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RESUMO 

A dimensão das ações e o volume de recursos questionados na justiça, sobretudo de tributos 

da área social, justificam a pesquisa e a relevância do tema. O objetivo geral do trabalho foi 

discutir os resultados obtidos pela União nas demandas judiciais relacionadas ao PIS e à 

COFINS, com destaque na atuação do perito judicial. Para tanto, colheu-se uma amostra dos 

processos distribuídos entre os diversos Tribunais Regionais Federais, de onde foram 

analisados aqueles que tratassem do PIS e da COFINS e que abordassem de qualquer forma o 

laudo pericial. Da amostra de 35 processos analisados, o perito foi fundamental em 71% dos 

casos, com laudos que subsidiaram a decisão da corte, no entanto em 23% dos processos o 

laudo não convenceu o julgador e foi desconsiderado. Somente em 6% das demandas 

entendeu-se que não haveria a necessidade de perícia, pois os autos eram suficientes para a 

tomada de decisão. 
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho do perito judicial é fundamental para a proteção da sociedade e do estado 

nas demandas judiciais tributárias, colaborando com a árdua missão da justiça de dar a cada 

um dos litigantes o que é seu, na medida em que fornece subsídios ao julgador para a tomada 

de uma justa decisão. 

A perícia contábil se identifica, assim, como um elemento expressivo para o pleno 

exercício das atividades humanas. É vista como um elo no relacionamento das múltiplas 

ciências e áreas de conhecimento, pois, muitas vezes, é essencial o conhecimento técnico-

científico diferenciado e específico para elucidar fatos que não estão ao alcance de alguma 

atividade humana isolada. Sá (2000) e Magalhães, Souza, Favero & Lonardoni (2001), ao 

conceituar perícia contábil, consideram sua aplicabilidade, ou seja, destacam o aspecto de sua 

utilidade como instrumento de prova na solução de litígios (Gonçalves, 2014, p. 122). 

Santana (1999) pesquisou o efeito no âmbito judicial do laudo na construção da prova, 

apurando que 52% dos laudos da amostra apresentaram muita relevância e somente 16% não 

foram considerados nas sentenças emitidas pelos juízes. 

Caldeira (2006), ao pesquisar sobre a influência do laudo pericial contábil na decisão 

dos juízes, observou que 52% (cinquenta e dois por cento) dos laudos da amostra 

apresentaram muita relevância e apenas 16 % (dezesseis por cento) não obtiveram qualquer 

participação na sentença emitida pelo juiz. 

Em 2007, Neves Júnior e Rivas pesquisaram a qualidade do laudo pericial contábil e 

sua influência na decisão do magistrado e verificaram que 92,86% dos laudos conseguiram 

atingir a eficiência a que se propuseram e auxiliaram a justiça no aspecto de poder servir de 

prova. Fica, assim, evidente o papel da perícia contábil judicial como auxiliar da Justiça, no 

esclarecimento e na certificação da matéria em julgamento. 

A interpretação equivocada da legislação tributária brasileira, em virtude da sua 

conhecida complexidade, é a principal causa das diversas demandas judiciais contestando a 

aplicação das regras relativas ao PIS e a COFINS pelo fisco, principalmente após a criação 

das modalidades tributárias “não cumulativas” e “sobre a importação”, que trouxeram muita 

subjetividade ao processo de cálculo tributário, sobretudo na decisão do que é ou não 

tributável, na correta base de cálculo a ser usada e, ainda, quanto ao enquadramento nas 

muitas exceções criadas pela norma. 

O “exotismo” tributário, termo utilizado pelo Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC) (2012), mereceu uma “Coletânea da Legislação”, elaborada pela Receita Federal, com 

1.246 páginas. Nesta coletânea, estão 73 leis ordinárias e complementares, além de algumas 

centenas de decretos, portarias, instruções normativas e atos declaratórios para orientar a 

cobrança e a destinação dos recursos do PIS/Cofins. Na data da notícia, 04/06/2012, a 75ª lei 

estava a caminho, pois o governo havia proposto alterações na legislação com o lançamento 

de sua nova política industrial (CFC, 2012). Aspecto este que exige do perito contábil um 

elevado preparo técnico e esteja constantemente atualizado. 

As ações tributárias, especialmente aquelas que tratam de PIS e de COFINS, envolvem 

um elevado grau de relevância, não somente pelo número de contribuintes afetados, mas pelo 

montante que o governo deixa de arrecadar. Para se ter uma ideia da dimensão das ações 

judiciais tributárias que tramitam na justiça, em outubro de 2016, o governo pretendia 

recuperar cerca de R$ 3,5 bilhões em créditos tributários que foram suspensos em razão de 

ações judiciais. De acordo com a Receita Federal, há um total de R$ 224 bilhões em créditos 

tributários sub judice, representando cerca de 880 mil ações judiciais, relacionados a tributos 

como IRPJ, IRRF, PIS, Cofins, CSLL e IPI (Valor Econômico, 2016). 



 

 

A Receita Federal identificou três tipos de casos. O primeiro dizia respeito à 

incidência de PIS/Cofins sobre juros de capital próprio, que respondem por aproximadamente 

R$ 2,2 bilhões. No segundo caso, foram identificados 1.150 contribuintes que respondiam por 

débitos no montante de R$ 350 milhões, sobre a inclusão dos valores de ISS na base de 

cálculo de PIS e Cofins. Sobre o terceiro caso, foram identificadas cerca de mil ações judiciais 

que foram utilizadas como justificativa para o não recolhimento dos valores, representando 

aproximadamente dez mil contribuintes que respondiam por débitos de R$ 1 bilhão de reais 

anualmente (Valor Econômico, 2016). 

Em que pese os aspectos acima, é importante considerar que muitas ações judiciais 

tributárias são construídas com objetivos equivocados ou protelatórios, utilizando 

interpretações duvidosas da lei para reduzir artificialmente o montante das obrigações 

tributárias a serem recolhidas ao fisco. 

