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O PROBLEMA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSEGUIR PERI TOS 
CONTÁBEIS JUDICIAIS PARA ATUAREM EM PROCESSOS DE AS SISTÊNCIA 

JUDICIARIA GRATUITA NA CIDADE DO RIO GRANDE-RS 
 
 

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

peritos contadores em aceitar processo do Tribunal de Justiça-TJ cujo os honorários serão 
pagos baseados na tabela fixada pelo Tribunal para processos vinculados a Assistência 
Judiciaria 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 do Rio 
Grande diversos processos estão parados a 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 do Rio Grande é tão elevado. A 
metodologia utilizada neste estudo foi uma análise dos processos da primeira, segunda e 
terceira vara civil da comarca do Rio Grande que tiveram negativas de aceite para a realização 
da perícia judicial do TJ-RS a fim de verificar os motivos que levara, 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 
é apresentado as recomendações finais. 

A conclusão final deste estudo é que não esta acontecendo um boicote dos peritos, e 
que a principal razão para a recusa do aceite da nomeação judicial é que os honorários 
oferecidos não oferecem uma remuneração satisfatória ao profissional. 
 

 
 
ABREVIATURAS 
AJG - Assistência Judicial Gratuita 
CPC-Código de Processo Civil 
CRC-RS-Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul 
NBC-Norma Brasileira de Contabilidade-NBC 
DIRPJ -Declaração de imposto de renda pessoa física 
TJ-RS Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 
 
1-INTRODUÇÃO 

O Conselho Federal de Contabilidade a traves de duas Normas Brasileira de 
Contabilidade-NBC estabelece as regras e procedimentos que envolvem o labor de uma 
perícia contábil. A NBC TP 01 estabelece as regras e procedimentos técnico-científicos a 
serem observados pelo perito na elaboração de uma perícia contábil, no âmbito judicial, 
extrajudicial, inclusive arbitral, mediante o esclarecimento dos aspectos e dos fatos do litígio 
por meio de exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, avaliação ou certificação. 
A NBC PP 01 estabelece os procedimentos inerentes à atuação do contador na condição de 
perito. (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 2012, 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.  
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Em suma, ente as atividades que podem ser desempenhadas por um profissional 
contador encontram-se a perícia contábil, que pode ser uma perícia judicial ou extrajudicial. A 
perícia judicial é aquela perícia realizada por um profissional pós 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 Judiciaria 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-TJ-RS, é por meio de um cadastro na 
página eletrônica do TJ-RS e, do envio de documentos que comprovem a identidade e 
formação do candidato. Uma vez aprovado pelo TJ-RS 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 JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 2015). Observa-se 
que a relação dos peritos cadastrados não esta divulgada na pagina web do TJ-RS, ou seja, a 
nomenclatura dos profissionais é mantida em sigilo, é de acesso interno do TJ-RS. Esta pratica 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 necessidade da opinião sobre temas relacionados com a 
contabilidade. 

Um dos grandes problemas enfrentados atualmente pelos Magistrados que atuam no 
TJ-RS da Comarca da cidade do Rio Grande é a recusa dos profissionais contadores, 
cadastrados como peritos contábeis, para atuarem como peritos judiciais em processos 
vinculado 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 o 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, existem processos aguardando que um perito contábil aceite a 
atribuição. Já ocorreram situações onde o Juiz de Direito diante da negativa dos profissionais 
cadastrados no sistema da comarca do Rio Grande, teve que 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 do Rio Grande 
diversos processos estão parados a anos pela dificuldade em 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 do 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 do Rio 
Grande é tão elevado. 

A metodologia utilizada neste estudo foi uma análise dos processos da primeira, 
segunda e terceira vara civil da comarca do Rio Grande que tiveram negativas de aceite para a 
realização da perícia judicial do TJ-RS a fim de verificar os motivos que levara, 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 contador que pediu a destituição da nomeação recebida. 
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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 
é apresentado as recomendações finais. 
 
2-REFERENCIAL TEÓRICO 

A palavra pericia 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 realizada 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 individuo 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 determinados temas para proceder a verificação e o 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, 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 que 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 
específica no que for pertinente” (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 2012, 
06). 

