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Perito 
Contador na  
Função de 
Assistente 
Técnico 

PARECER TÉCNICO PERICIAL

Considerações sobre a Assitência Técnica Pericial para dar Suporte às
Decisões da Diretoria;

Formas de atuação do Assistente Técnico;

Procedimentos do Assistente Técnico;

Cuidados a serem adotados; 

Mercado de Trabalho;

Exemplos Práticos.  

Debate / perguntas



ASSISTENTE TÉCNICO

• É o profissional habilitado, indicado pelos
próprios litigantes, de confiança da parte, a
merecer consideração jurídica pelo trabalho
realizado em busca da verdade material no
processo legal e no contraditório.

• Profissional habilitado, com conhecimento
técnico capaz de apresentar opinião sobre
determinada matéria que servirá de elemento
para orientação, consulta, conciliação ou
apuração de interessados.



- PARECER TÉCNICO

• Relatório técnico-científico elaborado pelo assistente técnico da parte, no

qual deve estar contido a exposição do objeto da perícia, a indicação do

método utilizado, manifestação sobre as respostas apresentadas pelo perito,

além de conclusão técnica ou científica, podendo ainda ser instruído com

planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia;

• O Parecer Técnico na esfera Extrajudicial representa uma Opinião, Conselho ou

Esclarecimento Técnico, emitido por um profissional legalmente habilitado sobre

assunto de sua especialidade, destinado à SUBSIDIAR as Decisões da Diretoria.



- Fluxograma dos tipos de Pareceres Técnicos:

Apuração de 

Haveres

Outras

Finalidades

Parecer sobre o 

Laudo Pericial

Avaliação 

Técnica

Laudo Pericial

Processo 

Administrativo

Processo 

Privado

Parecer

Financeiro

Parecer para

Petição Inicial

Parecer

Tributário

Apuração para Trabalho 

Especifico

PARECER TÉCNICO

Consultoria 

Especializada



Estrutura do Laudo Pericial Segundo o CPC

Artigo 473

O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser
predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da
qual se originou;

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



NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE, NBC TP 01 (R1).

• O laudo deve conter, no mínimo, os seguintes itens: 

• (a) identificação do processo ou do procedimento, das partes, dos 
procuradores e dos assistentes técnicos; 

• (b) síntese do objeto da perícia; 

• (c) resumo dos autos; 

• (d) análise técnica e/ou científica realizada pelo perito; 

• (e) método científico adotado para os trabalhos periciais, demonstrando as 
fontes doutrinárias deste e suas etapas;

• (f) relato das diligências realizadas;

• (g) transcrição dos quesitos e suas respectivas respostas conclusivas para 
o laudo pericial contábil;

• (h) conclusão



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

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

número de registro em Conselho Regional de Contabilidade e, se houver, o

número de inscrição no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC), e sua

função: se laudo, perito nomeado e se parecer, assistente técnico da parte. É

permitida a utilização da certificação digital, em consonância com a legislação

vigente e as normas estabelecidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileiras - ICP-Brasil;

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



LINGUAGEM TÉCNICA UTILIZADA NO PARECER

• A linguagem adotada pelos peritos deverá ser clara, concisa, evitando o prolixo e
a tergiversação, possibilitando aos julgadores e às partes, o devido
conhecimento da prova técnica e interpretação dos resultados obtidos. As
respostas devem ser objetivas, completas e não lacônicas. Os termos técnicos
devem ser inseridos no laudo e no parecer, de modo a se obter uma redação,
que qualifique o trabalho pericial, respeitadas as Normas Brasileiras de
Contabilidade, bem como a legislação de regência da profissão contábil.

• Tratando-se de termos técnicos atinentes à profissão contábil, devem quando
necessário, ser acrescidos de esclarecimentos adicionais e recomendada a
utilização daqueles consagrados pela doutrina contábil.

• O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil devem contemplar o
resultado final de todo e qualquer trabalho alcançado por meio de elementos de
prova inclusos nos autos ou adquiridos em diligências que o perito tenha
efetuado, por intermédio de peças contábeis e quaisquer outros documentos,
tipos e formas.



• O Decreto-Lei nº 9.295/46, na alínea “c” do art. 25, determina que o laudo pericial
contábil e o parecer pericial contábil somente sejam elaborados por contador ou
pessoa jurídica, se a lei assim permitir, que estejam devidamente registrados e
habilitados em Conselho Regional de Contabilidade. A habilitação é comprovada
mediante Certidão de Regularidade Profissional emitida pelos Conselhos Regionais de
Contabilidade.

• Considera-se leigo ou profissional não habilitado para a elaboração de trabalhos
periciais contábeis qualquer profissional que não seja contador habilitado perante
Conselho Regional de Contabilidade.

• O assistente técnico não pode validar o laudo pericial quando o documento tiver sido
elaborado por leigo ou profissional de outra área, devendo, neste caso, oferecer o
parecer pericial contábil sobre a matéria periciada.

LEIGO



Prazo

Nota Importante:

O perito nomeado, depois de protocolado o
laudo, pode fornecer cópia aos assistentes
técnicos.

Manifestação do assistente técnico 

acerca do laudo pericial

15 Art.477, §1º

Contados da 

intimação das partes 

para manifestação 

sobre o laudo pericial



Comunicação de Início dos Trabalhos

CPC

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

Atenção: O não atendimento da comunicação pelo 
perito poderá ser motivo de impugnação do laudo pelo 
assistente técnico.



IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DO A.T.

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

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

§2º O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o
acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia
comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Atenção: O não atendimento da comunicação pelo perito poderá ser motivo de 
impugnação da prova pericial.



- Particularidades da Atividade:

• Proposta/Contrato de Honorários

• Situação do Mercado de Trabalho

• Valorização da Atividade

• Apresentação do Parecer Pericial Contábil



- Casos Práticos:

• Ação Cível 

• Caso CRC

• Parecer Financeiro

• Parecer Tributário

• Apuração de Haveres



- Debate/perguntas:



Nossa gratidão a:

• A todos os peritos que tem se esforçado
para romper as dificuldades da
atividade e procuram na educação
continuada a melhoria na qualidade de
seus trabalhos.

• Aos membros da Comissão de Perícia,
Mediação, Conciliação e Arbitragem do
CRC-SC, que oferecem parte do seu
precioso tempo em prol do
desenvolvimento da atividade e do
perito contábil.



Palestrante : PROF. 
KLEBER MARRUAZ

@KLEBERMARRUAZDASILVA

MUITO 

OBRIGADO!
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P A R E C E R  P E R I C I A L  C O N T Á B I L 

 

INTERESSADO:  

EMBATUR –  PARAENSE DE TAXI LUNAR LTDA. 

 CNPJ - 02.777.333/0003-23   

ENDEREÇO:  Av. Almirante Barroso, 123 – Edifício Salinas – salas 301/310. 

 Bairro do Marco – Belém – Pará – CEP: 66.000-31 

 

 

I- OBJETIVO 
 

O presente Parecer Pericial Contábil tem por finalidade apurar os valores devidos pela 

INDUSTRIA EÓLICA S.A. à  EMPRESA PARAENSE DE TAXI LUNAR LTDA, a título de 

DANOS MATERIAIS e LUCROS CESSANTES, e  DANOS MORAIS provenientes dos 

Contratos de Prestação de Serviços de nº 111.111.111-22 – Rio de Janeiro e n° 222.222.222-3 – 

Bahia, (Anexos 01 e 02 deste Parecer),  celebrados entre a TAXI LUNAR – como Contratada – e a 

EÓLICA – como Contratante - para transporte dos colaboradores da Contratante.  

