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RECURSOS EXAME CFC 2022.1 
 

Olá, pessoal! Tudo bem? 

Espero que sim!  

A seguir, disponibilizamos para vocês os recursos relativos ao Exame de Suficiência 

2022.1, mais uma prova difícil elaborada pela Consulplan.  

Você poderá enviar todos os recursos através do site da banca, ou CLICANDO AQUI. 

Ah, lembrando que estamos com matrículas abertas para o CFC De A a Z Turma 2022.2. 

Se você que estudar com um curso sério, focado naquilo que cai, do básico ao mais 

avançado, com provas resolvidas, vídeos atualizados, fórum de dúvidas e muito mais, 

não tenha dúvidas de que o CFC De A a Z é a escolha certa para você. 

Milhares de alunos foram aprovados com o CFC De A a Z e eu, Gabriel, tenho a plena 

convicção de que, com um pouco de esforço, você conseguirá ser aprovado de uma vez 

por todas neste Exame e dar aquele grito de alegria ao obter o seu CRC.  

MATRICULE-SE AQUI NO CFC DE A A Z TURMA RAIZ 2022.2 

Algumas dicas sobre os recursos: 

1 – Não copie e cole. O ideal é escrever com suas palavras, para evitar chance de indeferimento 

sumário. 

2 – Deve ser enviado um recurso por vez. 

3 – Envie apenas os recursos que forem cabíveis para você.  

4 – O resultado desta análise sai em até 30 dias após a realização da prova.  

5 – Os recursos enviados beneficiam (ou prejudicam) todos os aprovados. Mas não deixe de 

enviar os que sejam pertinentes, para reforçar o erro da questão.  

É isso, pessoal!  

Desejo sucesso a todos. 

Um abraço. 

Prof. Gabriel Rabelo e Equipe Contabilidade Facilitada.   

cfcdeaaz.com
https://recurso.consulplan.net/Login.aspx?key=305&tipo=3
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NÚMERO DA QUESTÃO 

BRANCA AZUL AMARELA VERDE 

10 10 10 10 

Uma sociedade empresária adquiriu uma máquina para uso, cuja data de início de 
operações foi em 01/07/2018, sobre a qual apresentou as seguintes informações: 

 

Outras informações: 

- A sociedade empresária utiliza o método de depreciação linear. 

- Não houveram indicativos de perda desde o início de suas operações até 31/12/2021. 

Considerando somente as informações apresentadas e de acordo com a NBC TG 27 (R4) 
– Ativo Imobilizado, o valor contábil líquido da máquina, em 31/12/2021, corresponde 
a: 

A) R$ 37.512,00 

B) R$ 44.545,50 

C) R$ 46.890,00 

D) R$ 52.360,50 

Recurso: 

O gabarito dado pela douta banca examinadora foi a letra a. Contudo, não merece 
prosperar pelos motivos abaixo expostos.  

O cálculo apresentado pelo examinador foi o seguinte: 

Valor aquisição 154.000,00 

Tributos recuperáveis -18.480,00 

Tributos não recuperáveis 15.400,00 

Gastos iniciais de transporte 1.580,00 

Gastos de instalação 3.800,00 

Valor contábil 156.300,00 

E depois: 

Valor contábil 156.300,00 

Valor residual -7.815,00 

Valor depreciável 148.485,00 

E, por fim, a depreciação: 
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Depreciação anual 29.697,00 

Depreciação 2018 14.848,50 

Depreciação 2019 29.697,00 

Depreciação 2020 29.697,00 

Depreciação 2021 29.697,00 

O cálculo do valor contábil será: 

Valor aquisição 156.300,00 

Depreciação acumulada -                103.939,50  

Valor contábil 52.360,50 

E chegamos à letra a.  

Mas este cálculo não merece prosperar. Existem duas hipóteses para o valor da 
máquina, que não ficaram claras no enunciado da questão: 

1 - Os dois tributos já estão inclusos no valor da máquina.  

2 - Os dois tributos não estariam inclusos no valor da máquina.  