Sobre o tema perícia contábil vasta é a literatura existente, tanto em termos nacionais 
(SÁ 2011 , MAGALHÃES, et al. 2001, ORNELAS 2000) como internacionais (PEARSON e 
SINGLETON 2008, FLOWER 2010., SOTTO 1983). E o tema perícia contábil é disciplina 
nos cursos superiores de Ciências Contábeis, o objetivo desta disciplina na formação do 
contador é capacitar o futuro profissional para atuar como perito contador. 

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 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, 
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 judicial estabelecidos por lei 
(MAGALHÃES, et al. 2001, 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. 
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3-MOTIVOS QUE LEVAM OS PERITOS JUDICIAS A DESISTIRE M DA 
NOMEAÇÃO EM PROCESSOS DE AJG. 

Nos últimos anos a Comarca da cidade do Rio Grande do TJ-RS, vem enfrentando o 
problema de um número elevado de desistência de peritos contábeis judiciais para os 
processos de litigio que envolvem a Assistência Judiciaria Gratuita-AGJ. Este fato esta 
ocorrendo na Primeira, Segunda e Terceira Vara. É importante salientar que as nomeações 
cujo os honorários são fixados pelo profissional, o número de desistência dos profissionais em 
atuar como peritos contábeis não é significativo. 

Quando um perito judicial declina de uma nomeação judicial esta desistindo de atuar 
no processo que 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 investigada existem processos cuja a primeira 
nomeação foi a mais de cinco anos, e até o momento nenhum dos peritos nomeados aceitou o 
encargo. 

Entre os motivos que levaram a 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 a 
Assistência Judiciaria Gratuita-AGJ. 

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 do Rio Grande 
em processos que litigiam sobre o palio da AJG, analisa-se em detalhes a tabela dos 
honorários fixados pelo TJ-RS 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 
TJ-RS 

Os honorários periciais pagos pelo TJ-RS são fixados em conformidade com uma 
tabela de honorários, esta tabela esta apresentada no quadro 01. 
 

Quadro 01 Valor dos honorários dos Peritos Contábeis que atuam sobre o âmbito da AJG. 

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

1.1 - DEMANDA PROPOSTA POR SERVIDOR(ES)  CONTRA O ESTADO/MUNICÍPIO 
R$ 252,42 

1.2 - REVISIONAL ENVOLVENDO NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS ATÉ 04 
(QUATRO) CONTRATOS R$ 441,74 

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

R$ 757,26 

1.4 - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADES CIVIS E MERCANTIS R$ 757,26 
Fonte: Ato 51/2009 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 
  
 

Para a tomada de decisão se os valores fixados como honorários periciais pelo ATO 
51/2009 do TJ-RS são valores que remuneram de forma justa o trabalho de um perito contábil 
necessários se faz conhecer os custos de um trabalho de perícia e comparar estes custos com 
os honorários fixados pelo TJ-RS apresentados no quadro 01. 
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Uma das constatações que foi 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 relacionados 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, e no intuito de definir os custos relacionados a uma perícia contábil judicial, exclui-
se os custos gerais do escritório e apenas elenca-se os custos relacionados com a atividade 
esporádica de uma perícia contábil judicial. 

O quadro 02 apresenta a relação dos custos de uma perícia contábil judicial, note que 
os custos elencados neste quadro não contemplam todos os custos da atividade exercida pelo 
profissional, são apenas os custos de uma atividade especifica que é realizada eventualmente, 
e que quando não realizada o contador tem os custos de seu negócio mensal. Também observe 
que quando realizada a atividade absorve os custos necessários relacionadas a 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.  

 
- Quadro 02 Custos relacionados com uma perícia contábil  

Nomenclatura Referencia do Gasto Unidade do Gasto 
Gastos de Transporte Pagamentos relacionados ao deslocamento do 

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

Combustível/transporte 
público 

Gastos com Software Pagamentos relacionados com software para cálculos 
periciais 

Custo mês/horas 
trabalhadas 

Gastos com cursos de 
Atualização 

Pagamentos relacionados com cursos de atualização e 
aperfeiçoamento. 