Diante desse fato surge a seguinte questão: quais são os resultados obtidos pela União-

Fazenda Nacional nas demandas judiciais ajuizadas nos tribunais federais, relacionadas ao 

PIS e à COFINS? Nesse sentido, considera-se importante discutir os resultados obtidos pela 

União-Fazenda Nacional nas demandas judiciais ajuizadas com a atuação do perito judicial, 

relacionadas ao PIS e à COFINS, com o intuito de identificar os resultados das decisões 

judiciais das demandas, favoráveis ou desfavoráveis ao Tesouro e destacar o papel do perito 

do juiz no deslinde da ação. 

O objetivo geral do trabalho foi discutir os resultados obtidos pela União nas 

demandas judiciais ajuizadas, com destaque na atuação do perito judicial, relacionadas ao PIS 

e à COFINS. 

Quanto à classificação, em relação aos objetivos, esta pesquisa pode ser caracterizada 

como exploratória e descritiva. Quanto aos procedimentos, é classificada como bibliográfica e 

documental (Gil, 2010; Triviños, 1987). 

Com o intuito de atender ao questionamento, colheu-se uma amostra de 35 (trinta e 

cinco) processos contra a União-Fazenda Nacional em relação ao PIS e à Cofins, distribuídos 

dentre os Tribunais Regionais Federais (TRF’s), da qual se verificaram a partir dos dados 

levantados, os resultados obtidos pela União, com destaque para aqueles no qual a atuação do 

perito judicial foi fundamental para a solução do processo e, em consequência, facilitou a 

tomada de decisão pelo juiz. 

A dimensão das ações judiciais tributárias e o volume de recursos questionados na 

justiça, sobretudo por serem tributos que financiam a área social do País, justificam a 

relevância do tema. Nesse sentido, o trabalho aborda vários aspectos importantes para 

sociedade, como a atuação do profissional contábil e sua relevância para as relações 

econômicas, bem como para o resultado do seu trabalho que atende a interesses, tanto de 

empresários como do governo. 

A grande contribuição deste estudo é que o tema está relacionado a uma parcela 

considerável da sociedade, os empresários e trabalhadores, que são influenciados diretamente 

pelos tributos objeto deste estudo. Outro aspecto importante desta pesquisa é a repercussão 

que um trabalho honesto e de qualidade por parte do perito contábil poderá redundar em 

ganhos para toda a sociedade. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção são apresentados os temas relevantes para o desenvolvimento e 

entendimento do estudo, onde serão abordados aspectos sobre a perícia contábil, como a 



 

 

importância da perícia contábil e seu âmbito de atuação. Por fim, tratou-se de aspectos 

relevantes da justiça federal e a perícia judicial tributária. 

2.1 A Perícia Contábil e sua Relevância 

Para entender melhor a perícia como instrumento fundamental para a tomada de 

decisão, considera-se importante estudar a sua importância no contexto da justiça e os âmbitos 

de sua atuação. 

Alberto (2000, p. 19) define perícia como um instrumento especial de constatação, 

prova ou demonstração, científica ou técnica, da veracidade de situações, coisas ou fatos. 

Segundo Lopes de Sá (2011, p. 3), perícia contábil é a verificação de fatos ligados ao 

patrimônio individualizado visando oferecer opinião, mediante questão proposta. Para que 

seja efetuada a perícia, são necessários estudos e exames, tendo como principal objetivo 

comprovar a veracidade dos fatos ou da matéria em questão. 

Magalhães et al. (2008, p. 12) afirmam que a Perícia contábil corresponde a um 

trabalho que exige notória especialização no seio das Ciências Contábeis, com o objetivo de 

esclarecer ao Juiz de Direito, ao Administrador Judicial e a outras autoridades formais, fatos 

que envolvam ou modifiquem o patrimônio de entidades nos seus aspectos quantitativos. 

A perícia contábil surge, assim, da necessidade de se obter uma análise crítica e 

detalhada de determinado assunto de natureza patrimonial em questão, trabalho exercido pelo 

perito registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade). Além do perito, o processo 

judicial pode contar com os assistentes técnicos contábeis das partes, na forma prevista no 

artigo art. 465, do Código de Processo Civil. 

A NBC TP 01, aprovada em 27 de fevereiro de 2015, regulamentou: 
A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnico-científicos 

destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a 

justa solução do litígio ou constatação de fato, mediante laudo pericial contábil e/ou 

parecer técnico-contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais e 

com a legislação específica no que for pertinente. 
Dessa forma, a perícia judicial pode ser entendida como um instrumento que visa dar 

subsídios técnicos aos tomadores de decisão, seja a autoridade formal, sejam pessoas 

envolvidas em determinado litígio (Gonçalves, Machado, Machado & Zanolla, 2014, p. 4). 

A perícia contábil é utilizada como auxílio para o magistrado decretar sua sentença de 

maneira justa, servindo de meio de prova, conforme define o Código Civil, Capítulo V, art. 

212, inciso V. No entanto, a perícia contábil não ocorre apenas na esfera judicial, mas onde 

quer que conflitos se manifestem entre partes, desde que uma autoridade seja nomeada a fim 

de se esclarecer e solucionar o conflito (Gonçalves et al. 2014, p. 4). 

De acordo com Ornelas (2011, p. 17), a perícia contábil tem por objeto central os fatos 

ou questões contábeis relacionadas com a causa (aspecto patrimonial), as quais devem ser 

verificadas, e, por isso são submetidas à apreciação técnica do perito. 

Assim, sempre que ocorrerem conflitos, desavenças, problemas envolvendo bens, 

direitos e/ou patrimônios, para os quais as pessoas jurídicas e naturais busquem o amparo 

judicial, poderá haver a necessidade de apresentação de provas para evidenciação dos fatos 

ocorridos. Essa ocorrência revela a oportunidade de realização da perícia contábil (Leitão Jr, 

Slomski, Mendonça & Peleias, 2012, p. 27). 

