 29 de dezembro de 1993, que recebeu nova redação pela Resolução CFC nº 980, de 24 de 

outubro de 2003, elaborou a NBC P 2.3 – Impedimento e Suspeição; 

  

Considerando que por se tratar de atribuição que, para o adequado 

desempenho, deve ser empreendida pelo Conselho Federal de Contabilidade em regime de franca, 

real e aberta cooperação com o Banco Central do Brasil (BCB), a   Comissão   de   Valores  

Mobiliários (CVM),  o IBRACON  –  Instituto  dos  Auditores  Independentes  do  Brasil,  o  

Instituto  Nacional de  Seguro  Social (INSS), o Ministério da Educação, a Secretaria Federal de 

Controle, a Secretaria da Receita Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional e a Superintendência de 

Seguros Privados, 

 

 Resolve: 

 

Art. 1º   Aprovar a NBC P 2.3 – Impedimento e Suspeição.  

 

Art. 2º   Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006, revogando as disposições 

em contrário, em especial o item 2.4 – Impedimento da NBC P 2 – Normas Profissionais do Perito, 

aprovada pela Resolução CFC nº 857, de 21 de outubro de 1999, publicada no DOU em 29 de 

outubro de 1999, Seção 1, páginas 46 e 47.                                                   

 

 

Brasília, 7 de outubro de 2005. 
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Contador José Martonio Alves Coelho 
Presidente 

 

Ata CFC nº 878 

 

 

NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 

 

NBC P 2 – NORMAS PROFISSIONAIS DO PERITO 

 

NBC P 2.3 IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO 

 

 

2.3.1.  CONCEITUAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

2.3.1.1. Esta Norma explicita os conflitos de interesses motivadores dos impedimentos e 

das suspeições a que estão sujeitos o perito-contador e o perito-contador 

assistente nos termos da legislação  vigente e do Código de Ética Profissional do 

Contabilista. 

 

 2.3.1.2. Perito-contador nomeado é o designado pelo juiz em perícia contábil judicial; 

contratado é o que atua em perícia contábil extrajudicial; e escolhido é o que 

exerce sua função em perícia contábil arbitral. 

 

2.3.1.3.  Perito-contador assistente é o indicado pela parte em perícias contábeis, em 

processos judiciais, extrajudiciais e arbitrais. 

 

2.3.2. IMPEDIMENTO   

 

2.3.2.1.  São situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o perito-contador e o 

perito-contador assistente de exercerem, regularmente, suas funções ou realizar 

atividade pericial em processo judicial, extrajudicial e arbitral. 

  

2.3.2.2. Quando nomeado em juízo, o perito-contador deve dirigir-lhe petição, no prazo 

legal, justificando a escusa e o motivo do impedimento.  

     

2.3.2.3. Quando indicado pela parte contratante, não aceitando o encargo, o perito-

contador assistente deve comunicar ao juízo e à parte, por escrito, a recusa, 

devidamente justificada. 

 

2.3.2.4. Para que o perito-contador e o perito-contador assistente possam 

exercer suas atividades com isenção e sem qualquer interferência de terceiros, é 

fator determinante que os mesmos se declarem impedidos, após, nomeado, 

contratados, escolhidos ou indicados quando ocorrerem as situações previstas 

nesta Norma. 
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2.3.3. IMPEDIMENTO LEGAL 

 

2.3.3.1.  O perito-contador, nomeado, contratado ou escolhido deve se declarar impedido 

quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem qualquer 

interferência de terceiros, ocorrendo pelo menos uma das seguintes situações: 

 

a)  for parte do processo; 

 

b)  tiver atuado como perito-contador assistente ou prestado depoimento como 

testemunha no processo; 

 

c)  tiver  cônjuge ou  parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha 

colateral até o terceiro grau,  postulando no processo; 

 

d)  tiver interesse, direto ou indireto, mediato ou imediato, por si, por seu cônjuge  

ou  parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral até o 

terceiro grau, no resultado do trabalho pericial; 

 

e)  exercer cargo ou função incompatível com a atividade de perito-contador, em 

função de impedimentos legais ou estatutários; 

 

f)   receber dádivas de interessados no processo;  

 

g) subministrar meios para atender às despesas do litígio; e 

 

h) receber quaisquer valores e benefícios, bens ou coisas sem autorização ou 

conhecimento do juízo. 

 

2.3.4. IMPEDIMENTO TÉCNICO 

 

 2.3.4.1. O impedimento por motivos técnicos a ser declarado pelo perito- contador ou pelo 

perito-contador assistente decorre da autonomia e da independência que ambos 

devem possuir para ter condições de desenvolver de forma isenta o seu trabalho. São 

motivos de impedimento técnico: 

 

a)  a matéria em litígio não  ser de sua especialidade; 

 

b) constatar que os recursos humanos e materiais de sua estrutura profissional não 

permitem assumir o encargo;  cumprir os prazos nos trabalhos em que o perito-

contador for nomeado,  contratado ou escolhido; ou em que o perito-contador 

assistente for  indicado; 

 

c) ter o perito-contador assistente atuado para a outra parte litigante na condição de 

consultor técnico ou contador responsável, direto ou indireto em atividade 

contábil ou em processo no qual o objeto de perícia seja semelhante àquele da 

discussão. 
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2.3.5.  SUSPEIÇÃO  

 

2.3.5.1. O perito-contador pode declarar-se suspeito quando, após, nomeado, contratado ou 

escolhido verificar a ocorrência de situações que venha suscitar   suspeição em 

função da sua imparcialidade ou independência e, desta maneira, comprometer o 

resultado do seu trabalho em relação à decisão.  

 

2.3.5.2. Os casos de suspeição aos quais estão sujeitos o perito-contador são os seguintes: 

 

a)  ser amigo íntimo de qualquer das partes; 

 

b)  ser  inimigo capital de qualquer das partes; 

 

c)  ser devedor ou credor de qualquer das partes,  dos seus  cônjuges,  de parentes 

destes em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau; 

 

d)  ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou dos seus 

cônjuges; 

 

e)  ser empregador de alguma das partes; 

 

f)  aconselhar, de alguma forma, parte envolvida no litígio acerca do objeto da 

discussão;  

 

g)  houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de alguma das 

partes; e 

 

h)  declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, ficando isento, neste caso, de 

declinar os motivos. 

 

2.3.6. MODELOS  

 

2.3.6.1. Em anexo, são apresentados modelos de declaração de situações de impedimento e 

suspeição para serem utilizados para comunicação da escusa antes da nomeação ou 

da renúncia após nomeação ou contratação. 
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MODELO N° 01 - ESCUSA EM PERÍCIA JUDICIAL 

(IMPEDIMENTO – PERITO-CONTADOR) 

 

 

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) ............................ 

 

 

Autor: 

Réu: 

Ação: 

Processo n°: 

 

 

 

............................., Contador(a) registrado(a) no CRC ........, na condição de perito-contador 

nomeado no processo acima referido, vem à presença de Vossa Excelência comunicar, nos termos 

do art. ....... do Código de Processo Civil (citar n° do item do Impedimento Legal,   Técnico ou 

Suspeição) e da Norma Brasileira de Contabilidade NBC P 2.3 – Impedimento e Suspeição, do 

Conselho Federal de Contabilidade, o seu impedimento para a produção da prova pericial contábil, 

pelos motivos esclarecidos a seguir: 

 

Obs.: Tais motivos são somente aqueles insertos no art. .......... do CPC e nos itens do Impedimento 

Legal ou Impedimento Técnico da NBC P 2.3 – Impedimento e Suspeição.  

 

 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

 

 

......................, de ............... de ......... 

 

 

 

Nome do perito-contador 

Registro no CRC 
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MODELO N° 02 - RENÚNCIA EM PERÍCIA ARBITRAL 

(IMPEDIMENTO PERITO-CONTADOR) 

 

 

 

Senhor(a) Presidente(a) da Câmara.............. ou do Tribunal Arbitral...........................  

 

 

Requerente: 

Requerido: 

Ação: 

Processo n°: 

 

 

............................., Contador(a) registrado(a) no CRC ........, na condição de Perito-Contador 

escolhido no processo acima referido, vem à presença dessa Egrégia Câmara ou Egrégio Tribunal 

comunicar nos termos do item ....... (citar n° do item do Impedimento Legal, Técnico ou Suspeição), 

da NBC P 2.3 – Impedimento e Suspeição, do Conselho Federal de Contabilidade, o seu 

impedimento para a produção da prova pericial contábil pelos motivos esclarecidos a seguir: 

 

Obs.: Tais motivos são somente aqueles insertos nos itens do Impedimento Legal ou Impedimento 

Técnico, da NBC P 2.3 – Impedimento e Suspeição.  

 

 

 

Certo da sua compreensão agradeço antecipadamente. 

 

 

 

......................, de ............... de ......... 

 

 

 

 

Nome do perito-contador 

Registro no CRC 
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MODELO N° 03 - RENÚNCIA EM PERÍCIA EXTRAJUDICIAL 

(IMPEDIMENTO PERITO-CONTADOR) 

 

 

 

Senhor(a)...............................  

(Ou endereçado a empresa) 

 

 

Assunto: 

Referência: 

 

 

 

............................., Contador(a) registrado(a) no CRC ........, na condição de perito-contador 

contratado para execução da perícia ....................., vem pela presente comunicar, nos termos do item 

(citar n° do item do Impedimento Legal, Técnico ou Suspeição) da NBC P 2.3 – Impedimento e 

Suspeição, do Conselho Federal de Contabilidade, o seu impedimento no desenvolvimento do 

trabalho pericial contratado (citar o assunto ou referência) pelos motivos esclarecidos a seguir: 

 

Obs.: Tais motivos são somente aqueles insertos nos itens do Impedimento Legal ou Impedimento 

Técnico,  da NBC P 2.3 – Impedimento e Suspeição.  

 

 

 

Certo da sua compreensão agradeço antecipadamente. 

 

 

 

......................, de ............... de ......... 

 

 

 

 

Nome do perito-contador 

Registro no CRC 
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MODELO N° 04 – RENÚNCIAÀ INDICAÇÃO EM PERÍCIA JUDICIAL 

(IMPEDIMENTO PERITO-CONTADOR ASSISTENTE) 

 

 

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) ............................ 

 

 

Autor: 

Réu: 

Ação: 

Processo n°: 

 

 

 

............................., Contador(a) registrado(a) no CRC ........, na condição de perito-contador 

assistente indicado pela parte ( requerente ou requerido) no processo acima referido, vem à presença 

de Vossa Excelência comunicar, nos termos da Norma Brasileira de Contabilidade NBC P 2.3 – 

Impedimento e Suspeição, do Conselho Federal de Contabilidade, o seu impedimento na assistência 

da produção da prova pericial contábil, pelos motivos esclarecidos a seguir: 

 

Obs.: Tais motivos são somente aqueles insertos  no item Impedimento Técnico da NBC P 2.3 – 

Impedimento e Suspeição.  

 

 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

 

 

......................, de ............... de ......... 

 

 

 

Nome do perito-contador 

Registro no CRC 

 

 

 

 

 

 



Curso – Ciências Contábeis 

Professor – Alcir Rodrigues Ferreira 

______________ 

_________________________________________________________________________ 

 

45 

 

 

MODELO N° 05 – RENÚNCIA À INDICAÇÃO EM PERÍCIA ARBITRAL 

(IMPEDIMENTO PERITO-CONTADOR ASSISTENTE) 

 

 

 

Senhor(a) Presidente(a) da Câmara .................. ou do Tribunal Arbitral...........................  

 

 

Requerente: 

Requerido: 

Ação: 

Processo n°: 

 

 

............................., Contador(a) registrado(a) no CRC ........, na condição de perito-contador 

assistente indicado pela parte (requerente ou requerido) no processo acima referido, vem à presença 

dessa Egrégia Câmara ou Egrégio Tribunal,  comunicar nos termos do item ....... (citar n° do item do 

Impedimento Legal ou Impedimento Técnico), da NBC P 2.3 – Impedimento e Suspeição, do 

Conselho Federal de Contabilidade, o seu impedimento na assistência da produção da prova pericial 

contábil, cuja participação foi homologada por esse Juízo Arbitral pelos motivos esclarecidos a 

seguir: 

 

Obs.: Tais motivos são somente aqueles insertos nos itens do Impedimento Legal ou Impedimento 

Técnico, da NBC P 2.3 – Impedimento e Suspeição.  

 

 

 

Certo da sua compreensão agradeço antecipadamente. 

 

 

 

......................, de ............... de ......... 

 

 

 

Nome do perito-contador 

Registro no CRC 
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MODELO N° 06 – RENÚNCIA EM ASSISTÊNCIA EM PERÍCIA EXTRAJUDICIAL 

(IMPEDIMENTO PERITO-CONTADOR ASSISTENTE) 

 

 

 

Senhor(a)...............................  

(Ou endereçado a empresa) 

 

 

Assunto: 

Referência: 

 

 

 

............................., Contador(a) registrado(a) no CRC ........, na condição de perito-contador 

assistente, indicado pela parte (requerente ou requerida) no processo acima referido vem pela 

presente comunicar, nos termos do item (citar n° do item do Impedimento Legal ou Impedimento 

Técnico) da NBC P 2.3 – Impedimento e Suspeição, do Conselho Federal de Contabilidade, o seu 

impedimento na assistência da produção da prova pericial contábil pelos motivos esclarecidos a 

seguir: 

 

 

 

 

Certo da sua compreensão agradeço antecipadamente. 

 

 

 

......................, de ............... de ......... 

 

 

 

Nome do perito-contador 

Registro no CRC 
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Exmo. Sr. Dr Juiz Federal da 24ª Vara de Belo Horizonte, Seção Judiciária de Minas Gerais 

 

Processo nº:   0000.38.00.053322-7 

Classe:   Embargos à execução 

Embargante:  Empresa Modelo Ltda 

Embargado:  União Federal  

Juiz Federal:  Dr. Jose Carlos Machado Junior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCIR RODRIGUES FERREIRA, Perito Contábil Judicial, nomeado no 

processo supra às fls.243/244, vem agradecer a V. Exa. Pela nomeação e apresentar proposta de 

honorários: 

Conforme análise dos quesitos de fls. 245/246 destes autos e análises em 

termos de horas/homem para o estudo do processo, diligências a realizar, cálculos e redação do 

laudo, o Perito estima os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil e reais), os quais poderão ser 

depositados em conta judicial remunerada à disposição do MM. Juiz, corrigido monetariamente até 

a data do saque. 

Reitera seu agradecimento ao MM. Juiz pela nomeação e manifesta o mais 

elevado respeito e consideração.  

Nestes termos. 

Pede deferimento. 

Belo horizonte, 27 de abril de 2005. 

 

 

__________________________________ 

        Alcir Rodrigues Ferreira  

                    Perito Judicial 

                  CRC/MG 77690 
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Embargante – Empresa Modelo Ltda. 

Embargado – União Federal 

Processo nº 0000-38-00-053322-7 

 
 

A  

 

Empresa Modelo  Ltda. 

 

Att. Sra. Dona.Beija  da Conceição Amorim – Assistente Técnica 

 

Email – donabeija@terra.com.br 

 

Referente: Solicitação de documentos para perícia 

 

Prezada Senhora, 

 

 

Alcir Rodrigues Ferreira, Perito Contábil, nomeado no processo em epígrafe, vem mui 

respeitosamente, solicitar a Vsa os documentos abaixo, necessários para elaboração do laudo 

pericial; 

 

 

 Livro diário e Razão ano 1997 e 1998 

 Declaração IRPJ ano 1997/1998 (original e retificadora) 

 Darfs de recolhimento do imposto ano 1997 (se houver outras, diferentes 

daquelas juntadas aos autos) 

 

 

 

Conforme combinado por telefone, os documentos serão entregues a perícia até o dia 06/02/2006, 

no escritório situado á Rua Timbiras, 2645 – sala 402 – Santo Agostinho – Belo Horizonte – Minas 

Gerais. 

 

Desde já,  

Agradeço 

 

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2006 

 

Alcir Rodrigues Ferreira 

Perito Judicial Contábil  

(31) 3275 4538 
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AO SR. (A)  DR. (A) JUIZ (A) DA 24ª VARA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS 

GERAIS 

 

 

Processo nº : 2003-38-00-000000-7 

Requerente: Empresa modelo Ltda 

Requerida: União Federal 

 

 

 

Alcir Rodrigues Ferreira, CRC/MG 77 690, Perito Oficial, nomeado por este Ilustre Juízo, vem mui 

respeitosamente ofertar com o seu trabalho pericial referente ao processo em epígrafe e 

aproveitando ensejo, solicita a liberação de seus honorários Períciais Contábeis, conforme 

depósitos as fls.255. 

 

Assim, agradeço ao ilustre Magistrado pela confiança depositada, e desde já coloco-me a disposição 

para quaisquer esclarecimentos caso o Juízo ou mesmo as partes necessitem. 