Custo Curso/horas 
trabalhadas 

Gastos com material de 
expediente 

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

Gastos com folhas + 
Gasto com tinta /R$0.30 
x quantidade de folhas 

Gastos com energia, 
telefone, internet 

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

Gastos mês/horas 
trabalhadas 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Na tentativa de quantificar financeiramente os custos com uma perícia contábil 
judicial, onde o contador leve em média 25 horas para efetuar o trabalho. Esta quantidade 
horas representa o tempo médio que em pratica 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, observe que os valores apresentados são valores mínimos, e servem 
para os propósitos neste estudo, note que os valores apresentados não constituem valores 
limites, cada profissional sabe o quanto custa o seu negócio e o quanto gasta quando 
desenvolve uma atividade. 

Observe que os valores apresentados no quadro 03 não contemplam a remuneração a 
título de pró-labore do profissional, apenas relacionam os custos financeiros da atividade. 
Observe também que os valores dos honorários fixados pelo TJ-RS (quadro 01) quando pagos 
ao profissional tem um desconto na fonte a título de retenção á previdência social de 11%. E 
também não esqueça que estes honorários serão apresentados como rendimentos tributados 
para a declaração de imposto de renda pessoa física-DIRPJ.  
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Uma vez conhecido o custo de uma perícia, o passo seguinte é identificar o resultado 
financeiros que o profissional pode apurar com a realização de tal encargo judicial. 

O quadro 04 apresenta a apuração do resultado financeiro de uma perícia contábil 
judicial cujo honorários periciais são pagos em função da AJG. Optou-se por fazer a 
comparação apenas para duas espécies de pericias, 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 do Rio Grande, ou seja, a 
maioria dos processos que demandam peritos e obtiveram negativas dos profissionais 
nomeados são destes dois tipos de pericias.  
 

Quadro 03 Custos de uma perícia que envolva 25 horas de trabalho 
Nomenclatura Dados  Calculo R$ 
Gastos de Transporte Valor do combustível x km rodada/ 

valor da passagem do transporte 
público x o número de viagens. 

2 viagens ao Fóro 
1 viagem ao local da 
pericia 

30,00 

Gastos com Software Gasto mensal do software/número 
previsto de pericias a realizar 

R$ 200,00/4 50,00 

Gastos com cursos de 
Atualização 

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

R$ 120/4 30,00 

Gastos com material de 
expediente 

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

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

5,00 

Gastos com energia, 
telefone, internet 

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

Custo da hora R$0,80 20,00 

TOTAL   135,00 
Fonte: Elaboração Própria.  
 
 Quadro 04 Resultado financeiro de uma pericia de AJG que envolva 25 horas de trabalho 
Espécie de Perícia 
Realizada 

Valor máximo 
dos  
Honorários  
=A 

Valor da retenção 
Previdenciária 11% 
B=(Ax11%) 

Custo de 
uma 
pericia de 
25 horas 
=C 

Resultado 
D= A-B-
C 

Resultado 
Hora 
E=D/25 

Demanda proposta por 
servidor(es)  contra o 
estado/município 

R$ 252,42 
R$ 27,76 R$135,00 R$89,66 R$3,58 

Revisional envolvendo 
negócios jurídicos 
bancários  

R$ 441,74 
R$48,59 R$135,00 R$258,15 R$10,32 

Fonte: Elaboração Própria.  
 

Analisando o quadro 04 e comparando os custos elencados para uma perícia que leve 
uma média de 25 horas para ser realizada identificados no quadro 03, com os honorários 
fixados pelo TJ-RS (ver quadro 01), é possível identificar as seguintes constatações: 
a)  o valor do resultado hora é inferior em pericias que tratam de demandas contra o Estado, e 
o Município, quando comparado com as pericias que envolvem revisionais; 
b) os honorários fixados pela tabela do TJ-RS 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 
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relacionado a complexidade do processo, existem processos muito extenso 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 perícia que envolva demanda contra 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 contador que pague imposto de renda terá um resultado inferior ao 
apontado no quadro 04, porque os honorários periciais são considerados rendimentos 
tributáveis para fins de imposto de renda. 

Analisando os quadros 03 e 04, surge uma pergunta: quantas pericias necessitaria fazer 
um profissional contador que desejasse trabalhar exclusivamente com pericias judiciais? Para 
responder esta indagação primeiro é necessário relacionar todos os custos financeiros do 
profissional. O quadro 05 faz uma demonstração dos custos financeiros de um profissional. 
Observe que não foi considerado 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 a 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 encargos dos 
colaboradores deveria ser acrescido ao quadro 03,04, e 05. 
 

