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Perícia Contábil:
Mercado em Expansão
IX Encontro de Auditores e Peritos do Espírito Santo
29.08.2014 - Profa. Sandra Batista

BUSCAR NOVOS HORIZONTES É O
MELHOR PRESENTE QUE PODEMOS
DAR A NÓS MESMOS.



DIAS/HORÁRIO:

= sexta-feira – 10h às 11h



Profa. Sandra Maria Batista – sandrabatista@expressaocontabil.com.br



cel. 61 9966-8921
Formação.: Bacharel em Ciências Contábeis (UNEB), Especialista em Direito
Tributário (UniDF) e em Gestão de Entidades do Terceiro Setor (UNB)

Atividades Profissionais: Professora de Perícia e Contabilidade Tributária em
Cursos de Pós-Graduação; Perita; Sócia das empresas Expressão Contábil &
Associados e da Banndra Tributos.

Atividade Classista: Atual Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do
Distrito Federal e do Instituto dos Peritos e Consultores Técnicos do Distrito Federal
INPECON, Vice

BUSCAR NOVOS HORIZONTES É O
Presidente da FEBRAPAM Federação dos Peritos, Árbitros e Mediadores e Diretora
MELHOR
Sindconta/DFPRESENTE QUE PODEMOS
DAR A NÓS MESMOS.
Base: Zappa Hoog, Lopes de Sá e Palombo Alberto
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Aborgadem:

1. Contextualizar o mercado da Perícia pelo viés da evolução
das normas;
2. Explorar sobre os requisitos de conhecimento e habilidades
do Perito;
3. Como acessar o mercado e as perspectivas de trabalho e
4. Perícia como negócio:
negócio atuação individual, associativa ou
empresarial.
BUSCAR
NOVOS HORIZONTES É O
MELHOR PRESENTE QUE PODEMOS
DAR A NÓS MESMOS.

2+9

= 11

0+8

=8

20 + 14 = 34…..53
HOJE?

29.08.2014

5 +3 =8

Observamos então o mistério do número 8:
• 8, representa o que permanece em equilíbrio: A Justiça !
• 8, a consciência (espírito) que julga estes.
• 8 (julgamento): espelhar a bem-aventurança que este número representa
para nossa evolução (matéria-espírito)
• significa extremos, tudo ou nada.

http://numerociencia.blogspot.com.br/2007/06/significado-dos-nmeros.html

BUSCAR NOVOS HORIZONTES É O MELHOR PRESENTE QUE PODEMOS DAR A NÓS MESMOS.
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QUESTÕES QUE AFETAM O
PATRIMÔNIO
Os 7 PECADOS CAPITAIS, na ótica de Machado de Assis

BUSCAR NOVOS HORIZONTES É O MELHOR PRESENTE QUE PODEMOS DAR A NÓS MESMOS.

AVAREZA
O pecado capital do capital.
Acúmulo desnecessário de quantias de dinheiro.
Pecado transformado em princípio pelo homem contemporâneo.
O pecado do sistema de produção do mundo.

Apego ao material em detrimento das relações
humanas.
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LUXÚRIA
Desobediência humana que consiste no exercício excessivo da sensualidade e
dos prazeres carnais.
O pecado que torna o homem um escravo do próprio corpo.
O Cárcere da paixão e dos desejos sexuais.

O pecado campeão de vendas do homem contemporâneo.
Atitude lasciva, obediência a sexualidade, ao corpo físico.
Inclinação a encontros sexuais fora do compromisso do matrimônio.

SOBERBA
Desobediêcia à humildade.

Vaidade excessiva, levando ao desdém, à velhice.
Negação dos próprios erros, orgulho.
Pecado de origem da arrogância, da futilidade.
Sentimento de superioridade perante outros pontos de vista.
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INVEJA
Desgosto causado pela virtude alheia.

Atitude destrutiva em relação aos ganhos de
outrem.
Vitória do desgosto sobre o amor próprio.
Desejo daquilo que já tem posse.

Necessidade do que não é seu.
Perpectiva de vitória em prol do fracasso alheio.

