
Norma Profissional -
NBC PP 01 (R1) –
Perito Contábil –
Principais 
Alterações



As Normas Brasileiras de Contabilidade, sejam elas 
Profissionais ou Técnicas, estabelecem preceitos de 

conduta profissional e padrões e procedimentos 
técnicos necessários para o adequado exercício 

profissional.



Falando um pouquinho do histórico da Norma Profissional do 
Perito Contábil: surgiu em 1992, depois foi revisada em 1999, 
2009, 2015 e por último em 2019, sendo publicada no DOU 
em 27/03/2020. 

Em 2019 a NBC PP 01 sofreu revisões e adaptações para 
alinhamento e harmonização com o Código de Processo 
Civil/2015.



⬡ NBC PP01/2020(R1) – Perito Contábil, em vigor desde
27/03/2020:

⬡ NORMA PROFISSIONAL
⬡ OBJETIVO: estabelece critérios inerentes à atuação do

contador na condição de perito – estabelece as regras de
conduta profissional

⬡ ALCANCE: aplica-se aos contadores que exercem a função
pericial



CONCEITO

2.Perito é o contador detentor de conhecimento técnico e 
científico, regularmente registrado em Conselho Regional de 
Contabilidade e no Cadastro Nacional dos Peritos 
Contábeis, que exerce a atividade pericial de forma pessoal 
ou por meio de órgão técnico ou científico, com as seguintes 
denominações:

(a)perito do juízo é o contador nomeado pelo poder judiciário 
para exercício da perícia contábil;



(b)perito arbitral é o contador nomeado em arbitragem 
para exercício da perícia contábil;
(c)perito oficial é o contador investido na função por lei e 
pertencente a órgão especial do Estado;
(d)assistente técnico é o contador ou órgão técnico ou 
científico indicado e contratado pela parte em perícias 
contábeis.

Não é impositiva, devemos ler juntamente com a 
Resolução CFC 1502/2016 que criou o CNPC. A inscrição no 
cadastro do Conselho Federal de Contabilidade é 
voluntária.



ALCANCE
3.Essa Norma aplica-se aos contadores que exercem a função pericial.
4.Aplica-se ao perito a NBC PG 01 - Código de Ética Profissional do 
Contador, a NBC PG 100 - Cumprimento do Código, dos Princípios 
Fundamentais e da Estrutura Conceitual e a NBC PG 300 - Contadores 
que Prestam Serviços (Contadores Externos) e a NBC PG 12 - Educação 
Profissional Continuada naqueles aspectos não abordados por esta 
Norma.

OBS.: Os profissionais devem verificar SEMPRE as 
orientações/diretrizes/ procedimentos definidos no CEPC, NBC PG 
100 para executar o seu trabalho com segurança, 
sob a proteção do CEPC.



HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

5.O perito deve comprovar sua habilitação por intermédio de 
Certidão de Regularidade Profissional emitida pelos 
Conselhos Regionais de Contabilidade ou do Cadastro 
Nacional de Peritos Contábeis do CFC. O perito pode anexá-
las no primeiro ato de sua manifestação e na apresentação 
do laudo ou parecer.

 Mais uma forma de comprovar sua regularidade 
profissional



ZELO PROFISSIONAL

22.O termo "zelo", para o perito, refere-se ao cuidado que 
ele deve dispensar na execução de suas tarefas, em relação 
à sua conduta, documentos, prazos,  tratamento dispensado 
às autoridades, aos integrantes da lide e aos demais 
profissionais, de forma que sua pessoa seja respeitada, seu 
trabalho levado a bom termo e, consequentemente, o laudo 
pericial contábil e o parecer pericial-contábil sejam dignos 
de fé pública.



ZELO PROFISSIONAL

23. O zelo profissional do perito na realização dos trabalhos 
periciais compreende:

(a) [...];

(b)comunicar ao juízo, antes do início da perícia, caso o 
prazo estipulado no despacho judicial para entrega do laudo 
pericial seja incompatível com a extensão do trabalho, 
sugerindo o prazo que entenda adequado;

(c) [...];



Continuação: ZELO PROFISSIONAL

28. A realização de diligências, durante a elaboração do laudo 
pericial, para busca de provas, quando necessária, deve ser 
comunicada às partes para ciência de seus assistentes.