 

 

 

Nestes termos, 

Peço deferimento. 

 

 

 

Belo Horizonte, 20 de Fevereiro de 2006  

 

Alcir Rodrigues Ferreira 

Perito Oficial Contábil 
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Laudo Perícial Contábil 

 

 

 

 

I - Objetivo da Perícia 
 

 

Trata-se de ação de embargos do devedor n° 2003-38-00-053-322-7, em 

trâmite na 24ª Vara de Belo Horizonte– Seção judiciária de Minas Gerais, proposta em 02 de 

outubro de 2003 por Empresa modelo da, contra a União Federal 

Conforme despacho em 15 de outubro de 2003 fls. 243, foi determinado Perícia 

Contábil para “Provar a existência de saldo de Imposto de renda a pagar, decorrente do Lucro 

Inflacionário, haja vista que o valor informado da DIPJ do exercício de 1998, ano base de 1997, 

foi compensado com as antecipações de IR dos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril, 

recolhidas com base em balancetes”. 

 
 

II - Contactos e Diligências 
 

 

Em conformidade com o Art. 429 do CPC, o signatário diligenciou junto a 

embargada, coletando informações e requisitando documentos, para assim formar o Juízo Pericial, 

sendo que na oportunidade foram disponibilizados as seguintes documentações; 

 Livro diário e razão referente ano 1997/1998 

 Declaração de DIPJ ano 1997/1998 (original e retificadora) 

 Darf’s de recolhimento do imposto referente ao ano de 1997 
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III - Considerações Preliminares 
 

A União Federal levantou um débito junto a Empresa Modelo Ltda, no importe 

de R$ 11.448,84 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos),  

conforme demonstra a documentação juntadas aos autos fls.47/50.(Execução Fiscal divida Ativa nº 

60 2 03 000944-23). 

 A divida é oriunda do Imposto de Renda acrescido de correção e multa 

informado Declaração de Imposto de Renda informada em 1998, referente ao ano de 1997 entregue 

junto ao Posto Fazendário em 23/04/98, conforme depreende-se de acordo com  documentos 

apresentada a perícia.  

Empresa embargante por sua vez contesta o mencionado imposto, isto porque,  

naquele período a empresa não teve resultado fiscal positivo, sendo que o lucro inflacionário em 

períodos anteriores não absorveu o prejuízo. 

E ainda, a declaração entregue em 23/04/1998 foi retificada em 28/02/2002, 

uma vez que a declaração anteriormente informada continha erros, principalmente na apuração do 

imposto o que gerou a cobrança do Imposto por parte da União Federal, e que está sendo  objeto 

deste litígio. 

  

IV - Considerações Finais  
 

Não adentrado em mérito de juízo, isto porque, melhor interpretação fará o sábio 

Magistrado,  a perícia  na tentativa de elucidar as questão, vem mui respeitosamente 

apresentar as seguintes informações; 

 

A cobrança do débito por parte do orgão fazendário esta sendo extraída das informações 

constantes na declaração  de Imposto de Renda entregue em 23/04/98, que naquele 

momento apresentou lucro e que foi objeto de cobrança por União Federal. 

A empresa apresenta retificação em 28/02/2002, onde corrige as informações 

consoante ao lucro do período, compensado com isso o lucro inflacionário. 

 

Assim, smj,  caso sejam aceitas as informações constantes na declaração retificadora 

não haveria imposto a pagar naquele período, isto porque, ao lucro inflacionário não foi 

superior ao resultado fiscal negativo apurado no ano de calendário de 1997 
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Assentadas essas premissas, passamos a responder aos quesitos especificamente: 

 

VI - Quesitos do Embargante  
De fls. 245 

 

01 – Qual o valor do IR recolhido por estimativa no período de jan/dez 1997 

  

Resposta: Verificando a Declaração de Imposto de Renda Retificadora entregue em 

28/02/2002 (fls. 71/26), confrontado com as guias apresentadas a perícia, confrontando 

com os documentos juntados as fls. 109/110, não adentrando no mérito do correto 

preenchimento quanto aos códigos informados, temos; 

          

  Data     Valor 

28/02/97   R$ 1.587,35  

31/03/97   R$ 1.025,71 

30/05/97   R$    654,10 

30/06/97   R$    236,18 

Total    R$ 3.503,34 

 

02- Qual o resultado do exercício do período (jan/dez) de 1997? 

  

Resposta: Verificando a Declaração de Imposto de Renda Retificadora entregue em 

28/02/2002 – ano calendário 1997 (fls. 71/107), temos; 

 

Lucro Liquido Antes do IRPJ   R$ - 82.713,60 (Resultado negativo) 

Lucro Real após as adições e exclusões  R$ - 39.272,32 (Resultado negativo) 

 

03 – Qual o resultado do IR pago por estimativa que poderia ser objeto da compensação? 

  

Resposta: Não adentrado em mérito de juízo, considerando as informações constantes na 

declaração de fls. 71/107, apontada na resposta ao quesito 03 desta série, confrontado 

com os pagamentos realizados, conforme reposta ao quesito 01, smj, teríamos o importe 
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de R$ 3.503,34 (três mil, quinhentos e três reais e trinta e quatro centavos) pagos 

antecipadamente. 

 

04 – Qual o valor do lucro Inflacionário, considerando a realização integral? 

 

Resposta: Prejudicado em parte. Não adentrado no mérito da veracidade da informação, 

temos apontado na declaração retificadora entregue em 28/02/2002 – ano calendário de 

1997, pagina 07 linha 10 o Lucro inflacionário realizado no importe de R$ 42.553,60 

(quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta centavos) 

 

05 – Qual o valor do IR sobre o Lucro Inflacionário? 

 

Resposta: Prejudicado em parte. Considerando que o lucro inflacionario demonstrado 

da declaração retificadora foi menor que o resultado fiscal negativo apresentada no 

período, conforme demonstra a resposta ao quesito 02, smj, não haveria imposto a 

serem pagos referente ao ano calendário de 1997. 

 

06 –Haveria saldo suficiente (recolhimentos de IR por estimativa) à compensação? Quantifica-los 

em caso afirmativo. 

 

Resposta: Considerando todas as resposta acima apresentadas, smj, não haveria 

imposto a serem pagos, tendo em vista que o lucro inflacionário foi menor que o 

resultado negativo apresentado, assim os valores apresentados na resposta ao quesito 01 

e 03 poderiam ser objeto de compensação. 
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VII - Termo de Encerramento 
 

 

 

 

Este trabalho é o produto de estudos, análises, cálculos e pesquisas elaboradas. 

 

 

Contém 06 (doze) folhas impressas por processo computadorizado, inclusive 

esta e ainda  34 (Trinta quatro)  cópias da declaração original do Imposto de Renda do ano 

calendário de 1997 e 01 copia referente a solicitação de documentos.  

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 20 de Fevereiro de 2006. 

 

 

_________________________________ 

Alcir Rodrigues Ferreira 

Perito Judicial 

CRC/MG  77.690/MG 
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Processo:  

Assunto: CONSUMIDOR > Contratos de Consumo > Financiamento de Produto 

Vara: 2ª Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete 

Autor:   

Reu  

 

 

 

 
 

Alcir Rodrigues Ferreira, CRC/MG 77 690, Perito Oficial, nomeado por este Ilustre Juízo, vem mui 

respeitosamente ofertar com o seu trabalho pericial referente ao processo em epígrafe e 

aproveitando ensejo, solicita  que sejam liberados os honorários conforme prevê a legislação 

vigente 

 

Assim, agradeço ao ilustre Magistrado pela confiança depositada, e desde já coloco-me a disposição 

para quaisquer esclarecimentos caso o Juízo ou mesmo as partes necessitem. 

 

 

 

Nestes termos, 

Peço deferimento. 

 

 

 

Belo Horizonte, 24 de Fevereiro de 2016  

 

Alcir Rodrigues Ferreira 

Perito Oficial Contábil 
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Processo:  

Assunto: CONSUMIDOR > Contratos de Consumo > Financiamento de Produto 

Vara: 2ª Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete 

Autor:   

Reu  
 

 
 

Laudo pericial 
 

 

 

 

 

 I - Objeto da pericia 
 
 

Analisando os autos, não adentrando em matéria de juízo, este perito atende o seguinte objeto de pericia : 

 

 

5- O ponto controvertido está no fato de estarem ou não presentes os 

requisitos legais para revisar o contrato celebrado entre as partes e 

suas consequências legais. 6- Defiro a prova pericial contábil 

especificada pelo autor (f. 135). 

 

7- Considerando a implantação do Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita pelo TJMG em toda a Justiça Estadual, nomeio 

perito do juízo o Contador ALCIR RODRIGUES FERREIRA 

(alcirpericia@bol.com.br), com endereço na Rua das Citaras, 185, 

Califórnia, Belo Horizonte/MG, CEP. 30.850-560 

 

 

 

Sendo que as fls 135, síntese diz sobre a apuração dos encargos e outras taxas cobradas pela réu, no 

sentido da possibilidade estarem as margens do legal. 

 

 

                                               II – Síntese do Contrato 
 
 

Observado o documento de fls. 30/32 e fls 127/129, referente a alienação fiduciária nº  830007435, 

podemos extrair                                                : 
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Bem financiado: Mercedes – ELS – 1935 – 4x2  ano 1996 – Branca 

Valor do Bem       R$ 105.000,00 

Valor de entrada      R$ 30.000,00 

Valor Financiado      R$ 75.000,00 

 

Outras taxas IOF       R$ 2.445,65 

  Cadastro     R$ 554,00 

  Registro do contrato    R$ 58,37 

  Tarifa avaliação do bem   R$ 498,00 

Valor total do crédito      R$ 78.556,02 

 

Total de Parcelas      48 

 

Valor da parcela   ‘    R$ 3.162,39 

Vencimento 1º Parcela     29/08/2011 

Vencimento da ultima parcela    29/07/2015 

 

 

Sobre as taxas no referido documento, é possível verificar também: 

Juros mensais 3,09%  Juros anuais 44,08%  Juros efetivos ano 49,32% 

 

Sobre os encargos moratórios, temos: 2% de multa e comissão de permanecia 12% 

 

 

 

 

 

                                               III –Análises conclusivas 
 

Não adentrado em matéria de juízo, e dado o momento da pericia, este perito se reserva o direito de concluir pelos 

quesitos formulados, no sentido de dar subsidio ao juízo. 

 

Quesito 2,3 e 5 Réu 
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Resposta: De acordo com a planilha juntada pela Re. Fls.130, foram pagas 08 parcelas das 48 avençadas; 

 

 

Resposta: Não adentrando em matéria de direito, de acordo com a planilha juntada pela Re. Fls.130, restam 40 parcelas 

em aberto, cujo o valor nominal total seria de R$ 126.495,60 

 

 

 
Resposta: Não adentrando em mérito de juízo, se considerar os juros de permanência a 12% ao ano e multa de 2%, 

temos; o valor total de R$ 162.546,85 em atraso até 29/02/2016 

 

Quesito 7 e  13 Autor 

 

 
 

Resposta:  Atendendo o solicitado, utilizado o juros simples no financiando em pauta, mantendo o 

mesmo percentual 3,09% mês, temos o total final financiado no importe de R$ 138.026,35 
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Resposta: Não adentrando em matéria de juízo, se considerarmos o valor financiados R$ 75.000,00 

apurado o critério do banco na formula da prestação, ou seja taxa de 3,09% ao Mês e outra com a 

formula pretendida pelo reclamante, ou seja, juros de 1% ao mês de formula simples, teríamos, 

 

Total final financiado pelo banco   R$ 144.855,84 

Total com taxa simples de 1% ao Mês R$ 93.375,00 

Diferença     R$ 51.480,84 

 

 

 

 

Feitos as devidas consideração, passemos a responder os quesitos oferecidos pelas partes 

 

 

 

 

                                               II – Quesitos 
 

Intimados as partes ofereceram quesitos, mas não indicaram assistentes  técnicos. 

 

 

 II A - QUESITOS OFERECIDOS PELA RE 

 

 

 

Resposta: De acordo com o já explicado no item II, observado o documento de fls. 30/32 e fls 127/129, referente a 

alienação fiduciária nº  830007435, podemos extrair :                                              

 

Bem financiado: Mercedes – ELS – 1935 – 4x2  ano 1996 – Branca 

Valor do Bem       R$ 105.000,00 

Valor de entrada      R$ 30.000,00 

Valor Financiado      R$ 75.000,00 

Outras taxas IOF       R$ 2.445,65 

  Cadastro     R$ 554,00 
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  Registro do contrato    R$ 58,37 

  Tarifa avaliação do bem   R$ 498,00 

Valor total do credito      R$ 78.556,02 

Total de Parcelas      48 

Valor da parcela   ‘    R$ 3.162,39 

Vencimento 1º Parcela     29/08/2011 

Vencimento da ultima parcela    29/07/2015 

 

Sobre as taxas no referido documento, é possível verificar também: 

Juros mensais 3,09%  Juros anuais 44,08%  Juros efetivos ano 49,32% 

 

 

Resposta: De acordo com a planilha juntada pela Re. Fls.130, foram pagas 08 parcelas das 48 avençadas; 

 

Parcela   Parcelas   Parcelas   Data pagamento   Parcelas   

     Vencimento     pagas  

                       1                       3.162,39  29/08/11 30/08/11             3.162,39  

                       2                       3.162,39  29/09/11 25/10/11             3.162,39  

                       3                       3.162,39  29/10/11 30/11/11             3.162,39  

                       4                       3.162,39  29/11/11 22/12/11             3.162,39  

                       5                       3.162,39  29/12/11 14/02/12             3.162,39  

                       6                       3.162,39  29/01/12 22/03/12             3.162,39  

                       7                       3.162,39  29/02/12 04/05/12             3.162,39  

                       8                       3.162,39  29/03/12 21/06/12             3.162,39  

 

 

 

Resposta: Não adentrando em matéria de direito, de acordo com a planilha juntada pela Re. Fls.130, restam 40 parcelas 

em aberto, cujo o valor nominal total seria de R$ 126.495,60 

                       9                       3.162,39  29/04/12             3.162,39  

                     10                       3.162,39  29/05/12             3.162,39  

                     11                       3.162,39  29/06/12             3.162,39  

                     12                       3.162,39  29/07/12             3.162,39  

                     13                       3.162,39  29/08/12             3.162,39  

                     14                       3.162,39  29/09/12             3.162,39  

                     15                       3.162,39  29/10/12             3.162,39  

                     16                       3.162,39  29/11/12             3.162,39  

                     17                       3.162,39  29/12/12             3.162,39  

                     18                       3.162,39  29/01/13             3.162,39  

                     19                       3.162,39  28/02/13             3.162,39  

                     20                       3.162,39  29/03/13             3.162,39  

                     21                       3.162,39  29/04/13             3.162,39  
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                     22                       3.162,39  29/05/13             3.162,39  

                     23                       3.162,39  29/06/13             3.162,39  

                     24                       3.162,39  29/07/13             3.162,39  

                     25                       3.162,39  29/08/13             3.162,39  

                     26                       3.162,39  29/09/13             3.162,39  

                     27                       3.162,39  29/10/13             3.162,39  

                     28                       3.162,39  29/11/13             3.162,39  

                     29                       3.162,39  29/12/13             3.162,39  

                     30                       3.162,39  29/01/14             3.162,39  

                     31                       3.162,39  28/02/14             3.162,39  

                     32                       3.162,39  29/03/14             3.162,39  

                     33                       3.162,39  29/04/14             3.162,39  

                     34                       3.162,39  29/05/14             3.162,39  

                     35                       3.162,39  29/06/14             3.162,39  

                     36                       3.162,39  29/07/14             3.162,39  

                     37                       3.162,39  29/08/14             3.162,39  

                     38                       3.162,39  29/09/14             3.162,39  

                     39                       3.162,39  29/10/14             3.162,39  

                     40                       3.162,39  29/11/14             3.162,39  

                     41                       3.162,39  29/12/14             3.162,39  

                     42                       3.162,39  29/01/15             3.162,39  

                     43                       3.162,39  28/02/15             3.162,39  

                     44                       3.162,39  29/03/15             3.162,39  

                     45                       3.162,39  29/04/15             3.162,39  

                     46                       3.162,39  29/05/15             3.162,39  

                     47                       3.162,39  29/06/15             3.162,39  

                     48                       3.162,39  29/07/15             3.162,39  

 

 

 
 
Resposta: De acordo com o já explicado no item II, observado o documento de fls. 30/32 e 127/129, podemos extrair :                                              

Sobre os encargos moratórios, temos: 2% de multa e comissão de permanência 12% 

 

