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RESUMO
O problema tratado neste estudo é o número elevado de recusa 

dos profissionais peritos contadores em aceitar processo do Tribunal de 

Justiça - TJ, cujos honorários serão pagos baseados na tabela fixada pelo 

Tribunal para processos vinculados à Assistência Judiciária Gratuita. É fato 

que o tempo gasto em conseguir um perito contábil para realizar a perícia 

retarda o andamento do processo judicial. É fato também que na Comarca 

de Rio Grande diversos processos estão parados há anos pela dificuldade 

em conseguir que um perito contábil faça o trabalho da perícia judicial 

necessária para o desfecho da lide.

Este estudo tem por objetivo investigar o motivo pelo qual o 

número de recusas de aceites para realizar uma perícia contábil judicial na 

cidade de Rio Grande é tão elevado. A metodologia utilizada neste estudo 

foi uma análise dos processos da primeira, segunda e terceira Vara Civil da 

comarca de Rio Grande que tiveram negativas de aceite para a realização 

da perícia judicial do TJRS, a fim de verificar os motivos que levaram os 

profissionais a pedirem a destituição do encargo. 

Este estudo está organizado da seguinte forma: primeiro, 

apresenta-se um referencial teórico sobre o objeto de estudo - perícia 

contábil - , e depois uma análise dos motivos que levaram os profissionais a 

desistirem do encargo de realizar uma perícia judicial, e, por último, são 

apresentadas as recomendações finais.

A conclusão deste estudo é que não está acontecendo um 

boicote dos peritos, e que a principal razão para a recusa do aceite da 

n o m e a ç ã o  j u d i c i a l  é  q u e  o s  h o n o r á r i o s  o fe re c i d o s  n ã o  

propiciam/proporcionam uma remuneração satisfatória ao profissional.

ABREVIATURAS  

AJG - Assistência Judiciária Gratuita

CPC - Código de Processo Civil

CRCRS - Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul

NBC - Norma Brasileira de Contabilidade

DIRPF - Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 

TJRS - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

MARIA DE FÁTIMA DA 
SILVA SERRA

Contadora, Mestre em 
Contabilidade pela Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, 
Especialista em Administração 

pela Fundação Universidade 
Federal do Rio Grande e 

Professora da FURG.

Trabalho Técnico detentor do 
“Certificado de Mérito” na XV 

Convenção de Contabilidade do 
Rio Grande do Sul, realizada de 
26 a 28 de agosto de 2015, em 

Bento Gonçalves-RS.
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1 INTRODUÇÃO

O Conselho Federal de Contabilidade, 

mediante duas Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC), estabelece as regras e 

os procedimentos que envolvem o labor de 

uma perícia contábil. A NBC TP 01 

determina as regras e os procedimentos 

técnico-científicos a serem observados pelo 

perito na elaboração de uma perícia 

contábil, no âmbito judicial, extrajudicial, 

inclusive arbitral, mediante o esclare-

cimento dos aspectos e dos fatos do litígio 

por meio de exame, vistoria, indagação, 

investigação, arbitramento, avaliação ou 

certificação. A NBC PP 01 fixa os 

procedimentos inerentes à atuação do 

contador na condição de perito (CONSE-

LHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 

2012, p. 6-23).

É mister assinalar que a atividade de 

perícia contábil é realizada por um 

profissional com profundo conhecimento 

na matéria e regularmente registrado no seu 

Conselho Regional de Contabilidade.

Em suma, entre as atividades que 

podem ser desempenhadas por um 

profissional contador, encontra-se a perícia 

contábil, que pode ser uma perícia judicial 

ou extrajudicial. A perícia judicial é aquela 

perícia realizada por um profissional após 

uma nomeação de um Juiz de Direito, e a 

perícia extrajudicial é a perícia realizada 

pelo profissional que aceitou o encargo de 

um cliente (advogado, empresa, ou uma 

pessoa física) para emitir uma opinião sobre 

um feito relacionado com a Contabilidade.

Os honorários de uma perícia judicial 

podem ser fixados em função da vontade do 

perito ou em função da tabela que 

estabelece honorários quando o processo do 

objeto da perícia envolve partes que litigiam 

sobre o pálio da Assistência Judiciária 

Gratuita ― AJG.

A forma de habilitação de um 

contador para atuar como perito contábil 

judicial junto ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul ― TJRS é por 

meio de um cadastro na página eletrônica 

do TJRS e do envio de documentos que 

comprovem a identidade e formação do 

candidato. Uma vez aprovada pelo TJRS a 

habilitação do candidato, o profissional 

passa a fazer parte de um cadastro de 

peritos e pode ser nomeado pela 

Magistratura para atuar como perito 

contábil em processos judiciais (PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 2015). 

Observa-se que a relação dos peritos 

cadastrados não está divulgada na página 

da web do TJRS, ou seja, a nomenclatura 

dos profissionais é mantida em sigilo, é de 

acesso interno do TJRS. Esta prática tem 

por finalidade impedir que as partes 

envolvidas nos processos busquem o perito 

para questionar o trabalho realizado, e o 

sigilo é uma forma de preservar o 

profissional que servirá de assistente do 

MAGISTRADO para ações que envolvam a 
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necessidade da opinião sobre temas 

relacionados com a Contabilidade.

Um dos grandes problemas en-

frentados atualmente pelos Magistrados 

que atuam no TJRS da Comarca da cidade 

de Rio Grande é a recusa dos profissionais 

contadores, cadastrados como peritos 

contábeis, para atuarem como peritos 

judiciais em processos vinculados ao Ato nº 

051-2009-P. O referido ato disciplina o 

procedimento administrativo para o 

pagamento dos honorários periciais no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado do 

Rio Grande do Sul nos casos de AJG.

Existem processos cujo tempo entre a 

primeira nomeação de um perito e o aceite 

para a realização da perícia levou seis anos, 

e neste período foram nomeados vários 

peritos que desistiram da atribuição. Há 

processos aguardando que um perito 

contábil aceite a atribuição. Já ocorreram 

situações em que o Juiz de Direito, diante 

da negativa dos profissionais cadastrados 

no sistema da comarca de Rio Grande, teve 

de nomear um profissional contador de 

outra cidade, e também nestes casos houve 

a negativa do profissional.

É fato que o tempo gasto em 

conseguir um perito contábil para realizar a 

perícia retarda o andamento do processo 

judicial. É fato também que na Comarca de 

Rio Grande diversos processos estão 

parados há anos pela dificuldade de 

conseguir que um perito contábil faça o 

trabalho da perícia judicial necessária para 

o desfecho da lide.

Enfim, está acontecendo algum 

problema que está levando alguns peritos 

contábeis judiciais da comarca de Rio 

Grande a não aceitarem o encargo de 

realizar a perícia judicial, para o qual estão 

sendo nomeados. Este estudo tem por 

objetivo investigar o motivo pelo qual o 

número de recusas de aceites para realizar 

uma perícia contábil judicial na cidade de 

Rio Grande é tão elevado.

A metodologia utilizada neste estudo 

foi uma análise dos processos da primeira, 

segunda e terceira Vara Civil da comarca de 

Rio Grande que tiveram negativas de aceite 

para a realização da perícia judicial do 

TJRS, a fim de verificar os motivos que 

levaram os profissionais a pedirem a 

destituição do encargo. 