Sá (2011, p. 6) descreve algumas finalidades que justificam a realização da perícia 

contábil. Entre os principais fins estão os de matéria pré-judicial (para ilustrar abertura de 

processos), judiciais, regimentais, para decisões administrativas, para decisões de âmbito 

social, para finalidades fiscais. 



 

 

De acordo com o artigo 139 do Código de Processo Civil (CPC) (Lei 13.105/2015), os 

peritos são auxiliares da justiça, que devem ser nomeados pelo Juiz. Entretanto, cabe lembrar 

que a perícia contábil não ocorre apenas no âmbito judicial, já que podem ser requisitadas no 

âmbito administrativo, extrajudicial e arbitral. (Magalhães et al., 2008, p. 14). 

A Contabilidade, como linguagem dos negócios, atua de forma interdisciplinar com o 

Direito, nos âmbitos judicial e arbitral, ao promover suporte técnico e científico contábil nos 

processos judiciais e procedimentos arbitrais, por meio da perícia contábil. Segundo Leitão Jr. 

et al. (2012, p. 27), quando o processo e o procedimento arbitral envolverem questões 

patrimoniais, a informação contábil materializada no laudo é importante e necessária para 

solucionar casos específicos que fogem da área de conhecimento dos profissionais de direito. 

De acordo com Hoog (2008, p. 27), os profissionais ligados ao poder judiciário, cuja 

formação acadêmica não tem em primeiro plano a ciência contábil necessitam de um guia 

contábil, para a tomada de decisões relevantes [...], cujo objetivo é munir o usuário não 

contador dos principais fenômenos da bio-contabilidade. 

De acordo com Leitão Jr. et al. (2012, p. 28), demonstra-se a relevância da perícia 

contábil no âmbito judicial para a elucidação de fatos que não condizem com a área de estudo 

da parte jurídica. O campo de atuação da Perícia Contábil é amplo, assim como são diversas 

as necessidades de se requerer a prova pericial contábil. 

2.2 O Laudo Pericial 
O laudo pericial é o instrumento de transmissão do entendimento do perito ao juiz, 

deve ser elaborado com toda técnica, cuidado e esmero. Nesse sentido, discute-se a sua 

importância para a tomada de decisão judicial e sua utilização como prova. 

O Laudo Pericial Contábil na Tomada de Decisão Judicial 

O laudo pericial contábil é um relatório contábil, elaborado e destinado a atender às 

necessidades informativas de um tomador de decisões especial e especializado no âmbito do 

poder judiciário, que é o juiz de direito. 

De acordo com Sá (2011, p. 44), o laudo pericial é uma peça tecnológica que contém 

opiniões do perito contador, como pronunciamento, sobre questões que lhe são formuladas e 

que requerem seu pronunciamento. Por meio do laudo, o perito se pronuncia a respeito das 

questões necessárias a subsidiar o processo decisório do Juiz. 

Ao elaborar o laudo, o perito deve expressar de forma clara e objetiva o resultado de 

seu trabalho, juntando as provas coletadas, oferecendo respostas esclarecedoras e 

fundamentadas. De acordo com Hoog & Petrenco (2001, p. 129), o laudo deve expor, de 

forma clara e objetiva, a síntese do objeto da perícia, os critérios adotados e as conclusões do 

perito contábil. 

Lopes de Sá (2011, p. 11) ensina que a qualidade do perito pode ser aferida na 

confiança que seu relato e opinião despertam naqueles que vão utilizar sua opinião. Nesse 

contexto, com o intuito de auxiliar na qualidade dos laudos com relação ao conteúdo, o 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC, 2015), por meio da NBC TP 01/2015, sugeriu uma 

estrutura básica para sua elaboração. 

Grande parte dessa estrutura é elaborada pelo perito, com exceção dos quesitos, que 

compõem o questionário básico contábil do processo. Esses questionamentos podem ser 

elaborados pelo Ministério Público, pelo Juiz e principalmente pelas partes, a fim de 

esclarecer eventuais dúvidas e detalhes sobre o objeto da causa. 

Os quesitos são perguntas relativas aos fatos objeto da perícia. Em regra, são 

formuladas pelas partes, mas o juiz pode e, muitas vezes, deve também formulá-las, para 

melhor esclarecimento da causa. 



 

 

É necessário, no entanto, observar que podem existir quesitos relacionados e não 

relacionados ao que se discute na lide, isto é quesitos pertinentes e os impertinentes. Assim, 

para que o laudo pericial contábil seja redigido de forma clara e objetiva, os quesitos 

impertinentes, aqueles que fogem da matéria contábil, não devem ser respondidos. O perito 

contábil é o especialista e deverá tratar apenas de sua matéria, não devendo adentrar em 

questões jurídicas ou de outras áreas que fogem de sua alçada (Leitão Jr. et al., 2012, p. 28). 

O cuidado em responder apenas aos quesitos pertinentes, prejudicando as respostas 

dos que forem considerados impertinentes, é um cuidado requerido do perito contábil. De 

acordo com Cestare, Peleias & Ornelas (2007, p. 4), a função do perito contábil como auxiliar 

da justiça requer um conjunto de conhecimentos que permitem que o perito seja eficaz em sua 

ação como auxiliar da justiça, pois é ele quem fornecerá ao magistrado os elementos técnicos 

contábeis necessários para a solução de uma determinada demanda. 

O Laudo Como Prova 

A prova, tanto em um contexto geral quanto jurídico, é o caminho para se verificar a 

verdade ou a autenticidade de um fato de maneira positiva, clara e objetiva, com a finalidade 

de convencer o julgador da existência de um direito ou da veracidade de um fato. A prova 

resulta das manifestações dos elementos probatórios, decorrentes do exame, estimação e 

ponderação desses elementos (Leitão Jr. et al., 2012, p. 29). 