 
Resposta: Não adentrando em mérito de juízo, se considerar os juros de permanência a 12% ao ano e multa de 2%, 

temos; o valor total de R$ 162.546,85 em atraso até 29/02/2016 

Planilha de apuração das parcelas pelo contrato  

 Parcela   Parcelas   Parcelas  

 Data  

pagamento   Parcelas    em aberto   permanência  Juros  total  

     Vencimento     pagas     TX   Valor     até 29/02/2016  

             1        3.162,39  29/08/11 30/08/11        3.162,39            

             2        3.162,39  29/09/11 25/10/11        3.162,39            

             3        3.162,39  29/10/11 30/11/11        3.162,39            

             4        3.162,39  29/11/11 22/12/11        3.162,39            

             5        3.162,39  29/12/11 14/02/12        3.162,39            

             6        3.162,39  29/01/12 22/03/12        3.162,39            

             7        3.162,39  29/02/12 04/05/12        3.162,39            

             8        3.162,39  29/03/12 21/06/12        3.162,39            

             9        3.162,39  29/04/12           3.162,39    46,00      1.454,70         63,25              4.680,34  

           10        3.162,39  29/05/12           3.162,39    45,00      1.423,08         63,25              4.648,71  

           11        3.162,39  29/06/12           3.162,39    44,00      1.391,45         63,25              4.617,09  

           12        3.162,39  29/07/12           3.162,39    43,00      1.359,83         63,25              4.585,47  

           13        3.162,39  29/08/12           3.162,39    42,00      1.328,20         63,25              4.553,84  
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           14        3.162,39  29/09/12           3.162,39    41,00      1.296,58         63,25              4.522,22  

           15        3.162,39  29/10/12           3.162,39    40,00      1.264,96         63,25              4.490,59  

           16        3.162,39  29/11/12           3.162,39    39,00      1.233,33         63,25              4.458,97  

           17        3.162,39  29/12/12           3.162,39    38,00      1.201,71         63,25              4.427,35  

           18        3.162,39  29/01/13           3.162,39    37,00      1.170,08         63,25              4.395,72  

           19        3.162,39  28/02/13           3.162,39    36,00      1.138,46         63,25              4.364,10  

           20        3.162,39  29/03/13           3.162,39    35,00      1.106,84         63,25              4.332,47  

           21        3.162,39  29/04/13           3.162,39    34,00      1.075,21         63,25              4.300,85  

           22        3.162,39  29/05/13           3.162,39    33,00      1.043,59         63,25              4.269,23  

           23        3.162,39  29/06/13           3.162,39    32,00      1.011,96         63,25              4.237,60  

           24        3.162,39  29/07/13           3.162,39    31,00         980,34         63,25              4.205,98  

           25        3.162,39  29/08/13           3.162,39    30,00         948,72         63,25              4.174,35  

           26        3.162,39  29/09/13           3.162,39    29,00         917,09         63,25              4.142,73  

           27        3.162,39  29/10/13           3.162,39    28,00         885,47         63,25              4.111,11  

           28        3.162,39  29/11/13           3.162,39    27,00         853,85         63,25              4.079,48  

           29        3.162,39  29/12/13           3.162,39    26,00         822,22         63,25              4.047,86  

           30        3.162,39  29/01/14           3.162,39    25,00         790,60         63,25              4.016,24  

           31        3.162,39  28/02/14           3.162,39    24,00         758,97         63,25              3.984,61  

           32        3.162,39  29/03/14           3.162,39    23,00         727,35         63,25              3.952,99  

           33        3.162,39  29/04/14           3.162,39    22,00         695,73         63,25              3.921,36  

           34        3.162,39  29/05/14           3.162,39    21,00         664,10         63,25              3.889,74  

           35        3.162,39  29/06/14           3.162,39    20,00         632,48         63,25              3.858,12  

           36        3.162,39  29/07/14           3.162,39    19,00         600,85         63,25              3.826,49  

           37        3.162,39  29/08/14           3.162,39    18,00         569,23         63,25              3.794,87  

           38        3.162,39  29/09/14           3.162,39    17,00         537,61         63,25              3.763,24  

           39        3.162,39  29/10/14           3.162,39    16,00         505,98         63,25              3.731,62  

           40        3.162,39  29/11/14           3.162,39    15,00         474,36         63,25              3.700,00  

           41        3.162,39  29/12/14           3.162,39    14,00         442,73         63,25              3.668,37  

           42        3.162,39  29/01/15           3.162,39    13,00         411,11         63,25              3.636,75  

           43        3.162,39  28/02/15           3.162,39    12,00         379,49         63,25              3.605,12  

           44        3.162,39  29/03/15           3.162,39    11,00         347,86         63,25              3.573,50  

           45        3.162,39  29/04/15           3.162,39    10,00         316,24         63,25              3.541,88  

           46        3.162,39  29/05/15           3.162,39      9,00         284,62         63,25              3.510,25  

           47        3.162,39  29/06/15           3.162,39      8,00         252,99         63,25              3.478,63  

           48        3.162,39  29/07/15           3.162,39      7,00         221,37         63,25              3.447,01  

 Total    151.794,72    1.991.986,00         25.299,12    126.495,60      33.521,33    2.529,91          162.546,85  

 

 

 
 
Resposta: Pedimos por gentileza, reportar ao quesito anterior desta serie 

 

 

 
 
Resposta: Não adentrando em matéria de juízo, não encontramos a cobrança de correção monetária nos contratos  de 

fls. 30/32 e 127/129 
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Resposta: Por gentileza, reportar ao item II do laudo e Ainda, este tipo de financiado trabalha com 

a tabela modelo Price, onde de forma sintetizada explicamos,   

 

Valor a Financiar: Valor do bem a vista, ou em caso de empréstimos valor que foi solicitado.  

 

Número de prestações: é o numero de meses em que você pagara seu bem ou dívida, é dado normalmente em 

meses. 

 

Taxa de Juros - custo do valor financiado 

 

Prestação - soma dos juros devidos mensalmente e da amortização de parte do saldo devedor 

 

 

 

 

 
 
 Resposta: Prejudicado, Respeitosamente, entendemos que o argüido, foge do objeto desta pericia e ainda. 

 

 

 

II B - QUESITOS OFERECIDOS PELA AUTOR 

 

 

 
 
Resposta: De acordo com o já explicado no item II, observado o documento de fls. 30/32 e fls 127/129, referente a 

alienação fiduciária nº  830007435, podemos extrair :                                              

 

Bem financiado: Mercedes – ELS – 1935 – 4x2  ano 1996 – Branca 

Valor do Bem       R$ 105.000,00 

Valor de entrada      R$ 30.000,00 

Valor Financiado      R$ 75.000,00 

Outras taxas IOF       R$ 2.445,65 

  Cadastro     R$ 554,00 
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  Registro do contrato    R$ 58,37 

  Tarifa avaliação do bem   R$ 498,00 

Valor total do credito      R$ 78.556,02 

Total de Parcelas      48 

Valor da parcela   ‘    R$ 3.162,39 

Vencimento 1º Parcela     29/08/2011 

Vencimento da ultima parcela    29/07/2015 

 

Sobre as taxas no referido documento, é possível verificar também: 

Juros mensais 3,09%  Juros anuais 44,08%  Juros efetivos ano 49,32% 

 

Sobre os encargos moratórios, temos: 2% de multa e comissão de permanecia 12% 

 

 

 
 
Resposta: Pedimos por gentileza, reportar ao quesito anterior desta serie 

 

 
 

 
Resposta: De acordo com a planilha juntada pela Re. Fls.130, foram pagas 08 parcelas das 48 avençadas, o que soma:, 

R$ 25.299,12 

 

Parcela   Parcelas   Parcelas   Data pagamento   Parcelas   

     Vencimento     pagas  

                       1                       3.162,39  29/08/11 30/08/11             3.162,39  

                       2                       3.162,39  29/09/11 25/10/11             3.162,39  

                       3                       3.162,39  29/10/11 30/11/11             3.162,39  

                       4                       3.162,39  29/11/11 22/12/11             3.162,39  

                       5                       3.162,39  29/12/11 14/02/12             3.162,39  

                       6                       3.162,39  29/01/12 22/03/12             3.162,39  

                       7                       3.162,39  29/02/12 04/05/12             3.162,39  

                       8                       3.162,39  29/03/12 21/06/12             3.162,39  

 

 

 
 

Resposta: Sobre as taxas no referido documento, é possível verificar também: 

Juros mensais 3,09%  Juros anuais 44,08%  Juros efetivos ano 49,32% 
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Resposta: Por gentileza, reportar ao item II do laudo e Ainda, este tipo de financiado trabalha com 

a tabela modelo Price, onde de forma sintetizada explicamos;   

 

Valor a Financiar: Valor do bem a vista, ou em caso de empréstimo valor que foi solicitado.  

 

Número de prestações: é o numero de meses em que você pagara seu bem ou dívida, é dado normalmente em 

meses. 

 

Taxa de Juros - custo do valor financiado  

 

Prestação - soma dos juros devidos mensalmente e da amortização de parte do saldo devedor 

 

 

 
 

Resposta: Sobre os encargos moratórios, temos: 2% de multa e comissão de permanência 12% 

 

 

 

 
 

 

Resposta: Como explicado na resposta ao quesito 5 desta seria, não Adentrando em matéria de 

juízo, A tabela Price usa o regime de juros compostos para calcular o valor das parcelas de um 

empréstimo e, dessa parcela, há uma proporção relativa ao pagamento de juros e amortização do 

valor emprestado. 

 

bem como outras fórmulas equivalentes abaixo: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Juro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amortiza%C3%A7%C3%A3o
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ou 

 

, onde: 

  Valor da parcela (do inglês payment) 

  Valor Presente (do inglês Present Value) 

  Taxa de juros (do inglês Interest Rate) 

  Número de períodos 

 

 

E ainda, Atendendo o solicitado, utilizado o juros simples no financiando em pauta, mantendo o 

mesmo percentual 3,09% mês, temos o total final financiado no importe de R$ 138.026,35 

 
Parcela   Valor   Parcelas   Parcelas   Juros simples   Valor  

   Financiado     Vencimento   taxa   valor   Prestação  

             1           78.556,02           1.636,58  29/08/11                 3,09                50,57           1.687,15  

             2             1.636,58  29/09/11                 6,18              101,14           1.737,72  

             3             1.636,58  29/10/11                 9,27              151,71           1.788,30  

             4             1.636,58  29/11/11               12,36              202,28           1.838,87  

             5             1.636,58  29/12/11               15,45              252,85           1.889,44  

             6             1.636,58  29/01/12               18,54              303,42           1.940,01  

             7             1.636,58  29/02/12               21,63              353,99           1.990,58  

             8             1.636,58  29/03/12               24,72              404,56           2.041,15  

             9             1.636,58  29/04/12               27,81              455,13           2.091,72  

           10             1.636,58  29/05/12               30,90              505,70           2.142,29  

           11             1.636,58  29/06/12               33,99              556,27           2.192,86  

           12             1.636,58  29/07/12               37,08              606,85           2.243,43  

           13             1.636,58  29/08/12               40,17              657,42           2.294,00  

           14             1.636,58  29/09/12               43,26              707,99           2.344,57  

           15             1.636,58  29/10/12               46,35              758,56           2.395,14  

           16             1.636,58  29/11/12               49,44              809,13           2.445,71  

           17             1.636,58  29/12/12               52,53              859,70           2.496,28  

           18             1.636,58  29/01/13               55,62              910,27           2.546,85  

           19             1.636,58  28/02/13               58,71              960,84           2.597,42  

           20             1.636,58  29/03/13               61,80           1.011,41           2.647,99  

           21             1.636,58  29/04/13               64,89           1.061,98           2.698,56  

           22             1.636,58  29/05/13               67,98           1.112,55           2.749,13  

           23             1.636,58  29/06/13               71,07           1.163,12           2.799,70  

           24             1.636,58  29/07/13               74,16           1.213,69           2.850,27  

           25             1.636,58  29/08/13               77,25           1.264,26           2.900,84  

           26             1.636,58  29/09/13               80,34           1.314,83           2.951,42  

           27             1.636,58  29/10/13               83,43           1.365,40           3.001,99  

           28             1.636,58  29/11/13               86,52           1.415,97           3.052,56  

           29             1.636,58  29/12/13               89,61           1.466,54           3.103,13  

           30             1.636,58  29/01/14               92,70           1.517,11           3.153,70  

           31             1.636,58  28/02/14               95,79           1.567,68           3.204,27  

           32             1.636,58  29/03/14               98,88           1.618,25           3.254,84  

           33             1.636,58  29/04/14             101,97           1.668,82           3.305,41  

           34             1.636,58  29/05/14             105,06           1.719,39           3.355,98  

           35             1.636,58  29/06/14             108,15           1.769,97           3.406,55  

           36             1.636,58  29/07/14             111,24           1.820,54           3.457,12  

           37             1.636,58  29/08/14             114,33           1.871,11           3.507,69  

           38             1.636,58  29/09/14             117,42           1.921,68           3.558,26  
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           39             1.636,58  29/10/14             120,51           1.972,25           3.608,83  

           40             1.636,58  29/11/14             123,60           2.022,82           3.659,40  

           41             1.636,58  29/12/14             126,69           2.073,39           3.709,97  

           42             1.636,58  29/01/15             129,78           2.123,96           3.760,54  

           43             1.636,58  28/02/15             132,87           2.174,53           3.811,11  

           44             1.636,58  29/03/15             135,96           2.225,10           3.861,68  

           45             1.636,58  29/04/15             139,05           2.275,67           3.912,25  

           46             1.636,58  29/05/15             142,14           2.326,24           3.962,82  

           47             1.636,58  29/06/15             145,23           2.376,81           4.013,39  

           48             1.636,58  29/07/15             148,32           2.427,38           4.063,96  

 Total           78.556,02    1.991.986,00           3.633,84         59.470,83       138.026,85  

 

 
 

Resposta: Favor reporta ao quesito 7 desta serie 

 

 

 
 

Resposta: A taxa mensal foi de 3,09%¨ao Mês, conforme já explicado 

 

 
 

Resposta: Não encontramos o termo mencionado no quesito 

 

 
 

Resposta: Sobre os encargos moratórios, temos: 2% de multa e comissão de permanência 12% 

 

 
 

Resposta: Não adentrando em matéria de juízo, se na prestação já esta o juros remuneratório, se a 

ela for aplicar a correção pelo atraso, esta incidira sobre a totalidade da prestação ( principal + 

juros) 
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Resposta: Não adentrando em matéria de juízo, se considerarmos o valor financiados R$ 75.000,00 

apurado o critério do banco na formula da prestação, ou seja taxa de 3,09% ao Mês e outra com a 

formula pretendida pelo reclamante, ou seja, juros de 1% ao mês de formula simples, teríamos, 

Total final financiado pelo banco   R$ 144.855,84 

Total com taxa simples de 1% ao Mês R$ 93.375,00 

Diferença     R$ 51.480,84 

Planilha de apuração das comparativa   

 Parcela   Valor   Parcelas   Juros simples 1%   Valor   Parcelas    diferença  

   Financiado     taxa   valor   Prestação   pagas    

             1          75.000,00           1.562,50                  1,00                15,63                1.578,13         3.017,83             (1.439,71) 

             2             1.562,50                  2,00                31,25                1.593,75         3.017,83             (1.424,08) 

             3             1.562,50                  3,00                46,88                1.609,38         3.017,83             (1.408,46) 

             4             1.562,50                  4,00                62,50                1.625,00         3.017,83             (1.392,83) 

             5             1.562,50                  5,00                78,13                1.640,63         3.017,83             (1.377,21) 

             6             1.562,50                  6,00                93,75                1.656,25         3.017,83             (1.361,58) 

             7             1.562,50                  7,00              109,38                1.671,88         3.017,83             (1.345,96) 

             8             1.562,50                  8,00              125,00                1.687,50         3.017,83             (1.330,33) 

             9             1.562,50                  9,00              140,63                1.703,13         3.017,83             (1.314,71) 

           10             1.562,50                10,00              156,25                1.718,75         3.017,83             (1.299,08) 

           11             1.562,50                11,00              171,88                1.734,38         3.017,83             (1.283,46) 

           12             1.562,50                12,00              187,50                1.750,00         3.017,83             (1.267,83) 

           13             1.562,50                13,00              203,13                1.765,63         3.017,83             (1.252,21) 

           14             1.562,50                14,00              218,75                1.781,25         3.017,83             (1.236,58) 

           15             1.562,50                15,00              234,38                1.796,88         3.017,83             (1.220,96) 

           16             1.562,50                16,00              250,00                1.812,50         3.017,83             (1.205,33) 

           17             1.562,50                17,00              265,63                1.828,13         3.017,83             (1.189,71) 

           18             1.562,50                18,00              281,25                1.843,75         3.017,83             (1.174,08) 

           19             1.562,50                19,00              296,88                1.859,38         3.017,83             (1.158,46) 