E em se tratando de processos 

judiciais, opta-se por proteger os dados e 

não identificar as partes e os números dos 

processos, bem como também não será 

identificado o nome do profissional perito 

contábil que pediu a destituição da 

nomeação recebida.

Este estudo está organizado da 

seguinte forma: primeiro, apresenta-se um 

referencial teórico sobre o objeto de estudo 

– perícia contábil –, e, depois, uma análise 

dos motivos que levaram os profissionais a 

desistirem do encargo de realizar uma 

perícia judicial, e, por último, são apresen-

tadas as recomendações finais.
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2  REFERENCIAL TEÓRICO

A palavra perícia tem sua origem do 

latim peritia, que significa conhecimento 

adquirido pela experiência, onde é 

valorizado o talento do saber (HOOG, 

2008).

A Perícia é uma atividade realizada 

desde os mais antigos tempos da civilização, 

e nessa época era feita por um indivíduo 

que, por experiência ou força física, 

comandava a sociedade primitiva. O perito 

naqueles tempos julgava, fazia e executava 

as leis, sendo assim perito, juiz legislador e 

executor ao mesmo tempo. 

Os primeiros registros da atividade de 

perícia são na Índia, e indicam a figura do 

árbitro, eleito pelas partes, que era perito e 

juiz ao mesmo tempo, e este indivíduo era 

responsável pela verificação direta dos 

fatos, o exame do estado das coisas e 

lugares, e o encaminhamento para a decisão 

final. A decisão sobre o julgamento no 

sistema de castas e privilégios indianos 

competia ao indivíduo que detinha o poder 

real e feudal. Os registros da atividade de 

perícia no Egito e na Grécia indicam a 

existência de especialistas em determi-

nados temas para proceder à verificação e 

ao exame de determinadas matérias. E a 

figura do perito como o agente que realizava 

a atividade da perícia foi estabelecida no 

direito romano (ALBERTO, 2002, p. 21).

O Código de Processo Civil (CPC) 

brasileiro de 1939 já estabelecia regras 

sobre a atividade da perícia, e, em 1946, com 

advento do Decreto-Lei nº 9.295-46, o qual 

criou o Conselho Federal de Contabilidade e 

definiu atribuições do contador, a perícia 

contábil foi institucionalizada no Brasil 

(MAGALHÃES, et al. 2001, 11).

“A perícia contábil constitui o 

conjunto de procedimentos técnico-

-científicos destinados a levar à instância 

decisória elementos de prova necessários a 

subsidiar à justa solução do litígio ou 

constatação de um fato, mediante laudo 

pericial contábil e/ou parecer pericial 

contábil, em conformidade com as normas 

jurídicas e profissionais, e a legislação 

específ ica no que for pertinente” 

(CONSELHO FEDERAL DE CONTA-

BILIDADE, 2012, p. 6).

Sobre o tema perícia contábil, vasta é 

a literatura existente, tanto em termos 

nacionais (SÁ 2011 , MAGALHÃES, et al. 

2 0 0 1 ,  O R N E L A S ,  2 0 0 0 )  c o m o  

internacionais (PEARSON; SINGLETON, 

2008; FLOWER, 2010, SOTTO, 1983). E o 

tema perícia contábil é disciplina nos cursos 

superiores de Ciências Contábeis, sendo 

que o objetivo desta disciplina na formação 

do contador é capacitar o futuro 

profissional para atuar como perito 

contábil.

O tipo de perícia tratado neste estudo 

é a perícia judicial, “esta espécie de perícia 

subdivide-se, segundo suas finalidades 

precípuas no processo judicial, em meio de 

prova ou arbitramento. Ou seja, a perícia 

judicial será prova quando – no processo de 
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conhecimento ou de liquidação por artigos 

– tiver por escopo trazer a verdade real, 

demonstrável científica ou tecnicamente, 

para subsidiar a formação da convicção do 

julgador, e será arbitramento, quando, 

determinada no processo de liquidação da 

sentença, tiver por objetivo quantificar 

mediante critério técnico a obrigação de dar 

em que aquela se constituir” (ALBERTO, 

2002, p. 52).

A perícia contábil judicial “visa a 

servir de prova, esclarecendo o juiz sobre 

assuntos em litígio que merecem seu 

julgamento, objetivando fatos relativos ao 

patrimônio aziendal ou de pessoas” (SÁ, 

2011, 63). Este tipo de perícia ― objeto deste 

estudo ― tem forma solene, é determinada 

por um Juiz de Direito, e está submetida a 

ritos judiciais estabelecidos por lei 

(MAGALHÃES, et al. 2001, p. 23).

Entende-se a perícia judicial como o 

trabalho realizado por um contador que 

exerce a função de perito-assistente da 

Justiça, e a sua opinião serve de base para 

que o Juiz de Direito sentencie um processo 

judicial.

3  MOTIVOS QUE LEVAM OS PERITOS 
JUDICIAIS A DESISTIREM DA NOMEAÇÃO 
EM PROCESSOS DE AJG

Nos últimos anos, a Comarca da 

cidade de Rio Grande do TJRS vem 

enfrentando o problema de um número 

elevado de desistência de peritos contábeis 

judiciais para os processos de litígio que 

envolvem a Assistência Judiciária Gratuita 

― AGJ. Este fato está ocorrendo na 

Primeira, Segunda e Terceira Vara. É 

importante salientar que as nomeações 

cujos honorários são fixados pelo 

profissional, e o número de desistência dos 

profissionais em atuar como peritos 

contábeis não é significativo.

Quando um perito judicial declina de 

uma nomeação judicial, está desistindo de 

atuar no processo para o qual foi nomeado, e 

outro perito recebe a incumbência, e assim 

repete-se a nomeação até que um perito 

aceite o encargo. Este processo pode levar 

muito tempo, e ser um fator complicador de 

atraso de andamento processual. Nota-se 

que o prazo entre uma nomeação e resposta 

do perito leva em média 60 dias, e em caso 

de desistência de atuação, o ciclo se repete. 

Nestas varas da comarca investigadas, 

existem processos cuja primeira nomeação 

foi há mais de cinco anos, e até o momento 

nenhum dos peritos nomeados aceitou o 

encargo.

Entre os motivos que levaram à 

desistência da nomeação para o encargo 

judicial apontado nas petições, enviadas 

pelos profissionais peritos judiciais que 

desistiram do labor, ao Juiz de Direito que 

nomeou o profissional, estão a falta de 

tempo para a realização do trabalho, e o 

grande número de nomeações para atuação 

em processos vinculados à Assistência 

Judiciária Gratuita ― AGJ.
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Com o intuito de fomentar a discussão sobre os motivos que impedem a realização de 

uma perícia contábil pelos profissionais contadores peritos judiciais da cidade de Rio 

Grande em processos que litigiam sobre o pálio da AJG, analisa-se em detalhes a tabela dos 

honorários fixados pelo TJRS para os processos de AJG, com o objetivo de identificar se 

estes honorários remuneram de forma justa o trabalho realizado pelo profissional.

3.1 HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS PELA TABELA DO ATO Nº 051-2009-P DO TJRS

Os honorários periciais pagos pelo TJRS são fixados em conformidade com uma tabela de 

honorários, esta tabela está apresentada no Quadro 1.