Lei 13.105/2015:

Art. 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe 

designar o juiz, empregando toda sua diligência, podendo escusar-

se do encargo alegando motivo legítimo.

Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.



Art. 466. (cont.)

§ 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.

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.





PLANO DE TRABALHO E HONORÁRIOS
30.Na elaboração do plano de trabalho e respectiva proposta de 
honorários, o perito deve considerar, entre outros fatores: a 
relevância, o vulto, o risco, a responsabilidade, a complexidade 
operacional, o pessoal técnico, o prazo estabelecido e a forma de 
recebimento.

31.O perito deve elaborar a proposta de honorários, quando 
possível, descrevendo o plano de trabalho de forma a atender ao 
objeto da perícia, considerando as várias etapas do trabalho 
pericial até o término da instrução ou homologação do laudo.



PLANO DE TRABALHO E HONORÁRIOS

32. [...]

33.O assistente técnico deve, obrigatoriamente, celebrar 
contrato de prestação de serviços com o seu cliente, 
observando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade.



Levantamento dos honorários

35.O perito nomeado pode requerer a liberação de até 50% 
dos honorários depositados, quando julgar necessário para 
o custeio antes do início dos trabalhos, sendo defeso o perito 
receber honorários diretamente dos litigantes ou de seus 
procuradores ou prepostos, salvo disposição em contrário 
determinada pela autoridade competente.



Lei 13.105/2015:

Art. 465:

[...]

§ 4º O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por 

cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos 

trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois 

de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários.



Devolução de honorários

36.Quando a perícia for considerada inconclusiva ou 
ineficiente, ou quando substituído, pode a autoridade 
competente determinar a redução ou devolução do valor dos 
honorários já recebidos.

Lei 13.105/2015:

Art. 465: [...]

§ 5º Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá 

reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho.



Quesitos suplementares/complementares

34.O perito deve ressaltar, em sua proposta de honorários, que 
esta não contempla os honorários relativos a quesitos 
suplementares/complementares. Quando haja necessidade de 
complementação de honorários, deve-se observar os mesmos 
critérios adotados para a elaboração da proposta inicial.



ESCLARECIMENTOS

38.O perito deve prestar esclarecimentos sobre o conteúdo 
do laudo pericial contábil ou do parecer pericial contábil, em 
atendimento à determinação da autoridade competente.

39.Se o pedido de esclarecimentos tratar de matéria nova, 
alheia ao conteúdo do laudo pericial, se caracteriza quesito 
suplementar.
.



Lei 13.105/2015:

Art. 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a 

diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na 

audiência de instrução e julgamento.

Parágrafo único. O escrivão dará à parte contrária ciência da 

juntada dos quesitos aos autos.



Lei 13.105/2015: 

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, 

pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o 

laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do 

juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

.



TERMOS OFENSIVOS
40.Palavras e termos ofensivos: o perito que se sentir ofendido por 
expressões injuriosas, de forma escrita ou verbal, pode tomar as 
seguintes providências:
(a)sendo a ofensa escrita ou verbal, por qualquer das partes, peritos ou 
advogados, o perito ofendido pode requerer da autoridade competente 
que mande riscar os termos ofensivos dos autos ou cassada a palavra;
(b)as providências adotadas, na forma prevista na alínea (a), não 
impedem outras medidas de ordem administrativa, civil ou criminal;
(c)quando a perícia ocorrer no âmbito extrajudicial e houver ofensas 
entre peritos contábeis, o fato pode ser comunicado pelo ofendido ao 
Conselho Regional de Contabilidade para as providências cabíveis, 
independente de outras medidas de ordem administrativa, civil ou 
criminal.



Lei 13.105/2015:

Art. 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos 

membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer 

pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos 

escritos apresentados.

§ 1º Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou 

presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou 

repetir, sob pena de lhe ser De ofício ou a requerimento do ofendido, o 

juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas cassada a 

palavra.