           20             1.562,50                20,00              312,50                1.875,00         3.017,83             (1.142,83) 

           21             1.562,50                21,00              328,13                1.890,63         3.017,83             (1.127,21) 

           22             1.562,50                22,00              343,75                1.906,25         3.017,83             (1.111,58) 

           23             1.562,50                23,00              359,38                1.921,88         3.017,83             (1.095,96) 

           24             1.562,50                24,00              375,00                1.937,50         3.017,83             (1.080,33) 

           25             1.562,50                25,00              390,63                1.953,13         3.017,83             (1.064,71) 

           26             1.562,50                26,00              406,25                1.968,75         3.017,83             (1.049,08) 

           27             1.562,50                27,00              421,88                1.984,38         3.017,83             (1.033,46) 

           28             1.562,50                28,00              437,50                2.000,00         3.017,83             (1.017,83) 

           29             1.562,50                29,00              453,13                2.015,63         3.017,83             (1.002,21) 

           30             1.562,50                30,00              468,75                2.031,25         3.017,83                (986,58) 

           31             1.562,50                31,00              484,38                2.046,88         3.017,83                (970,96) 

           32             1.562,50                32,00              500,00                2.062,50         3.017,83                (955,33) 

           33             1.562,50                33,00              515,63                2.078,13         3.017,83                (939,71) 

           34             1.562,50                34,00              531,25                2.093,75         3.017,83                (924,08) 

           35             1.562,50                35,00              546,88                2.109,38         3.017,83                (908,46) 

           36             1.562,50                36,00              562,50                2.125,00         3.017,83                (892,83) 

           37             1.562,50                37,00              578,13                2.140,63         3.017,83                (877,21) 

           38             1.562,50                38,00              593,75                2.156,25         3.017,83                (861,58) 

           39             1.562,50                39,00              609,38                2.171,88         3.017,83                (845,96) 
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           40             1.562,50                40,00              625,00                2.187,50         3.017,83                (830,33) 

           41             1.562,50                41,00              640,63                2.203,13         3.017,83                (814,71) 

           42             1.562,50                42,00              656,25                2.218,75         3.017,83                (799,08) 

           43             1.562,50                43,00              671,88                2.234,38         3.017,83                (783,46) 

           44             1.562,50                44,00              687,50                2.250,00         3.017,83                (767,83) 

           45             1.562,50                45,00              703,13                2.265,63         3.017,83                (752,21) 

           46             1.562,50                46,00              718,75                2.281,25         3.017,83                (736,58) 

           47             1.562,50                47,00              734,38                2.296,88         3.017,83                (720,96) 

           48             1.562,50                48,00              750,00                2.312,50         3.017,83                (705,33) 

 Total           75.000,00           1.176,00         18.375,00              93.375,00     144.855,84           (51.480,84) 

 

 

 
 

 

 
Resposta: De acordo com o já explicado no item II, observado o documento de fls. 30/32 e fls 127/129, referente a 

alienação fiduciária nº  830007435, podemos extrair :                                              

Valor do Bem       R$ 105.000,00 

Valor de entrada      R$ 30.000,00 

Valor Financiado      R$ 75.000,00 

Outras taxas IOF       R$ 2.445,65 

  Cadastro     R$ 554,00 

  Registro do contrato    R$ 58,37 

  Tarifa avaliação do bem   R$ 498,00 

Valor total do credito      R$ 78.556,02 

 

 

 

 

 
 
Resposta: Não, encontramos tais taxas ou equivalentes                                              

 

Assim, esperando ter atendido o solicitado, estamos a disposição no que couber. 

 

 

Belo Horizonte, 24  de Fevereiro  de 2016. 

 

Msc.Alcir Rodrigues Ferreira 

Perito Oficial Contabil 
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Laudo Perícial Contábil 

 

 

 

I - Objetivo da Perícia 
 

Trata-se de ação trabalhista n° 0000-2005-031-03-00-9, em trâmite na 3ª Vara 

do Trabalho de Contagem - Minas Gerais, proposta em 18 de fevereiro  de 2005 por Reclamante 

Modelo  contra Empresa Modelo Ltda. 

Conforme despacho em 27 de julho de 2006 fls. 211, foi determinado Perícia 

Contábil tendo em vista a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes fls. 182/202 e 

fls.206/210 

 
 

II - Contactos e Diligências 
 

Em conformidade com o Art. 429 do CPC, o signatário poderia diligenciar 

junto a Reclamada, coletando informações e requisitando documentos, para assim formar o Juízo 

Pericial. 

Entretanto, neste momento não foi necessário posto que, a perícia se pauta em 

divergência de cálculos, estando os documentos essenciais para elaboração dos trabalhos juntados 

ao autos. 

 

 

III - Considerações Preliminares 
 

Realizando os estudo do processo, tendo como foco principal a sentença 

proferida pelo  excelso Juízo fls. 121/132, 172/178 e suas fundamentações, identificamos o 

seguinte; 

 

 Manutenção do desligamento por Justa causa 

 Apuração de horas extras de acordo com os controles de pontos juntados 
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 Apuração de 01 (uma) hora extra por intervalo não usufruído 

 Por fim, a decisão de f. 127 é clara quanto o deferimento de horas extras pela 

não concessão do intervalo tão somente " nas oportunidades em que não 

usufruída", o que significa dizer que quando o reclamante usufruiu de intervalo 

de uma hora ou mais, nada será apurado a esse título. Fls. 177 

 

 Horas extras refletindo em repouso semanais remunerado e demais reflexos, conforme 

determina o ordenamento jurídico trabalhista. 

 Reembolso de 04 (quatro) dias de suspensão. 

 Pagamento do 15 (quinze) dias no período de 21/01/05 a 04/02/05.  

 Compensação de R$ 1.000,00 (hum mil reais), relativo a franquia. 

 

IV - Metodologia aplicada 
 

Considerando que não houve apresentações de quesitos, a perícia preocupou-se 

em realizar os cálculos de acordo com o comando decisório, utilizando a seguinte metodologia; 

 Juros de Mora de 1% (um por cento), aplicados de forma simples desde 

proposta  da ação em 18/02/2005 até 10/08/2005. 

 Correção monetária pela Tabela Única de correção de débito 

disponibilizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3º Região 

 INSS apurado por regime de competência obedecendo os comandos da 

Ordem de Serviço Conjunta nº 66 (DOU 25/11/97). 

 IRRF apurando por regime de caixa de acordo com o artigo 56 do Decreto 

3000/1999 que regulamento o Imposto de Renda.  

 

V - Considerações Finais  
 
Assim, não adentrando em mérito de juízo, considerando os termos dispostos na r. sentença, 

verifica-se a quantia liquida de R$ 3.602,84 (Três mil, seiscentos e dois reais e oitenta e quatro   

centavos), devidas ao reclamante a titulo de diferenças de horas  extras e seus reflexos legais em 

férias, 13º salário e demais verbas já especificadas anteriormente, e ainda tendo  o valor a ser 

depositado em conta do fundo de garantia no importe de R$ 456,89 (quatrocentos e cinquenta e 

seis reais e oitenta e nove centavos), tudo conforme sentença proferida fls. 121/132, 172/17 e suas 

fundamentações,  
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Resumos de Cálculos – Provimento 04/00  

Verbas R$ 

Total Liquido devido ao reclamante 3.602,84 

FGTS  a ser depositado em conta vinculada 456,89 

INSS Reclamante (já deduzido) 734,11 

INSS Reclamado   1.348,31 

IRRF 865,78 

Honorários Advocatícios - 

Honorários Periciais - 

Custas Processuais  

Outros Valores a serem executados - 

Despesa com imprensa oficial - 

Total Geral da execução até 10/08/2006 7.007,93 

 

 

 

 

Estando o Perito deste já a disposição em tempo em hora para prestar quaisquer 

esclarecimentos ou efetuar quaisquer recalculos solicitados pelas partes ou pelo MM. Magistrado. 

 

Este trabalho é o produto de estudos, análises, cálculos e pesquisas elaboradas,  

contendo 03 (três) folhas impressas por processo computadorizado, inclusive esta, e  05 (cinco)  

anexos em planilha de excell. 

 

 

 

Contagem, 10 de agosto de 2006. 

 

 

_________________________________ 

Alcir Rodrigues Ferreira 

Perito Judicial Contábil 

CRC/MG  77.690/MG 
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Esclarecimento do Laudo Perícial Contábil 

 
Ação trabalhista n° 00000-2005-031-03-00-9 

 3ª Vara do Trabalho de Contagem - Minas Gerais 

Reclamante:  Modelo 

Reclamada: EmpresaModelo Ltda. 

 

Atendendo o  despacho fls. 237, este Perito vem mui respeitosamente prestar 

seus esclarecimentos, conforme solicitação das partes as fls. 235/236 e fls. 238/239 

 

 Esclarecimento da Reclamada fls. 235/236. 

Consoante a apuração das horas extras, a metodologia solicitada pela 

reclamada, mesmo que acarrete apenas pequenas diferenças, são sensatas, assim ajustamos os 

cálculos neste sentido. 

 

No que concerne as horas extras pelo intervalo não usufruído, permita-me com 

todo respeito, discordar da solicitação da Reclamada, uma vez que, smj, foi arbitrado 01 (uma) hora, 

quanto não houve o gozo integral do descanso, como fora apurado  no anexo I. 

 

 Esclarecimento do reclamante fls. 238/239. 

Referente a correção dos valores, estamos evoluindo até 08 de setembro de 

2006, data da entrega deste esclarecimento. 

No que tange a apuração das horas extras, estão em consonância com os 

controles de ponto acostados aos autos, sendo a sua apuração necessária principalmente no que 

tange apuração do intervalos para refeições. 

 
Assim feitas os devidos ajustes, verifica-se a quantia liquida de R$3.668,07 

(Três mil, seiscentos seiscentos e sessenta e oito reais e sete centavos), devidas ao reclamante a 

titulo de diferenças de horas extras e seus reflexos legais em férias, 13º salário e demais verbas já 

especificadas anteriormente, e ainda tendo  o valor a ser depositado em conta do fundo de garantia 

no importe de R$ 441,41 (quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), tudo 

conforme sentença proferida fls. 121/132, 172/17 e suas fundamentações,  conforme demonstramos, 
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Resumos de Cálculos – Provimento 04/00  

Verbas R$ 

Total Liquido devido ao reclamante 3.668,07 

FGTS  a ser depositado em conta vinculada 441,41 

INSS Reclamante (já deduzido) 710,67 

INSS Reclamado   1.292,40 

IRRF 818,99 

Honorários Advocatícios - 

Honorários Periciais - 

Custas Processuais  

Outros Valores a serem executados - 

Despesa com imprensa oficial - 

Total Geral da execução até 08/09/2006 6.951,37 

 

 

 

Valores apresentados em 30/06/2006 e corrigidos até 08/09/2006; 

Reclamada (fls 202) 

Valor devido ao reclamante acrescido do FGTS     R$ 3.304,35 

Diferença entre o valor encontrado pela perícia    R$    805,43 

Valor Total da execução       R$ 6.314,12 

Diferença entre o valor encontrado pela perícia    R$    617,40 

 

 

Reclamante (fls 207) 

Valor devido ao reclamante acrescido do FGTS     R$ 5.113,22 

Diferença entre o valor encontrado pela perícia    R$ 1.003,76 

Valor Total da execução       R$ 8.892,41 

Diferença entre o valor encontrado pela perícia    R$ 1.960,88 

 

 

                                 E por fim, atendendo a solicitação da reclamada, os calculos que mais se 

distanciaram da Perícia foram os valores apresentados pelo reclamante. 

 

Estando o Perito deste já a disposição em tempo em hora para prestar quaisquer 

esclarecimentos ou efetuar quaisquer recalculos solicitados pelas partes ou pelo MM. Magistrado. 

 

 

Contagem, 08 de setembro de 2006. 

 

_________________________________ 

Alcir Rodrigues Ferreira 

Perito Judicial Contábil 

CRC/MG  77.690/MG 
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Anexo I    

               

Planilha de espelho de ponto 

Reclamante: Modelo       

Reclamado: Modelo Ltda             set/03   

Data Dia  Jornada  Jornada Horas extras  

  Semana início saída início saída inicio saída início saída dia semana limite semana intervalo 

1/9/2003 seg 15:10 18:15 18:20 20:10 20:20 21:56 22:10 00:12 8:33       1:00 

2/9/2003 ter 15:10 18:10 18:20 20:05 20:20 00:05     8:30       1:00 

3/9/2003 qua 15:10 18:10 18:20 20:10 20:20 00:04     8:34       1:00 

4/9/2003 qui 15:10 20:10 20:20 21:50 22:10 00:12     8:32       1:00 

5/9/2003 sex 15:10 00:10             9:00       1:00 

6/9/2003 sáb                   43:09 33:20 9:49   

7/9/2003 dom                           

8/9/2003 seg 15:10 16:10 16:20 20:00 20:20 00:00     8:20       1:00 

9/9/2003 ter 15:10 18:10 18:20 20:00 20:20 00:05     8:25       1:00 

####### qua 15:10 19:50 20:20 00:00         8:20       1:00 

####### qui 15:10 19:50 20:20 00:02         8:22       1:00 

####### sex 15:10 00:06             8:56       1:00 

####### sáb 12:30 19:45             7:15 49:38 40:00 9:38 1:00 

####### dom                           

####### seg                           

####### ter 15:10 20:15 20:20 21:50 22:10 23:55     8:20       1:00 

####### qua 15:10 20:10 20:20 21:50 22:10 00:02     8:22       1:00 

####### qui 15:10 19:55 20:20 24:10         8:35       1:00 

####### sex 15:10 18:15 18:20 20:10 20:20 00:13     8:48       1:00 

####### sáb 12:30 14:01 14:30 19:40         6:41 40:46 40:00 0:46 1:00 

####### dom 14:40 22:20             7:40       1:00 

####### seg 10:21 19:25             9:04       1:00 

####### ter                           

####### qua 15:10 18:13 18:20 20:15 20:20 21:55 22:10 00:05 8:28       1:00 

####### qui 15:10 20:13 20:20 22:00 22:10 00:03     8:36       1:00 

####### sex 15:10 18:00 18:20 00:05         8:35       1:00 

####### sáb 12:30 19:48             7:18 49:41 40:00 9:41 1:00 

####### dom 14:40 16:10 16:30 18:10 18:20 22:20     7:10       1:00 

####### seg 15:10 20:05 20:20 21:55 22:10 00:05     8:25 15:35 13:20 2:15 1:00 

####### folga                           

                              

Total Horas Extras 198:49 198:49 166:40 32:09 24:00 

Horas Centencimais    198,82      198,82     166,66      32,15      24,00  
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Reclamante: Modelo       

Reclamado: Modelo Ltda             out/03   

Data Dia  Jornada  Jornada Horas extras  

  Semana início saída início saída inicio saída início saída dia semana limite semana intervalo 

####### folga                           

####### qui 15:10 20:10 20:20 21:50 22:10 24:05     8:25       1:00 

####### sex 15:10 18:14 18:20 20:13 20:20 21:58 22:10 00:05 8:30       1:00 

####### sáb 12:30 17:50 18:20 20:55         7:55 24:50 26:40 0:00 1:00 

####### dom 14:40 16:15 16:30 19:55 20:10 22:05     6:55       1:00 

####### seg 15:10 20:10 20:20 21:50 22:10 00:00     8:20       1:00 

####### ter 15:10 20:05 20:20 21:55 22:10 24:00     8:20       1:00 

####### folga                           

####### folga                           

####### sex 15:10 20:05 20:20 21:55 22:10 00:00     8:20       1:00 

####### sáb 12:30 19:50             7:20 39:15 40:00 0:00 1:00 

####### dom 14:40 16:15 16:30 18:00 18:15 22:00     6:50       1:00 

####### seg 15:10 19:50 20:20 23:47         8:07       1:00 

####### ter 15:10 20:05 20:20 21:55 22:10 23:46     8:06       1:00 

####### qua 15:10 21:50 22:10 23:54         8:24       1:00 

####### qui 16:45 00:41             7:56       1:00 

####### folga                           

####### sáb 13:50 22:47             8:57 48:20 40:00 8:20 1:00 

####### dom 14:40 16:15 16:30 19:55 20:10 22:20     7:10       1:00 

####### seg 15:10 19:50 20:20 24:15         8:35       1:00 

####### ter 15:10 19:50 20:20 00:05         8:25       1:00 

####### qua 15:10 20:05 20:20 21:55 22:10 00:05     8:25       1:00 

####### qui 15:10 20:05 20:20 21:55 22:10 24:00     8:20       1:00 

####### folga                           

####### folga                   40:55 40:00 0:55   

####### dom 14:40 17:50 18:20 22:07         6:57       1:00 

####### seg 15:10 18:05 18:20 20:05 20:20 24:05     8:25       1:00 

####### ter 15:10 19:50 20:20 00:00         8:20       1:00 

####### qua 15:10 19:20 20:20 23:57         7:47         

####### qui 15:10 18:10 18:20 21:50 22:10 23:55     8:15       1:00 

####### sex 15:10 23:50             8:40 48:24 40:00 8:24 1:00 

Total Horas Extras 201:44 201:44 186:40 17:39 24:00 

Horas Centencimais    201,73      201,73     180,00      17,65      24,00  
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Anexo II  