1.1  DEMANDA PROPOSTA POR SERVIDOR(ES)  CONTRA O ESTADO/MUNICÍPIO

1.2  REVISIONAL ENVOLVENDO NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS ATÉ 04 (QUATRO) CONTRATOS

1.3  REVISIONAL ENVOLVENDO NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS ACIMA DE 04 (QUATRO) CONTRATOS

1.4  DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADES CIVIS E MERCANTIS

Quadro 1 - Valor dos honorários dos Peritos Contábeis que atuam sob o âmbito da AJG.

Fonte: Ato 51-2009 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA VALOR MÁXIMO

R$ 252,42

R$ 441,74

R$ 757,26

R$ 757,26

Para a tomada de decisão, se os 

valores fixados como honorários periciais 

pelo ATO 51-2009 do TJRS são valores que 

remuneram de forma justa o trabalho de 

um perito contábil, necessário se faz 

conhecer os custos de um trabalho de 

perícia e comparar estes custos com os 

honorários fixados pelo TJRS apresen-

tados no Quadro 01.

Uma das constatações identificada 

com este estudo foi que todos os 

profissionais cadastrados como peritos 

judiciais não trabalham exclusivamente 

com perícia contábil, porque esta é uma 

atividade esporádica. Pode-se considerar 

que os honorários recebidos com a atividade 

de perícia são um plus, que contribui para a 

formação do resultado da atividade 

exercida.

Entende-se que os custos relacio-

nados a um trabalho de perícia são todos 

aqueles gastos que o profissional tem para 

realizar a incumbência, e que um 

profissional contador tem uma série de 

custos mensais que são necessários para 

desenvolver sua atividade. E considerando 

que a atividade de perícia é esporádica e não 

a atividade-fim do profissional contador,
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e com o intuito de definir os custos relacionados a uma perícia contábil judicial, excluem-se os 

custos gerais do escritório e apenas elenca-se os custos relacionados com a atividade esporádica 

de uma perícia contábil judicial.

O Quadro 2 apresenta a relação dos custos de uma perícia contábil judicial. Note-se que os 

custos elencados neste quadro não contemplam todos os custos da atividade exercida pelo 

profissional, são apenas os custos de uma atividade específica que é realizada eventualmente, e 

que, quando não realizada, o contador tem os custos de seu negócio mensais. Também se deve 

observar que, quando realizada, a atividade absorve os custos necessários relacionados à 

capacitação do profissional para exercer o labor da perícia, é o caso dos gastos com software 

específicos para o labor de perícia e os cursos de treinamento. 

Gastos com software

Gastos com cursos de 
atualização

Gastos com material 
de expediente

Gastos com energia, 
telefone, internet

Gastos de transporte

Quadro 2 - Custos relacionados com uma perícia contábil

Fonte: Elaboração própria.

NOMENCLATURA

Combustível/transporte público

Custo mês/horas trabalhadas

Custo Curso/horas trabalhadas

Gastos com folhas + Gasto 
com tinta /R$0,30 x quantidade 
de folhas

Gastos mês/horas trabalhadas

Pagamentos relacionados ao deslocamento do 
profissional para carga e entrega do processo.
Pagamentos relacionados ao deslocamento 
para investigações e averiguações.

Pagamentos relacionados com software para 
cálculos periciais

Pagamentos relacionados com cursos de atualização 
e aperfeiçoamento.

Pagamentos relacionados com compra de papel 
para impressão, e cartuchos de tintas

Pagamentos relacionados com o pagamento de 
consumo de energia, telefone e internet.

UNIDADE DO GASTOREFERÊNCIA DO GASTO

Na tentativa de quantificar finan-

ceiramente os custos com uma perícia 

contábil judicial, no qual o contador leva em 

média 25 horas para efetuar o trabalho. Esta 

quantidade de horas representa o tempo 

médio que, na prática, um profissional leva 

para elaborar um laudo de uma perícia de 

demanda de servidores contra o Estado ou 

Município, ou uma revisional envolvendo 

negócios jurídicos ou bancários. Apresenta-

-se no Quadro 3 a apuração de custos de 

uma perícia judicial. Deve-se observar que 

os valores apresentados são valores 

mínimos, e servem para os propósitos neste 

estudo, e notar que os valores apresentados 

não constituem valores-limites, cada
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profissional sabe o quanto custa o seu negócio e o quanto gasta quando desenvolve uma 

atividade.

Deve-se verificar ainda que os valores apresentados no Quadro 3 não contemplam a 

remuneração a título de pró-labore do profissional, apenas relacionam os custos financeiros da 

atividade. Deve-se observar também que os valores dos honorários fixados pelo TJRS (Quadro 

1) quando pagos ao profissional têm um desconto na fonte a título de retenção à previdência 

social de 11%. E também não se deve esquecer que estes honorários serão apresentados como 

rendimentos tributados para a declaração de imposto de renda pessoa física ― DIRPF.

Uma vez conhecido o custo de uma perícia, o passo seguinte é identificar o resultado 

financeiro que o profissional pode apurar com a realização de tal encargo judicial.

O Quadro 4 apresenta a apuração do resultado financeiro de uma perícia contábil judicial 

cujos honorários periciais são pagos em função da AJG. Optou-se por fazer a comparação 

apenas para duas espécies de perícias, que são as ações que envolvem demandas contra o 

Município ou Estado, e as revisionais envolvendo negócios financeiros. Esta decisão foi em 

função da maior demanda por peritos contábeis na Comarca de Rio Grande, ou seja, a maioria 

dos processos que demandaram peritos e obtiveram negativas dos profissionais nomeados são 

destes dois tipos de perícias. 

Gastos com software

Gastos com cursos de 
atualização

Gastos com material 
de expediente

Gastos de transporte

Quadro 3 - Custos de uma perícia que envolva 25 horas de trabalho

NOMENCLATURA

Valor do combustível x km rodado/ 
valor da passagem do transporte 
público x o número de viagens.

R$DADOS

2 viagens ao Fórum
1 viagem ao local da perícia

30,00

Gasto mensal do software/
número previsto de perícias a realizar

(Pagamentos relacionados com compra 
de papel para impressão, e cartuchos de 
tintas/número de folhas utilizadas no 
escritório) x número de folhas usadas 
na perícia

Gastos com curso de atualização/
número previsto de perícias a realizar

R$ 200,00/4

R$ 120/4

Custo da folha com a tinta e 
depreciação do equipamento 
de informática R$ 0,25 x 20 
folhas 

50,00

30,00

5,00

CONTINUA

CÁLCULO
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Gastos com energia, 
telefone, internet

[(Pagamentos relacionados com o 
pagamento de consumo de energia, 
telefone e internet/ número de dias 
úteis do mês) /8 horas de trabalho] 
x 25 horas

Custo da hora R$ 0,80 20,00

135,00TOTAL

Fonte: Elaboração própria.

CONTINUAÇÃO

Demanda proposta por 
servidor(es) contra o 
Estado/Município

Quadro 4 - Resultado Resultado Resultado financeiro de uma perícia de AJG que envolva 25 horas de trabalho

R$ 252,42

R$ 441,74

NOMENCLATURA R$DADOS CÁLCULO

ESPÉCIE DE PERÍCIA 
REALIZADA

VALOR MÁXIMO DOS 
HONORÁRIOS 
=A

VALOR DA RETENÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA 11%
B=(AX11%)

CUSTO DE UMA 
PERÍCIA DE 25 
HORAS =C

RESULTADO
D= A-B-C

RESULTADO 
HORA E=D/25

Revisional envolvendo 
negócios jurídicos 
bancários 

R$ 27,76

R$ 48,59

R$ 135,00

R$ 135,00

R$ 89,66

R$ 258,15

R$ 3,58

R$ 10,32

Fonte: Elaboração própria.