 

II- RESUMO DOS FATOS 
 

A TAXI LUNAR celebrou contrato de prestação de Serviços de transporte terrestre de pessoas 

com a EÓLICA, por demanda e sob o regime de empreitada, com preços unitários por km rodado, 

sendo que estes valores de preços unitários cobrados eram diferenciados de acordo as demandas, se 

intramunicipal ou intermunicipal, conforme exposto em planilha nos Apêndice 01 e 02 deste parecer.  

Para poder cumprir as cláusulas contratuais, a TAXI LUNAR foi obrigada a fazer 

investimentos de grande relevância, com a aquisição de veículos, contratação de profissionais 

habilitados, custos operacionais para atendimento às demandas solicitadas, além de uma série de 

outras despesas decorrente da operacionalização dos serviços contratados, os quais, após um ano de 

operacionalização, foi fortemente prejudicada com o rompimento dos citados contratos. 

Por conta do rompimento destes contratos, a TAXI LUNAR teve a sua fonte de Receitas 

fortemente prejudicada, não conseguindo arcar com os custos e as despesas operacionais assumidas, 

decorrente deste encargo, o que vem acarretando sérios problemas financeiros para a empresa, 

inclusive com protestos de títulos, negativas de operações de empréstimos junto aos bancos, inclusão 

da empresa no CADIN, apontamentos na SERASA, inúmeras ações trabalhistas, ação na justiça 
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comum impetrada pela VALECARD – Cartão Combustível Empresa, e outros danos financeiros, a 

exemplo do Custo de oportunidade proveniente da paralisação dos equipamentos. Em razão desses 

fatos concretos a CONTRATADA pretende na forma da legislação vigente que rege contratos desta 

natureza, a indenização por parte da CONTRATANTE, relativamente aos DANOS MATERIAIS 

calculado nos Apêndices n°s. I a X, conforme relação exposta no final deste documento e LUCROS 

CESSANTES apresentados neste parecer, bem como DANOS MORAIS a serem estipulados pelo 

Juiz, em função dos abalos de crédito que a empresa sofreu como consequência dos protestos, 

negativas de crédito e apontamentos no Sistema de negativação da SERASA. 

 

III- CÁLCULO DOS DANOS MATERIAIS - CONTRATO SALVADOR  

INVESTIMENTOS, CUSTOS E DESPESAS INCORRIDOS 

1 – Investimentos realizados no ativo imobilizado com a aquisição de 66 veículos para 

atendimento do Contrato firmado com a EÓLICA, totalizando o valor de R$ 2.708.664,93 (Dois 

milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais, e noventa e três centavos), 

conforme Apêndice n° 03 – Bahia. 

2 – Despesas administrativas diversas, conforme planilha, Apêndice 04 em anexo, no total de 

R$ 1.160.846,29 (um milhão, cento e sessenta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e 

nove centavos). 

3 – Despesas com Mão de Obra para pagamento da folha de motoristas e pessoal da 

administração no valor total de R$ 410.826,12 (Quatrocentos e dez mil oitocentos e vinte e seis 

reais e doze centavos; 

4 – Despesas com Encargos Sociais no valor total de R$ 205.413,06 (Duzentos e cinco mil, 

quatrocentos e treze reais e seis centavos); 

5 – Gastos com Insumos no valor total de R$ 133.252,39 (Cento e trinta e três mil, duzentos 

e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos); 

6 – Pagamento de impostos no valor total de R$ 294.443,92 (Duzentos e noventa e quatro 

mil quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos).  

7 – Total de Investimentos, Custos e despesas – Salvador – R$ 4.913.446,71 (Quatro milhões, 

novecentos e treze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais, e setenta e um centavo), todos em valores 

originais - conforme tabela abaixo:  
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CONTRATO SALVADOR 

DESEMBOLSO VALOR 

Investimentos R$ 2.708.664,93 

Despesas Administrativas R$ 1.160.846,29 

Mão de Obra R$ 410.826,12 

Encargos Sociais R$ 205.413,06 

Insumos R$ 133.252,39 

Impostos R$ 294.443,92 

Total R$ 4.913.446,71 

 

Investimentos R$ 2.708.664,93 

Despesas Totais R$ 2.204.781,78 

Total R$ 4.913.446,71 

 

IV- CÁLCULO DOS DANOS MATERIAIS -  CONTRATO RIO DE 

JANEIRO:  

CUSTOS E DESPESAS INCORRIDOS 

1 – Despesas administrativas diversas, conforme planilha em anexo, no total de R$ 68.425,62 

(Sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos); 

2 – Despesas com Mão de Obra para pagamento da folha de motoristas e pessoal da 

administração no valor total de R$ 14.680,83 (Quatorze mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e 

três centavos); 

3- Despesas com Encargos Sociais no valor total de R$ 7.340,42 (Sete mil trezentos e 

quarenta reais e quarenta e dois centavos) 

4 – Pagamento de impostos no valor total de R$ 168.909,79 (Cento e sessenta e oito mil 

novecentos e nove reais e setenta e nove centavos).  

Total de Custos e Despesas – Rio de Janeiro: R$ 259.356,65 (duzentos e cinquenta e nove 

mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), todos em valores originais, 

conforme quadro abaixo:  
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CONTRATO RIO DE JANEIRO 

DESEMBOLSO VALOR 

Despesas Administrativas R$ 68.425,62 

Mão de Obra R$ 14.680,83 

Encargos Sociais R$ 7.340,42 

Impostos R$ 168.909,79 

Total R$ 259.356,65 

 

Estes valores, devem ser, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção 

monetária pelo INPC; 

 

V- CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES 
 

Para cálculo dos Lucros Cessantes, adotamos a seguinte metodologia: 

 

Primeiro Critério: Número de meses não faturados. 

 

a) Tomamos por base os contratos nº 111.111.111-22 – Rio de Janeiro e n° 222.222.222-3 – 

Salvador, e verificamos o total de meses de vigência do Contratos. Cada contrato tem o prazo 

de 36 meses. 

 

b) Verificamos através dos relatórios gerenciais e da contabilidade da CONTRATADA, qual o 

período de EFETIVA EXECUÇÃO dos contratos. A Empresa executou e faturou o Contrato 

de Salvador durante 14 (quatorze) meses: R$ 1.338.995,97. E o Contrato do Rio de Janeiro 

foi executado e faturado 09 (nove) meses: R$ 876.985,53. 

 

c) Verificamos o número de meses em que a CONTRATANTE deixou de ofertar trabalhos para 

a CONTRATADA, conforme previsto nos contratos. Ou seja, os meses de antecipação de 

rompimento dos contratos por parte da CONTRATANTE. Logo: 36 meses – 14 meses = 22 

meses não executados. 