Sabemos que os tributos recuperáveis devem ser compensados junto ao Fisco e, por 
isso, expurgados do valor de venda.  

Diferente tratamento damos aos tributos não recuperáveis, que devem compor o custo 
de aquisição do imobilizado.  

Então, supondo a primeira hipótese, em que os tributos já estão inclusos no valor da 
mercadoria, devemos retirar os tributos recuperáveis e nada fazer com os tributos não 
recuperáveis, afinal, eles já estão inclusos no valor do imobilizado.  

Os cálculos ficariam assim: 

Valor aquisição 154.000,00 

Tributos recuperáveis -18.480,00 

Tributos não recuperáveis 0,00 

Gastos iniciais de transporte 1.580,00 

Gastos de instalação 3.800,00 

Valor contábil 140.900,00 

E depois: 

Valor contábil 140.900,00 

Valor residual -7.815,00 

Valor depreciável 133.085,00 

E, por fim, a depreciação: 

Depreciação anual 26.617,00 

Depreciação 2018 13.308,50 

Depreciação 2019 26.617,00 

Depreciação 2020 26.617,00 

Depreciação 2021 26.617,00 

O cálculo do valor contábil será: 
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Valor aquisição 140.900,00 

Depreciação acumulada -                  93.159,50  

Valor contábil 47.740,50 

Não há resposta correta. 

Já no segundo caso, em que nenhum tributo estivesse incluso, o que deveríamos fazer 
é somar os tributos não recuperáveis e nada fazer com os tributos recuperáveis, afinal, 
estes não estão inclusos e nem comporão o custo do ativo imobilizado. O cálculo ficará 
da seguinte forma: 

Valor aquisição 154.000,00 

Tributos recuperáveis 0,00 

Tributos não recuperáveis 15.400,00 

Gastos iniciais de transporte 1.580,00 

Gastos de instalação 3.800,00 

Valor contábil 174.780,00 

E depois: 

Valor contábil 174.780,00 

Valor residual -7.815,00 

Valor depreciável 166.965,00 

E, por fim, a depreciação (20%): 

Depreciação anual 33.393,00 

Depreciação 2018 16.696,50 

Depreciação 2019 33.393,00 

Depreciação 2020 33.393,00 

Depreciação 2021 33.393,00 

O cálculo do valor contábil será: 

Valor aquisição 174.780,00 

Depreciação acumulada -                116.875,50  

Valor contábil 57.904,50 

Não há resposta correta. 

Por isso, por não conter alternativa correta, solicitamos a anulação da questão.  

Gabarito Preliminar → D.  

Solicitação → Anulação.  
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NÚMERO DA QUESTÃO 

BRANCA AZUL AMARELA VERDE 

11 12 14 12 

Uma sociedade empresária apresentou, ao final do exercício social de 2021, as seguintes 
informações sobre o estoque de mercadorias para revenda: 

 

Informações adicionais: 

- Não existem estoques iniciais de nenhuma das mercadorias. 

- Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição. 

- As mercadorias são avaliadas separadamente. 

Considerando somente as informações apresentadas e o disposto na NBC TG 16 (R2) – 
Estoques, o valor de Perdas Estimadas para Redução ao Valor Recuperável e o valor de 
Estoques de Mercadorias para Revenda, assinale a composição do valor contábil líquido 
de cada tipo de mercadoria em 31/12/2021. 

 

Recurso: 

O gabarito dado pela banca foi a letra a. Contudo, tal questão não possui alternativa 
correta e merece ser anulada, pelos fatos abaixo.  

Segundo o CPC 16, em suas definições: 

Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido 

dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se 

concretizar a venda. 
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Assim, o enunciado nos diz, na tabela, que o preço de venda já é líquido (preço de venda 

LÍQUIDO estimado), isto é, os custos necessários para a venda já estão subtraídos.  

Desta forma, não há que se fazer a subtração dos custos necessários para a venda, pois, como 

frisamos, o enunciado já apresentou o preço de venda líquido estimado, e, conforme teor do 

CPC 16, já extrai o custo necessário para venda.  