Segundo Carnelutti (2001), prova, em sentido jurídico, é demonstrar a verdade formal 

dos fatos discutidos, mediante procedimentos determinados, ou seja, pelos meios legais 

(legítimos). Dentro do rol das modalidades de provas no processo civil, encontra-se a pericial, 

revestida de legalidade, conforme demonstrado no art. 156 do CPC. Quando a prova for de 

natureza pericial, será a materialização do trabalho do perito por meio do laudo pericial, em 

razão de sua finalidade primordial, que é subsidiar o processo decisório do juiz de direito. 

A perícia faz parte do conjunto de provas para efeitos judiciais. De acordo com o 

Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), os elementos probantes no processo judicial, 

conforme o artigo 212, são: 
Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado 

mediante:  

I – confissão;  

II – documento;  

III – testemunha;  

IV – presunção;  

V – perícia. 

Sá (2011, p.231) argumenta que, mesmo sendo prova, a perícia deve alimentar-se de 

evidências formalmente sustentáveis, sempre em perfeita consonância com os dispositivos 

legais, além de condições técnicas contábeis e rigorosa ética. 

Ornelas (2011, p.77) observa que, enquanto prova técnica, servirá, apesar de não 

exclusivamente, para suprir as insuficiências do magistrado ou dos membros do tribunal 

arbitral no que se refere a conhecimentos técnicos ou científicos, propiciando certeza jurídica 

quanto à matéria fática. 

A proposição desse documento evidencia, assim, a necessidade e importância de se 

considerar aspectos na produção de um laudo de qualidade por parte do perito-contador. 

Dentre eles, está a objetividade, a clareza, a circuncisão ao objeto da perícia e a 

fundamentação para possibilitar uma leitura fácil pelos magistrados e advogados das partes, 

de modo a apoiar a tomada de decisão, pois sua agilidade depende da consistência e seriedade 

do laudo (Leitão Jr. et al., 2012, p. 31). 



 

 

Pires (2000) chama a atenção para outros aspectos importantes, como a idoneidade e a 

imparcialidade do perito-contador, que não poderá produzir um material com viés 

tendencioso, de modo a induzir o juiz na aplicação de decisões indevidas e injustas a qualquer 

uma das partes, embora o juiz, em sua condição de poder jurisdicional, ao perceber a 

tendência do laudo, possa deixar de acolhê-lo como prova e elaborar sua sentença, lastreando 

em outras provas e evidências. 

2.3 Outros Estudos sobre a Influência do Laudo Pericial nas Decisões Judiciais 

Ressaltando a importância do trabalho do perito contábil, Caldeira (2006), ao realizar 

uma pesquisa com uma amostra de 10 (dez) laudos, já com a sentença emitida e uma amostra 

constituída de 6 (seis) juízes, demonstrou a visão dos magistrados. Nesse trabalho, Caldeira 

(2006) procurou verificar a influência do laudo pericial contábil na decisão dos juízes. 

Observou-se, no resultado da pesquisa, que 52% (cinquenta e dois por cento) dos 

Laudos da amostra apresentaram muita relevância, o que significa a real importância do laudo 

pericial na emissão da sentença. Foram considerados relevantes 32% (trinta e dois por cento) 

dos laudos. Neste caso, embora evidenciado pelo juiz, significaram mais uma contribuição à 

prova em meio a tantas outras apresentadas. 

Apenas 16 % (dezesseis por cento) dos laudos da amostra não obtiveram qualquer 

participação na sentença emitida pelo juiz. Fica, assim, evidente, no trabalho citado, o papel 

da perícia contábil judicial como auxiliar da Justiça, no esclarecimento e na certificação da 

matéria em julgamento. Quando se verificou a percepção do juiz, os resultados foram os 

seguintes: para 84% dos entrevistados, os laudos foram considerados “bons”, enquanto que 

para 16%, os laudos “atendem as necessidades”. 

Santana (1999) realizou uma pesquisa com objetivo de fundamentar o arcabouço 

conceitual da perícia contábil e de pesquisar seu efeito no âmbito judicial na construção da 

prova. A pesquisa de laudos periciais contábeis e sentenças judiciais contou com uma amostra 

de 32 cópias de autos de processos judiciais, com a finalidade de obter dados sobre o grau de 

relevância do laudo pericial contábil na sentença. Paralelamente, foi apurada a competência 

técnica do perito que elaborou o laudo. A competência, no caso específico, refere-se à 

habilitação técnica e legal do perito. 

No trabalho foi apurado que significativos 52% dos laudos da amostra apresentaram 

muita relevância, o que expressa uma real importância do conteúdo do laudo pericial na 

emissão da sentença. Os demais laudos considerados relevantes (32%), embora evidenciados 

pelos juízes, significaram mais uma contribuição à prova em meio a tantas outras 

apresentadas. Já 16% dos laudos da amostra não foram considerados nas sentenças emitidas 

pelos juízes (Santana, 1999, p. 130). 

Neves Júnior & Rivas (2007) realizaram pesquisa com o propósito de verificar a 

qualidade do Laudo Pericial Contábil e sua influência na decisão do magistrado, dada a 

importância dessa prova técnica para formação da convicção jurídica do julgador. 

Para análise dos documentos coletados foram abordados aspectos que permitiram 

evidenciar: (i) Dados dos Processos, (ii) Estrutura do Laudo, (iii) Requisitos do Laudo, (vi) 

Suposições Levantadas e (v) Resposta ao Problema do Artigo. 

O estudo dessa pesquisa levantou três suposições: (1) Os laudos dos processos 

analisados atingem o grau de eficiência a que se propõem; (2) O perito não deixou margem 

para contestação no Laudo Pericial Contábil; e (3) Os laudos foram elucidativos para a 

decisão dos magistrados. Essas suposições foram discutidas ao final da pesquisa (Neves 

Júnior & Rivas, 2007, p. 2). 



 

 

De acordo com Neves Júnior e Rivas (2007, p. 9), no que se refere à análise da 

influência do Laudo Pericial Contábil na decisão do magistrado, confrontou-se o resultado da 

sentença do Juiz com o conteúdo do laudo. Com isso, verificou-se se o laudo pôde elucidar a 

decisão do magistrado. 