 

d) Multiplicamos o n° de meses não executados, no caso 22 meses, decorrentes do rompimento 

dos contratos, pelo valor do faturamento médio mensal do período de janeiro de 2021 a 

fevereiro de 2022, faturado pela CONTRATADA contra a CONTRATANTE. O faturamento 

médio do período acima foi de R$ 193.084,00. 

 

e) Então: O Valor do Lucro Cessante será: 

 

A) RECEITA AUFERIDA: 

 

R$ 193.084,00 X 14 meses = R$ 2.703.176,00 
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          B)  DESPESAS REALIZADAS: 

          

           R$ 2.204.781,78 (Salvador) + R$ 259.356,65 (Rio) = R$ 2.464.138,43  

 

          C)  LUCRO AUFERIDO NO PERÍODO:9.356,65 

59.356,2rRRRRRRrrr   ,65 

           R$ 2.703.176,00 -  R$ 2.464.138,43 = R$ 239.038,00 

            

          D)  LUCRO MÉDIO MENSAL AUFERIDO NO PERÍODO 

   

            R$ 239.038,00 / 14 MESES = R$ 17.074,71         

            

          E)  LUCRO CESSANTE PARA 22 MESES: 

 

            R$ 17.074,71 x 22 MESES = R$ 375,630,64  

 

Logo: O valor total do Lucro Cessante importou em R$ 375.630,64 

 

 

VI- DANOS MORAIS 
 

Requer ainda o pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 881.759,93 

(Oitocentos e oitenta e um mil setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), acrescida 

de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, a ser determinado por V. Excelência, em virtude de protestos de títulos, 

apontamentos SERASA, conforme demonstrado nos elementos de prova evidenciados no quadro 

abaixo: 

 

REGISTROS DOS DANOS VALOR 

Registro no CPC R$ 32.062,65 

Pendencias Financeira Serasa R$ 415.822,53 

Protesto de Títulos R$ 433.874,75 

TOTAL R$ 881.759,93 
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VII- DILIGÊNCIAS REALIZADAS 
 

Para a realização dos cálculos apresentados neste Parecer foram disponibilizados a este Perito 

Contábil os seguintes documentos: 

A – Cópia dos Contratos n° 111.111.111-22 e 222.222.222-3 fornecidos pela Empresa 

Contratada.  

B – Os Termos de Rescisão de Contrato.  

C – Relatórios Gerenciais de Investimentos, custos e despesas realizados nos contratos 

acima mencionados. 

D – Comprovantes de aportes realizados pelos sócios, no período de agosto/2014 a 

outubro/2015, para socorrer financeiramente a empresa; Ver com Kleber 

E – Relação dos Títulos protestados e/ou apontados na SERASA.  

F – Relação ou cópia das Notas Fiscais de compra dos Veículos. 

G – Cópia da Declaração do Simples nacional. 

H – Cópia dos e-mails ou carta, etc. referente à paralisação dos contratos. 

I -  Etc. Ver com Kleber 

 

VIII- METODOLOGIA GERAL  
 

Para elaboração deste Parecer Pericial Contábil adotamos os seguintes procedimentos 

metodológicos: 

a) Leitura dos Contratos de Prestação de Serviços firmados entre a Contratada EÓLICA e 

a Contratante TAXI LUNAR. 

b) Exame dos documentos contábeis que deram suporte aos cálculos dos valores referentes 

a Danos materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais. 

c) Elaboração de planilhas evidenciando os Valores de Investimentos, custos e despesas, 

por natureza, conforme Apêndices n° I a X. 

d) Cálculo dos Lucros cessantes com base em metodologia específica colocada à disposição 

do Juiz.  

e) Foram feitas pesquisas dos índices de atualização monetária aplicados pela Justiça do 

estado da Bahia. 

f) Por fim, elaboramos o Parecer Pericial Contábil para apuração dos valores a serem 

colocados à disposição da justiça. 
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IX- METODOLOGIA ESPECÍFICA PARA APURAÇÃO DE VALORES 

V.1. Investimentos realizados no ativo Fixo; 

Para apurar o valor do desembolso realizado pela contratada, tendo em vista a necessidade de 

atender as demandas previstas no contrato firmado com a Petrobrás, foi realizado investimentos em 

Ativo Fixo da empresa com a aquisição de 66 Veículos para o contrato Bahia. Não houve 

investimentos em ativo fixo para o Rio de Janeiro.  

Encontra-se em planilha anexa ao presente laudo, Apêndice III, os valores de aquisição dos 

veículos cuja informação consta nas Notas Fiscais disponibilizadas pela Embatur, cujo o montante é 

de R$ 2.708.664,93, conforme discriminados em tabela abaixo: 

Concessionária Quantidade Valor Unitário Total p/ Concessionária 

SANAVE 35 R$ 43.828,31 R$ 1.533.990,85 

LOCALIZA 14 R$ 38.334,24 R$ 543.679,40 

GMAC 17 R$ 37.117,33 R$ 630.994,68 

TOTAL 66  R$ 2.708.664,93 

 

V.2. Despesas Administrativas 

Para se apurar o montante das despesas pagas no período de Dezembro/2020 a Janeiro/2022, 

foi realizado o levantamento na planilha de custos e nos relatórios gerenciais da contratada, conforme 

consta em planilha anexa, apêndices IV e IX, onde constam discriminados todos os gastos realizados 

para atender os serviços demandados, decorrente do contrato firmado com a contratante – Eólica.   

 Das informações extraídas em planilha supramencionada consta que o montante de despesas 

realizadas neste período foi de R$ 1.160.846,29 para o contrato da Bahia e de R$ 68.452,62 para o 

contrato do Rio de Janeiro. 

 

V.3. Mão de Obra 

Constam em planilha de custos disponibilizada pela Taxi lunar e anexada ao presente Parecer, 

Apêndices V e X, as informações necessárias para apuração dos valores gastos com Mão de obra e 

arcados pela contratada no referente período. 

Para atender os serviços contratados foi necessário a contratação de motoristas e para isso 

foram gastos em folha de pagamento com esse profissional especializado, o valor montante de R$ 
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409.426,12 e com a administração o valor de R$ 1.400,00 totalizando R$ 410.826,12 para o contrato 

Bahia e R$ 14.680,83 para o contrato do Rio de Janeiro. 

V.4. Encargos Sociais 

Os desembolsos realizados em Encargos Sociais feito pela contratada decorrente dos serviços 

de mão de obra contratados e conforme previstos em legislação foram o equivalente a R$ 205.413,06 

para o contrato Bahia e R$ 7.340,42 para o contrato do Rio de Janeiro. Estes desembolsos também 

se encontram em planilhas anexadas a este parecer. Apêndices VI e XI. 

 

V.5. Insumos 

Foram apresentados também nas planilhas disponibilizadas pela contratada os gastos com 

Vale alimentação, Vale Transporte, Plano de Saúde e Fardamento aqui denominado de insumos no 

valor total de R$ 133.252,39, relativos ao contrato Bahia, apêndice VII deste parecer. Os valores 

apurados seguem discriminados em tabela abaixo:  

 

 

V.6. Impostos. 