Analisando o Quadro 4 e comparando 

os custos elencados para uma perícia que 

leve uma média de 25 horas para ser 

realizada identificados no Quadro 3, com os 

honorários fixados pelo TJRS (ver Qua-

dro 01), é possível fazer as seguintes 

constatações:

a)  o valor do resultado/hora é inferior 

em perícias que tratam de demandas 

contra o Estado, e o Município, quan-

do comparado com as perícias que 

envolvem revisionais;

b) os honorários fixados pela tabela do 

TJRS levam em consideração a parte 

e não a complexidade do processo;

c) as horas destinadas ao trabalho de 

realização de uma perícia no exemplo 

dado são horas-média, uma perícia 

pode levar mais do que 25 horas para ser 

realizada. O tempo está relacionado à 

complexidade do processo; existem 

processos muito extensos e o tempo 

empregado em leitura e análise é 

maior do que os processos com menor 

número de folhas;

d) o valor do resultado com uma pe-

rícia que envolva demanda contra 
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o Estado e o Município pode ser comparado com o valor da hora paga pelo salário mínimo 

vigente (R$ 788,00/220 = R$ 3,58);

e) um profissional perito contábil que pague imposto de renda terá um resultado inferior 

ao apontado no Quadro 4, porque os honorários periciais são considerados rendimentos 

tributáveis para fins de imposto de renda.

Ao analisar os Quadros 3 e 4, surge uma pergunta: quantas perícias necessitaria fazer um 

profissional contador que desejasse trabalhar exclusivamente com periciais judiciais? Para 

responder a esta indagação, primeiro, é necessário relacionar todos os custos financeiros do 

profissional. O Quadro 5 faz uma demonstração dos custos financeiros de um profissional. 

Deve-se observar que não foram consideradas despesas com funcionários, ou seja, neste estudo 

parte-se da premissa que o profissional não tem funcionários, trabalha sozinho, porque não se 

pretende discutir o custo da mão de obra de auxiliares contábeis, o foco deste estudo é apurar o 

resultado de uma perícia contábil judicial. Desnecessário lembrar que, em caso do profissional 

contador contar com colaboradores. Este custo seria maior, e o custo do salário e dos encargos 

dos colaboradores deveria ser acrescido aos Quadros 3, 4, e 5.

Despesas de transporte

NOMENCLATURA

Quadro 5 - Relação dos custos financeiros de um profissional contador mensal

REFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos relacionados ao deslocamento do profissional para carga e 
entrega do processo.

Pagamentos relacionados ao deslocamento para investigações e averiguações.

Pagamentos com transporte de deslocamento da residência ao escritório.

Despesas com software Pagamentos relacionados com software para cálculos periciais.

Despesas com cursos de atualização Pagamentos relacionados com cursos de atualização e aperfeiçoamento.

Despesas com material de expediente Pagamentos relacionados com compra de papel para impressão, e cartuchos 
de tintas.

Despesas com energia, telefone, internet Pagamentos relacionados com o pagamento de consumo de energia, telefone 
e internet.

Despesas com aluguel e IPTU do imóvel Pagamentos do aluguel do espaço utilizado, das taxas de administração do 
condomínio e com o Imposto Territorial Urbano.

CONTINUA
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Despesas com Anuidade do Conselho 
Profissional, Sindicato, Federação e 
Confederação 

NOMENCLATURA REFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamento de Anuidade do CRC, Sindicato, Federação e Confederação.

CONTINUAÇÃO

Despesa com depreciação Valor referente à depreciação de imobilizados.

Despesas com Manutenção de Imobilizado Valor referente a gastos com manutenção do imobilizado.

Despesa com Imposto Previdenciário Valor referente a pagamento da Guia de Previdência Social.

Despesa com Imposto de Renda Valor referente ao pagamento de Imposto de Renda.

Despesa de limpeza e conservação Valor referente ao pagamento de material de limpeza.

Despesas com serviços de terceiros Valor referente a pagamento de autônomos e encargos relacionados.

Despesas com Pró-labore Valor referente à retirada mensal do profissional.

Fonte: Elaboração própria.

A base para a definição do custo 

mensal das despesas cujo pagamento é 

anual, como, por exemplo, a anuidade do 

conselho profissional, será a parcela de 1/12 

sobre o valor do pagamento anual realizado.

Para as finalidades deste estudo, os 

custos de um profissional contador foram 

fixados tendo por base valores aproximados 

aos valores de mercado. Deve-se observar 

que não se pretende definir o limite para os 

gastos de uma atividade, a finalidade deste 

estudo é identificar se os valores pagos aos 

peritos contadores pelo TJRS são valores 

que remuneram o custo da atividade. Não se 

pretende discutir se o valor de uma despesa 

está subavaliado ou superavaliado, porque 

cada profissional tem livre escolha para 

gerenciar o custo de seu negócio.

O Quadro 6 apresenta os custos 

mínimos mensais de um contador que 

pretenda identificar quantas perícias 

deveria realizar para manter os custos 

mínimos de sua atividade. Deve-se notar 

que foi considerado que o espaço utilizado 

para a execução da atividade é alugado, 

porque, mesmo que o imóvel utilizado seja 

próprio, este espaço poderia ser alugado, 

isto é o que nos ensina a teoria da análise do 

custo de oportunidade.
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Despesas de transporte

Despesas com software

Despesas com cursos de atualização

Despesas com material de expediente

Despesas com energia, telefone, internet, água

Despesas com aluguel e IPTU do imóvel

Despesas com anuidade do Conselho Profissional, Sindicato, Federação e Confederação

Despesa com depreciação

Despesas com manutenção de Imobilizado

Despesa com Imposto Previdenciário

Despesa com Imposto de Renda

Despesa de limpeza e conservação

Despesas com serviços de terceiros

Despesas com pró-labore

TOTAL

NOMENCLATURA

Quadro 6 - Custos financeiros de um profissional contador mensal.

VALORES

R$ 350,00

R$ 300,00

R$ 160,00

R$ 74,00

R$ 400,00

R$ 700

R$ 90,00

R$ 85,00

R$ 100,00

R$ 86,68

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 200,00

R$ 1.900,00

R$ 4.545,68

Fonte: Elaboração própria.

Analisando o Quadro 6, conclui-se 

que um profissional contador na cidade de 

Rio Grande que deseje receber R$ 1.900,00 

por mês e trabalhar exclusivamente como 

perito judicial, deveria fazer uma média de 

21 perícias que envolvam ação de demanda 

contra o Estado e o Município para pagar 

todos os seus custos e receber os honorários 

desejados. Este resultado é apresentado 

pela divisão do total mensal dos custos do 

negócio, apresentados no Quadro 6, pelo 

valor máximo dos honorários pagos pelo 

TJRS para esse tipo de perícia, deduzido do 

valor da retenção na fonte da contribuição 

previdenciária [R$ 4.545,68/(R$ 252,42-

R$ 27,76)].