Quanto ao atingimento do grau de eficiência, a que o laudo pericial se propõe, segundo 

Neves Júnior e Rivas (2007, p. 12), a concentração ficou em 13 (treze) ou 92,86% dos laudos, 

que conseguiram atingir a eficiência a que se propuseram: auxiliar a justiça no aspecto de 

poder servir de prova e influenciar na decisão de uma lide. Em apenas 1 (um) laudo ou 7,14% 

não houve a necessidade de uma prova pericial, uma vez que o juiz tinha a sentença decidida. 

2.4 A Justiça Federal e a Perícia Judicial Tributária 
Sobre a competência para o julgamento das ações tributárias que envolvem a Fazenda 

Pública da União, de acordo com o art. 109, da Constituição Federal de 1988, o fórum 

competente para processar e julgar as causas em que a União for autora é a Justiça Federal: 
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

[...] 

§ 1º As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde 

tiver domicílio a outra parte. 

§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em 

que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu 

origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 

Outro aspecto a se observar, quando se analisa os processos que envolvem a fazenda 

pública da União, é o processamento e julgamento dos recursos em segunda instância. A 

sentença de mérito proferida contra a Fazenda Pública enseja recurso de ofício, conforme o 

art. 496, do CPC (Lei 13.105/2016): 
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão 

depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: 

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público; 

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. 

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz 

ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo 

tribunal avocá-los-á. 

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa 

necessária. 

Do exposto, depreende-se que todas as causas relacionadas ao PIS e à Cofins, objeto 

deste trabalho, devem ser julgadas pela Justiça Federal. 

Segundo Sá (2011, p. 164), uma autuação fiscal, por natureza, deveria estar baseada 

em um trabalho de verificação contábil, no entanto nem sempre a verificação está 

fundamentada em critérios que a própria lei determina. 

Segundo o autor, ao fisco compete provar que a escrita comercial, prova maior em 

favor do contribuinte, foi confeccionada com vícios de origem, inclusive com falsidade 

ideológica ou simulação. Não bastando, portanto, uma mera alegação, pois para ilidir a prova 

da escrita é preciso que o fisco apresente prova mais vigorosa (Sá, 2011, p. 164). 

É fato que muitas ações contra os contribuintes, na esfera administrativa, resultam 

desfavoráveis aos mesmos, no entanto, na esfera da Justiça Federal é grande o número de 

casos em que se derrotam a Fazenda Pública, tendo o uso da perícia um papel fundamental 

nessa contestação aos procedimentos do Tesouro (Sá, 2011, p. 164). Destaca, ainda, o autor 

que: 
[...] muitos, todavia, são os exemplos que poderiam ser citados, evidenciando que a 

prova da escrita contábil, lastreando laudo competente, tem força de prova que pode 



 

 

gerar a anulação de débito fiscal impugnado, mediante sentença favorável ao 

contribuinte. 

[...] 

Muito grande é o número de casos em que o perito é convocado no caso de 

impugnação de dívidas fiscais, mas necessário se faz que os quesitos e sua tarefa 

sejam deveras bem orientados no sentido de comprovar a arbitrariedade, a má 

classificação do assunto, a ausência de prova contra o que consta da escrita. 

O novo CPC, art. 226, quando trata da força probante das escritas contábeis, destaca: 
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a 

que pertencem, e, em seu favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou 

intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. 

É incontestável a importância dada pela Justiça Federal ao trabalho pericial e à força 

probante da escrita contábil, valorizando as empresas que as mantém organizadas e dentro das 

regras legais. 

2.5 O PIS e a COFINS 

Considerando que esses tributos são o objeto principal do presente estudo, é 

importante entender melhor aspectos como a sua instituição, contribuintes, alíquota, base de 

cálculo e, ainda, dimensionar quantitativamente as ações judiciais sobre o PIS e à Confins. 

Instituição e Contribuintes 

O Programa de Integração Social (PIS) foi criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de 

setembro de 1970, com a finalidade de promover a integração do empregado na vida e no 

desenvolvimento das empresas. É um tributo devido a todas as pessoas jurídicas, inclusive as 

sem fins lucrativos (Oliveira, Chieregato, Perez Júnior & Gomes, 2010, p. 319). 

A Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) foi criada 

pela Lei Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991, para suprir de recursos os fundos 

de previdência, assistência social e da saúde pública, com o intuito de assegurar tais direitos 

aos cidadãos brasileiros. É um tributo devido a todas as pessoas jurídicas, exceto às entidades 

beneficentes de assistência social que cumpram os requisitos estabelecidos na Lei para o 

enquadramento como entidade filantrópica e que estejam devidamente registradas na Receita 

Federal do Brasil (RFB), aos sindicatos e às sociedades cooperativas (Oliveira et al., 2010, p. 

305). 

A Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, criou a modalidade de PIS/COFINS 

cumulativa, onde as empresas recolhem os tributos sobre o seu faturamento, sem o direito de 

se creditar desses mesmos tributos pagos em suas compras. 

A Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, criou a modalidade de PIS não 

cumulativo, para empresas tributadas pelo lucro real, onde as empresas podem se creditar do 

tributo pago em suas compras, evitando que a contribuição seja cobrada em cascata. Essa 

mesma modalidade tributária foi estendida à Cofins pela Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 

2003. Destaca-se que as empresas tributadas pelo lucro presumido e arbitrado continuam 

recolhendo o tributo de forma cumulativa (Oliveira et al., 2010). 

A modalidade tributária do PIS/Cofins-importação foi instituída pela Lei nº 10.865, de 

30 de abril de 2004, sendo tributos devidos a toda pessoa física ou jurídica que realizar 

importação de bens estrangeiros ou serviços do exterior (Campos, 2006). Segundo o autor a 

criação dessa nova modalidade por meio de medida provisória que se converteu em lei é 

inconstitucional, pois deveria ser criada por lei complementar, dessa forma a lei pode ser 

contestada por via judicial. 