A contratada Taxi lunar é optante do Simples Nacional. Dessa forma os valores apurados e 

recolhidos por ela durante o período em que prestou serviços para a contratante Petrobrás foram no 

montante de R$ 294.443,92, conforme apêndices VIII e XII deste parecer estão discriminados em 

tabela abaixo: 

 

 

V.7. Atualização de Valores dos Danos Materiais 

Os valores foram atualizados levando em conta o IGP-M do período, ou seja,  

do mês de Fevereiro de 2022 até Junho de 2022 e seguem apresentados em tabela abaixo: 

Período Descrição Empresa Valores

Dez-20 a Abr-22 VALE ALIMENTAÇÃO EMBATUR 90.841,01R$                 

Dez-20 a Abr-22 PLANO DE SAÚDE EMBATUR 29.432,78R$                 

Dez-20 a Abr-22 FARDAMENTO EMBATUR 12.961,00R$                 

Dez-20 a Abr-22 VALE TRANSPORTE EMBATUR 17,60R$                         

133.252,39R$              TOTAL

Descrição Percentual Vlr. Unitário Impostos

Simples Nacional 18,60 1.502.264,89             279.421,27           

Retenção Contratual 1,00 1.502.264,89             15.022,65              

294.443,92           TOTAL
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Contrato Bahia 

 

Contrato Rio de Janeiro 

 

 Sendo assim conforme tabela atualizada para os contratos acima mencionados, entre a 

contratante Eólica e a contratada Taxi lunar, os valores de Danos Materiais a serem ressarcidos a 

contratada perfazem ao valor montante de R$ 5.078.000,42 + R$ 275.514,79 = R$ 5.353.515,21 

(Cinco milhões, trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quinze reais e vinte e um centavo). 

 

X- CONCLUSÃO  
 

Após a leitura dos CONTRATOS de prestação de serviços entre EÓLICA e a TAXI LUNAR, 

verificação da documentação contábil, elaboração de planilhas e cálculos financeiras, chegamos as 

seguintes conclusões em relação os valores: 

1) Para cálculo dos Danos Materiais, utilizamos os documentos de suporte da 

Contabilidade da empresa CONTRATADA chegando ao valor de R$ 5.353.515,21 

(Cinco milhões, trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e quinze reais e vinte e um 

centavo) conforme quadro abaixo especificado: 

2) Para cálculo dos Lucros Cessantes utilizamos as informações dos contratos assinados 

entre as partes para a Cidade de Salvador e Rio de Janeiro, totalizando (conforme 

detalhado na Metodologia específica), o montante de R$ 375.630,64 (trezentos e setenta 

Desembolso Valor
IGP-M do 

Período (%)

Fator de 

Atualização
Valor Atualizado

Investimento Ativo Fixo 2.708.664,93R$   6,23 1,0623 2.877.414,76R$   

Despesas Administrativas 1.160.846,28R$   6,23 1,0623 1.233.167,00R$   

Mão de Obra 410.826,12R$       6,23 1,0623 436.420,59R$      

Encargos Sociais 205.413,06R$       6,23 1,0623 218.210,29R$      

Impostos 294.443,92R$       6,23 1,0623 312.787,78R$      

5.078.000,42R$   TOTAL

Desembolso Valor
IGP-M do 

Período (%)

Fator de 

Atualização
Valor Atualizado

Despesas Administrativas 68.425,62R$         6,23 1,0623 72.688,54R$         

Mão de Obra 14.680,83R$         6,23 1,0623 15.595,45R$         

Encargos Sociais 7.340,62R$            6,23 1,0623 7.797,94R$           

Impostos 168.909,79R$       6,23 1,0623 179.432,87R$      

275.514,79R$      TOTAL
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e cinco mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), conforme abaixo 

demonstrado: 

 

LUCRO AUFERIDO NO PERÍODO: 

R$ 2.703.176,00 -  R$ 2.464.138,43 = R$ 239.038,00 

            

LUCRO MÉDIO MENSAL AUFERIDO NO PERÍODO 

R$ 239.038,00 / 14 MESES = R$ 17.074,71         

            

LUCRO CESSANTE PARA 22 MESES: 

 R$ 17.074,71 x 22 MESES = R$ 375,630,64  

 

Logo: O valor total do Lucro Cessante importou em R$ 375.630,64 

 

3)  Para cálculo dos Danos Morais utilizamos os documentos de suporte dos 

apontamentos de protestos, SPC, SERASA e outros apresentados pela empresa, 

totalizando o Montante de R$ 881.759,93 (Oitocentos e oitenta e um mil, setecentos 

e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos).     

REGISTROS DOS DANOS VALOR 

Registro no SPC R$ 32.062,65 

Pendencias Financeira Serasa R$ 415.822,53 

Protesto de Títulos R$ 433.874,75 

TOTAL R$ 881.759,93 

. 

Nota 01 – Registramos que os valores de Danos Morais acima mencionados foram obtidos com base 

na Relação apresentada pela Empresa, conforme Anexo N° III. Todavia, sabemos que compete 

exclusivamente ao Juiz da causa estabelecer o valor referente a este item, em virtude de tratar-se de 

questão que envolve juízo de valor.  

O VALOR TOTAL DOS LEVANTAMENTOS referentes a Danos Materiais, Lucros Cessantes e 

Danos Morais, importou em R$ 6.610.905,78 (Seis milhões, seiscentos e dez mil novecentos e cinco 

reais e setenta e oito centavos) na DATA BASE de 30 de junho de 2022, conforme demonstrado 

abaixo; 
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Danos Materiais Lucros Cessantes Danos Morais Totais 

R$ 5.353.515,21 R$ 375,630,64 R$ 881.759,93 R$ 6.610.905,78 

 

XI- DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E RESSALVA.    

Declaro que este Laudo Pericial atende ao disposto nos artigos 464 a 480 do Novo Código de 

Processo Civil,5 e artigo 342 do Código Penal e o determinado pelas Normas Brasileiras de 

Contabilidade, NBC-TP01 Perícia Contábil – Do Laudo Pericial Contábil e NBC-PP01 Perito 

Contábil – Responsabilidade e Zelo, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).  

 

XII- TERMO DE ENCERRAMENTO 

Concluídos os levantamentos necessários à elucidação dos fatos, encerrou-se a presente 

Perícia Contábil, da qual se lavrou o Parecer Técnico com 04 (quatro) páginas, impressas em um só 

lado, contendo mais 02 (dois) Apêndices e 01 (um) Anexo, em ordem a servir a instrução processual 

e produzir os efeitos legais.  

 

XIII- RESSALVAS 

1. Registramos que os valores informados neste Parecer Pericial Contábil, foram obtidos dos 

documentos entregues pela empresa Taxi lunar, os quais estão registrados em sua 

contabilidade, a preços de aquisição e/ou valores históricos, atendendo ao Princípio 

Fundamental de Contabilidade que recomenda o registro dos fatos pelo valor original ou de 

aquisição.  

2. A Contabilidade da Empresa e os Balanços Patrimoniais estão assinados pelo contador 

Fulano.............................. CRC-Ba. N° ............  