Contata-se que seria impossível que 

este profissional conseguisse realizar sua 

ambição, porque, em média, uma perícia 

requer 25 horas de trabalho, e que o 

profissional necessitaria fazer 21 perícias, 

logo teria de trabalhar 525 horas no mês para 

dar conta da incumbência. E considerando 

que 25 horas são uma média de tempo que 

demanda uma perícia, algumas poderiam 

requerer um tempo maior, logo seria 

impossível a este profissional realizar tal 

labuta durante um mês de trabalho.
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E em caso de perícias que envolvam 

revisionais, seria necessário que o 

profissional conseguisse concluir no mês 

um total de 12 perícias, resultantes da 

operação matemática [R$ 4.545,68/(R$ 

252.42441,74 - R$ 48,59)], e neste caso o 

perito teria que trabalhar 300 horas para 

conseguir a remuneração esperada.

Outro fato que devemos considerar é 

que a realização de uma perícia depende de 

nomeação de Juiz de Direito, e que esta 

nomeação não é um fato previsível e 

também não pode o profissional esperar 

que receba 21 ou 12 nomeações mensais.

Em suma, ao analisar os quadros 

apresentados neste estudo, opina-se que 

a remuneração do perito contábil estabe-

lecida pelo TJRS não é um fator de grande 

incentivo para que aceite todas as 

nomeações recebidas. Acredita-se que os 

profissionais podem e devem optar por 

atividades mais lucrativas, e que atuem em 

perícias da AJG como uma forma de 

contribuir para a sociedade com seus 

serviços profissionais. Opina-se que os 

valores recebidos a título de honorários 

fixados pelo TJRS para litígios sobre o pálio 

da AJG não remuneram de forma 

significativa a atividade do perito contábil.

É importante salientar que o Ato nº 

051-2009, em seu art. 1º, § 2º, determina 

que excepcionalmente, quando uma perícia 

apresentar algumas peculiaridades e grau 

de complexidade, o Magistrado pode 

requerer junto à Presidência do Tribunal de 

Justiça a majoração dos honorários fixados 

pelo referido Ato.

Percebe-se que existe um problema 

de não aceite de nomeações para atuação 

em perícia contábil, e constata-se que os 

Juízes de Direito não estão compreendendo 

a complexidade do trabalho de uma perícia 

contábil judicial que, pela tabela vigente, 

não está remunerando de forma justa o 

labor dos profissionais.

3.2 PRAZO DE PAGAMENTO DOS 
HONORÁRIOS PELO TJRS

Importa salientar que, vistas a 

processos das Varas Cíveis do TJRS da 

comarca de Rio Grande, identifica-se que 

um número significativo de processos teve 

perícias realizadas, e o pagamento dos 

honorários periciais levou mais de dois 

anos, contados da entrega do laudo para ser 

realizado.

Neste sentido, observa-se que está 

ocorrendo em alguns processos uma 

demora para o pagamento dos honorários 

do perito, e que o profissional teve custos 

para a realização da perícia que já foram 

pagos, ou seja, está o profissional custeando 

uma atividade que receberá em um prazo 

impreciso.

O pagamento dos honorários do 

perito contábil, em conformidade com o Ato 

51-2009, artigo 3º, será efetuado após o 

término do prazo para que as partes se 

manifestem sobre o laudo, e em caso de 
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haver solicitação ou esclarecimento depois 

que o perito prestar tais informações.

É importante ressaltar que, mesmo 

com a determinação do TJRS sobre o paga-

mento dos honorários, alguns processos 

levam em média dois anos para serem 

pagos, e quando o profissional recebe seus 

honorários, não recebe a correção dos valo-

res, recebe apenas o valor fixado em sua 

nomeação.

Este fato pode acontecer porque o 

pagamento dos honorários depende de 

ofício enviado ao Tribunal pelo Magistrado 

solicitando o valor, e este ofício deve ser 

encaminhado com uma certidão expedida 

pelo cartório da Vara de referência do pro-

cesso (Ver artigo 2º do Ato 51-2009). Enfim, 

o processo de solicitação dos honorários do 

profissional perito envolve um trâmite buro-

crático, e, às vezes, esse trâmite leva mais de 

dois anos para ser concluído.

Acredita-se que a demora do prazo 

para o pagamento dos honorários periciais é 

um fator que tem relação direta com a 

grande carga de trabalho dos profissionais 

que atuam nos cartórios das Varas Cíveis da 

cidade de Rio Grande. Estes profissionais 

trabalham com um número elevado de pro-

cessos judiciais. Porém, esta demora pode 

ser um fator complicador na hora da tomada 

de decisão do profissional em aceitar uma 

nomeação judicial para exercer a função de 

perito contábil.

3.3 FALTA DE TEMPO PARA A REALIZAÇÃO 
DO TRABALHO

O fator falta de tempo é uma realidade 

da profissão do contador, que enfrenta pra-

zos, e que tem de trabalhar muito para con-

seguir pagar os custos de seu escritório. Os 

valores de honorários das perícias fixados 

no Ato nº 051-2009 não são tão atrativos, e 

o profissional precisa eleger o serviço que 

melhor compense sua força de trabalho.

É inegável que, nos tempos atuais, os 

contadores trabalhem muito, e necessitam 

de atualização permanente para desenvol-

verem suas atividades. 

Os contadores peritos da cidade de 

Rio Grande, na sua maioria, não atuam 

somente no TJRS, alguns atuam junto à Jus-

tiça do Trabalho e à Justiça Federal, além de 

desenvolverem outras atividades ligadas à 

Contabilidade.

É normal que o profissional priorize a 

atividade que melhor remunere o seu 

tempo, porque necessita pagar os custos de 

seu negócio e espera uma remuneração a 

título de pró-labore que satisfaça suas 

necessidades básicas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A problemática do TJRS de receber 

negativas para a atuação dos profissionais 
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peritos judiciais é um problema que retarda 

o trâmite processual, e está associada à 

baixa remuneração oferecida pelo TJRS aos 

profissionais que atuam como peritos 

judiciais. Os valores fixados pelo TJRS não 

são valores atrativos que remunerem de 

forma significativa o trabalho do pro-

fissional perito contador. Em casos de 

demandas envolvendo Município e Estado, 

o valor dos honorários equivale à hora do 

salário mínimo vigente. E considerando que 

o contador tem outras atividades de seu 

negócio de atuação, é normal que optem por 

uma atividade que melhor remunere sua 

hora de trabalho.

Acredita-se que as negativas dos 

peritos contadores que atuam na Comarca 

de Rio Grande em atuar em processos de 

AJG não são uma atitude de boicote a 

nomeações judiciais, mas, sim, de opção por 

serviços que melhor remunerem o tempo 

empreendido em uma tarefa.

A verdade é que os contadores que 

atuam como peritos judiciais têm custos, e 

necessitam pagar os custos de sua atividade.

Pressupõe-se que o principal motivo 

que leva os profissionais contadores que 

atuam como peritos judiciais a não 

aceitarem o encargo de processos cujos 

honorários serão pagos pela tabela do Ato 

nº 051-2009-P seja o valor dos honorários 

que cobre os custos da realização da perícia, 

porém não remunera de forma justa o 

trabalho realizado.

Este estudo ambiciona oferecer uma 

contribuição para a discussão e solução 

deste problema judicial, que é um fator 

complicador e que está prejudicando o 

andamento dos processos. Não se pretende 

esgotar o tema, espera-se que outras 

cidades façam um estudo e identifiquem se 

estão convivendo, ou não, com o problema 

da negativa dos peritos contábeis em 

atuarem em processos que litigiam sobre o 

pálio da AJG. 