Alíquota e Base de Cálculo 



 

 

A alíquota e a base de cálculo dos tributos são diferenciadas, dependendo da 

modalidade tributária de opção do regime do imposto de renda escolhido pela entidade 

contribuinte. A tabela a seguir destaca as principais diferenças entre esses tributos: 
Tabela 1- Modalidades de PIS e COFINS 

Opção de IRPJ Modalidade 

Tributária 

Alíquota Base de Cálculo Direito a 

Crédito PIS COFINS 

Lucro Real Não 

Cumulativo 

1,65% 7,6% Faturamento menos 

créditos 

Sim 

Lucro Presumido e 

Arbitrado 

Cumulativo 0,65% 1,65% Faturamento Não 

Entidades sem fins 

lucrativos 

Sem fins 

lucrativos 

1% Não Folha de Pagamentos Não 

Simples Nacional Simples 

Nacional 

Tabela do 

Simples 

Tabela do 

Simples 

Tabela do Simples Não 

PIS/COFINS-

Importação 

Importação 1,65% na 

maioria dos 

casos 

7,6% na 

maioria dos 

casos 

Complexa: valor do 

Bem/Serviço com 

base em tabela e 

fórmula aduaneira. 

Sim: para 

empresas do 

Lucro Real 

Fonte: Oliveira (2010) & Campos (2006). 

Segundo Oliveira (2010, p. 36), no Brasil, a quantidade de tributos é tão grande quanto 

a complexidade para acompanhar, interpretar, aplicar ao ato concreto e fazer cumprir a 

legislação tributária. 

A criação da modalidade de PIS/Cofins não cumulativa e a cobrança desses tributos 

sobre a importação tornou muito mais complexa a tarefa de calcular e recolher corretamente a 

obrigação fiscal, já que como é comum na legislação tributária brasileira, criam-se muitas 

regras e exceções à regra, que tornam a atividade fiscal bastante técnica e subjetiva. 

Nesse sentido, há muitas discussões judiciais em relação ao direito de crédito, 

incidência tributária e alegações de inconstitucionalidade de alguns artigos da legislação, bem 

como conflitos judiciais contestando entendimentos e resoluções da Receita Federal do Brasil, 

órgão responsável pela fiscalização desses tributos. 

A Dimensão das Ações Judiciais sobre PIS e Cofins 

A reportagem veiculada no Jornal “Valor Econômico” no dia 03/10/2016, dá uma 

ideia da dimensão das ações tributárias que tramitam na justiça, onde se afirmava que o 

governo pretendia recuperar cerca de R$ 3,5 bilhões em créditos tributários que foram 

suspensos em razão de ações judiciais. Nesses casos, os contribuintes deixaram de pagar seus 

débitos sob a justificativa de que eles estavam relacionados a alguma ação que tramita na 

Justiça (Valor Econômico, 2016). 

Segundo a Receita Federal do Brasil (RFB), há um total de R$ 224 bilhões em créditos 

tributários sub judice, representando cerca de 880 mil ações judiciais. Eles são relacionados a 

tributos como IRPJ, IRRF, PIS, Cofins, CSLL e IPI. Segundo a reportagem, a RFB 

identificou três tipos de casos, conforme a seguir: 
- O primeiro dizia respeito à incidência de PIS/Cofins sobre juros de capital próprio. 

Neste caso, a União aguardava o fim da tramitação da ação na Justiça para iniciar os 

procedimentos de cobrança de 116 contribuintes que respondem por 

aproximadamente R$ 2,2 bilhões. 

- No segundo caso, foram identificados 1.150 contribuintes que respondiam por 

débitos no montante de R$ 350 milhões. A estimativa dizia respeito a uma ação que 

foi concluída em junho daquele ano, sobre a inclusão dos valores de ISS na base de 

cálculo de PIS e Cofins. 

- No terceiro caso, foram identificadas cerca de 1 mil ações judiciais que, embora 

não gerassem direito à suspensão do pagamento de tributos, foram utilizadas como 



 

 

justificativa para o não recolhimento dos valores. Eram aproximadamente dez mil 

contribuintes que respondiam por débitos de R$ 1 bilhão de reais anualmente (Valor 

Econômico, 2016). 
Outro aspecto diretamente relacionado ao número de ações judiciais é a complexidade 

da legislação tributária, especialmente aquela ligada aos tributos tratados neste trabalho, o PIS 

e a Cofins. De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), já é inusitado o 

bastante haver no Brasil dois tributos federais, o PIS-Pasep e a Cofins, incidindo sobre as 

mesmas operações e frequentemente tratados como apenas um, PIS/Cofins. 

O exotismo tributário, segundo a nota do CFC, mereceu uma “Coletânea da 

legislação”, elaborada pela Receita Federal, com 1.246 páginas. No calhamaço, termo 

utilizado pelo CFC, estão 73 leis ordinárias e complementares, além de algumas centenas de 

decretos, portarias, instruções normativas e atos declaratórios para orientar a cobrança e a 

destinação dos recursos do PIS/Cofins. Na data da notícia, 04/06/2012, a 75ª lei estava a 

caminho, pois o governo havia proposto alterações na legislação com o lançamento de sua 

nova política industrial, batizada de Plano Brasil Maior (CFC, 2012). Esse aspecto exige que 

o perito contábil possua um elevado preparo técnico e esteja constantemente atualizado. 

 

3. METODOLOGIA 

Nesta seção, são tratados os aspectos relacionados à classificação da pesquisa, à 

população e amostra, como foi realizada a pesquisa documental, a análise dos dados e os 

procedimentos adotados. 

3.1 Classificação da Pesquisa 

Quanto à classificação, em relação aos objetivos, esta pesquisa pode ser caracterizada 

como exploratória, pois este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses 

(Gil, 2010, p. 27). De acordo com Triviños (1987, p. 109), os estudos exploratórios permitem 

ao investigador aumentar sua experiência em torno de determinado problema. 