 

XIV- RELAÇÃO DOS APÊNDICES E ANEXOS 

➢ Apêndice I→ Planilha de Investimentos Realizados no Ativo Fixo - Bahia 

➢ Apêndice II→ Planilha de Despesas Administrativas - Bahia 

➢ Apêndice III→ Planilha de Custos com Mão de Obra - Bahia 

➢ Apêndice IV→ Planilha de Custos com Encargos Sociais - Bahia 

➢ Apêndice V→ Planilha de Custos com Insumos - Bahia 

➢ Apêndice VI→ Planilha de Pagamento de Impostos - Bahia 

➢ Apêndice VII→ Planilha de Despesas Administrativas – Rio de Janeiro 

➢ Apêndice VIII→ Planilha de Custos com Mão de Obra – Rio de Janeiro 
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➢ Apêndice IX→ Planilha de Custos com Encargos Sociais - Rio de Janeiro 

➢ Anexo 01      → Contrato de Prestação de Serviços Rio de Janeiro 

➢ Anexo 02      → Contrato de Prestação de Serviços Bahia 

➢ Anexo 03      → Comprovantes de Danos Morais 

➢ Anexo 04       → Planilha de Preços contratuais Rio de Janeiro; 

➢ Anexo 05       → Planilha de Preços contratuais Bahia; 

 

 

Salvador-Ba, 07 de agosto de 2022. 

 

Kleber Marruaz da Silva 

Perito Contador 

CRC-PA-2.470-T-BA. 
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P A R E C E R  P E R I C I A L  C O N T Á B I L  

 

Identificação: 

Requerente: FABRICA DE PAPEL DA BAHIA S A 

CNPJ:  15.120.066/0001-92  

  

 

I- OBJETIVO 

 

Este Parecer Pericial tem por finalidade individualizar os valores de principal 

e taxa SELIC do montante total do crédito a título de PIS (Programa de Integração Social) 

e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), no período de 2010 

a 2021, decorrentes da Habilitação de Crédito ocorrida em 06/10/2021, proveniente da 

Decisão Judicial Transitada em Julgado do processo nº 0019629-32.2013.4.01.3300/BA. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

II- METODOLOGIA 

 

Para a elaboração dos cálculos foram considerados os valores homologados no 

Despacho Decisório EQAUD-1/DRFSDR nº 6.265/2021, de 29/10/2021, conforme resumo 

abaixo: 

R$    425.067,63 a título de PIS. 

R$ 2.192.395,61 a título de COFINS. 

R$ 2.617.463,23 Total do Crédito homologado – Valor Histórico. 

 

Os valores homologados foram atualizados até 06/10/2021, sendo rateado da 

seguinte forma: 

R$    669.616,08 a título de PIS. 

R$ 3.330.893,91 a título de COFINS. 

R$ 4.000.509,99 Total Atualizado do Crédito homologado. 

 

Com base no detalhamento dos cálculos apresentados pela Requerente no 

Parecer Técnico Pericial elaborado por este mesmo Perito, bem como no Pedido e no 
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Despacho de Habilitação de Crédito, foi realizada a separação e individualização do: 

principal e SELIC, conforme demonstrado no Apêndice 01 deste Parecer, e: 

R$2.617.463,23   PRINCIPAL. 

R$1.383.046,74   JUROS/SELIC. 

R$ 4.000.509,99 Total Atualizado do Crédito homologado. 

 

Considerando o julgamento de 27/09/2021, onde o Supremo Tribunal Federal 

(STF), decidiu, por unanimidade, que não incidem Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 

(IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) sobre a Selic nos indébitos 

tributários cobrados pela União (RE 1.063.187/SC), o valor demonstrado no Apêndice 01 

deste Parecer deve ser contabilizado da seguinte maneira: 

 

Saldo das contas Contábeis 

D - R$2.617.463,23 (Verificar no Plano de Contas, a Conta do Ativo 

Circulante, onde deve ser registrado este valor (Créditos a Recuperar)). 

D - R$1.383.046,74 (Verificar no Plano de Contas, a Conta do Ativo 

Circulante, onde deve ser registrado este valor (Atualização de Créditos a 

Recuperar)). 

C - R$2.617.463,23 (Verificar no Plano de Contas, a Conta de Resultado 

(Receita), onde deve ser registrado este valor). 

C - R$1.383.046,74 (Verificar no Plano de Contas, a Conta de Resultado 

(Receita de atualização), onde deve ser registrado este valor).  

Nota Técnica nº 01: A Contabilização das Receitas (acima), deve ser feita em 

contas separadas, para facilitar a identificação do Valor que deve ser excluído no Lalur.  

Nota Técnica nº 02: Sobre o valor das receitas de Atualização não deve incidir 

IRPJ e CSLL, conforme entendimento do STF. 

 

Para o mês de dezembro/2021, houve a atualização do crédito com base na taxa 

SELIC de 1,59% (índice válido do mês de 11/2021, Tabela válida para: 12/2021 – 

ANEXO 01), portanto, contabiliza-se R$ 63.608,11 referente a juros de atualização, os 

quais não incidem Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social 

sobre Lucro Líquido (CSLL). 
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Lançamento Contábil:  

D - R$ 63.608,11 (Registrar o Valor da Atualização mensal na mesma Conta 

do Ativo Circulante, onde foi registrado o valor da atualização do crédito 

principal Atualização de Créditos a Recuperar). 

C - R$ 63.608,11(Registrar o Valor da atualização mensal na mesma conta de 

Resultado (Receita de Atualização), onde foi registrado o valor da atualização 

do crédito principal). 

 

Neste mesmo mês, dezembro/2021, por meio da PERDCOMP nº 

39439.50168.221221.1.3.57-9687 foi compensado o montante de R$ 508.046,33, sendo:  

• PIS R$ 90.482,37; e, 

• COFINS R$ 417.563,96. 

 

Lançamento Contábil:   

D- R$ 90.482,37 (PIS A PAGAR) 

D- R$ 417.563,96 (COFINS A PAGAR) 

C- R$ 290.788,11 (Conta de Créditos a Recuperar no Ativo Circulante valor 

principal). 

C- R$ 217.258,23 (Conta de Créditos a Recuperar no Ativo Circulante valor 

da atualização). 

 

Desta forma o Saldo total do Crédito que ficou em 31/12/2021, após a atualização e 

respectiva compensação, foi de R$ 3.556.071,77, sendo: 

Saldos das contas contábeis: 

R$ 2.326.675,12 Principal 

R$ 1.229.396,62 Juros de atualização 

R$ 3.556.071,73 Saldo total do Crédito em 12/2021 

 

No mês de janeiro/2022, houve a atualização do crédito com base na taxa 

SELIC de 1,77% (índice válido do mês de 12/2021, Tabela válida para: 01/2022 – 

ANEXO 02), portanto, contabiliza-se R$ 62.942,47 referente a juros de atualização, os 
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quais também não incidem Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e 

Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). 

 

Lançamento Contábil:  

D - R$ 62.942,47 (Registrar o Valor da Atualização mensal na mesma Conta 

do Ativo Circulante, onde foi registrado o valor da atualização do crédito 

principal Atualização de Créditos a Recuperar). 

C - R$ 62.942,47 (Registrar o Valor da atualização mensal na mesma conta de 

Resultado (Receita de Atualização), onde foi registrado o valor da atualização 

do crédito principal). 

 

Neste mesmo mês, janeiro/2022, por meio da PERDCOMP nº 

12295.55622.210122.1.3.57-6243 foi compensado o montante de R$ 704.388,51, sendo:  

• PIS R$125.469,22  

• COFINS R$ 578.919,29. 