Neste caso, utilizando a regra do CPC 16, item 9, que narra: 

9.  Os estoques objeto deste Pronunciamento devem ser mensurados pelo valor de custo ou 

pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. 

Teríamos: 

   Mercadoria A   Mercadoria B  

Preço de venda líquido estimado  R$        7.000,00   R$       2.000,00  

Custo do estoque  R$        5.000,00   R$       1.000,00  

Avaliação no balanço  R$        5.000,00   R$       1.000,00  
 

Assim, os estoques ficaram mensurados por R$ 5.000,00 e por R$ 1.000,00, uma vez que 

ambos são menores do que os valores de realização. Mas não há resposta para tanto.  

Desta forma, solicitamos a anulação da questão em tela, por não conter gabarito correto.  

Gabarito Preliminar → A. 

Solicitação → Anulação.  

 

NÚMERO DA QUESTÃO 

BRANCA AZUL AMARELA VERDE 

12 11 13 14 

 

Uma empresa comercial realizou as seguintes operações em março de 2022: 

- Adquiriu mercadorias para revenda por R$ 36.400,00. 

- Arcou com custos de transporte das mercadorias adquiridas no valor de R$ 580,00. 

- Vendeu por R$ 50.960,00 parte das mercadorias adquiridas. 

Outras informações: 

- As operações ocorreram dentro do mesmo Estado, sendo a alíquota interna do ICMS de 18%, 

sem variações nas operações de compra e venda das mercadorias. 

- A apuração do imposto é feita pelo regime normal (ICMS Normal). 

- Havia um saldo de ICMS a Recuperar no valor de R$ 1.300,00. 

Considerando que essas foram as únicas operações ocorridas no período, após a apuração do 

ICMS referente a março de 2022, a empresa apresentará: 
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A) ICMS a Recolher de R$ 1.216,40. 

B) ICMS a Recolher de R$ 1.320,80. 

C) ICMS a Recuperar de R$ 2.516,40. 

D) ICMS a Recuperar de R$ 3.816,40. 

Recurso:  

O gabarito dado pela douta banca examinadora foi a letra A. Contudo, solicitamos a anulação 

das questões pelos motivos abaixo expostos.  

O cálculo apresentado foi o seguinte:  

Compra  R$                                  36.400,00  

Custo transporte  R$                                        580,00  

ICMS 18% 

ICMS a Recuperar  R$                                    6.656,40  

ICMS A Recuperar Inicial  R$                                    1.300,00  

Saldo de ICMS a Recuperar  R$                                    7.956,40  

Venda  R$                                  50.960,00  

ICMS 18% 

ICMS a Recolher  R$                                    9.172,80  

Apuração final (ICMS a recolher)  R$                                    1.216,40  

 

Ocorre que, neste caso, houve presunção da banca de que o custo de transporte 
comporia a base de cálculo do ICMS, quando, na realidade, nem sempre isso ocorrerá.  

As operações ocorrem dentro de um mesmo estado. Contudo, caso o custo de 
transporte seja dentro de um mesmo município e realizado por prestadora de serviço 
de transporte, não há que se falar na incidência de ICMS e sim de ISS.  

Na Lei Complementar 116/2003, que traz disposições gerais sobre o ISS, temos em seu 
anexo, item 16, que: 

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 

16 – Serviços de transporte de natureza municipal. 

Portanto, o transporte de natureza municipal é base de cálculo do ISS, de competência 
municipal, e não do ICMS.  

A questão não foi clara ao dizer por quem foi realizado o serviço de transporte. Apenas 

que o comprador “arcou com custos de transporte das mercadorias adquiridas no valor de R$ 

580,00”. 

Mas quem realizou o transporte? 

- A própria empresa ou transportadora em transporte intermunicipal? Hipótese de incidência 

do ICMS. 