A pesquisa também pode ser classificada como descritiva, pois este tipo de pesquisa 

visa descrever as características de determinada população ou fenômeno (Gil, 2010, p. 27). 

Para Triviños (1987, p. 110), esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade. São exemplos de pesquisa descritiva a análise documental. 

Quanto aos procedimentos esta pesquisa é classificada como bibliográfica e 

documental. A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas 

já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros e artigos científicos 

(Gil, 2010, p. 29). 

A pesquisa bibliográfica teve como objetivo recolher informações ou conhecimentos 

prévios sobre os aspectos tratados nos objetivos. A pesquisa documental foi realizada a partir 

de materiais que não receberam tratamento analítico, tendo sido realizado a partir de 

documentos conservados nos órgãos do poder judiciário, como ementas, decisões e acórdãos. 

3.2 População e Amostra 
A amostra da presente pesquisa foi composta por processos em que a União é parte em 

relação ao PIS e à Cofins, distribuídos dentre as varas dos TRF’s. 

Foram selecionados para a análise os processos disponibilizados no sitio do Conselho 

da Justiça Federal, por meio do link "Jurisprudência Unificada da Justiça Federal", onde estão 

disponibilizados os seguintes documentos: ementa, relatório e sentença/acórdão. A pesquisa 

de jurisprudência foi realizada na data de 17/09/2016, tendo sido utilizado como critério de 

pesquisa as expressões "pis" e "cofins" e "laudo pericial", ou seja, foram pesquisados 



 

 

processos que tratavam ao mesmo tempo de PIS e Cofins e que abordavam de qualquer forma 

o laudo pericial. 

Foi obtida uma amostra de 35 (trinta e cinco) documentos com o resumo de processos 

julgados pelos TRF’s até a data da pesquisa, 17/09/2016, que tratavam ao mesmo tempo dos 

tributos PIS e Cofins e que continham referência a laudo pericial, sendo 6 (seis) do TRF1, 4 

(quatro) do TRF2, 16 (dezesseis) do TRF3 e 9 (nove) do TRF5. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A amostra foi limitada a 35 (trinta e cinco) processos disponibilizados eletronicamente 

pelo sítio do Conselho da Justiça Federal. Essa limitação foi por conveniência, pois se utilizou 

como parâmetro de pesquisa os processos que tratavam de PIS e de Cofins em conjunto, 

evitando-se, dessa forma, um alto número de processos a serem estudados, caso fossem 

utilizados parâmetros de pesquisa que resultassem em processos que citassem um ou outro 

tributo, fato que dificultaria sobremaneira o desenvolvimento deste estudo. 

A análise foi dividida em duas partes: a primeira consistiu na verificação e seleção dos 

processos que fizeram parte da amostra da pesquisa, já na segunda parte foi realizada a análise 

dos processos escolhidos para consolidação dos dados e informações. É importante destacar 

que não foi objeto deste estudo a análise da qualidade dos laudos periciais e a sua adequação 

às normas técnicas. 

O estudo foi realizado em quatro passos: no primeiro, identificou-se nos processos se o 

julgador solicitou ou dispensou o laudo pericial; no segundo, identificaram-se os processos 

favoráveis, desfavoráveis, ou com provimento parcial à União-Fazenda Nacional; no terceiro, 

destacou-se a importância do laudo pericial para a decisão da corte, identificando se o 

julgador seguiu, ou não, o parecer do perito; e no quarto, identificaram-se os processos em 

que teve atuação irregular do perito, resultando na necessidade de execução de nova perícia. 

Todos os processos selecionados foram analisados individualmente, com foco no 

trabalho realizado pelo perito judicial e no resultado dos julgamentos, com o intuito de 

verificar a utilização do laudo pericial como prova, e se os resultados dos processos foram 

favoráveis ou não aos interesses da União. 

Na Tabela 2 estão sintetizados os resultados dos levantamentos e das análises 

realizadas. 
 

 

 

Tabela 2- Síntese da Análise dos Processos nos TRF's 

TRIBUNAL Total 

RESULTADO PARA 

UNÃO 
ATUAÇÃO DO PERITO Solicitada 

Nova 

Perícia Fav Desfav Parcial Aceita 
Não 

Aceita 

Não 

Houve 

TRF1 6 2 3 1 6 - - - 

TRF2 4 2 - 2 3 1 - - 

TRF3 16 8 3 5 10 5 1 1 

TRF4 - - - - - - - - 

TRF5 9 5 4 - 6 2 1 - 

TOTAL 35 17 10 8 25 8 2 1 

Fonte: Os autores. 

É importante destacar que a amostra corresponde aos processos disponibilizados em 

forma digital na internet pelos TRF’s. Considerando que cada tribunal encontra-se em fase 

diferente de digitalização de documentos, não se pode afirmar que todos os processos, com 



 

 

base nos parâmetros impostos, foram disponibilizados para o período considerado. Ressalte-se 

o fato de que não foi encontrado nenhum dado on line do TRF4. A amostra contém processos 

do período de 1998 a 2016. 

Da análise da amostra de 35 processos verificados, a União-Fazenda Nacional obteve 

êxito total em 48,5% dos processos, tendo sido vencida em 28,6%, sendo que a atuação do 

perito foi fundamental em 71,4% dos casos, apresentando laudos que subsidiaram 

definitivamente a decisão da corte. Somente em 5,7% das demandas o juiz entendeu que não 

haveria a necessidade de perícia, já que os autos eram suficientes para a tomada de decisão. 

O estudo mostra, também, que em 22,8% dos processos o laudo pericial não foi aceito, 

por não terem trazido provas suficientes para a decisão da corte, sendo que em uma única 

situação houve a necessidade de ser realizada nova perícia, o que corresponde a 2,9% dos 

casos estudados. 