 

Lançamento Contábil:   

D- R$125.469,22 (PIS A PAGAR) 

D- R$ 578.919,29.(COFINS A PAGAR) 

C- R$ 419.686,86 (Conta de Créditos a Recuperar no Ativo Circulante valor 

principal). 

C- R$ 284.701,67 (Conta de Créditos a Recuperar no Ativo Circulante valor 

da atualização). 

 

Desta forma o Saldo do Crédito após as compensações do mês de janeiro/2022 

deve corresponder a: R$ 2.914.625,73, sendo: 

Saldos das contas contábeis: 

R$ 1.906.988,26 Principal 

R$ 1.007.637,42 Juros de atualização 

R$ 2.914.6 25,68 Saldo total do Crédito em 01/2022 
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III- CONCLUSÃO 

 

Após os cálculos realizados pode-se concluir que o valor do crédito 

homologado atualizado até 10/2021 (R$ 4.000.509,99) corresponde às seguintes parcelas: 

- R$2.617.463,23 – a título de principal 

- R$1.383.046,74 – a título de juros de atualização 

 

Ressalta-se que o montante total do crédito a título de PIS (Programa de 

Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), 

no período de 2010 a 2021, decorrentes da Habilitação de Crédito ocorrida em 06/10/2021, 

proveniente da Decisão Judicial Transitada em Julgado do processo nº 0019629-

32.2013.4.01.3300/BA, são pertinentes para avaliação da base de cálculo de impostos, 

de acordo com a inclusão ou exclusão das referidas parcelas. 

 

Neste sentido, é importante destacar que o Supremo Tribuna Federal (STF), em 

julgamento de 27/09/2021, decidiu, por unanimidade, que não incidem Imposto de Renda 

de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) sobre a Selic 

nos indébitos tributários cobrados pela União (RE 1.063.187/SC), fixando a seguinte tese 

para o Tema 962 de repercussão geral: 

"É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores 

atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito 

tributário".  

No julgamento (RE 1.063.187/SC) destacou-se que os juros de atualização 

estão fora do campo de incidência de IR e da CSLL, pois visam, precipuamente, a 

recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor.  

Além disso, considerou-se que a taxa Selic é o índice utilizado para 

atualização, conjugando a correção monetária e os juros de mora, principalmente no 

ressarcimento e na restituição de créditos tributários, por ser mera compensação pelos 

danos sofridos, e não acréscimo de patrimônio ou lucro, contrariamente ao que exige o 

Fisco. 

Portanto, o valor referente ao crédito homologado atualizado até 10/2021 (R$ 

4.000.509,99), bem como as respectivas compensações feitas por meio de PERDCOMP e 
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atualizações com base nos índices da SELIC, detalhados no APENDICE 01 deste Parecer, 

devem ser contabilizados levando em consideração a separação do PRINCIPAL e do 

JUROS DE ATUALIZAÇÃO, conforme recomendações do item “II – Metodologia” deste 

Parecer. 

 

IV- TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

Concluídos os levantamentos necessários para a individualização das parcelas 

recebidas em juízo, referentes aos créditos dos empréstimos compulsórios, encerrou-se a 

presente Perícia Contábil, da qual se lavrou o Parecer Pericial com 06 (seis) páginas, 01 

(um) Apêndice e 03 (três) Anexos, em ordem a servir a instrução processual e produzir os 

efeitos legais. 

 

Salvador-BA, 08 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 
Kleber Marruaz da Silva 

Perito – Contador. 

CRC-BA – 2.470-T. 

CNPC/CFC n. 34. 
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PARECER TÉCNICO CONTÁBIL  

 

Data:               08 de dezembro de 2021.           

Emitente:       CONSELHO REG. DE CONTABILIDADE DO EST. DA BAHIA.  
Destinatário: HOSPITAL SÃO PEDRO DA BAHIA 

Assunto:          RESPOSTA DE CONSULTA SOBRE A POSSIBILIDADE DE 

AVALIAÇÃO DO BENS DO ATIVO IMOBILIZADO E RESPECTIVA 

CONTABILIZAÇÃO NO BALANÇOS PATRIMONIAL DA INSTITUIÇÃO. 

 

1. OBJETIVO.  
Este parecer tem por objetivo responder à consulta formulada pelo 

HOPSPITAL SÃO PEDRO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 

inscrita no C.N.P.J. sob nº 13.000.000/0001-73, A consulta foi feita 

através de e-mail datado de 10/12/2021, remetido diretamente para o 

Conselho de Contabilidade do Estado da Bahia. 

 

2. DADOS SOBRE A INSTITUIÇÃO. 

O Hospital São Pedro da Bahia, é uma instituição filantrópica 

brasileira, de direito privado, mantido pela Real Sociedade inglesa. Está 

estabelecido à Av. PARALELA, nº 2.914 – Bairro da Mussurunga – CEP 

45.000-100 – Salvador – Bahia. Na condição de Instituição sem fins 

lucrativos e possuidora do Certificado de Entidades Beneficentes de 

Assistência Social – CEBAS, concedido pelo Governo Federal, o Hospital 

goza de isenção de todos os tributos federais. Todavia é obrigado a seguir 

as Normas de Contabilidade emanadas do Conselho Federal de 

Contabilidade e outros órgãos que regulam as empresas sem fins 

lucrativos.    

 

3. – CONTEÚDO DA CONSULTA: 

 As perguntas formuladas pelo Hospital português estão abaixo 

reproduzidas: 

“Com a instituição da lei 11.638/07 a conta Reserva de Reavaliação 
do patrimônio líquido, onde era realizado o lançamento de 
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contrapartida da reavaliação de bens, deixou de existir e assim, 
impossibilitando a realização de novas reavaliações. 

Diante disso faço dois questionamentos: 

1.      O Hospital Português, como entidade filantrópica, também se 
enquadra nesta norma? 
2.      Existe alguma possibilidade, aceita pela norma, de ajustarmos o 
valor destes bens no balanço patrimonial da Instituição com o valor 
atual conforme laudo de avaliação?” 

 

4. METODOLOGIA. 

 

Para elaboração deste parecer lavamos em consideração os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

a) Pesquisa da legislação que dá embasamento legal à avaliação de 

ativos; 

b) Pesquisa sobre os métodos de avaliação de ativos; 

c) Pesquisa da Legislação sobre obrigação, ou não, das Empresas sem 

fins lucrativos reavaliarem bens imóveis; 

d) Métodos de avaliação na legislação brasileira; 

e) Elaboração do Parecer Técnico Contábil. 

 

5. EMBASAMENTO LEGAL e TÉCNICO. 
 

5.1 – EMBASAMENTO LEGAL  

Existem normas específicas que regulam as Demonstrações Financeiras 

das Empresas com Fins Lucrativos, bem como para Instituições sem Fins 

Lucrativos, conforme abaixo relacionadas: 

 

1 – Lei das Sociedades por Ações. 

 

2 -  CFC/CPC Ref. Demonstrações para Grandes Empresas. 

 

3 -  CPC  27 – PRONUNCIAMENTO TÉCNICO SOBRE ATIVO IMOBILIZADO 

Correlacionado às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 16 – 

Itens 31 a 42. 
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4 – NBC TG 1000 (R1). CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS 

EMPRESAS. 