              

 Planilha apuração  horas extras e seus respectivos reflexos em repouso  

 A - Horas extras  

Período Salario Horas extras  Valor  Dierença RSR Total Indice  Total  

  mês Hora  semana   intervalo   Valor   pago   HE   uteis   não    Valor   Diferença  Correção  Corrigidos  

set/03     849,20           4,25        32,15        24,00           357,62           159,23           198,39  26 4               55,02        357,62    1,070091585          382,69  

out/03     849,20           4,25        17,65        24,00           265,27             95,54           169,73  27 4               39,30        209,03    1,066503866          222,93  

nov/03     849,20           4,25        25,40        20,00           289,15             76,43           212,72  25 6               69,40        282,12    1,063088164          299,92  

dez/03     849,20           4,25        28,35        24,00           333,42             12,74           320,68  26 5               64,12        384,80    1,061203466          408,35  

jan/04     849,20           4,25        24,02          6,00           191,20           152,86             38,34  26 5               36,77          75,11    1,059192061            79,55  

fev/04     849,20           4,25        13,62        22,00           226,86             19,11           207,75  24 5               47,26        255,02    1,057838028          269,77  

mar/04     849,20           4,25        20,52        23,00           277,18             57,32           219,86  27 4               41,06        260,92    1,057353760          275,89  

abr/04     922,40           4,61        46,05        24,00           484,61           166,03           318,58  24 6             121,15        439,73    1,055477122          464,12  

mai/04     922,40           4,61        42,07        24,00           457,07           193,70           263,37  25 6             109,70        373,07    1,054555440          393,42  

jun/04     922,40           4,61        34,16        23,00           395,43           145,28           250,15  25 5               79,09        329,24    1,052927614          346,67  

jul/04     922,40           4,61        19,85        18,00           261,85           152,20           109,65  27 4               38,79        148,44    1,051076668          156,02  

ago/04     922,40           4,61        38,93          7,00           317,74           138,36           179,38  26 5               61,10        240,49    1,049028964          252,28  

set/04     922,40           4,61        40,35          5,00           313,73           269,80             43,93  25 5               62,75        106,68    1,046929869          111,68  

out/04     922,40           4,61        12,20          5,00           118,99             62,26             56,73  24 6               29,75          86,48    1,045123895            90,38  

nov/04     922,40           4,61              -            3,00             20,75                   -               20,75  24 6                 5,19          25,94    1,043967179            27,08  

dez/04     922,40           4,61        41,13          6,00           326,05           249,05             77,00  26 5               62,70        139,70    1,042772163          145,67  

jan/05     922,40           4,61          9,68        13,00           156,90             156,90  25 6               37,66        194,56    1,040275501          202,39  

fev/05     922,40           4,61              -                -                     -                       -    24 4                     -                  -      1,038323453                  -    

Total                -        446,13      271,00                   -          1.949,91        2.843,91                  960,80     3.908,92         4.128,80  

              

              

              

*** O Repouso Semanal Remunerado foi apurado sobre o total das horas extras, conforme comando decisório *** 
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 Anexo III  

              

 Planilha apuração  de reflexos em férias e 13º salário  

  

Período Salario Horas extras  RSR Reflexo Valor Total Indice  Total  

  mês Hora  semana   intervalo   média    s/ HE   Férias    adc 1/3   13º sal   Pago   Diferença  Correção  Corrigidos  

set/03     849,20          4,25        32,15        24,00                  1,070091585                  -    

out/03     849,20          4,25        17,65        24,00                  1,066503866                  -    

nov/03     849,20          4,25        25,40        20,00                  1,063088164                  -    

dez/03     849,20          4,25        28,35        24,00                48,89                  9,40                  123,75               (13,80)          109,95    1,061203466          116,68  

jan/04     849,20          4,25        24,02          6,00                  1,059192061                  -    

fev/04     849,20          4,25        13,62        22,00                  1,057838028                  -    

mar/04     849,20          4,25        20,52        23,00                  1,057353760                  -    

abr/04     922,40          4,61        46,05        24,00                  1,055477122                  -    

mai/04     922,40          4,61        42,07        24,00                  1,054555440                  -    

jun/04     922,40          4,61        34,16        23,00                  1,052927614                  -    

jul/04     922,40          4,61        19,85        18,00                  1,051076668                  -    

ago/04     922,40          4,61        38,93          7,00                  1,049028964                  -    

set/04     922,40          4,61        40,35          5,00                  1,046929869                  -    

out/04     922,40          4,61        12,20          5,00                  1,045123895                  -    

nov/04     922,40          4,61              -            3,00                48,48                12,12        279,49          93,16                 (78,79)          293,87    1,043967179          306,79  

dez/04     922,40          4,61        41,13          6,00                41,58                  8,00                  342,93               (57,36)          285,57    1,042772163          297,78  

jan/05     922,40          4,61          9,68        13,00                  1,040275501                  -    

fev/05     922,40          4,61              -                -                        -                  1,038323453                  -    

Total              -        446,13      271,00              138,94                29,52        279,49          93,16              466,67             (149,95)          689,38            721,24  

              

              

              

*** O Repouso Semanal Remunerado esta sendo apurado e já acrescido nos valores devidos, conforme comando decisório *** 
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Anexo IV  

            

 Planilha apuração  de INSS e Fundo de Garantia a ser depositado  

  

Período Remuneraçao INSS  Indice   INSS apurado   FGTS  

  Paga Diferença Total  Aliquota   Apurado   Recolhido   diferença     Rcte   Recdo  8% 

set/03     1.008,43         357,62           1.366,05  11%       150,27        110,92                39,35    1,070091585             42,10           106,39            30,61  

out/03        973,05         209,03           1.182,08  11%       130,03        107,03                23,00    1,066503866             24,53             61,97            17,83  

nov/03        953,94         282,12           1.236,06  11%       135,97        104,93                31,04    1,063088164             32,99             83,38            23,99  

dez/03        918,55         384,80           1.303,35  11%       143,37          82,66                60,71    1,061203466             64,42           113,52            32,67  

13º Sal        283,07         109,95              393,02  7,65%         30,07          21,65                  8,41    1,061203466               8,93             32,44              9,33  

jan/04     1.002,06           75,11           1.077,17  9%         96,94          90,18                  6,76    1,059192061               7,17             22,12              6,36  

fev/04        868,61         255,02           1.123,63  9%       101,13          78,14                22,99    1,057838028             24,32             75,00            21,58  

mar/04        906,52         260,92           1.167,44  9%       105,07          81,58                23,49    1,057353760             24,84             76,70            22,07  

abr/04     1.311,27         439,73           1.751,00  11%       192,61        103,49                89,12    1,055477122             94,06           129,03            37,13  

mai/04     1.146,85         373,07           1.519,92  11%       167,19        103,21                63,98    1,054555440             67,47           109,37            31,47  

jun/04     1.098,43         329,24           1.427,67  11%       157,04          98,85                58,19    1,052927614             61,27             96,37            27,73  

jul/04     1.074,60         148,44           1.223,04  9%       110,07          96,71                13,36    1,051076668             14,05             43,37            12,48  

ago/04     1.060,76         240,49           1.301,25  11%       143,14          95,46                47,68    1,049028964             50,01             70,13            20,18  

set/04     1.192,20         106,68           1.298,88  11%       142,88        107,29                35,59    1,046929869             37,26             31,05              8,93  

out/04        984,66           86,48           1.071,14  9%         96,40          88,61                  7,79    1,045123895               8,14             25,13              7,23  

nov/04     1.047,95         319,81           1.367,76  11%       150,45          94,31                56,14    1,043967179             58,61             92,82            26,71  

dez/04     1.171,45         139,70           1.311,15  11%       144,23        105,43                38,80    1,042772163             40,46             40,50            11,65  

13º Sal        922,40         285,57           1.207,97  11%       132,88          88,17                44,71    1,042772163             46,62             82,78            23,82  

jan/05        614,93         194,56              809,49  9%         72,85          47,04                25,81    1,040275501             26,85             56,27            16,19  

fev/05        461,20                 -                461,20  7,65%         35,28          35,28                  0,00    1,038323453               0,00                   -                    -    

Total   19.000,93      4.598,30         23.599,23       2.437,86     1.740,94              696,92             734,11        1.348,31          388,08  
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Anexo V 

     

     

B -Resumo Geral de verbas apuradas 

Verba deferidas  Valor  

Horas extras e seus reflexos em RSR  - Anexo II Indice                      4.128,80  

reflexos em 13º salario e Férias + 1/3 - Anexo III                           721,24  

04 dias de suspensão em janeiro 122,99 1,040275501                         127,94  

11 dias de atestado em janeiro 338,21 1,040275501                         351,83  

04 dias de atestado em fevereiro 122,99 1,038323453                         127,70  

Valor a ser deduzido pela franquia            (1.000,00) 1,038323453                     (1.038,32) 

Total Bruto                             4.419,20  

Juros mora (18/02/05 a 10/07/06)     17,73% 

Valor juros de mora                               783,52  

Total Bruto corrigido                            5.202,73  

INSS empregado                              (734,11) 

IRRF                        (865,78) 

Total Liquido Devido ao reclamante em 10/08/2006                        3.602,84  

     

     

     

     

Apuração do Imposto de renda 

Total da Remuneração                            4.850,05  

Indice correção       17,73% 

Remuneração Corrigida                            5.709,96  

INSS                              (734,11) 

Base para Imposto                            4.975,86  

Aliquota       27,50% 

Imposto de Renda Apurada                          1.368,36  

Parcela da deduzir                               502,58  

Imposto de renda a Recolher                             865,78  

          

          

FGTS a ser depositado 

FGTS apurado                               388,08  

Juros de mora 17,73%                               68,81  

Total do Fundo de Garantia a ser depositado                           456,89  

          

     

Resumos de Cálculos - Provimento 04/00 

Verbas R$ 

Total Liquido devido ao reclamante                          3.602,84  

FGTS  a ser depositado em conta vinculada                           456,89  

INSS Reclamante (já deduzido)                             734,11  

INSS Reclamado                             1.348,31  

IRRF (já retido do empregado)                             865,78  

Honorários Advocatícios                                     -    

Honorários Periciais                                       -    

Custas Processuais                                       -    

Outros Valores a serem executados                                     -    

Despesa com imprensa oficial                                     -    

Total Geral da execução até 10/08/2006                        7.007,93  

     

     

 Contagem, 10 de agosto de 2006  

     

     

 Alcir Rodrigues Ferreira  

 Perito Judicial Contábil  

 CRC-MG - 77.690  
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Provimento nº 04 , de 15 de dezembro de 2000 

 

Disciplina o procedimento a ser adotado na elaboração dos cálculos judiciais em primeira 

instância. 

 

Os Juízes Corregedor e Vice-Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

considerando que o Provimento 03/91 limita as atribuições dos setores de liquidação judicial 

deste Tribunal, atribuindo às partes a obrigação de apresentar cálculos de liquidação, exceto em 

relação aos órgãos públicos, conforme Provimento 01/93;  

considerando os variados incidentes processuais decorrentes da omissão de dados 

indispensáveis na elaboração desses cálculos; 

considerando a competência da Justiça do Trabalho para executar parcelas de contribuição 

previdenciária; 

considerando a necessidade de padronização na elaboração dos cálculos judiciais; RESOLVEM 

baixar o seguinte PROVIMENTO, com observância obrigatória nas Varas do Trabalho da Terceira 

Região:  

 

Art. 1º Os cálculos de liquidação elaborados pelas partes, pelo perito ou pelo calculista do juízo 

deverão ser apresentados sempre com MEMÓRIA e com RESUMO. 

 

§ 1º Da MEMÓRIA dos cálculos deverá constar: 

I - A totalização de todas as parcelas decorrentes da sentença ou do acordo, em valores 

originários; 

II - A atualização das parcelas do item I, com individualização dos índices de Correção 

Monetária, segundo a tabela própria; 

III - A apuração dos juros de mora, indicando-se, de forma destacada, o seu percentual, o 

período da sua apuração e o seu valor final; 

IV - A dedução das contribuições previdenciárias relativas à cota do empregado; 

V - A cota previdenciária relativa ao empregador-reclamado; 

VI - A dedução do imposto de renda, ainda que em caráter estimativo, indicando-se, de forma 

clara, a base de cálculo do tributo; 

VII - O valor do FGTS atualizado; 

VIII - O valor de cada uma das despesas processuais, devidamente atualizado (custas 

processuais, honorários advocatícios, honorários periciais, despesas com imprensa oficial, multas e 

outras), com indicação dos índices aplicados. 

 

§ 2º O RESUMO dos cálculos fará somar todos os valores a serem executados e deverá ser 

apresentado conforme o ANEXO 01. 
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I - O resumo deverá conter, destacadamente, as seguintes parcelas: 

a) o total líquido devido ao reclamante; 

b) o valor do FGTS a ser recolhido em conta vinculada; 

c) o valor da cota previdenciária do reclamante (já deduzida na memória, a ser recolhida ao 

INSS); 

d) o valor do imposto de renda (já deduzido na memória, a ser recolhido ao fisco); 

e) o valor da contribuição previdenciária patronal (a ser recolhida ao INSS); 

f) o valor das custas processuais; 

g) o valor dos honorários de advogado ou sindicato; 

h) o valor dos honorários periciais; 

i) o valor das despesas com imprensa oficial; 

j) outros valores a serem executados (Ex: multa administrativa); 

k) o valor do total geral da execução, que representa o somatório das verbas de "a" a "j", 

destacando-se sempre a data final da atualização; 

II - Em observação destacada deverá ser informado: 

a) o valor dos honorários periciais devidos pelo reclamante ou outros valores a que este houver 

sido condenado a pagar, atualizados na forma legal; 

b) o critério de aplicação dos índices de correção monetária do débito trabalhista e do FGTS; 

c) outras informações que o realizador do cálculo reputar necessárias. 

§ 3º A critério do juízo da execução, poderá o imposto de renda ser excluído do resumo dos 

cálculos, hipótese em que a Receita Federal deverá ser oficiada acerca da retenção do imposto. 

 

Art. 2º O descumprimento deste Provimento implicará o retorno dos autos a quem elaborou os 

cálculos, para completá-los ou ajustá-los, se efetuados por perito ou calculista judiciais, e no não 

recebimento do cálculo, se ofertado pela parte. 

 

Art. 3º Os peritos deverão ser notificados para que apresentem os cálculos que estiverem elaborando 

de conformidade com o disposto neste provimento. 

 

Art. 4º Os despachos de intimação para apresentação de cálculos ordenarão o cumprimento das 

disposições deste provimento. 

 

Art. 5º Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2000. 

 

 
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE PARCIAL DA SOCIEDADE 

a) Objeto da ação 
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Art. 599.  A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto: 

I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou 

que exerceu o direito de retirada ou recesso; e 

II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou 

III - somente a resolução ou a apuração de haveres. 

§ 1
o
  A petição inicial será necessariamente instruída com o contrato social consolidado. 

§ 2
o
  A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de 

capital fechado quando demonstrado, por acionista ou acionistas que representem cinco por cento ou mais do 

capital social, que não pode preencher o seu fim. 

 

b) Quem Pode propor a ação 

Art. 600.  A ação pode ser proposta: 

I - pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade; 

II - pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido; 

III - pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do 

falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social; 

IV - pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais 

sócios, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias 

do exercício do direito; 

V - pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial; ou 

VI - pelo sócio excluído. 

Parágrafo único.  O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência 

terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social 

titulada por este sócio. 

 

c) Procedimentos 

Art. 601.  Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o 

pedido ou apresentar contestação. 

Parágrafo único.  A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos 

efeitos da decisão e à coisa julgada. 
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Art. 602.  A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a 

apurar. 

Art. 603.  Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, 

passando-se imediatamente à fase de liquidação. 

§ 1
o
  Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das 

partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. 

§ 2
o
  Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá 

o disposto neste Capítulo. 

 

d) Procedimentos 

Art. 604.  Para apuração dos haveres, o juiz: 

I - fixará a data da resolução da sociedade; 

II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e 

III - nomeará o perito. 

§ 1
o
  O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a 

parte incontroversa dos haveres devidos. 

§ 2
o
  O depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores. 

§ 3
o
  Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no 

depósito judicial da parte incontroversa. 