- Empresa transportadora em transporte intramunicipal? Hipótese de incidência do ISS.  
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Daí que, neste último caso, teríamos o seguinte cálculo:  

Compra  R$                                  36.400,00  

ICMS 18% 

ICMS a Recuperar  R$                                    6.552,00  

ICMS A Recuperar Inicial  R$                                    1.300,00  

Saldo de ICMS a Recuperar  R$                                    7.852,00  

Venda  R$                                  50.960,00  

ICMS 18% 

ICMS a Recolher  R$                                    9.172,80  

Apuração final (ICMS a recolher)  R$                                    1.320,80  

 

Assim, o gabarito pode ser tanto a letra A, como a letra B. Faltam informações no 
enunciado para que possamos responder com pouco mais de convicção, pelo que 
solicitamos a anulação da respectiva questão. 

Gabarito Preliminar → A.  

Solicitação → Anulação.  

 

NÚMERO DA QUESTÃO 

BRANCA AZUL AMARELA VERDE 

13 14 12 11 
 

Uma sociedade empresária registrou as seguintes transações no exercício social de 2021: 

- Venda de Mercadorias por R$ 300.000,00, com incidência de tributos sobre o faturamento no 

valor de R$ 54.000,00. 

- Cancelamento de parte da Venda de Mercadorias no valor de R$ 1.500,00. 

- Custo das Mercadorias Vendidas no valor de R$ 150.000,00. 

- Despesas comerciais incorridas no valor de R$ 15.000,00. 

- Despesas administrativas incorridas no valor de R$ 38.000,00. 

- Despesas financeiras incorridas no valor de R$ 6.500,00 e Receitas Financeiras realizadas no 

valor de R$ 16.000,00. 

- Imposto de Renda e Contribuição Social incidentes sobre o lucro do exercício no valor de R$ 

16.500,00. 

Considerando somente as informações apresentadas e o disposto na NBC TG 26 (R5) – 

Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores do Resultado antes dos Tributos sobre 

o Lucro e do Resultado Líquido a serem evidenciados na Demonstração do Resultado em 

31/12/2021 serão, respectivamente: 

A) R$ 32.000,00; R$ 15.500,00 

B) R$ 51.000,00; R$ 34.500,00 
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C) R$ 81.000,00; R$ 64.500,00 

D) R$ 94.500,00; R$ 41.500,00 

Recurso: 

O gabarito da banca foi a letra B (R$ 51.000 e R$ 34.500). Todavia, a questão não tem resposta 

correta.  

Isso por que o cancelamento de vendas no valor de R$ 1.500,00 deve subtrair também a base 

de cálculo dos tributos sobre o faturamento.  

Uma vez que no cancelamento de vendas o negócio jurídico é desfeito, não há que se falar na 

existência de tributos sobre este montante. Assim, deveríamos fazer o ajuste respectivo na carga 

tributária.  

R$ 54.000,00 representa uma carga tributária de 18% sobre R$ 300.000,00.  

Com o cancelamento das vendas, a carga final deveria ser (300.000 – 1.500) x 18% = 53.730,00. 

A DRE ficaria: 

Venda de mercadorias  R$ 300.000,00 

Cancelamento de vendas -R$ 1.500,00 

Tributos sobre o faturamento -R$ 53.730,00 

Receita líquida R$ 244.770,00 

CMV -R$ 150.000,00 

Lucro bruto R$ 94.770,00 

Despesas comerciais -R$ 15.000,00 

Despesas administrativas -R$ 38.000,00 

Lucro antes das receitas e despesas 
financeiras 

R$ 41.770,00 

Resultado financeiro R$ 9.500,00 

Lucros antes dos tributos R$ 51.270,00 

Tributos sobre o lucro -R$ 16.500,00 

Resultado líquido R$ 34.770,00 

 

Portanto, não há resposta correta para a questão, solicitando-se, assim, a anulação do 

respectivo item.  

Gabarito Preliminar → B.  