 

5 – CFC ITG 2002 (R1) ENTIDADE SEM FINALIDADE DE LUCRO. 

 

5.2 – REGRAMENTOS TÉCNICOS 

 

      A resolução do CFC sobre as Entidades sem fins lucrativos (ITG 2002 (R1), 

no que se refere ao alcance desta norma, recomenda: 

 

“Alcance 2. A entidade sem finalidade de lucros pode ser 

constituída sob a natureza jurídica de fundação de direito 

privado, associação, organização social, organização religiosa, 

partido político e entidade sindical.  

 

3. A entidade sem finalidade de lucros pode exercer 

atividades, tais como as de assistência social, saúde, 

educação, técnico-científica, esportiva, religiosa, política, 

cultural, beneficente, social e outras, administrando pessoas, 

coisas, fatos e interesses coexistentes, e coordenados em 

torno de um patrimônio com finalidade comum ou 

comunitária. 

 

4. Aplicam-se à entidade sem finalidade de lucros os 

Princípios    de Contabilidade e esta Interpretação. Aplica-se 

também a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e 

Médias Empresas ou as normas completas (IFRS completas) 

naqueles aspectos não abordados por esta Interpretação 

(grifo nosso)” 

 

As entidades sem fins lucrativos também têm a obrigatoriedade de prestar 

contas ao Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), 

ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e pelas Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 

As demonstrações contábeis, que devem ser elaboradas pela entidade 

sem finalidade de lucros, são o Balanço Patrimonial, a Demonstração do 

https://www.gov.br/previdencia/pt-br
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/assistencia-social/participacao-social/conselho-nacional-de-assistencia-social
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/politicas-de-justica/entidades/oscip-1
https://www.justica.gov.br/seus-direitos/politicas-de-justica/entidades/oscip-1
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Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, 

conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando 

aplicável. 23. No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital 

deve ser substituída por Patrimônio Líquido. 

 

Importante registrar que nenhuma das normas relativas às empresas de 

pequeno porte, bem como as empresas sem fins lucrativos, aborda 

especificamente critérios contábeis para contas do Ativo Imobilizado, 

como também não trata da questão de reavaliação de bens patrimoniais. 

 

6. RESPOSTAS DAS CONSULTAS. 

A primeira consulta objetiva do Hospital São Pedro da Bahia foi a 

seguinte: 

 

“Com a instituição da lei 11.638/07 a conta Reserva de Reavaliação 
do patrimônio líquido, onde era realizado o lançamento de 
contrapartida da reavaliação de bens, deixou de existir e assim, 
impossibilitando a realização de novas reavaliações. 

              Diante disso faço dois questionamentos: 

 

1.      O Hospital São Pedro da Bahia, como entidade filantrópica, 
também se enquadra nesta norma?” 

 
 

RESPOSTA: Sim. A Lei 11.638/07, no que se refere à possibilidade de fazer 
reavaliação de ativos, não faz nenhuma exceção para as empresas sem fins 
lucrativos. 
 

2.     Existe alguma possibilidade, aceita pela norma, de ajustarmos 
o valor destes bens no balanço patrimonial da Instituição com 
o valor atual conforme laudo de avaliação?” 

 

RESPOSTA: Não. E a justificativa para esta resposta está abaixo.  

1º) Obediência aos Princípios Fundamentais. 
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Em princípio é válido ressaltar que, aplicam-se a essas Entidades 
sem Fins Lucrativos, os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade, bem com as Normas Brasileiras de Contabilidade 
e suas Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, 
editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. E deixar claro 
também, que as Demonstrações Contábeis e a Escrituração 
Contábil deve respeitar o Regime de Competência, o Princípio 
da Entidade e o Regime do Registro por Valor Original 
determinados nos Princípios Fundamentais. Logo, o Registro do 
Imobilizado está inserido neste contexto. 

2º) Obediências às Normas Brasileiras de Contabilidade. 

       A NBC TG 1000 (R1), nos itens 17.15B e 17.15C e 17.33 
mostram o seguinte: 

Método de reavaliação  

 

                 “17.15B A entidade, se permitido por lei, deve 

mensurar um item do imobilizado cujo valor justo 

possa ser mensurado de forma confiável ao valor 

reavaliado, sendo seu valor justo na data da reavaliação 

menos qualquer depreciação acumulada subsequente 

e perdas acumuladas subsequentes por redução ao 

valor recuperável. As reavaliações devem ser feitas 

com regularidade suficiente para garantir que o valor 

contábil não difira significativamente daquele que seria 

determinado utilizando o valor justo no final do 

período. Os itens 11.27 a 11.32 fornecem orientação 

sobre como determinar o valor justo. Se um item do 

imobilizado for reavaliado, toda a classe do imobilizado 

à qual pertence o ativo deve ser reavaliada. (Incluído 

pela NBC TG 1000 (R1))” Grifo nosso. 
 

17.15C Se o valor contábil do ativo aumentar como 

resultado da reavaliação, o aumento deve ser 

reconhecido em outros resultados abrangentes e 

acumulados no patrimônio líquido, sob a rubrica de 

ganho de reavaliação. Entretanto, o aumento deve ser 

reconhecido no resultado até o limite em que 

corresponder à reversão de perda decorrente de 
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reavaliação do mesmo ativo anteriormente reconhecida 

no resultado. (Incluído pela NBC TG 1000 (R1) 

 

17.33 Se itens do imobilizado forem reconhecidos pelos 

valores reavaliados, deve ser divulgado o seguinte: 89 (a) 

a data efetiva da reavaliação; (b) se foi realizado por 

avaliador independente; (c) os métodos e as premissas 

significativos aplicados na estimativa dos valores justos 

dos itens; (d) para cada classe reavaliada do imobilizado, 

o valor contábil que teria sido reconhecido caso os ativos 

tivessem sido reconhecidos pelo método de custo; e (e) 

o ganho da reavaliação, indicando a mudança para o 

período e quaisquer restrições na distribuição do saldo 

aos acionistas. Seção. 

 

O pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado, nos itens 
31 a 40, mostram que é possível fazer a reavaliação do Ativo Imobilidade, 
desde que permitido por lei, conforme se pode observar abaixo. 

 

Método da reavaliação  

 

31. Após o reconhecimento como um ativo, o item do ativo imobilizado cujo valor justo possa 

ser mensurado confiavelmente pode ser apresentado, se permitido por lei, pelo seu valor 

reavaliado, correspondente ao seu valor justo à data da reavaliação menos qualquer 

depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumuladas subsequentes. A 

reavaliação deve ser realizada com suficiente regularidade para assegurar que o valor 

contábil do ativo não apresente divergência relevante em relação ao seu valor justo na data 

do balanço.  