§ 2º e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão 

com inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da 

parte interessada.



: 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

⬡Ser bacharel em Ciências Contábeis, devidamente registrado e em
situação regular perante ao Conselho Regional de Contabilidade;

⬡Ter conhecimento e manter-se atualizado sobre as Normas
Brasileiras de Contabilidade (especialmente: NBC TP 01 e NBC PP
01), as legislações pertinentes à atividade pericial abrangidas pelo
Código do Processo Civil, Código Civil, Código Penal, bem como a
legislação atinente à matéria periciada;

⬡Ter conhecimento específico sobre o objeto da perícia a ser
realizada;



Requisitos Obrigatórios:
⬡Ser cadastrado no Cadastro dos Tribunais a que se vinculam os Juízes (no

caso de Perícia Judicial);

⬡É FACULTATIVO estar inscrito no CNPC (Cadastro Nacional de Peritos
Contábeis - Resolução CFC nº 1502/2016), vinculado ao CFC (Conselho
Federal de Contabilidade);

⬡É OBRIGATÓRIO a comprovação da sua habilitação profissional: o perito deve
anexar a Certidão de Regularidade Profissional emitida pelos Conselhos
Regionais de Contabilidade ou do Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis
emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade desde o primeiro ato de sua
manifestação ou ao assinar trabalhos de natureza pericial (laudo ou parecer),
seja pericia judicial, extrajudicial ou arbitral, de acordo com os itens 5 da NBC
PP 01 e 36 da NBC TP 01.



Resolução CFC 1.502/2016 - Cadastro 
Nacional de Peritos Contábeis - CNPC:

⬡ O Conselho Federal de Contabilidade – CFC, para atender as exigências 
do Novo Código de Processo Civil, especificamente o seu artigo 156, criou 

o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis – CNPC, por intermédio da 
Resolução 1.502 de 19 de fevereiro de 2016.

⬡ Objetivo: oferecer ao Judiciário brasileiro uma lista de profissionais 
qualificados para atuar como Peritos Contábeis.

⬡ NOTA: A participação do contador no CNPC é voluntária. Não substitui a 
inscrição nos cadastros eletrônicos que estão sendo disponibilizados nos 

Tribunais de Justiça (Resolução CNJ 233/2016).



O Tribunal Regional da 1ª Região 
ratificou a legalidade do Cadastro 

Nacional de Peritos Contábeis (CNPC) -
APELAÇÃO CÍVEL (198) n. 1012029-89.2017.4.01.3400, decisão 

proferida em 09/03/2020:



NBC PP02/2016 – Exame de Qualificação Técnica (EQT):

⬡ Desde janeiro de 2018, para ingressar no Cadastro Nacional de Peritos 
Contábeis, é necessário fazer um Exame de Qualificação Técnica 

específico (NBC PP 02), objetivando aferir o nível de conhecimento e a 
competência (capacidade) técnico-profissional necessários para o 

contador que pretende atuar na atividade de perícia contábil. 

⬡ A aprovação assegura ao contador(a) a inscrição automática no 
Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC) do Conselho Federal de 

Contabilidade (Resolução CFC nº 1519/2017).

⬡ 4º EQT 2020: Exame cancelado, por meio da Deliberação      
CFC nº 50, de 30/03/2020. 

⬡ Próximo Exame de Qualificação Técnica: Novembro/2020



Referências Bibliográficas:
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Resolução CFC N.º 1560/2019 – Código de Ética do Profissional da
Contabilidade, Resolução CFC n.º 2020/NBC PP 01 – Perito Contábil, Resolução
CFC 1502/2016 – Criação Nacional do Cadastro de Peritos, Resolução CFC -
NBC PP 02 – Exame de Qualificação Técnica para perito contábil;

⬡ Decreto-lei 9.295, de 27 de maio de 1946, com as alterações da Lei nº 
12.249/2010;

⬡ Lei n.º 10.406/2002 – Novo Código Civil Brasileiro;

⬡ Lei n.º 13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil;

⬡ Resolução CNJ nº 233/2016 – Criação de Cadastro (Eletrônicos) de
Profissionais.
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