Solicitação → Anulação.  
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NÚMERO DA QUESTÃO 

BRANCA AZUL AMARELA VERDE 

15 17 16 17 

 

Uma companhia aérea foi acionada na Justiça por um passageiro que teve sua bagagem 

extraviada. Os contadores da companhia aérea julgaram que a perda da causa na Justiça era 

provável e conseguiam estimar o valor da obrigação de modo confiável. Assinale, a seguir, o 

tratamento contábil da causa pela contabilidade da companhia aérea. 

A) Nada deve ser feito. 

B) Evidenciação em nota explicativa, apenas. 

C) Reconhecimento de passivo e de despesa, apenas. 

D) Reconhecimento de passivo e redução de caixa, apenas. 

Recurso: 

O gabarito dado pela banca examinadora foi a letra c (reconhecimento de passivo e de despesa, 

apenas).  

Contudo, vai de encontro ao que dispõe a NBC TG 25 – Provisões, passivo contingente e ativo 

contingente.  

A cita norma estabelece que as provisões também devem ser evidenciadas em notas 

explicativas. Tanto o é que é há um capítulo apenas para tratar das divulgações pertinentes.  

Segundo o Pronunciamento: 

84.  Para cada classe de provisão, a entidade deve divulgar:  

(a) o valor contábil no início e no fim do período;  

(b) provisões adicionais feitas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes;  

(c) valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período;  

(d) valores não utilizados revertidos durante o período; e  

(e) o aumento durante o período no valor descontado a valor presente proveniente da passagem 

do tempo e o efeito de qualquer mudança na taxa de desconto.  

Não é exigida informação comparativa.  

85.  A entidade deve divulgar, para cada classe de provisão:  

(a) uma breve descrição da natureza da obrigação e o cronograma esperado de quaisquer saídas 

de benefícios econômicos resultantes; 

 (b) uma indicação das incertezas sobre o valor ou o cronograma dessas saídas. Sempre que 

necessário para fornecer informações adequadas, a entidade deve divulgar as principais 

premissas adotadas em relação a eventos futuros, conforme tratado no item 48; e  
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(c) o valor de qualquer reembolso esperado, declarando o valor de qualquer ativo que tenha 

sido reconhecido por conta desse reembolso esperado. 

Portanto, é errado dizer que as provisões são reconhecidas apenas em passivo e despesas, uma 

vez que também devem ser evidenciadas em notas explicativas.  

Não há, assim, resposta correta para o presente item.  

Gabarito Preliminar → C.  

Solicitação → Anulação.  

 

NÚMERO DA QUESTÃO 

BRANCA AZUL AMARELA VERDE 

28 28 28 28 

 

Lara, médica recém-formada, deseja entrar no mercado de trabalho. Ao procurar a Secretaria 

de Saúde de determinada prefeitura, foi informada de que a sua contratação só se viabilizaria 

por meio de pessoa jurídica, sendo aconselhada a procurar um contador para auxiliá-la nos 

trâmites necessários e na obtenção de maiores informações. Ato contínuo, a profissional da área 

de saúde procurou um escritório de contabilidade e recebeu completa assessoria sobre direito 

trabalhista e legislação social, principalmente no que se refere a empregador, definição, 

características, direitos e deveres de empresa individual e coletiva. A esse respeito, assinale a 

afirmativa correta. 

A) Uma excelente opção para Lara seria atuar como empresária individual. 

B) A melhor opção para Lara prestar serviços médicos é se tornar uma Microempreendedora 

Individual – MEI. 

C) Somente como microempreendedora individual é que Lara e outros profissionais liberais 

podem obter as vantagens de se ter um CNPJ. 

D) Enquadramento societário indicado para Lara é a SLU – Sociedade Unipessoal Limitada, 

natureza jurídica na qual não é preciso ter sócios. O patrimônio da empreendedora ficará 

separado do patrimônio da empresa e também não será exigido valor mínimo para compor o 

capital. 

Comentários: 

A questão estatui que Lara, médica recém-formada, deseja entrar no mercado de trabalho. Ao 

procurar a Secretaria de Saúde de determinada prefeitura, foi informada de que a sua 

contratação só se viabilizaria por meio de pessoa jurídica.  