Espera-se que o TJRS compreenda 

que os honorários fixados pela tabela de seu 

Ato nº 051-2009-P não remuneram de 

forma justa os profissionais contadores. 

Apresenta-se como uma proposta para a 

solução do problema, da falta de peritos 

contábeis que atuem em processos cujos 

honorários serão pagos pela tabela do Ato 

nº 051-2009-P, que o Conselho Regional de 

Contabilidade do Rio Grande do Sul ― 

CRCRS encaminhe ao TJRS uma solicitação 

para que os Juízes de Direito façam uso do § 

2 do art.1 do Ato 051-2009 e tratem a perícia 

contábil como excepcional frente à sua 

tabela de honorários. Entende-se que a 

melhor forma de argumentos a ser levada 

em defesa dos contadores que atuam como 

peritos é a apresentação dos reais custos de 

uma perícia contábil judicial pelo CRCRS ao 

TJRS.
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RESUMO
Uma parcela extremamente representativa dos passivos das 

empresas de Economia Mista no Brasil diz respeito às obrigações com os 

chamados benefícios pós-emprego de seus funcionários. 
Esses passivos são originados do patrocínio aos planos de 

previdência privada com característica de benefício definido, cuja forma 

de contabilização foi modificada no exercício de 2013, com a edição do 

Pronunciamento Técnico CPC 33 – R1.
Este trabalho objetiva contribuir na interpretação da real 

extensão das obrigações pós-empregos que devem ser reconhecidas nos 

passivos das empresas públicas no Brasil, à luz das normas contábeis 

atualmente vigentes em nosso ordenamento.
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1 INTRODUÇÃO

Desde a vigência da Lei Federal nº 

11.638, de 2007, a Ciência Contábil brasilei-

ra se depara com os desafios do IFRS. 

Lá se vão quase oito anos do início 

desse processo de convergência, e uma série 

de questões a respeito da interpretação de 

determinados aspectos das normas interna-

cionais segue em fase de amadurecimento. 

Nada mais natural, ninguém teria a 

ilusão de que amoldar o padrão IFRS ao 

nosso País, considerando a Contabilidade 

como Ciência Social Aplicada, se daria em 

um passe de mágica, com um toque de 

varinha de condão.

 Esse processo é longo, e o caminho é 

sinuoso, sendo que os operadores da 

Contabilidade precisam enfrentá-lo com 

perseverança, buscando as respostas para o 

preenchimento das lacunas que, por 

ventura, advenham dessa jornada.

Exemplo candente desse contexto de 

transição e aprendizado foi que a Comissão 

de Valores Mobiliários – CVM, órgão que 

regula nosso mercado, sabiamente deixou 

de divulgar para os exercícios de 2010 e 2011 

seus Ofícios-Circulares, os quais aborda-

vam aspectos técnicos relevantes que 

deveriam ser observados nas Demonstra-

ções Contábeis das empresas de Capital 

Aberto, voltando a fazê-lo no início do ano 

de 2013, referente ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2012.

Conforme os termos do Ofício-

-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 01-2013, a 

CVM decidiu dedicar um período de 

observação para as primeiras demonstra-

ções contábeis elaboradas com base em 

todas as IFRSs (demonstrações “full” IFRS), 

verificando o comportamento técnico do 

mercado nesse novo ambiente orientado 

por princípios em que ocorre a prevalência 

da substância econômica das transações, 

em detrimento da cultura estabelecida por 

um ambiente orientado por regras. 

Nessa vertente, no que tange à 

contabilização das obrigações pós-emprego 

referente ao patrocínio de planos de 

previdência privada com a característica de 

benefício definido, as empresas públicas e 

sociedades de economia mista no Brasil têm 

algumas particularidades que devem ser 

observadas por ocasião da aplicação das 

normas contábeis que disciplinam essa 

matéria, em especial no tocante ao arcabou-

ço regulatório nativo que regra a relação 

entre as empresas patrocinadoras, as 

entidades de previdência privada que 

administram esses planos e os empregados 

patrocinados.

2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E 
INTERPRETAÇÕES 

2.1 DA DELIBERAÇÃO CVM Nº 371-00 ATÉ A 
DELIBERAÇÃO CVM Nº 600-09

A partir da edição da Deliberação 

CVM nº 371-2000, as sociedades anônimas
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de capital aberto iniciaram o reconhe-

cimento em suas demonstrações do passivo 

atuarial relativo aos benefícios pós-

-emprego. Essas obrigações compreendem 

os passivos assumidos junto a Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar, 

usualmente denominadas de Fundos de 

Pensão, com vista a custear o benefício 

complementar dos funcionários acrescido 

àquele recebido do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS.

Posteriormente, com a adoção das 

IFRSs, o IAS 19, consubstanciado no CPC 33 

e na Deliberação CVM nº 600-09, passou a 

regrar o reconhecimento desses passivos, 

sendo que, em dezembro de 2012, com a 

revisão do IAS 19, esta reproduziu 

alterações no CPC 33, (CPC 33 – R1), 

consequentemente gerando nova Delibe-

ração da CVM, de nº 695-12.

2.2 A DELIBERAÇÃO CVM Nº 695-12

A principal alteração trazida pela 

Deliberação CVM nº 695-12 encontra-se na 

extinção do chamado “método corredor”, 

até então observado no registro desses 

passivos.

Por esse método, o valor do reco-

nhecimento dos ganhos ou perdas atuariais, 

eventualmente gerados no cálculo dessas 

obrigações, correspondia à parcela de 

ganho ou perda que excedia o maior entre 

10% do Valor Presente da Obrigação 

Atuarial e 10% do Valor Justo dos Ativos do 

Plano. 

Com a edição da CVM nº 695-12, os 

ganhos e perdas atuariais passaram a ter seu 

reconhecimento diretamente na rubrica 

Ganhos ou Perdas Atuariais, na demons-

tração dos Resultados Abrangentes e no 

Patrimônio Líquido das Entidades, 

consoante item 57, letra "d", da referida 

Deliberação.

57. A contabilização de planos de 
benefício definido pela entidade 
envolve os seguintes passos:(...)

(d) determinar as remensurações 
do valor líquido de passivo (ativo) 
de benefício definido, a serem re-
conhecidas em outros resultados 
abrangentes, compreendendo:

(i) ganhos e perdas atuariais (vide 
itens 128 e 129); 

(...)

 Assim, a trava técnica até então 

existente no tocante ao reconhecimento 

contábil dos eventuais déficits atuariais 

oriundos dos planos de benefício definido 

foi extinta, trazendo à tona um debate um 

pouco adormecido, qual seja, a imposição 

da regra regulatória brasileira aos limites 

que as empresas públicas ou de economia 

mista poderiam contribuir aos seus planos 

previdenciários, cotejando-se com o novo 

ordenamento técnico emanado pela 

Deliberação CVM nº 695-12.
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2.3 A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
NACIONAL

A Lei Complementar nº 108-2001 

disciplina, nos termos de seu artigo 1º, a 

relação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, inclusive no 

tocante às Sociedades de Economia Mista, 

enquanto patrocinadoras de entidades 

fechadas de previdência complementar. 