Art. 605.  A data da resolução da sociedade será: 

I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito; 

II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do 

sócio retirante; 

III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente; 

IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do 

trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e 

V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. 

 

e) Apuração de haveres 
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Art. 606.  Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o 

valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e 

avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser 

apurado de igual forma. 

Parágrafo único.  Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do 

perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. 

Art. 607.  A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido 

da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia. 

Art. 608.  Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores a 

participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a 

remuneração como administrador. 

Parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à 

correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. 

Art. 609.  Uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato 

social e, no silêncio deste, nos termos do § 2
o
 do art. 1.031 da Lei n

o
 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código 

Civil). 

§ 2
o
 A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, 

ou estipulação contratual em contrário. 

 

AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

 

NBC T 4 – DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 

4.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1.1 – Esta norma estabelece as regras de avaliação dos componentes do patrimônio de uma entidade com 

continuidade prevista nas suas atividades. 

4.1.2 – Os componentes do Patrimônio são avaliados em moeda corrente nacional. 

4.1.3 – Os componentes do patrimônio em moeda estrangeira são convertidos ao valor da moeda corrente 

nacional, à taxa de câmbio da data da avaliação. 

4.1.4 – As parcelas dos encargos financeiros prefixados não incorridas são registradas separadamente e 

demonstradas como valores redutores das contas ou do grupo de contas que lhes deram origem. 

4.1.5 – Os componentes do patrimônio com cláusula de atualização monetária pós-fixada são atualizados até a 

data da avaliação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1031§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm#art1031§2
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4.1.6 – Valor de mercado é o preço à vista praticado, deduzido das despesas de realização e da margem de 

lucro. As avaliações feitas pelo valor de mercado devem ter como base transação mais recente, cotação em 

bolsa e outras evidências disponíveis e confiáveis. 

4.1.7 – Valor presente é aquele que expressa o montante ajustado em função do tempo a transcorrer entre as 

datas da operação e do vencimento, de crédito ou obrigação de financiamento ou de outra transação usual da 

entidade, mediante dedução dos encargos financeiros respectivos, com base na taxa contratada ou na taxa 

média de encargos financeiros praticada no mercado. 

4.1.8 – Quando, concretamente, a lei dispuser diferentemente desta norma, o profissional deve observar a 

ordem legal, em seu trabalho. 

4.2 – ATIVO 

4.2.1 – Disponível 

4.2.1.1 – As disponibilidades em moeda estrangeira são convertidas ao valor da moeda corrente nacional, à 

taxa de câmbio da data da avaliação. 

4.2.1.2 – As aplicações financeiras de liquidez imediata, representadas por títulos negociáveis, são avaliadas 

pelo custo histórico, ao qual são acrescidos os rendimentos proporcionais auferidos até a data da avaliação. 

4.2.1.3 – As aplicações em ouro, como ativo financeiro, são avaliadas pelo valor de mercado. 

4.2.2 – Créditos 

4.2.2.1 – Os direitos e títulos de crédito, originados das atividades  são avaliados pelo valor nominal; aqueles 

sujeitos a ajustes decorrentes de atualização monetária, variação cambial, encargos financeiros de mercado e 

outras cláusulas contratuais, têm seus valores ajustados, já excluídos os créditos prescritos. 

4.2.2.2 – Os outros créditos para com terceiros e com empresas coligadas, controladas, controladora ou de 

qualquer forma associadas, são considerados pelo seu valor nominal e ajustados segundo condições 

estabelecidas ou contratadas. 

4.2.2.3 – Os investimentos temporários são avaliados ao custo de aquisição, e, quando aplicável, acrescidos 

da atualização monetária, dos juros e outros rendimentos auferidos. 

4.2.2.4 – Os direitos, títulos de crédito e quaisquer outros créditos mercantis, financeiros e outros prefixados, 

são ajustados a valor presente. 

4.2.2.5 – As provisões para perdas ou riscos de créditos são constituídas com base em estimativas de seus 

prováveis valores de realizações. 

4.2.3 – Estoques. 

4.2.3.1 – Os estoques de mercadorias, matérias-primas, outros materiais e componentes são avaliados pelo 

custo de aquisição, atualizado monetariamente, ou pelo valor de mercado, quando este for menor. 
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4.2.3.2 – Os estoques de produtos acabados e em elaboração e os serviços em andamento são avaliados pelo 

custo de produção, atualizado monetariamente, ou valor de mercado quando este for menor. 

4.2.3.3 – Os estoques obsoletos ou inservíveis, são avaliados pelo valor líquido de realização e os estoques 

invendáveis devem ser baixados. 

4.2.3.4 –Os estoques de animais e de produtos agrícolas e extrativos, destinados à venda poderão ser 

avaliados pelo valor de mercado, quando atendidas as seguintes condições: 

a) que a atividade seja primária; 

b) que o custo de produção seja de difícil determinação; 

c) que haja um efetivo mercado que possibilite a liquidez imediata desse estoque e que valide a formação do 

seu preço; e 

d) que seja possível estimar o montante das despesas de realização da venda. 

4.2.4 – Despesas Antecipadas 

4.2.4.1 – As despesas antecipadas são avaliadas pelo valor aplicado, atualizado monetariamente. 

4.2.5 – Outros Valores e Bens 

4.2.5.1 – Outros valores e bens são avaliados, segundo sua natureza, pelos critérios indicados por esta norma. 

4.2.6 – Investimentos Permanentes 

4.2.6.1 – Os investimentos permanentes são avaliados pelo custo de aquisição, atualizado monetariamente, ou 

com base no valor de patrimônio líquido. 

4.2.6.2 – São avaliados com base no valor de patrimônio líquido: 

a) o investimento relevante em cada coligada, quando a investidora tenha influência na administração ou 

quando a porcentagem de participação da investidora representar 20% (vinte por cento) ou mais do capital 

social da coligada; 

b) os investimentos em cada controlada; 

c) os investimentos em coligadas e/ou controladas, cujo valor contábil seja, em conjunto, igual ou superior a 

15% (quinze por cento) do patrimônio líquido da investidora. 

Parágrafo único. Os conceitos de empresas coligadas, controladas e de relevância de investimentos são 

aqueles estabelecidos pela legislação societária. 

4.2.6.3 – O custo de aquisição de investimento em coligada e/ou controlada é desdobrado em: 

a) valor de patrimônio líquido baseado em balanço patrimonial levantado no prazo da legislação societária; 
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b) ágio e deságio na aquisição, representado pela diferença para mais ou menos, respectivamente, entre o 

custo de aquisição do investimento e o valor de patrimônio líquido, que serão amortizados com base em 

sua fundamentação econômica. 

4.2.6.4 – As provisões para perdas no valor dos investimentos são constituídas com base em perdas 

potenciais. (3) 

4.2.6.5 – O valor dos investimentos não é modificado em razão do recebimento, sem custo, de ações e quotas 

bonificadas. 

4.2.7 – Imobilizado 

4.2.7.1 – Os componentes do ativo imobilizado são avaliados ao custo de aquisição ou construção, atualizado 

monetariamente, deduzido das respectivas depreciações, amortizações e exaustões acumuladas, calculadas 

com base na estimativa de sua utilidade econômica. 

4.2.7.2 – Os bens e direitos recebidos por doação são registrados pelo valor nominal ou de mercado, o que for 

mais claramente identificado. 

4.2.7.3 –O fundo de comércio e outros valores intangíveis adquiridos são avaliados pelo valor transacionado, 

atualizado monetariamente, deduzido das respectivas amortizações, calculadas com base na estimativa de sua 

utilidade econômica. 

 

4.2.8 - Diferido 

4.2.8.1 – Os componentes do ativo diferido são avaliados ao custo de aplicação, atualizado monetariamente, 

deduzido das respectivas amortizações, calculadas com base no período em que serão auferidos os benefícios 

deles decorrentes a partir do início da operação normal. A baixa do valor aplicado deve ser registrada quando 

cessarem os empreendimentos que integravam, ou restar comprovado que estes não produzirão resultados 

suficientes para amortizá-los. 

4.3 – PASSIVO 

4.3.1 – As obrigações e encargos, conhecidos ou calculáveis, são computados pelo valor atualizado até a data 

da avaliação. 

4.3.2 – Os passivos contingentes decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, contratuais, 

operacionais e de pleitos administrativos e judiciais, são provisionados pelo seu valor estimado. 

4.3.3 – As obrigações em moeda estrangeira são convertidas ao valor da moeda corrente nacional, à taxa de 

câmbio da data da avaliação. 

4.3.4 – As obrigações de financiamento com valor prefixado, são ajustadas a valor presente.  
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4.3.5 – As demais obrigações com valor nominalmente fixado e com prazo para pagamento são ajustadas a 

valor presente. 

 

Ata CFC nº 878 
 
2.6.4.4.  O perito-contador e o perito-contador assistente, são responsáveis também pelos trabalhos realizados por 

especialista contratado para a realização de parte da perícia que exija conhecimento específico em outras áreas 
do conhecimento humano. Tal obrigação assumida pelo perito perante o julgador ou contratante não exime o 
especialista contratado da responsabilidade pelo trabalho executado. São exemplos de trabalho de 
especialista: programador de computador para desenvolvimento de programas para perícias, inclusive para 
liquidação de sentenças em ações trabalhistas, apuração de haveres, aferição de diferenças do Sistema 
Financeiro de Habitação; atuários; especialista contábil em partes específicas da perícia, entre outros. 
 
O perito-contador e o perito-contador assistente ao contratarem os serviços de profissionais de outras 
profissões regulamentadas, devem certificar-se de que os mesmos se encontram em situação regular no seu 
conselho  profissional. São exemplos de laudos interprofissionais para subsidiar a perícia contábil: 
 
a) de engenharia para avaliação de bens do ativo imobilizado;  
 
b) de medicina para subsidiar a perícia contábil em cálculo de indenização de perdas e danos  causado por 
acidente do trabalho  ou para apuração de danos emergentes ou lucros cessantes;  
 
c) de perito criminal em documentos copia para reconhecer a  autenticidade ou a falsidade de documentos;  
de gemologia para avaliação de jóias, pedras preciosas, semi-preciosas com o fim de apurar valores para 
avaliação patrimonial; 
 
e)  de especialista em obras de artes com o fim de apurar valores para avaliação patrimonial. 

 

  
 

ALGUMAS JURISPRUDÊNCIAS 

 

 

SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - MORTE DE SÓCIO - INVENTÁRIO - 
APURAÇÃO DE HAVERES - Inventário. Apuração de haveres. Cabível quando o "de cujus" fazia parte de uma 
sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Essa apuração deve se aproximar do resultado que poderia 
ser obtido com a dissolução total, isto é, de forma ampla, com plena verificação, física e contabil, dos valores 
do ativo e atualizados os ditos haveres, em seu valor monetário. Alteráção contratual a ser dirimida noutra via. 
Provimento parcial deste agravo. 

 

Ementa: Dissolução parcial de sociedade em fase de execução (apuração de haveres). Competência desta 10ª 
Câmara de Direito Privado, em que pese a criação das Câmaras Reservadas ao Direito Empresarial na Corte. 
Art. 105 do Regimento Interno. Prevenção. Preliminar de nulidade que se rejeita. Decisão agravada que, 
embora sucinta, contém fundamentação suficiente. Apuração feita com base em método comparativo, cotejada 
a sociedade de que se cuida com outra do mesmo segmento empresarial. Inadmissibilidade. Não há forma 
razoavelmente aceitável para encontrarem-se parâmetros de comparação confiáveis, o que leva a avaliação a 
resultados distorcidos. Cada empresa tem – em razão de sua dinâmica de risco, de sua estrutura de capital, da 
qualidade de seus ativos, da estrutura de seus gastos, da tradição que tem no mercado a que se dirige, da 
maior ou menor ousadia na tomada de decisões por seus dirigentes, etc. – , características próprias. Difícil 
ocorrer ser uma empresa igual, ou mesmo muito parecida, com outra. Apuração de haveres que se há de fazer 
pelo levantamento de balanço, na forma do art. 1.031 do Código Civil, avaliando-se a empresa como um todo, 
com seus ativos, tangíveis e intangíveis, fundo de comércio inclusive, bem assim os passivos, estimados a 
mercado. Sobre o valor apurado, aplicar-se-á o percentual de cotas cabente à dissidente, chegando-se, deste 
modo, ao quanto que lhe será pago. Conveniência, também, de emprego do método do fluxo de caixa 
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descontado, adequado à apuração da situação econômica e da capacidade de geração de riqueza da 
empresa. A perícia, assim, deverá procurar a justa estimativa do valor a ser pago à sócia dissidente tanto pelo 
levantamento do balanço, quanto por esta metodologia. Juros de mora que se contam, consoante o melhor 
entendimento a respeito, a partir da citação inicial. Caso concreto, todavia, em que, não tendo havido recurso 
da credora, para evitar-se descabida "reformatio in pejus", se mantém o decidido na origem, isto é, o cômputo 
dos interesses desde o trânsito em julgado da decisão da ação na fase de conhecimento. Justa preocupação 
da credora e do Juízo "a quo" com a demora no processo que não pode levar ao acolhimento do laudo feito a 
partir do inaudito método comparativo. O valor Justiça e o princípio imemorial de direito que veda o 
enriquecimento sem causa hão de prevalecer sobre a sempre desejável rapidez no julgamento. A efetividade 
do direito da credora poder-se-á dar, anota-se, se o caso, mediante medidas antecipatórias de tutela, a 
importar, conforme o caso, no curso do processo de execução, em parciais satisfações definitivas do crédito 
exequendo. Agravo de instrumento da empresa devedora a que se dá parcial provimento, anulada a perícia, 
determinando-se a realização de outra. (grifo nosso) 

 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. Agravo de 
instrumento contra a decisão que indeferiu quesitos apresentados pelo agravante em relação à empresa 
diversa da sociedade constituída pelos sócios. Alegação de suposta confusão patrimonial, que justificaria os 
quesitos apresentados. Assiste razão à Magistrada ao indeferir, por ora, os quesitos atinentes à empresa 
Safeway Tecnologia Ltda. Conquanto o agravante afirme a existência de confusão patrimonial entre as 
empresas Safeway Tecnologia Ltda. e Safeway Consultoria Ltda., certo é que somente após a produção da 
prova pericial poderá se ter conhecimento seguro sobre a correção financeira entre as citadas empresas e de 
que modo este fato supostamente repercutiu na constituição do patrimônio das empresas. Prova pericial. 
Determinação relacionada ao exame pelo perito de documentos contábeis produzidos no último ano. Deve ser 
realizada a perícia, através de balanço especial previsto no art. 1.031 do Código Civil de 2002, para que se 
apure o real valor da empresa, com inclusão efetiva do fundo de comércio e bens incorpóreos da empresa, 
com esclarecimento a respeito da entrada de capital, seu destino, e dos empréstimos dos quais a sociedade é 
devedora. Em outras palavras, deve ser constatada pelo perito a real situação patrimonial e, por isso, não se 
justifica apenas o exame de documentos contábeis produzidos no último ano da empresa. Recurso 
parcialmente provido para afastar a limitação temporal da prova pericial, considerando-se a necessidade de 
que se produza a perícia, de acordo com os parâmetros expostos no Acórdão, nos termos do art. 1031 do CC. 
(grifo nosso) 

 

DIREITO COMERCIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. 
RECURSO PROVIDO. MAIORIA. 

I - dissolução é vocábulo que comporta dupla exegese, significando, em seu sentido lato, a extinção da pessoa 
jurídica, isto é, o término da personalidade jurídica da sociedade mercantil, podendo, ainda, em sentido estrito, 
traduzir-se no ato que dá origem ao processo de extinção, deflagrando-o, ou, ainda, que desvincula, da 
sociedade, um dos sócios. 

II - verifica-se a dissolução parcial da sociedade quando existente dissidência entre os sócios ou entre eles e 
os sucessores de um deles, mostrando-se inviável, em razão dos conflitos, a manutenção da sociedade nos 
moldes em que se acha. 

III - a morte de sócio é causa de dissolução parcial, posto que seus sucessores não estão obrigados a 
ingressar na sociedade, contra as suas vontades, sob pena de obrigar-se os herdeiros do sócio falecido a 
permanecerem, ainda que não o desejem, no quadro associativo, o que contraria não só o ordenamento 
jurídico, como a lógica, haja vista não se coadunar com a razão e o bom senso compelir alguém a manter-se 
associado a qualquer empreendimento que seja. 

IV - a apuração de haveres é procedimento que se segue à dissolução parcial, colimando a identificação do 
quantum devido pela sociedade ao sócio desvinculado, ao qual assiste direito à percepção de valor equivalente 
ao que receberia se versasse a hipótese de dissolução total, correspondendo essa importância ao valor 
patrimonial de suas cotas, e não o nominal ou o de mercado, ou seja, calca-se no patrimônio liquido da 
empresa e não no preço que o titular da cota lograria na sua alienação (valor de mercado) ou que resultaria da 
divisão do valor do capital social pelo número de cotas (valor nominal). 