O gabarito da banca foi a letra d. Contudo, há duas respostas possíveis, motivo pelo qual a 

questão deve ser anulada.  

O primeiro ponto é que a questão disse que Lara precisa de pessoa jurídica para fins de 

recebimento e para fins fiscais. Em momento algum foi citada que o centro da questão era a 

limitação da personalidade jurídica. Por isso, o empresário individual atenderia perfeitamente a 

situação de Lara, uma vez que empresários individuais possuem cadastro no CNPJ para fins 
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fiscais, residindo a diferença para outros tipos societários no que tange à limitação da 

responsabilidade patrimonial.  

Outro ponto a ser questionado é que a questão deu como gabarito a sociedade limitada 

unipessoal. Mas sociedade presume alguns princípios como animus contrahendi e o affectio 

societatis.  

Sabemos que a sociedade é a composição de um vínculo contratual entre duas pessoas e, apesar 

no nome sociedade limitada unipessoal, esta figura jurídica nada mais é do que um empresário 

individual com responsabilidade limitada.  

Assim, pelo motivos subsidiados, a questão pode ter como gabarito tanto a letra a, como a letra 

d, pelo que solicitamos a anulação do referido item. 

Gabarito Preliminar → D.  

Solicitação → Anulação.  

 

NÚMERO DA QUESTÃO 

BRANCA AZUL AMARELA VERDE 

35 36 34 34 
 

Teoricamente, existe uma estrutura ótima de capital que produzirá a máxima riqueza para a 

empresa. Os gestores obtêm indicadores do mercado e dos investidores quando o índice D/C 

fica bem próximo de um limite. Esses indícios são encontrados no mau desempenho dos índices 

financeiros, na queda dos raitings das obrigações e no baixo desempenho das ações em um 

mercado em alta. Torna-se fundamental analisar os seguintes sinais que indicam quando este 

índice está muito alto, EXCETO: 

A) A relutância dos banqueiros em emprestar dinheiro. 

B) As ações não acompanham as altas de preços do mercado. 

C) Outras empresas do mesmo setor industrial têm índice D/C maior. 

D) Os bancos de investimento sugerem novas formas alternativas de captação à empresa. 

Recurso: 

O gabarito dado pela ilustre banca examinadora foi a letra c (outras empresas do mesmo setor 

industrial têm índice D/C maior). No entanto, solicitamos a anulação da questão em apreço, 

pelos motivos a seguir.  

O que a questão quis dizer sobre índice D/C, na realidade, é o índice debt/equity, do inglês, 

dívida/patrimônio líquido. 

Contudo, a falta de clareza de informações prejudicou cabalmente a resolução da questão.  

Não há farta literatura na bibliografia nacional que apresente o índice como foi posto pela banca. 

Tampouco há obrigação do candidato em saber interpretar siglas ou abreviaturas.  

O fato é que faltaram informações para o candidato pudesse responder com clareza o que se 

quer.  
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Por isso, solicitamos a anulação da questão, tendo em vista que não restam informações claras 

do que foi solicitado pelo examinador. 

Gabarito Preliminar → C.  

Solicitação → Anulação.  

 

NÚMERO DA QUESTÃO 

BRANCA AZUL AMARELA VERDE 

38 40 40 40 
 

O contador EC tem em sua carteira de clientes uma empresa que está prestes a solicitar vultoso 

financiamento bancário, a fim de expandir seu parque fabril. O diretor da empresa comparece 

ao escritório contábil e explica que a aprovação do crédito depende da demonstração de 

indicadores de liquidez e rentabilidade favoráveis, e, diante disso, solicita a EC que reclassifique 

valores constantes na conta “despesas pagas antecipadamente” para o subgrupo de “outros 

créditos”, além de deixar de reconhecer as depreciações e variações cambiais passivas como 

despesas do período, o que fará com que os índices da empresa melhorem significativamente. 