Nessa esteira, o parágrafo 1º, artigo 

6º da referida Lei determina que a 

contribuição normal do patrocinador para 

plano de benefício definido em hipótese 

alguma excederá a do participante, 

observado o disposto no artigo 5º da 

Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 

dezembro de 1998, e as regras específicas 

emanadas do órgão regulador e fiscalizador, 

que no Brasil é a Superintendência de 

Previdência Complementar - PREVIC. 

“Art. 6º O custeio dos planos de 
benefícios será responsabilidade 
do patrocinador e dos partici-
pantes, inclusive assistidos.

§ 1º A contribuição normal do 
patrocinador para plano de 
benefícios, em hipótese alguma, 
excederá a do participante, 
observado o disposto no art. 5º da 
Emenda Constitucional nº 20, de 
15 de dezembro de 1998, e as 
regras específicas emanadas do 
órgão regulador e fiscalizador.

Ainda, nos termos do mesmo artigo 

6º, é vedado à empresa patrocinadora, 

pelo parágrafo 3º, da mesma Lei Comple-

mentar, assumir encargos adicionais para 

financiamento dos planos de benefício, 

além daqueles previstos nos respectivos 

planos de custeio.

§ 3º É vedado ao patrocinador 
assumir encargos adicionais para 
o financiamento dos planos de 
benefícios, além daqueles previs-
tos nos respectivos planos de 
custeio.

No âmbito administrativo, cabem à 

Superintendência de Previdência Com-

plementar (PREVIC) a supervisão e 

fiscalização do mercado de previdência 

complementar, editando normativos de 

caráter vinculante para os Fundos de 

Pensão, no sentido de realizar a sua missão, 

que é garantir a solvência e o equilíbrio dos 

planos de benefícios, resguardando a 

poupança previdenciária dos participantes 

assistidos.

Nessa trajetória, a Resolução do 

Conselho Gestor de Previdência Com-

plementar – CGPC Nº 26-2008 determina, 

em seu art. 29º, que:

Art. 29. O resultado deficitário 
apurado no plano de benefícios 
deverá ser equacionado por 
participantes, assistidos e patro-
cinadores, observada a proporção 
contributiva em relação às 
contribuições normais vigentes no 
período em que for apurado o 
resultado, estabelecendo-se os 
montantes de cobertura atri-
buíveis aos patrocinadores, de um 
lado, e aos participantes e 
assistidos, de outro, sem prejuízo 
de ação regressiva contra diri-
gentes ou terceiros que tenham 
dado causa a dano ou prejuízo ao 
plano de benefícios administrado 
pela EFPC.
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Sendo assim, o acobertamento do 

déficit atuarial deve se dar na mesma 

proporção das contribuições normais, que, 

no caso das empresas públicas e de 

economia mista, nunca poderá ser em um 

percentual superior ao dos participantes.

No que pertine aos aspectos con-

tábeis, um ponto que causava certa 

antinomia na interpretação das normas 

previdenciárias dizia respeito aos casos de 

retirada de patrocínio de planos em 

andamento. 

Nesses eventos, a regulamentação da 

previdência (Resolução CPC 06-88) 

dispunha que, no caso de retirada do 

patrocínio, a empresa deveria assumir 

100% da responsabilidade sobre as 

insuficiências de cobertura desse plano. 

Logo, uma empresa que contribuía 

com 50% da necessidade de cobertura para 

um plano de benefício definido em 

funcionamento tinha como respon-

sabilidade ordinária 50% do déficit atuarial; 

todavia, em caso de retirada do patrocínio, a 

empresa deveria cobrir 100% dos com-

promissos a descoberto, ocasionando 

dúvidas sobre qual seria a melhor prática 

contábil a ser adotada no Brasil. 

Essa dissonância administrativa, em 

que pese a clareza da norma constitucional, 

provocou, e ainda provoca algumas 

controvérsias a respeito da real extensão 

das obrigações pós-emprego que devem ser 

reconhecidas nos balanços das empresas. 

No caso de empresas públicas e de 

economia mista que patrocinam planos de 

aposentadoria para seus funcionários na 

modalidade de benefício definido, em caso 

de déficit atuarial do plano, qual seria o 

montante a ser reconhecido no passivo da 

patrocinadora? 

Em maio de 2013, essa questão foi 

pacificada no âmbito da regulamentação 

previdenciária nacional, com a edição da 

Resolução do Conselho Nacional de 

Previdência Nacional – CNPC nº 11, em que 

o legislador administrativo definiu que, nos 

casos de retirada do patrocínio pela 

empresa, deverá ser observada a mesma 

proporção contributiva para o sanea-

mento do plano em desequilíbrio, equa-

lizando na esfera administrativa o critério 

constitucional.  

Art. 12. Para fins de equacio-
namento de eventual insuficiência 
deverão ser identificados quais os 
montantes atribuíveis aos par-
ticipantes e assistidos, de um lado, 
e ao patrocinador, de outro, 
observada a proporção contri-
butiva do período em que ocorreu 
sua constituição, a partir das 
contribuições normais vertidas 
nesse período. 

§ 1º Na hipótese de não ter havido 
contribuição no período em que 
foram constituídas as reservas, 
deverá ser considerada a pro-
porção contributiva adotada pelo 
menos nos três exercícios que 
antecederam à redução ou sus-
pensão de contribuições, obser-
vada como limite temporal a data 
de 29 de maio de 2001. 

§ 2º O resultado deficitário 
poderá ser equacionado pelo 
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patrocinador que se retira, de 
forma exclusiva ou majoritária, 
sem observância da proporção 
contributiva do plano de benefí-
cios, mediante homologação da 
Previc, desde que a medida seja 
favorável aos participantes e 
assistidos. 

§ 3º Não se aplica o disposto no § 
2º aos planos de benefícios das 
entidades fechadas regidas pela 
Lei Complementar nº 108, de 29 de 
maio de 2001.

Outra questão fundamental nessa 

análise, os fundos de pensão estão 

obrigados ao imediato saneamento dos 

déficits, devendo apresentar plano de 

equacionamento no exercício social 

subsequente ao do desequilíbrio do plano, 

conforme preceitua o artigo 28º da 

Resolução CGPC Nº 26-2008.

 Art. 28. Observadas as infor-
mações constantes em estudo 
específico da situação econômico-
-financeira e atuarial acerca das 
causas do déficit técnico, deverá 
ser elaborado e aprovado o plano 
de equacionamento de déficit, 
obedecendo aos seguintes prazos 
contados a partir do encerra-
mento do exercício social que 
apurou o resultado deficitário:

I - até o final do exercício sub-
sequente, se o déficit técnico 
acumulado for superior a dez por 
cento das provisões matemáticas; 

II - até o final do exercício 
subsequente ao da apuração do 
terceiro resultado deficitário 
anual consecutivo, se o déficit 
técnico acumulado for igual ou 
inferior a dez por cento das 
provisões matemáticas. 

III - haja estudos que concluam 
que o fluxo financeiro é suficiente 

para honrar os compromissos do 
exercício subsequente.

§ 1º Nos casos previstos nos incisos 
I e II, é necessária a formalização 
de estudos que concluam que o 
fluxo financeiro do plano é sufi-
ciente para honrar os compro-
missos no período. 

§ 2º Caberá ao Conselho Deli-
berativo da entidade fechada 
aprovar o plano de equacio-
namento de déficit, observado, 
quando for o caso, o disposto no 
parágrafo único do art. 4º da Lei 
Complementar nº 108, de 29 de 
maio de 2001. 