 

INVENTÁRIO - APURAÇÃO DE HAVERES - SOCIEDADE COMERCIAL - MORTE DE SÓCIO - LAUDO 
PERÍCIAL - IMPUGNAÇÃO - Inventário. Apuração de haveres. Autor da herança sócio de sociedade por cotas. 
Cláusula contratual no sentido da realização de balanço especial, em caso de morte, para apuração dos 
haveres do sócio falecido. Aplicação da Súmula do STF nª 265. A manifestação de vontade que se preserva é 
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da continuidade da empresa, sem importar o pacto numa anuência antecipada de dados contábeis do posterior 
balanço, que podem conter erros ou não corresponderem ao valor físico dos bens do patrimônio social. Critério 
a ser observado pelo perito para que a apuração corresponda ao valor real do ativo. 
 

 
Pelas decisões acima podemos sintetizar que o trabalho do perito não esta somente na observação contábil, 

devendo ser a mais ampla possível indo alem dos registro das empresas, para tanto devem observar: 

 

a) Os haveres devem ser apurados mediante a elaboração de balanço de determinação para a data do 

evento (Determinado pelo juízo),  

b) Observação aos inventários físicos  e a totalidade e todos os bens e direitos 

c) Fatos futuros não alteara a apuração, ou seja, o futuro não pertence ao sócio retirante ou aos herdeiros 

do sócio falecido; os haveres apurados são atualizados, monetariamente, desde a época do evento até a 

época de elaboração do laudo pericial e são acrescidos de juros desde a citação, no percentual decidido na 

sentença ( observa o critério estabelecido pelo juízo.) 
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1 - Laudo Pericial – Apuração de Sociedades 
 
 
 
O laudo e o parecer são, respectivamente, orientados e conduzidos pelo perito do juízo e pelo perito-

assistente, que adotarão padrão próprio, respeitada a estrutura prevista nesta Norma, devendo ser 

redigidos de forma circunstanciada, clara, objetiva, sequencial e lógica.  

 

O laudo e o parecer devem contemplar o resultado final alcançado por meio de elementos de prova 

inclusos nos autos ou arrecadados em diligências que o perito tenha efetuado, por intermédio de peças 

contábeis e quaisquer outros documentos, tipos e formas.  

Quando da juntada do Laudo Pericial, o perito deverá apresentá-lo através de petição, como, 

explicamos; 

 
Uma petição tem uma estrutura básica, a seguir descrita. 
 

 
CABEÇALHO 

 
- Identificação da Vara onde está tramitando a ação 
- Tipo de ação 
- Número do Processo 
- Partes envolvidas 
- A que se refere a petição 

 
CORPO 

 
- Identificação do Perito 
- O que se requer 

 
ENCERRAMENTO 

 
- Formalização com a frase: 

“Termos em que pede juntada e deferimento.” 
 
- Data e assinatura do perito 

 

 

Exmo(a) Dr(a 
Ao Juiz da 4ª Vara Civel  de Araçatuba - SP 

Processo Digital nº: 111111-30.2016.8.26.0032 
 

Classe - Assunto Dissolução e Liquidação de Sociedade - Sociedade  

Requerente: MARCIA SOUZA  

Requerido: DBM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 
 
 
 
Alcir Rodrigues Ferreira ,  Perito Contábil – CRC /MG 77.690 , nomeado por este Ilustre Juízo, vem mui respeitosamente ofertar 

com o seu trabalho pericial referente ao processo em epígrafe e aproveitando ensejo, solicita  que sejam liberados os honorários 

conforme prevê a legislação vigente 

 

Assim, agradeço ao ilustre Magistrado pela confiança depositada, e desde já coloco-me a disposição para quaisquer 

esclarecimentos caso o Juízo ou mesmo as partes necessitem. 
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Nestes termos, 

Peço deferimento. 

 

Belo Horizonte, 11 de Novembro  de 2017  

 

Alcir Rodrigues Ferreira 

Perito Oficial Contábil 

 
 

Laudo sua vez tem a estrutura mínima prevista da legislação (NBC TP 01, DE 27 DE FEVEREIRO DE 

2015 ), que para elucidar tomaremos como base o laudo do Colega Contador Acir Marques Ribeiro, 

referente ao processo analisado na aula anterior, acrescido de algumas observações. 

 

(a) identificação do processo e das partes; 

 

Processo Digital nº: 111111-30.2016.8.26.0032 
 

Classe - Assunto Dissolução e Liquidação de Sociedade - Sociedade  

Requerente: MARCIA SOUZA  

Requerido: DBM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 

 

(b)    síntese do objeto da perícia; 

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, APURAÇÃO DE HAVERES... Verificação Física e Contábil dos Valores 

de Mercado dos bens Integrantes do Capital Social ( Com exceção do Fundo de Comércio), incluindo as dívidas, da empresa 

DBM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTA. Esta apuração terá como objetivo a 

apuração devida à autora em proporção de sua participação societária em 50% (cincoenta por cento). 

 

(c)     resumo dos autos; 

MARCIA DE SOUZA, qualificado nos autos, ingressou com a presente ação de Dissolução de sociedade empresarial com 

Apuração de Haveres, em face de DBM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., 

alegando que, juntamente com a segunda requerida, é sócio da empresa em questão, constituída em 20.06.2011, totalmente 

integralizado, dividido em proporção de 50%(cincoenta por cento), para cada sócio. Aduziu que a administração da sociedade 

limitada coube isoladamente ao sócio BRENO SOUZA PINHO, que após a constituição da empresa, mostrou-se incapaz de 

realizar o objeto social, deixando inclusive de pagar os encargos e os tributos devidos. Declarou que em nenhum momento 

recebeu partilha de lucros. Informou que por diversas vezes tentou dissolver a sociedade amigavelmente, sem contudo, obter 

êxito. Calcado nestes fundamentos, postulou a procedência da demanda nos termos descritos na inicial. Embora 

regularmente citados (fls. 75 e 78), as requeridas deixaram transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de resposta à 

pretensão inicial. 

Manifestou-se o autor à fl. 79, requerendo antecipado da lide e a aplicação dos efeitos da revelia. 

Conforme Decisão de fls. Xx em 25/08/2017, foi determinado Perícia Contábil para Apuração de Haveres da sócia retirante 

(autora) pelo valor real de mercado da sociedade na proporção de 50% (cincoenta por cento) em relação à sociedade 

empresária especificada na peça inicial, ressaltando que o fundo de comércio não foi objeto do pedido, assim, não fará parte 

da avaliação, na forma do art. 1.031 do Código Civil. 
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(d)    metodologia adotada para os trabalhos periciais e esclarecimentos; 

Foi feito um Balanço de Determinação por este Perito para Apuração de Haveres, considerando os seguintes pontos: 

a) Ajuste da Conta Estoque, foi considerado uma margem de 50% (cincoenta por cento), sobre o estoque, já descontado os 

impostos incidentes; 

b)  Ajuste da Conta Veículos, foi considerado, conforme critério definido por este Juízo, utilizando a Tabela FIPE, conforme 

decisão, valor de cada veículo R$ 22.345,00 (Vinte e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais); 

c) Ajuste da Conta Imobilizado, foi considerado, conforme decisão por este juízo, às fls...xxx, validando o laudo pericial 

avaliado o imóvel às fls. 757, no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) e os demais imóveis no valor de 

R$880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais); 

d) Os valores apurados serão compensados conforme cheques pagos às fls. 10/21 (12 x R$ 130.000,00 ), atualizando 

monetariamente pela Tabela Prática de Atualização do Tribunal de Justiça, apartir da data do ajuizamento, ou seja, 

30/10/2015, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês pro rata, desde a notificação. 

 

(e)     relato das diligências realizadas; 

Diligência: todos os atos adotados pelos peritos na busca de documentos, coisas, dados e informações 

e outros elementos de prova necessários à elaboração do laudo e do parecer, mediante termo de 

diligência, desde que tais provas não estejam colacionadas aos autos. Ainda são consideradas 

diligências as comunicações às partes, aos peritos-assistentes ou a terceiros, ou petições judiciais.  

Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os 

meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, 

mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto 

da perícia. 

Este perito no sentido de avaliar da forma mais ampla possível a empresa, entramos em contato co a empresa, onde na 

oportunidade solicitamos os seguintes documentos: (cópia do termo de diligencia esta sendo juntado em anexo ao laudo) 

a) Balanço Patrimonial 2015 

b) Balanço especial  em outubro de 2015 

c) Contrato Social 

d) Demonstrações de Resultados 

 

(f)     transcrição dos quesitos e suas respectivas respostas para o laudo pericial contábil; 

(g)    transcrição dos quesitos e suas respectivas respostas para o parecer técnico-contábil, onde 
houver divergência das respostas formuladas pelo perito do juízo; 
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A) Queira o ilustre perito nos dizer qual o critério de avaliação dos estoques:  

Resposta: Conforme determinação por este Juízo temos a informar: 

A Avaliação do estoque considerou a ultima nota fiscal emitida, quais seja 45662 datada em 28 de 

outubro de 2015, (cópia juntada em anexo ao laudo pericial), onde constatamos uma margem de lucro 

de 50% , já deduzidos os impostos e comissões. Portanto, considerando que uma mercadoria y custa 

100,00 (cem reais), considera-se que foi ou é vendida por R$150,00 (cento e cincoenta reais);. 

 

(h)    conclusão; 

Os peritos devem, na conclusão do laudo e do parecer, considerar as formas explicitadas nos itens 
seguintes: 

(a)      omissão de fatos: o perito do juízo não pode omitir nenhum fato relevante encontrado no 
decorrer de suas pesquisas ou diligências, mesmo que não tenha sido objeto de quesitação e desde 
que esteja relacionado ao objeto da perícia; 

(b)     a conclusão com quantificação de valores é viável em casos de: apuração de haveres; liquidação 
de sentença, inclusive em processos trabalhistas; resolução de sociedade; avaliação patrimonial, entre 
outros; 

(c)      pode ocorrer que, na conclusão, seja necessária a apresentação de alternativas, condicionada 
às teses apresentadas pelas partes, casos em que cada uma apresenta uma versão para a causa. O 
perito deve apresentar as alternativas condicionadas às teses apresentadas, devendo, 
necessariamente, ser identificados os critérios técnicos que lhes deem respaldo; 

(d)     a conclusão pode ainda reportar-se às respostas apresentadas nos quesitos; 

(e)      a conclusão pode ser, simplesmente, elucidativa quanto ao objeto da perícia, não envolvendo, 
necessariamente, quantificação de valores.  

 

(i)      termo de encerramento, constando a relação de anexos e apêndices; 

(j)      assinatura do perito: deve constar sua categoria profissional de contador, seu número de registro 
em Conselho Regional de Contabilidade, comprovado mediante Certidão de Regularidade Profissional 
(CRP) e sua função: se laudo, perito do juízo e se parecer, perito-assistente da parte. É permitida a 
utilização da certificação digital, em consonância com a legislação vigente e as normas estabelecidas 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil; 

 
Assim, esperando ter atendido o solicitado, estamos à disposição no que couber. 

 
ARAÇATUBA, 11 DE NOVEMBRO DE 2017. 

Alcir Rodrigues Ferreira 
CRC 77690 

 
 

2 - Parecer Pericial e a  Importância do Perito Assistente  
 

O assistente técnico é a pessoa indicado pelas partes para acompanhar o processo e dar  o parecer 

sobre o laudo pericial.   

Conhecido como Perito Assistente, este profissional tem a importante função de assessorar a parte 

que o contratou, contribuindo com seus conhecimentos técnicos, intermediando a relação entre o 

Perito Oficial (nomeado pelo juiz) e as partes envolvidas no litígio. 
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Ele que elaborará o parecer pericial, concordando ou impugnando o trabalho ou metodologia do perito, 

por exemplos; 

 

a) O critério de apuração do estoque 

b) A apuração dos juros de mora ou correção 

 
 

 
3 - Critérios para apuração de haveres- Balanço de determinação 

 
 

São os critérios para elaboração do Balanço de Determinação: 

 

Disponibilidades: 

a) Saldos em caixa e contas correntes: correspondem ao seu próprio valor;  

b) Moeda estrangeira: convertida pela taxa de câmbio (venda) correspondente, na data base; 

c) Aplicações financeiras: somatória do valor originalmente aplicado e dos rendimentos líquidos 

proporcionais até a data base; 

d) Outros ativos financeiros: valor de mercado na data base, menos despesas de realização. 

 

Créditos: Direitos e títulos de crédito serão avaliados a valor presente na data base, considerando os 

ajustes de atualização monetária, variação cambial e outros contratuais, excluindo-se os créditos já 

vencidos. 

 

Obrigações: São calculadas a valor presente na data base, acrescidas dos encargos de inadimplência, 

se devidos. 

 

Provisões: São examinadas as existentes e realizados os ajustes técnicos necessários para que os 

valores estejam refletidos com propriedade na data base. 

 

Estoques: São sempre avaliados a valor de mercado, ou seja, pelo preço à vista ou seu equivalente na 

data base, deduzido das despesas de realização, não sendo considerados os estoques obsoletos ou 

invendáveis. 

 

Investimentos Permanentes: Participações em empresas controladas ou coligadas são avaliadas pelo 

valor de mercado do patrimônio líquido na data base, apurados também conforme Balanço de 

Determinação e transferidos via equivalência patrimonial. 

 

Imobilizado: São também avaliados a preços de mercado, deduzidos das despesas de realização. 

Muitas vezes a avaliação de alguns itens que compõe o ativo imobilizado requer a realização de outras 

perícias técnicas e de engenharia. 
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Ativo Diferido: São avaliados com base no custo de aplicação ou investimento, deduzidos das 

respectivas amortizações até a data base. 

 

Contingências: Todas as contingências ativas e passivas conhecidas, originárias de todos os campos 

jurídicos devem ser consideradas, avaliadas por advogados e consignadas no Balanço de 

Determinação, através de ajustes no patrimônio líquido. 

 

Como resultado dos cálculos descritos acima, apura-se o valor patrimônio líquido a valores de 

mercado, isto equivale ao valor individual de mercado de seus ativos, deduzido de todas as obrigações 

passivas, também mensuradas a valor presente e de mercado. 

 

 
Não basta apurar, diretamente, o valor do patrimônio líquido, pela equação: Ativo – Passivo Exigível. 

Mesmo porque, um balancete (ou balanço) pode estar com vários erros ou defasagens. 

 

Abaixo, citamos as defasagens que podem ocorrer na avaliação do patrimônio líquido contábil: 

 

1. Falta ou insuficiência de provisões (como a de férias ou pagamento de 13º salário). 

2. Não reconhecimento de contingências fiscais e trabalhistas, decorrentes de questionamentos 

judiciais. 

3. Avaliação incorreta dos estoques, ou mesmo ausência de avaliação. 

4. Incorreção ou ausência de cálculos de atualização de passivos (financiamentos, tributos em 

atraso, etc) 

5. Erro na apropriação de custos, despesas e receitas pelo regime de competência, etc. 

 
 

Exemplo: 
 
A empresa apresentou o seguinte balancete em 31.12.2013: 
 

Ativo  R$  Passivo  R$  

Disponibilidades     60.000,00  Fornecedores    170.000,00  

Clientes   190.000,00  Obrigações Tributárias      70.000,00  

Estoques   156.000,00  Obrigações Trabalhistas      49.000,00  

Despesas de Períodos Seguintes       8.000,00  Instituições Financeiras      29.000,00  

Imobilizado   200.000,00  Capital Social    100.000,00  

Depreciações Acumuladas   (60.000,00) Lucros Acumulados    136.000,00  

Total do Ativo   554.000,00  Total do Passivo    554.000,00  

 
O objetivo da perícia é determinar, para fins de pagamento a sócio minoritário, que detém 20% das 
quotas do capital, os seus haveres. 
 