GULA
O pecado dos restaurantes.
Negligência humana ao prazer imediato da satisfação pela comida, comer
sem que a fome comande o ato.
Ingestão de alimentos sem a necessidade da fome.
Ingestão de alimentos além da capacidade do próprio estômago, levado à
incapacidade do corpo de realizar afazeres diários.
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IRA
Ato que ignora o amor ao próximo, transbordando
de sentimento negativo em direção a outrem.
O pecado do traidor.
Desejo humano de voltar-se contra a autoridade.
Desobediência ao amor.
Vitória da raiva sobre o perdão.

PREGUIÇA
A mãe da procrastinação.
Age neste pecado aquele que protela as atividades diárias.
Incapacidade de conclusão de suas tarefas.

Recurso de autoboicote na realização dos
próprios sucessos.
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PERÍCIA CONTÁBIL

•Esclarecer a verdade sobre o objeto examinado e transferir para
instância decisória, por meio do LAUDO CONTÁBIL ou PARECER.

E os pecados Capital ??
A Contabilidade possui objeto próprio – o Patrimônio das Entidades –
e consiste em conhecimentos obtidos por metodologia racional,
com as condições de generalidade, certeza e busca das causas,
em nível qualitativo semelhante às demais ciências sociais

Na Contabilidade, o objeto é sempre o PATRIMÔNIO de uma Entidade,
definido como um conjunto de bens, direitos e de obrigações para
com terceiros, pertencente a uma pessoa física, a um conjunto de pessoas,
como ocorre nas sociedades informais, ou a uma sociedade ou instituição
de qualquer natureza, independentemente da sua finalidade, que pode, ou
não, incluir o lucro.

http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/conhecimento.htm
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ORIGEM PERICIA NO BRASIL:


No Brasil Colônia, Relatório de 19-06-1779 do Vice-rei
Marques do Lavardio a seu sucessor Luís de Vasconcelos
e Sousa (Arquivo Nacional do Rio de Janeiro),
destacando-se como relevante a função contábil e das
perícias.



Na obra histórica, em 1921, de João Luiz dos Santos:
Perícia em Contabilidade Comercial, editado no Rio de
Janeiro, pelo Jornal do Brasil..

BUSCAR NOVOS HORIZONTES É O
MELHOR PRESENTE QUE PODEMOS
Emissão de opinião técnica, fundamentada em elementos
DAR
Aconhecimento
NÓS MESMOS.
requer
amplo
de uma questão postulada.

e provas, que

BOSQUEJO DA AMBIÊNCIA DA PROVA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA CIVIL

A Perícia no âmbito da Justiça Civel
ENCARGO DA PROVA
CPC art. 333

Ao autor; quanto ao fato
constitutivo do seu direito

Ao réu; quando á existência de
fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor

A prova do fato jurídico
ou contábil
Código Civil art. 212

Confissão

Documento

Testemunha

Presunção

Perícia

A PERICIA CONTÁBIL É NOTORIAMENTE NOS TRIBUNAIS A PROVA VIRIPOTENTE.

A Perícia CONTÁBIL é um importante instrumento para a busca da VERDADE REAL dos FATOS
PATRIMONIAIS.
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O que é a prova contábil
São os fatos
produtores da
convicção
A prova pericial é o meio de suprir a
carência de conhecimentos técnicos
de que se ressente o juiz para apuração
dos fatos litigiosos (HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR).
NBC TP 01. 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.

Legislação Referencial


CONSTITUIÇÃO FEDERAL – Art. 5º

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;








XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas
as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo
da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – Lei nº 5.869/73– Arts. 145/148, 339, 342,
420/439

Trata da prova pericial, do Perito Juízo e Assistentes, Prazos, Quesitos,
Cientificação das partes, esclarecimento e audiência, direitos e deveres,
honorários e indenizações
DECRETO Nº 9295/46 – Arts. 12, 21, 25 letra “c)” e Art. 26
– Trata do registro, regularidade e das atribuições do Contador
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Legislação Referencial


RESOLUÇÃO 1.370/2011 – Arts. 24 e 25
- Trata das infrações e penalidades, dentre elas:
“V. Transgredir os Princípios Fundamentais e as Normas Brasileiras de
Contabilidade;
VI – manter conduta incompatível com o exercício da profissão, desde que não
previsto em outro dispositivo;
VII – fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para registro em CRC;
X. praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei define como
crime ou contravenção;
XII. Elaborar peças contábeis sem lastro em documentação hábil e idônea.”