Quadro 05- Relação dos custos Financeiros de um profissional contador mensal 
Nomenclatura Referência da Despesa 
Despesas de Transporte 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. 

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

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

Despesa com Depreciação Valor referente a 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 a retirada mensal do profissional. 
Fonte: Elaboração Própria. 

A base para a definição do custo mensal das despesas cujo o 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. Observe 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 TJ-RS são valores que remuneram o custo da 



9 

 

atividade. Não se pretende discutir se o valor de uma despesa esta subavaliado ou 
superavaliados, porque cada profissional tem livre escolha para gerenciar o custo de seu 
negócio. 

O quadro 06 apresenta os custos mínimos mensal de um contador que pretenda 
identificar quantas pericias deveria realizar para manter os custos mínimos de sua atividade. 
Observe que consideramos 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. 

 
 
Quadro 06- Custos Financeiros de um profissional contador mensal. 
Nomenclatura Valores 
Despesas de Transporte R$ 350,00 
Despesas com Software R$ 300,00 
Despesas com cursos de Atualização R$ 160,00 
Despesas com material de expediente R$74,00 
Despesas com energia, telefone, internet, agua R$ 400,00 
Despesas com aluguel e IPTU do imóvel R$700 
Despesas com Anuidade do Conselho Profissional, Sindicato, 
Federação e Confederação  

R$90,00 

Despesa com Depreciação R$ 85,00 
Despesas com Manutenção de Imobilizado R$100,00 
Despesa com Imposto Previdenciário R$86,68 
Despesa com Imposto de Renda R$50,00 
Despesa de limpeza e conservação R$ 50,00 
Despesas com serviços de terceiros R$ 200,00 
Despesas com Pró-labore R$ 1.900,00 
TOTAL R$4.545,68 
Fonte: Elaboração Própria. 

 
Analisando o quadro 06, conclui-se que um profissional contador na cidade do Rio 

Grande que deseje receber R$ 1900,00 por mês e trabalhar exclusivamente como perito 
judicial, deveria fazer um média de 21 pericia 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 06, pelo valor máximo dos honorários pagos pelo TJ-RS 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 pericias, logo teria de trabalhar 525 horas no mês para dar conta da 
incumbência. E considerando que 25 horas é 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. 

E em caso de pericias que envolvam revisional, seria necessário que o profissional 
conseguisse concluir no mês um total de 12 pericias, 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, analisando os quadros apresentados neste estudo, opina-se que a 
remuneração do perito contador estabelecida pelo TJ-RS não é um fator de grande incentivo 
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para que o mesmo aceite todas as nomeações recebidas. Acredita-se que os profissionais 
podem e devem optar por atividades mais lucrativas, e que atuem em pericias 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 TJ-RS para litígios sobre o pálido da 
AJG não remuneram de forma significativa a atividade do perito contador. 

É importante salientar que o Ato n. 051/2009 em seu art. 1 § 2.º determina que 
excepcionalmente, quando uma perícia apresentar algumas peculiaridade e grau de 
complexidade o Magistrado pode requerer junto ao a 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 percebe-se que os Juízes de Direito não estão entendendo 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 TJ-RS 

Importa salientar, que vistas a processos das varas civil do TJ-RS da comarca do Rio 
Grande, identifica-se que um número significativo de processos, tiveram pericias 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 contador em conformidade com o Ato 51/2009, 
artigo terceiro, será pago após o termino do prazo para que as partes se manifestem sobre o 
laudo, e em caso de haver solicitação ou esclarecimento depois que o perito prestar tais 
informações. 

É importante salientar, que mesmo com a determinação do TJ-RS sobre o pagamento 
dos honorários alguns processos levam em média dois anos para serem pagos, e quando o 
profissional recebe seus honorários não recebe a correção dos valores, recebe apenas o valor 
fixado em sua nomeação. 

Este fato pode acontecer porque o pagamento dos honorários depende de oficio 
enviado ao Tribunal pelo Magistrado solicitando o valor, e este oficio deve ser encaminhado 
com uma certidão expedida pelo cartório da vara de referência do processo (Ver artigo 2.º do 
Ato 51/2009).  Enfim o processo de solicitação dos honorários do profissional perito, envolve 
um tramite burocrático, e as vezes esse tramite levam mais de dois anos para ser concluído. 