Os resultados deste trabalho corroboram os ensinamentos de Sá (2011), quando afirma 

que na esfera da Justiça Federal é grande o número de casos em que se derrotam a Fazenda 

Pública, tendo o uso da perícia um papel fundamental nessa contestação aos procedimentos do 

Tesouro. O autor destaca que a prova da escrita contábil, lastreando laudo competente, tem 

força de prova que pode gerar a anulação de débito fiscal impugnado, mediante sentença 

favorável ao contribuinte. 

Nota-se, assim, que é importante observar, além das questões técnicas, as questões 

éticas. A perícia judicial tributária, mais do que outras áreas da perícia contábil judicial, 

envolve interesse público, pois os montantes questionados nos autos envolvem receitas 

tributárias de competência da União. É importante ressaltar o argumento de Sá (2011), quando 

afirma que mesmo sendo prova, a perícia deve alimentar-se de evidências formalmente 

sustentáveis, sempre em perfeita consonância com os dispositivos legais, além de condições 

técnicas contábeis e rigorosa ética. 

No mesmo sentido, vale tomarmos como orientação as observações de Pires (2000), 

que chama a atenção para aspectos importantes, como a idoneidade e a imparcialidade do 

perito-contador, que não poderá produzir um material com viés tendencioso, de modo a 

induzir o juiz na aplicação de decisões indevidas e injustas a qualquer uma das partes. 

Esses aspectos ficam evidenciados nesta pesquisa quando se constata que nos 35 

processos analisados, a atuação do perito tenha sido fundamental em 17 processos (48,57%) 

para que as decisões favorecessem a União, enquanto que em 10 processos (28,57%) as 

decisões foram em desfavor da União. Este aspecto denota que o perito, diferentemente do 

assistente técnico, não exerce seu múnus para uma das partes do processo, mas para que a 

verdade dos fatos seja evidenciada no processo. 

4.1 Achados da Pesquisa 

Da análise dos resultados apresentados, constata-se a importância dada pelos órgãos 

julgadores dos Tribunais Federais ao papel do perito judicial, pois em 94% dos casos foi 

verificada a necessidade do auxílio técnico do perito judicial contábil para auxiliar na sua 

tomada de decisão. 

Pode-se inferir, também, que a maioria dos laudos periciais foram estruturados com 

qualidade técnico-científica, pois em mais de 71% dos casos o laudo influenciou a decisão 

tomada pela corte. Tal fato denota o alto grau de profissionalismo e acurácia dos peritos 

judiciais que atuaram nos processos estudados. 

Confirmando as palavras de Antônio Lopes de Sá (2011, p. 164), a pesquisa trouxe a 

lume que a União-Fazenda Nacional, em muitas situações, extrapola as suas atribuições e os 



 

 

instrumentos legais, pois em 29% dos casos foi vencida, sendo que em todos eles o papel do 

perito foi fundamental para a solução da lide. 

4.2 Comparação com Outros Estudos 

Ao analisar os resultados desta pesquisa com as conclusões de outros estudos, deve-se 

entender que, dependendo da forma como foram feitas as análises, bem como o modo em que 

foram definidos os objetivos do trabalho, os resultados podem variar. 

O presente estudo constatou que em 71% dos casos analisados, a atuação do perito foi 

fundamental para a decisão do magistrado. Ao comparar com outros trabalhos, verifica-se que 

é um resultado intermediário entre o trabalho de Santana (1999) e Caldeira (2006), que 

concluíram que 52% dos laudos foram muito relevantes para a decisão do magistrado e o 

trabalho realizado por Neves Júnior & Rivas (2007), que concluiu que mais de 92% dos 

laudos conseguiram atingir a eficiência a que se propuseram. 

Como dito, os resultados dependem do objetivo de cada trabalho e de como foram 

utilizados os procedimentos metodológicos. No caso do trabalho de Caldeira (2006), quando 

se verificou a percepção do juiz, os resultados foram os seguintes: para 84% dos 

entrevistados, os laudos foram considerados “bons”, enquanto que para 16%, os laudos 

“atendem as necessidades”. Neste caso, os resultados envolveram certa subjetividade do 

respondente, o que não deixa de acontecer também no caso da verificação documental, ao se 

analisar o conteúdo das decisões em comparação ao que foi escrito no laudo pericial. 

O que se percebe é que quando se trabalha com a opinião do entrevistado, há o risco 

de o entrevistado se proteger, ou mesmo de se resguardar de outros questionamentos, como 

por exemplo, como ele faria para contornar o problema, ou caso ele aceitasse o laudo com 

deficiências, sua decisão pudesse estar comprometida. Esta inferência poderia ser confirmada 

em uma pesquisa com propósito específico de analisar a percepção do julgador quando o 

laudo pericial não atendesse suas necessidades. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Constata-se, por meio da pesquisa realizada nos TRF’s, que o trabalho desenvolvido 

pelos peritos contábeis é de extrema importância. Verificou-se que a atuação do perito foi 

fundamental em 71% dos casos, subsidiando a decisão da corte ou do juiz. Somente em 6% 

das demandas a corte ou o magistrado entendeu que não haveria a necessidade de perícia, já 

que os autos eram suficientes para a tomada de decisão. Tal constatação é corroborada pelos 

resultados apresentados nos trabalhos de Santana (1999) e Caldeira (2006) e, principalmente, 

pelo estudo de Neves Júnior & Rivas (2007), acima citados. 

Não se pode deixar de destacar, também, que em 23% dos processos, o trabalho 

pericial foi desconsiderado pelo juiz, pois os dados constantes do laudo foram insuficientes 

para sustentar a hipótese posta em prova. 

No que se refere a possíveis contribuições para sugestões no campo acadêmico, este 

trabalho poderá sugerir novos temas a serem estudados na área de perícia contábil tributária, 

tais como: realizar um diagnóstico dos laudos periciais na área tributária, com o intuito de 

verificar as causas de não aproveitamento do parecer; analisar a atuação do perito contábil na 

área tributária governamental, com intuito de verificar a sua atuação em relação à arrecadação 

fazendária; e estudar as causas de a União-Fazenda Nacional atuar erroneamente em relação 

às suas autuações fiscais. 
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