Inicialmente, o perito constatou a necessidade dos seguintes ajustes; 
 

1. Débitos trabalhistas que estão sendo questionados na justiça: R$ 15.000,00 (valor da causa) 
2. Juros e multa sobre obrigações tributárias em atraso: R$ 8.000,00 
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3. Despesas de competência do ano 2003 que serão pagas em 2004 (luz, água e outros) R$ 
10.500,00 

4. Provisão de férias dos funcionários (com respectivos encargos – 1/3 constitucional, INSS mais 
FGTS): R$ 12.500,00 

5. Erro na soma do inventário de estoques: valor correto do total do inventário R$ 190.000,00 
 
Assim, com os lançamentos de 1 a 5 anteriores e mais o ajuste da provisão do IRPJ e CSSL, teremos 
o seguinte balancete ajustado: 
 

Ativo  Saldo Inicial   Ajustes   Saldo Final  

Disponibilidades     60.000,00                 -        60.000,00  

Clientes   190.000,00                 -      190.000,00  

Estoques   156.000,00     34.000,00    190.000,00  

Despesas de Períodos Seguintes       8.000,00                 -          8.000,00  

Imobilizado   200.000,00                 -      200.000,00  

Depreciações Acumuladas   (60.000,00)                -      (60.000,00) 

Total do Ativo   554.000,00     34.000,00    588.000,00  

    

Passivo  Saldo Inicial   Ajustes   Saldo Final  

Fornecedores   170.000,00     10.500,00    180.500,00  

Obrigações Tributárias     70.000,00       8.720,00      78.720,00  

Obrigações Trabalhistas     49.000,00     27.500,00      76.500,00  

Instituições Financeiras     29.000,00                 -        29.000,00  

Capital Social   100.000,00                 -      100.000,00  

Lucros Acumulados   136.000,00   (12.720,00)   123.280,00  

Total do Passivo   554.000,00     34.000,00    588.000,00  

 
 
Assim, a partir dai caminharia para o balanço de determinação, no sentido de apurar o valor real da 

empresa e não somente o contábil. 

   
 

4 - Validação do Laudo Pericial 

Art. 371 (CPC).  O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a 

tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento 

Art. 479(CPC).   O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na 

sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, 

levando em conta o método utilizado pelo perito. 

O Laudo pericial e mais uma prova ao processo, sendo que o juiz não esta adistrido a ele, podendo 

concluir com suas próprias convicções. 

Acatando ou não o laudo pericial ele deverá indicar os pontos que o levaram ao reconhecimento ou 

não desta prova. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art371


Curso – Ciências Contábeis 

Professor – Alcir Rodrigues Ferreira 

______________ 

_________________________________________________________________________ 

 

22 

 
5- Fundo de Comercio x Good will 

 
Fundo de comércio é tema jurídico vinculado ao estabelecimento empresarial (comercial, industrial ou 

agrícola) e relacionado com a proteção dos credores.” (Ornelas, em Avaliação de Sociedades) 

 

Fundo de comércio e goodwill possuem significados bem diferentes, sendo uma atribuição intrínseca 

do outro, com peculiaridades distintas e características próprias. De modo genérico pode-se afirmar 

que o fundo de comércio é a capacidade que o empreendimento tem de gerar lucros 

 

O conceito de goodwill no âmbito da contabilidade é normalizado no Brasil pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (Brasil), por meio do CPC-04 (2008), que o trata como uma subdivisão do 

ativo intangível e representa o ágio por expectativa de rentabilidade futura. Corresponde ao excedente 

ao valor contábil que a empresa traduz em suas características individuais, o que se torna subjetivo e 

de difícil mensuração, por sua intangibilidade. Corroborando a ideia, Manobe, (1986, p. 65) afirma que 

“goodwill corresponde à diferença entre o valor atual da empresa como um todo, em termos de 

capacidade de geração de lucros futuros, e o valor econômico dos seus ativos apresentando, portanto, 

uma característica residual”. 

 

Estudiosos do assunto apresentam diferentes conceitos sobre goodwill. Para Martins (2001, p. 53): 

“goodwill pode ser considerado como o resíduo existente entre a soma dos itens patrimoniais 

mensurados individualmente e o valor global da empresa”. Para tal, confrontam-se os valores atuais 

patrimoniais da empresa com o que ela pode gerar de lucros futuros. Martins (2008, p. 10) conceitua 

goodwill como “o resíduo positivo entre o valor de mercado e o valor identificável de uma empresa.  

 

Assim, quanto mais ativos líquidos forem identificados, inclusive intangíveis, menor será o goodwill”. 

 

 

Vários métodos são verificados para mensuração do goodwill 

 

 

a) Método Lawrence R. Dicksse  

G = [(LL – RA) – ( i . AT)] F  

Onde: G = valor do goodwill;  

RA = remuneração de administração;  

AT = ativos tangíveis;  

LL = lucro líquido;  

i = taxa de juros aplicáveis ao imobilizado tangível; 

F = fator multiplicativo para obtenção do goodwill. 

 

b) MÉTODO DE NEW YORK  

G = [(LLm – RA) – ( i x AT)] x F  

Onde: G = valor do goodwill;  

RA = remuneração de administração;  
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AT = ativos tangíveis;  

LLm = lucro líquido (média dos últimos dois ou cinco anos); 

 

c) Método de Hatfield  

G = ﴾LL – RA﴿ - AT / J  

Onde: j = taxa de capitalização de lucros;  

LL = lucro líquido;  

G = valor do goodwill;  

RA = remuneração dos administradores; 

 

d) Método do valor atual dos superlucros  

K G = Σ(LLt – RA – i . AT) t=1 (1+r).t  

Onde: r = taxa de desconto atribuída aos superlucros;  

RA = remuneração dos administradores;  

AT = ativo tangível.  

LLt = lucro líquido no momento t, que seria decrescente;  

t = duração superlucros;  

i = taxa de juros do imobilizado tangível;  

G = valor do goodwill; 

 

 

 
 

 
Pesquisando as sentenças proferidas o critério utilizado pelos peritos o defendido por Ornelas que 

explica; 

 

Tecnicamente, a bibliografia considera Goodwill como sendo a diferença entre o Valor Econômico da 

Empresa e seu Valor Patrimonial a valores de mercado.  

 

São características do Goodwill: • Não está refletido no balanço patrimonial, não sendo depreciável ou 

amortizável; • Pertence a empresa como um todo, não existindo separadamente. Para fins judiciais, o 

cálculo do Goodwill não adquirido se processa através de perícia contábil, que comprove a capacidade 
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da empresa que está sendo avaliada, em gerar lucros operacionais líquidos que possam ser 

considerados acima do normal.  

 

O primeiro passo para cálculo do Goodwill, segundo a ORNÉLAS (2000), consiste na mensuração do 

lucro operacional líquido normal (LN), ou seja, o lucro gerado pelo ativo operacional líquido (AOL) da 

empresa a valores de mercado, aplicado à taxa do custo de capital próprio (CCP). 

 

Lucro Normal = Ativo Operacional Líquido X Custo de Capital Próprio, ou, LN = AOL X CCP  

 

Para efeitos de cálculo da fórmula acima demonstrada, ORNÉLAS (2001) assume como sendo o custo 

de capital próprio, a taxa máxima permitida por lei que particulares podem ajustar em seus negócios, 

conforme a Lei da Usura, em seu artigo primeiro, fixada em 12% (doze) ao ano.  

 

Sendo o ativo operacional líquido (AOL) a somatória dos ativos circulantes operacionais (ACO) e dos 

ativos permanentes operacionais (APO), deduzidos dos passivos operacionais (PO), conforme a 

fórmula: AOL = ACO + APO – PO  

 

A etapa seguinte consiste na apuração dos lucros operacionais líquidos gerados pela empresa que 

está sendo avaliada.  

 

Entende-se como lucro operacional líquido da empresa, o lucro gerado pelas operações da mesma, 

excluídas as receitas e despesas financeiras e deduzidas as provisões tributárias incidentes sobre este 

lucro, considerando-se inclusive, despesas que não afetam o caixa como, por exemplo, depreciação e 

amortização, como despesas efetivas e redutoras deste lucro.  

 

Outros resultados gerados por ativos de natureza não operacional devem ser excluídos deste lucro 

líquido operacional.  

 
Assim, conforme a fórmula: LOL = LL + ((DF – RF) +/- RNO) – PT,  
 
sendo:  LOL = Lucro Operacional Líquido  
LL = Lucro Líquido  
DF = Despesas Financeiras / RF = Receitas Financeiras  
RNO = Resultados Não Operacionais  
PT = Provisões Tributárias sobre o Lucro Operacional 

 
Como o perito deve trabalhar com dados que busquem aproximar a avaliação à realidade na data do 

evento, todos os dados históricos devem estar corrigidos monetariamente. Para evitar eventuais 

sazonalidades operacionais ou comerciais, quedas ou crescimentos acentuados que poderão não se 

repetir no futuro, ORNÉLAS (2001) recomenda a utilização de resultados auferidos em vários 

exercícios sociais subsequentes, apurando-se assim, o Lucro Operacional Líquido médio histórico 

ajustado, através de média simples.  
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Caso o Lucro Operacional Líquido médio histórico ajustado (LOL mha) seja superior ao Lucro Normal 

(LN), pode-se dizer que esta empresa possui um sobrevalor, ou um Goodwill não adquirido, pois é 

capaz de gerar lucros considerados acima do normal, conforme demonstrado abaixo:  

 

Lucro Acima do Normal (LAN) = Lucro Operacional Líquido (LOL) médio histórico ajustado – Lucro 

Normal (LN), ou, LAN = LOL mha – LN  

 

Para se mensurar o valor deste Goodwill, deve-se apurar a diferença entre o Lucro Operacional Líquido 

médio histórico ajustado e o Lucro Normal, conforme acima demonstrado e segundo ORNÉLAS (2001), 

tratá- la como uma perpetuidade financeira que, dividida pela taxa de custo do capital próprio, resultado 

que caso seja positivo, corresponderá ao Goodwill não adquirido.  

 

Desta forma, o valor do Goodwill segundo ORNÉLAS (2001), será igual ao Lucro Acima do Normal 

(LAN) dividido pelo custo de capital próprio (CCP), e deverá ser consignado no Balanço de 

Determinação ou seja, Goodwill (G) = LAN / CCP  

 

Portanto, o valor da sociedade avaliada será a somatória do valor do patrimônio líquido a valores de 

mercado, apurado segundo os critérios descritos, e o Goodwill.  

 

Valor da Sociedade = PL (valor mercado) + Goodwill (G) 

  
 

 

ALGUMAS JURISPRUDÊNCIAS E DECISÕES 

 
Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues (JD CONVOCADO) 

Data de Julgamento: 08/03/2016 

Data da publicação da súmula: 18/03/2016 

Ementa:  

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E SOCIETÁRIO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE 

SOCIEDADE LIMITADA CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. 

JULGAMENTO ADEQUADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LAUDO 

PERICIAL. BENFEITORIAS. PAGAMENTO DE HAVERES. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

Considerando que a ação foi proposta em face da pessoa jurídica e dos demais sócios, aliado ao fato de que não houve pedido 

especificação de condenação de apenas um deles ao pagamento dos haveres, a condenação solidária de todos os demandados 

não configura julgamento ultra petita e não caracteriza nulidade da sentença. Tem legitimidade processual passiva a sociedade e 

os sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário, para figurarem como réus em ação de dissolução parcial da 

sociedade limitada com apuração de haveres. "Na apuração de haveres através do Balanço de Determinação não se visa à 

fixação de um "preço" para a sociedade, mas encontrar um valor que possa refletir as características e os diferenciais da 

sociedade empresária em questão".  

 

De acordo com as peculiaridades do caso, não é ilegal o laudo pericial contábil que adotou a compensação do "Goodwill" com o 

"REFIS", pois a projeção futura de rendimentos aferida corresponde, em análise conservadora, ao compromisso fiscal assumido. 

Embora haja benfeitorias construídas em imóvel de propriedade dos sócios, inexiste prova de que tenham sido construídas às 

suas expensas. A obrigação de pagar os haveres correspondentes à participação societária em caso de retirada de sócio é da 
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sociedade. Inexiste responsabilidade solidária dos sócios remanescentes pelo pagamento de haveres devidos aos sócios 

retirantes. 

 

 

Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva 

Data de Julgamento: 07/08/2012 

Data da publicação da súmula: 22/08/2012 

Ementa:  

EMENTA: DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - APURAÇÃO HAVERES O LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE AFFECTIO SOCIETATIS - AVIAMENTO OU GOODWILL - 

INOCORRENCIA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - SUCUMBENCIA RECIPROVA.  

 

Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas testemunhal e depoimento pessoal, pois segundo o princípio da 

economia processual, aponta para o aproveitamento máximo dos atos processuais, razão pela qual se exige apenas para a sua 

validade, que o vício que os atinge não acarrete dano às partes.  

 

O cômputo do aviamento na dissolução da sociedade ocorre quanto do sócio retirante demonstre cabalmente o "plus" para o 

engrandecimento da sociedade.  

 

Os ônus de sucumbência da reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal.- A sentença proferida em ação 

de dissolução parcial de sociedade empresarial com pedido de apuração de haveres tem natureza jurídica eminentemente 

constitutiva negativa, devendo, portanto, aplicar-se a regra do art. 20, §4º do CPC, no tocante à fixação da verba honorária. 

 

 

Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida 

Data de Julgamento: 27/07/2011 

Data da publicação da súmula: 05/08/2011 

Ementa:  

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. 

APURAÇÃO DE HAVERES. PERÍCIA CONTÁBIL. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. BENS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS. 

EXIGIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.  

-"É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão."  

 

- Na hipótese de retirada de um dos sócios da sociedade, a apuração de haveres deve ser efetivada da forma mais ampla 

possível, para se apurar o patrimônio líquido, visando garantir a divisão lídima da sociedade.  

 

- Devem ser compensadas em favor dos sócios remanescentes as quantias indevidas ou já recebidas pelo sócio retirante e, por 

raciocínio lógico o contrário também é necessário, ou seja, constatada situação irregular e desfavorável ao dissidente, tal 

circunstância deve ser corrigida de forma a garantir o equilíbrio da participação de todos os sócios, respeitando-se o percentual 

societário de cada um deles.  

 

- O goodwill constitui a parte do valor de mercado de uma empresa que não esteja diretamente indicada nos seus ativos ou 

passivos. É considerado o principal ativo intangível de uma empresa, sendo incluídos nesta espécie de valores: marca, imagem 

de mercado, clientela, tradição, know how, patentes, e demais fatores de caráter imaterial, mas que representam valores 

agregados que influem na liquidez, rentabilidade e solidez da sociedade, refletindo nas quotas societárias, devendo, portanto, ser 

objeto da apuração de haveres.  

 

- O uso dos recursos previstos no ordenamento jurídico, bem como da argumentação que a parte entende como suficiente a 

embasar sua pretensão não configura litigância de má-fé. 
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Relator(a): Des.(a) Sebastião Pereira de Souza 

Data de Julgamento: 30/05/2011 

Data da publicação da súmula: 22/06/2011 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INÉPCIA PETIÇÃO RECUSAL - INOCORRÊNCIA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - 

FUNDO DE COMÉRCIO - GOODWILL - PERÍCIA - LIVROS CONTÁBEIS - AUSÊNCIA - LAUDO PERICIAL - METODOLOGIA - 

DADOS SUBJETIVOS - NÃO UTILIZAÇÃO - VALOR LIQUIDADO - PATRIMÔNIO LÍQUIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  

 

Considerando que o recurso interposto pela agravante traz em seu bojo argumentação pertinente à matéria guerreada, qual seja, 

à liquidação da sentença condenatória, contendo também explanação lógica sobre o caso em apreço tem-se que não há que se 

falar em inépcia da petição recursal. O estabelecimento empresarial, uma universalidade de fato, refere-se ao conjunto de bens, 

materiais ou imateriais, que o empresário utiliza no exercício da sua atividade. A despeito da celeuma doutrinária existente tem-

se que, no caso sub judice, imperioso se torna a inclusão na liquidação da indenização devida à autora a título de fundo de 

comércio do valor referente ao goodwill. Isto porque, após a devida análise dos autos chega-se à conclusão de que o goodwill, 

seja como elemento, atributo ou mesmo sinônimo de fundo de comércio é devido tendo em vista o limite da condenação 

estabelecido pelo título executivo, qual seja, a indenização do fundo de comércio da empresa autora. Todavia, quanto à 

metodologia utilizada para a apuração do valor do goodwill a ser indenizado verifica-se que o i. expert afirmou em sua 

conclusão que, por não terem as partes apresentado os documentos solicitados, os demonstrativos e livros contábeis, se valeria 

de para a liquidação do montante devido de outros elementos, os quais atendem à norma brasileira de contabilidade, NBC T 13.  

 

Diante da subjetividade dos elementos utilizados pelo perito judicial para a apuração do valor referente ao goodwill e 

considerando que a desídia da autora que não apresentou a documentação indispensável para a correta elaboração do laudo 

pericial infere-se que deve ser decotado do valor da liquidação o montante apurado a título de goodwill. Com efeito, o valor da 

liquidação da sentença deve se restringir ao valor do patrimônio líquido da empresa, nos moldes em que fora fixado pelo MM. 

Juiz, ou seja, liquidando o valor da condenação deve ser este fixado em R$70.338,87 (setenta mil trezentos e trinta e oito reais e 

oitenta e sete centavos), eis que objetivamente demonstrado e apurado na fase de liquidação de sentença. Considerando ter 

havido sucumbência de ambas as partes quando da liquidação da sentença imperiosa se torna a manutenção da repartição dos 

ônus sucumbencia 