Acredita-se que a demora do prazo para o pagamento dos honorários pericias, é um 
fator que tem relação direta com a grande carga de trabalho dos profissionais que atuam nos 
cartórios das varas civil da cidade do Rio Grande, estes profissionais trabalham com um 
número elevado de processos 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 contador. 
 
3.3 FALTA DE TEMPO PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO. 

O fator falta de tempo é uma realidade da profissão do contador, que enfrenta prazos, e 
que tem de trabalhar muito para conseguir pagar os custos de seu escritório. Os valores de 
honorários das pericias fixados no Ato n. 051/2009 não são tão atrativos, 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 desenvolverem suas atividades.  
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Os contadores peritos da cidade do Rio Grande na sua maioria não atuam somente no 
TJ-RS, alguns atuam junto a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal. Além de desenvolverem 
outras atividades ligadas a 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 TJ-RS de receber negativas para a atuação dos profissionais peritos 
judiciais é um problema que retarda o tramite processual, e está associada a baixa 
remuneração oferecida pelo TJ-RS aos profissionais que atuam como peritos judiciais. Os 
valores fixados pelo TJ-RS não são valores atrativos que remunerem de forma significativa o 
trabalho do profissional perito contador Em casos de demandas envolvendo Município e 
Estado o valor dos honorários equivale a 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 do Rio 
Grande em atuar em processos de AJG não são uma atitude de boicote a nomeações judiciais, 
e sim de opção por serviços que melhor remunere o tempo empreendido em uma tarefa. 

A verdade é que os contadores que atuam como peritos judiciais tem custos, e 
necessitam pagar os custos de sua atividade. 

Acredita-se que o principal motivo que leva os profissionais contadores que atuam 
como peritos judiciais a não aceitarem o encargo de processos cujo seus 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 palio da AJG.  

Espera-se que o TJ-RS entenda 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 seus honorários serão pagos pela tabela do Ato nº 051/2009-P, que o 
Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul-CRC-RS encaminhe ao TJ-RS 
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 a 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 CRC-RS ao TJ-RS. 

 

5- BIBLIOGRAFIA 

ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia Contábil. São Paulo: Atlas, 3. ed, 2002. 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas brasileiras de contabilidade: 
perícia contábil: NBC TP 01 e NBC PP 01. Brasilia: Conselho Federal de Contabilidade, 
2012. 

FLOWER, John. Accounting and Justice. Routledge, 2010. 



12 

 

HOOG, Wilson Alberto Zappa. Prova Pericial Contábil: Aspectos Práticos e Fundamentais. 
Curitiba: Juruá,6 ed, 2008. 

MAGALHÃES, Antônio de Deus Farias, Clóvis de SOUZA, Hamilton Luiz FAVERO, e 
Mário LONARDONI. Perícia Contábil. São Paulo: Atlas,3.ed, 2001. 

ORNELAS, Martinho Maurício Gomes de. Perícia Contábil. São Paulo: Atlas, 2000. 

PEARSON, Timothy A., e Tommie W. SINGLETON. “Fraud and forensic accounting in the 
digital environment.” Issues in Accounting Education, v. 23, n. 4, 2008: 545-559. 

PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. 2015. http://www.tjrs.jus.br/site/servicos/pericias_e_outras_especialidades/cadastro/ 
(acesso em 18 de 04 de 2015). 

SÁ, Antonio Lopes de. Perícia Contábil. São Paulo: Atlas, 10.ed, 2011 . 

SOTTO, Richard. “Scientific Utopia and accounting.” Accounting, Organizations and Society 
v. 8, n. 1, 1983: 57-71. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Ato n.º 051/2009-
P.Disciplina o procedimento administrativo para o pagamento de perícias, de exames 
técnicos e de traduções e versões no âmbito do poder judiciário do estado do rio grande do 
sul, nos casos de assistência judiciária gratuita. 2009. 
http://www.tjrs.jus.br/site/servicos/pericias_e_outras_especialidades/legislacao/ (acesso em 
25 de 04 de 2015). 

 