 

32. O valor justo de terrenos e edifícios é normalmente determinado a partir de evidências 

baseadas no mercado, por meio de avaliações normalmente feitas por avaliadores 

profissionalmente qualificados. O valor justo de itens de instalações e equipamentos é 

geralmente o seu valor de mercado determinado por avaliação. (Eliminado pela Revisão CPC 

03)  

 

33. Se não houver evidências do valor justo baseadas no mercado devido à natureza 

especializada do item do ativo imobilizado e se o item for raramente vendido, exceto como 

parte de um negócio em marcha, a entidade pode precisar estimar o valor justo usando uma 

abordagem de receitas ou de custo de reposição depreciado. (Eliminado pela Revisão CPC 

03) 
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 34. A frequência das reavaliações, se permitidas por lei, depende das mudanças dos valores 

justos do ativo imobilizado que está sendo reavaliado. Quando o valor justo de um ativo 

reavaliado difere materialmente do seu valor contábil, exige-se nova reavaliação. Alguns 

itens do ativo imobilizado sofrem mudanças voláteis e significativas no valor justo, 

necessitando, portanto, de reavaliação anual. Tais reavaliações frequentes são 

desnecessárias para itens do ativo imobilizado que não sofrem mudanças significativas no 

valor justo. Em vez disso, pode ser necessário reavaliar o item apenas a cada três ou cinco 

anos.  

 

35. Quando um item do ativo imobilizado é reavaliado, a depreciação acumulada na data 

da reavaliação deve ser: (a) atualizada proporcionalmente à variação no valor contábil bruto 

do ativo, para que esse valor, após a reavaliação, seja igual ao valor reavaliado do ativo. Esse 

método é frequentemente usado quando o ativo é reavaliado por meio da aplicação de índice 

para determinar o seu custo de reposição depreciado; ou (a) atualizada proporcionalmente 

à variação no valor contábil bruto do ativo, para que esse valor, após a reavaliação, seja igual 

ao valor reavaliado do ativo. Esse método é frequentemente usado quando o ativo é 

reavaliado por meio da aplicação de índice para determinar o seu custo de reposição (ver 

Pronunciamento Técnico CPC 46); ou (Alterada pela Revisão CPC 03) (b) eliminada contra o 

valor contábil bruto do ativo, atualizando-se o valor líquido pelo valor CPC_27_Rev_14 9 

reavaliado do ativo. Esse método é frequentemente usado para edifícios. O valor do ajuste 

decorrente da atualização ou da eliminação da depreciação acumulada faz parte do aumento 

ou da diminuição no valor contábil registrado de acordo com os itens 39 e 40.  

 

35. Quando um item do ativo imobilizado é reavaliado, o valor contábil do ativo deve ser 

ajustado para o valor reavaliado. Na data da reavaliação, o ativo deve ser tratado de uma das 

seguintes formas: (a) o valor contábil bruto deve ser ajustado de forma que seja consistente 

com a reavaliação do valor contábil do ativo. Por exemplo, o valor contábil bruto pode ser 

ajustado em função dos dados de mercado observáveis, ou pode ser ajustado 

proporcionalmente à variação no valor contábil. A depreciação acumulada à data da 

reavaliação deve ser ajustada para igualar a diferença entre o valor contábil bruto e o valor 

contábil do ativo após considerar as perdas por desvalorização acumuladas; ou (b) a 

depreciação acumulada é eliminada contra o valor contábil bruto do ativo. O valor do ajuste 

da depreciação acumulada faz parte do aumento ou da diminuição no valor contábil 

registrado de acordo com os itens 39 e 40. (Alterado pela Revisão CPC 06) 

 

 36. Se o método de reavaliação for permitido por lei e um item do ativo imobilizado for 

reavaliado, toda a classe do ativo imobilizado à qual pertence esse ativo deve ser reavaliado.  

 

37. Classe de ativo imobilizado é um agrupamento de ativos de natureza e uso semelhantes 

nas operações da entidade. São exemplos de classes individuais:  

(a) terrenos;  

(b) terrenos e edifícios;  

(c) máquinas;  

(d) navios; 

 (e) aviões; 

 (f) veículos a motor; 

 (g) móveis e utensílios;  

 (Alterada pela Revisão CPC 08) 
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 (h) equipamentos de escritório. (h) equipamentos de escritório; e (Alterada pela Revisão CPC 

08)  

(i) plantas portadoras. (Incluída pela Revisão CPC 08)  

 

38. Os itens de cada classe do ativo imobilizado são reavaliados simultaneamente, a fim de 

ser evitada a reavaliação seletiva de ativos e a divulgação de montantes nas demonstrações 

contábeis que sejam uma combinação de custos e valores em datas diferentes. Porém, uma 

classe de ativos pode ser reavaliada de forma rotativa desde que a reavaliação da classe de 

ativos seja concluída em curto período e desde que as reavaliações sejam mantidas 

atualizadas. 

 

 39. Se o valor contábil do ativo aumentar em virtude de reavaliação, esse aumento deve 

ser creditado diretamente à conta própria do patrimônio líquido. No entanto, o aumento 

deve ser reconhecido no resultado quando se tratar da reversão de decréscimo de 

reavaliação do mesmo ativo anteriormente reconhecido no resultado.  

 

40. Se o valor contábil do ativo diminuir em virtude de reavaliação, essa diminuição deve 

ser reconhecida no resultado. No entanto, se houver saldo de reserva de reavaliação, a 

diminuição do ativo deve ser debitada diretamente ao patrimônio líquido contra a conta de 

 

Regramento das normas do Conselho Federal de Contabilidade para 

Empresas sem Fins Lucrativos. 

A Norma Técnica do CFC ITG 2002 (R1) Entidades sem Finalidade de Lucro, 

aprovada pela Resolução CFC 1409/2012, refere-se às Demonstrações 

Financeiras dessas instituições. Percebe-se claramente que esta norma, que 

determina orientações para elaboração das Demonstrações Financeiras, 

nas quais está inserido o Ativo Imobilizado, nada menciona sobre 

Reavaliação de Ativo Imobilizado. 

  

7. CONCLUSÃO. 

Verificamos que o objetivo da consulta é dar respaldo à contabilização 

de reavaliação de ativos imobilizados com ênfase nos bens Imóveis. 

Todavia, a legislação brasileira e as Normas Brasileiras de Contabilidade 

provenientes do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e do 

Conselho Federal de Contabilidade – CFC, não permitem este 

procedimento, salve se permitido por Lei. 

Importante mencionar, todavia, que tanto a NBC TG 1000 (R1), como o 

pronunciamento Técnico CPC 27, ressaltam a possibilidade de as 

empresas com finalidade de lucros, como também, as instituições sem 
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fins lucrativos, proceder à reavaliação de ativo imobilizado e a forma de 

contabilização. Logo, se o objetivo da reavaliação à fazer prova junto à 

Bancos Comerciais e demais Instituições Financeiras, ou para qualquer 

outro tipo de negociação, nada impede que o Hospital São  Pedro da 

Bahia contrate profissionais especializados para produzir laudos 

periciais de avaliações de imóveis e, no caso de negociação, registre esta 

reavaliação no momento da baixa, cujo resultado, positivo ou negativo 

deve ser contabilizado conforme determinam as normas mencionadas 

na resposta da segunda pergunta. 

 

8. TERMO DE ENCERRAMENTO. 

Este parecer deixou claro os objetivos, a metodologia de 

elaboração, os regramentos técnicos e legais para Reavaliação 

de Ativos e as respostas dos quesitos formulados pelo hospital. 

Esperamos ter contribuído para dirimir as dúvidas 

apresentadas no e-mail remetido pelo Hospital Português da 

Bahia, e colocamos a equipe técnica deste CRC-BA a vossa 

disposição para prestar outros esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

Salvador, Bahia, 07 de junho de 2021. 

Elaboração: 
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