RESOLUÇÃO CFC 1167/2009 – Art. 1º
- Dispõe sobre o registro profissional do Contador: somente poderá exercer a
profissão o profissional registrado no CRC.

Normas brasileiras de
perícia
Do perito - Resolução CFC 1.244/09
Esta Norma estabelece procedimentos inerentes à atuação do contador na
condição de perito.
Perito é o contador regularmente registrado em Conselho Regional de Contabilidade,
que exerce a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor, por
suas qualidades e experiências, da matéria periciada.

Da perícia - Resolução CFC 1.243/09
Esta Norma estabelece regras e procedimentos técnico-científicos a serem observados
pelo perito, quando da elaboração de 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.
- Fixa objetivos, conceitua perícia, como proceder, planejar e executar, diligências,
estrutura do Laudo e do Parecer Técnico Contábil.

•Na produção da prova pericial contábil, deve-se debruçar sobre a matéria fática e se ater ao
objeto da causa e respeitar os limites da função pericial, da participação técnica e científica e
dos caminhos que serão percorridos para o descobrimento da verdade que se busca.
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O Perito na Justiça

O juiz será assistido por perito,
CPC, art. 421
Perito vem do latim peritus e quer dizer: o que sabe por experiência.
Em linguagem comum significa o experiente, o que conhece o assunto, o
versado na matéria;
Espera-se que o perito nomeado pelo juiz e os assistentes indicados
pelas partes, sejam pessoas portadoras de conhecimentos
especializados e capazes de emitir um laudo (perito judicial) e um
parecer (assistente técnico) úteis para a causa em que atuarem
e que sejam esclarecedores para o juizo. (ZANNA, 2007, p. 38)

COMO VEM TOMANDO RELEVÂNCIA

art. 427 do CPC
Juntando na peça primeira ou na
contestação Pareceres Técnicos com
opinião
científica/contábil
de
forma
elucidativa, a qual permite que o Juiz
dispense as demais provas.
Redação dada pela Lei n° 8.455, de 24.8.1992

A prova se destina a produzir a certeza ou convicção do julgador a respeito dos fatos em litígio.
A verdade que se quer provar.
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RESPONSABILIDADE
DO PERITO CONTADOR

MORAL ÉTICA

SOCIAL

CIVIL

CRIMINAL

FILOSÓFICA

"prova é a soma dos fatos produtores da convicção, apurados no processo".
(Amaral Santos)

Fluxograma da prova pericial
contábil no CPC
(Zappa Hoog)
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Mercado da Perícia Contábil

 SIGNIFICA: que quando existem pessoas ou empresas que procuram
produtos ou serviços e outras pessoas ou empresas que oferecem tais serviços
ou produtos – então, existirão : consumidores, fornecedores e os concorrentesóbviamente. Daí, concluir-se que esta relação estabelecida entre a OFERTA e
a PROCURA de produtos ou serviços ficou denominada como M E R C A D O .
http://www.manualdenegocios.com.br/2009/09/o-que-significa-mercadopara-voce-que-quer-ser-empresario/

 MELHOR Cliente = Indicação + Confiança
 CONTINUIDADE = Cliente SATISFEITO

Mercado da Perícia: Na esfera judicial



Na Justiça do Trabalho



Nas Varas Cíveis Estaduais



Nas Varas de Falências e Concordatas



Nas Varas da Fazenda Pública e



Nas Varas Criminais



Nas Varas de Família



Na Justiça Federal



Na Justiça Arbitral – Lei 9307/96

Execuções Fiscais

13

01/09/2014

Mercado da Perícia Contábil

• Justiça em números: 92,2 milhões de
processos à espera de julgamento
Em 2012, houve um aumento de 4,3%
em relação a 2011, diz levantamento do
CNJ
http://www.jb.com.br/pais/noticia
s/2013/10/15/justica-emnumeros-922-milhoes-deprocessos-a-espera-dejulgamento/

Matéria publicada no Caderno Plano de Carreira,
do Jornal Correio do Povo!