§ 3º Aplica-se o disposto no inciso I 
ao resultado deficitário acumu-
lado apurado ao final de cada 
exercício social que ultrapassar o 
percentual de dez por cento das 
provisões matemáticas. 

§ 4º O plano de equacionamento 
de déficit aprovado deverá ser 
disponibilizado aos participantes, 
assistidos e patrocinadores e ao 
órgão fiscalizador. 

§ 5º As provisões matemáticas de 
que tratam os incisos I e II 
referem-se às parcelas dos planos 
estruturadas sob a forma de bene-
fício definido, independentemente 
da modalidade que o plano de 
benefícios esteja estruturado. 
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2.4 A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
NACIONAL X DELIBERAÇÃO CVM 695-12

O item 4.46 da Deliberação CVM nº 

675-11 dispõe que:

“4.46. Um passivo deve ser reco-
nhecido no balanço patrimonial 
quando for provável que uma 
saída de recursos detentores de 
benefícios econômicos seja exigida 
em liquidação de obrigação 
presente e o valor pelo qual essa 
liquidação se dará puder ser 
mensurado com confiabilidade. 
(...)

O item 14 da Deliberação CVM nº 

594-09 clarifica os critérios de reconheci-

mento da provisão: 

14. Uma provisão deve ser reco-
nhecida quando:

a) a entidade tem uma obrigação 
presente (legal ou não forma-
lizada) como resultado de evento 
passado;

b) seja provável que será ne-
cessária uma saída de recursos 
que incorporam benefícios eco-
nômicos para liquidar a obri-
gação; e

c) possa ser feita uma estimativa 
confiável do valor da obri-
gação.  

Assim, considerando a extinção da 

trava do método corredor, o registro 

integral do desequilíbrio de um plano 

previdenciário de benefício definido nos 

passivos das empresas públicas e de 

economia mista no Brasil, cotejando-se 

com as características da legislação 

previdenciária, confronta o Pronun-

ciamento Conceitual Básico, normatizado 

pela Deliberação CVM nº 675-11, assim 

como os preceitos da Deliberação CVM nº 

594-09, não sendo essa premissa a melhor 

estimativa possível dos desembolsos 

prováveis que as empresas irão arcar para 

com essas obrigações.

Uma vez registrada contabilmente a 

integralidade do déficit atuarial nos 

passivos das empresas, suas demonstrações 

contábeis poderiam ficar sensivelmente 

distorcidas, gerando análises econômico e 

financeiras equivocadas, elevando sobre-

maneira os riscos de mercado das empresas 

públicas nacionais. 

Por outro lado, sob o prisma jurídico, 

a adoção dessa premissa contábil poderia 

gerar controvérsias legais junto aos 

empregados patrocinados, ocasionando um 

potencial contencioso trabalhista nas 

empresas patrocinadoras em razão de uma 

técnica contábil inadequada.

Não se pode deixar de considerar 

nesse debate o fato de que, em que pese 

tratar-se de uma mesma população, os 

resultados atuariais de um plano de 

benefício definido calculados à luz do 

pronunciamento técnico CPC 33 (R1) 

(regras do accounting) podem divergir dos 

resultados atuariais calculados pelos fundos 

de pensão (regras do funding), à luz da 

legislação nacional. Essa diferença pode 

derivar de premissas atuariais distintas, em 

especial a adoção de taxas de desconto para 

as obrigações.
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No caso das empresas patrocinadoras 

no Brasil, em aderência ao IAS 19, o 

referencial para a taxa de desconto são os 

títulos públicos Nota do Tesouro Nacional – 

NTN-B.

De outra banda, pelas regras regula-

tórias nacionais, os Fundos de Pensão 

tinham como limite de aplicação em seus 

cálculos atuariais 6%, como premissa de 

taxa de desconto. Esse critério regulatório 

foi vigente até novembro de 2014, quando 

houve alteração da Resolução do Conselho 

Gestor de Previdência Complementar nº 

18-06, com a edição da Resolução 

MPS/CNPC nº 15-2014, onde; 

4. A taxa de juros real anual, a ser 
utilizada como taxa de desconto 
para apuração do valor presente 
dos fluxos de benefícios e contri-
buições de um plano de benefícios, 
corresponderá ao valor esperado 
da rentabilidade futura de seus 
investimentos.

Nesse sentido, na medida em que o 

grande volume de investimentos dos 

Fundos de Pensão ainda está lastreado em 

títulos públicos nacionais (NTN-Bs), a 

alteração do regramento previdenciário 

tende a minorar eventuais divergências de 

cálculos existentes entre os passivos 

atuariais do funding e do accounting.

Nada obstante em ocorrendo 

dissonâncias do cálculo das obrigações 

atuariais,  o resultado apurado do 

accounting não tem nenhum efeito real no 

funcionamento da relação da Empresa com 

o Fundo de Pensão, sendo que, nos casos em 

que o patrocinador é acionado, em retirada 

de patrocínio ou de existência de déficit no 

plano, a obrigação será calculada pelo 

Fundo de Pensão, conforme as regras 

previdenciárias nacionais. 

Dessa forma, verifica-se que a even-

tual observância às regras de accounting 

pode levar as empresas a calcularem um 

passivo atuarial que não será capaz de 

refletir as saídas de caixa futuras, pois se a 

empresa continuar patrocinando o plano, 

arcará com as contribuições na forma 

estabelecida pelo regulamento do plano, e 

se a empresa retirar o patrocínio, pagará o 

quanto for calculado em avaliação atuarial 

pelas regras que regem os fundos de pensão. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O reconhecimento contábil de 

eventuais déficits atuariais originados de 

obrigações pós-emprego nos passivos das 

empresas públicas e de economia mista no 

Brasil deve estar em consonância com a 

essência econômica da obrigação. 

Essa essência econômica se reflete à 

luz do regramento previdenciário nacional, 

fundamentalmente porque se as empresas 

continuarem a patrocinar o plano de 

benefício definido, serão responsáveis pelas 

contribuições na forma estabelecida pelo 

regulamento do plano, e, se a empresa 

retirar o patrocínio, pagará o quanto for 

calculado em avaliação atuarial, nos termos
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também estabelecidos pelas regras que re-

gem os Fundos de Pensão no Brasil.

Importante dar relevo que a grande 

maioria das empresas estatais, tanto no âm-

bito Federal quanto no plano dos Estados, 

possui obrigações pós-emprego oriundas do 

patrocínio a planos de benefícios definidos 

junto a seus funcionários. Daí a importância 

do tema, especialmente frente ao cenário 

econômico nacional.

Muitos desses planos podem vir a 

apresentar resultados atuariais deficitários, 

vis-à-vis o comportamento mais retraído da 

economia, que pode refletir decisivamente 

na avaliação dos ativos dos planos.  

Nesse sentido, os operadores da 

Ciência Contábil devem ficar atentos para a 

correta interpretação sobre a real extensão 

das obrigações por ventura originadas des-

ses desequilíbrios nos planos de benefícios 

definidos das empresas, preservando sem-

pre a bandeira insubstituível da norma in-

ternacional, que é a “ESSÊNCIA SOBRE A 

FORMA”.   

O caminho é longo e sem volta, per-

corremos um bom pedaço, ainda estamos 

nos adaptando e aprendendo, não há como 

retroceder, o poder da informação está em 

nossas mãos.
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