MERCADO AMPLO : Exemplo de perícias
PRESTAÇÃO
DE CONTAS
RESOLUÇÃO DE
SOCIEDADE

PERITO

INDENIZAÇÃO POR
RESCISÃO
REPRES.
COMERCIAL

FUNDO DE
COMÉRCIO

BALANÇO
ESPECIAL
AVALIAÇÃO DO
PATRIMÔNIO
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
CONTRATOS
BANCÁRIOS
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Método do Raciocínio Lógico

 Pesquisar: identificar as partes do fenômeno e organizá-las para se ter uma conclusão
geral do todo;
 Decompor: partir de todo o sistema patrimonial para o específico e individual;
 Observar os fenômenos: de forma ampla e sem paradigmas ou dogmas é o caminho
para a revelação do que verdadeiramente ocorre;
 Comparar os fenômenos e as doutrinas: implica a observação dos ensinamentos
aplicados aos fenômenos do Brasil com o que se faz e se aplica e ensina em outros
países;
 Analisar individualmente os elementos para se ter uma visão do todo

Mercado da Perícia Contábil

É comum encontrar no mercado de trabalho PERITO EMPREENDEDOR
E PERITO MEDIANO, Hoog (2005, p. 158).
O perito mediano vê as pedras e as
dificuldades no seu caminho, e
sobre isto fala o tempo todo,

O perito empreendedor olha e vê alem das pedras.
Enxerga a linha do horizonte, a vanguarda, visão ampla
e profunda, e fala sobre o privilégio do ser um
cientista e das soluções que apresenta para transpor
as pedras, em especial sobre as soluções
apresentadas e estudos de vanguarda.
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O que o Mercado espera dos
Peritos ?

 Conhecimento amplo e diversificado: de negócios, de processos, de aspectos
societários e em outras áreas afetas à Perícia (direito, finanças);
 Visão e competência para trabalhar em Equipe, em especial com profissionais de
outras áreas: Equipe Multidicisplinar;
 Possuir qualificações para colaborar com a Justiça para a tomada de decisão (feeling
para produzir informações úteis e concisas)
 Profissional Polivalente e Comprometido: capacidade de comunicar sua visão de
maneira clara, objetiva e motivadora, interpretando e harmonizando informações
aparentemente desconexas (pensamento sistêmico);

O que o Mercado espera dos
Peritos ?
 Ter disposição para agregar novos conhecimentos e buscá-los: educação continuada;
 Domínio de ferramentas tecnológicas que o cerca e que conheça detalhadamente as
normas legais que dão sustentação a todos os atos praticados ou fatos ocorridos;
 Ser ético e ter personalidade para enfrentar situações que exigem postura
profissional na defesa dos interesses públicos (e que, muitas vezes, contrariam interesses
de pessoas não muito bem intencionados)
 Habilidades para a comunicação, escrita e falada; linguagem objetiva e
compreensível: produção de laudos, de relatórios, de pareceres e informações para
subsidiar processos administrativos e judiciais
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O que o Mercado espera dos
Peritos ?

 Capacidade de articulação para se adaptar às mudanças;
Desenvolver competência de FALAR em público, FALAR com o

JUIZ e em

AUDIÊNCIA, FALAR com as partes e assistentes;
 Postura proativa;

UUUfffaa!!!
É possível sobreviver?
Missão para “Super Homens” “Super Mulheres”

Oportunidade = Planejamento = Persistência = Marketing Pessoal = Sucesso Profissional

Dicas para a trajetória
profissional?
 Não desperdice o SEU tempo;
 Tire o máximo de proveito dos ensinamentos oportunizados;
 Leia livros e o máximo de artigos técnicos e científicos que conseguir;
 Faça seu banco de dados das pesquisas que realizar;
 Relacione com outros Peritos, com Advogados e com outros profissionais de
especialidades diversa da sua;
 Mantenha banco de dados com as informações cadastrais e de habilidades das
pessoas que conhecer e que gere VALOR
a Você (profissional e cultural)
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Planejamento da Carreira:
chave para o sucesso (+)

 Alguns questionamentos básicos que facilitará o planejamento:
 Quais são os seus objetivos na vida pessoal, profissional e
financeira?
- vocação, projeto profissional, melhor colocação no mercado
 Para Você, que tipo de trabalho oferece maior prazer (inspiração e
motivação)? Qual a função que mais o motiva?
- A resposta deve ser algo que tenha a ver com as suas aspirações
de vida, ou seja, com aquilo que você sonha e sente prazer em
realizar, independentemente de questões financeiras

Planejamento da Carreira:
chave para o sucesso (+)

 Quanto Você pretende ganhar por mês e por ano?
Como oferecer um serviço diferenciado no mercado?
-Os serviços deverão sempre agregar algum valor especial, para os que deles se utilizarem, de
forma que o contratante sempre tenha algum tipo de surpresa positiva após a execução de
algum trabalho;
- qualidades pessoais na prestação de serviços e adoção de estratégias de marketing.

 Como aumentar o seu capital intelectual? É necessário estar sempre atualizado?
 O que fazer após conseguir tudo o que havia planejado?
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Planejamento da Carreira:
chave para o sucesso (+)

 O planejamento na “gaveta” é desperdício de tempo e sinônimo de culpas e
fracassos
 Reavaliações e ajustes são necessários  foco nos resultados
 Conhecendo os ramos de mercador promissores, atualmente, para a área de
Perícia Contábil:
- Exportação e agronegócios, Tributária, TI , Atuária

Especializar é Preciso ?

 A especialização, atualmente, é necessária mais não é suficiente
 Procure ampliar o máximo a sua base de conhecimento contábil (geral), aliada a uma outra
área de ligação (direito, economia, administração, comunicação, marketing, etc)

INFLUÊNCIA NA IMAGEM DO CONTADOR = Tenha uma CONDUTA ÉTICA e SEJA PROATIVO
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Como construir uma Carreira
de Sucesso?
Para gerir uma carreira com sucesso requer a exploração algumas características, como:
 Capacitação: dedicar a seu aperfeiçoamento e construir uma imagem positiva, melhorar sua
compatibilidade pessoal e suas relações interpessoais;
 Comprometimento: elaborar cuidadosamente uma lista de objetivos profissionais,
direcionando todas as ações para consecução deste objetivo;
 Criatividade: lidar construtivamente com a continua ocorrência de mudanças nos processos,
nas prioridades, na competição, na tecnologia, nas necessidades dos clientes, captar novas idéias;
 Competência: ser tecnicamente eficaz, flexível e versátil.
 Autoconfiança: significa o quanto você acredita em você mesmo.
 Entusiasmo: fator determinante para nossas conquistas

INFLUÊNCIA NA IMAGEM DO PERITO = Tenha uma CONDUTA ÉTICA e SEJA PROATIVO

Como construir uma Carreira
de Sucesso?

 Liderança: é pensar diferente, ter curiosidade, coragem, profunda paixão, compromisso
com as pessoas contagiando-as e adquirindo respeito e prestígio;
 Educação: buscar o máximo de conhecimento;
 Imagem: a aparência é nossa característica pessoal mais obvia e acessível. Ela é uma
declaração visual de nossa personalidade, valores, interesses, habilidades e preferências;
 Comunicação: capacidade para transmitir e expressar idéias, pensamentos, emoções com
clareza e objetividade.

Não se consegue sucesso pessoal e profissional na base da esperteza e de manobra.
Planeje, execute e alcance a posição e o sucesso que Você almeja  pelo MÉRITO!
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Por vezes sentimos que aquilo que fazemos
não é senão uma gota de água no mar.
Mas o mar seria menor se lhe faltasse
uma gota.
Madre Teresa de Calcuta

A justiça atrasada não é justiça;
senão injustiça qualificada e manifesta.
Rui Barbosa
“De tanto ver crescer a INJUSTIÇA,
de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos MAUS,
o homemnão
chegasão
a RIR-SE
da honra,
Lágrimas
argumentos.
Machado de Assis
DESANIMAR-SE de justiça e TER VERGONHA de ser honesto”
Rui Barbosa

“Com organização e tempo, achase o segredo de fazer tudo e bem
feito.” (Pitágoras).

-Muito Obrigado!
Sandra Maria Batista
55 61 3033-5757 9966-8921
 sandrabatista@expressaocontabil.com.br
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