De acordo com a NBC PG 100 (R1) – Cumprimento do Código, dos Princípios Fundamentais e da 

Estrutura Conceitual, ao acatar o pedido do Diretor da empresa, EC violará diretamente o 

seguinte princípio fundamental de ética: 

A) Integridade. 

B) Objetividade. 

C) Confidencialidade. 

D) Comportamento Profissional. 

Recurso: 

Solicitação de anulação de questão 

Prezado(a)  examinador(a), 

EXAME DE SUFICIÊNCIA, BANCA CONSULPLAN, 2022.1 

A questão trata de situação hipotética em que o contador EC precisa fraudar demonstrações 

contábeis para atender solicitação de seu cliente que pretende obter financiamento bancário. 

As alternativas pedem para que o examinado classifique que princípio ético será ferido pelo 

profissional ao acatar o pedido. 

Mas, como demonstraremos abaixo, não há apenas um princípio ferido pela referida conduta, 

mas dois princípios complementares.  

Segundo a Lei 12.846/2013: 

São consideradas fraudes contábeis todas as estratégias de manipular intencionalmente a 

contabilidade de uma empresa. Seja para inflar os ganhos para investidores, omitir informações 

para reduzir a carga tributária ou beneficiar terceiros.  Além disso, esse tipo de prática é 

considerado crime (Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013). 
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Na NBC PG 100(R1) temos os princípios fundamentais e de acordo com seu texto temos: 

SEÇÃO 110 - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Geral 

110.1A1 Existem cinco princípios fundamentais de ética para os profissionais da contabilidade: 

(a) Integridade - ser direto e honesto em todas as relações profissionais e comerciais. 

(e) Comportamento profissional - CUMPRIR COM AS LEIS E OS REGULAMENTOS PERTINENTES 

e evitar qualquer conduta da qual o profissional da contabilidade tenha conhecimento ou deva 

ter conhecimento que possa desacreditar a profissão. 

Porém mais adiante temos as subseções onde encontramos: 

SUBSEÇÃO 111 - INTEGRIDADE 

R111.1 O profissional da contabilidade deve cumprir com o princípio da integridade que requer 

que ele seja direto e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais. 

111.1A1 Integridade implica negociação justa e veracidade. 

R111.2 O PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE NÃO DEVE, DE FORMA CONSCIENTE, ESTAR 

ASSOCIADO COM RELATÓRIOS, DECLARAÇÕES, COMUNICAÇÕES OU OUTRAS INFORMAÇÕES 

NOS QUAIS ELE ACREDITA QUE AS INFORMAÇÕES: 

(A) CONTENHAM DECLARAÇÃO SIGNIFICATIVAMENTE FALSA OU ENGANOSA; 

(B) CONTENHAM DECLARAÇÕES OU INFORMAÇÕES FORNECIDAS DE MANEIRA LEVIANA; OU 

(C) OMITAM OU OCULTEM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM CASOS EM QUE ESSA OMISSÃO 

OU OCULTAÇÃO SERIA ENGANOSA. 

SUBSEÇÃO 115 - COMPORTAMENTO PROFISSIONAL 

R115.1 O PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE DEVE CUMPRIR COM O PRINCÍPIO DE 

COMPORTAMENTO PROFISSIONAL QUE REQUER QUE ELE CUMPRA COM AS LEIS E OS 

REGULAMENTOS PERTINENTES E EVITE QUALQUER CONDUTA DA QUAL ELE TEM 

CONHECIMENTO OU DEVERIA TER CONHECIMENTO QUE PODE DESACREDITAR A PROFISSÃO. O 

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE NÃO DEVE, DE FORMA CONSCIENTE, ENVOLVER-SE EM 

QUALQUER NEGÓCIO, OCUPAÇÃO OU ATIVIDADE QUE PREJUDIQUE OU POSSA PREJUDICAR A 

INTEGRIDADE, A OBJETIVIDADE OU A BOA REPUTAÇÃO DA PROFISSÃO E QUE, COMO 

RESULTADO, SERIA INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. 

115.1A1 A conduta que pode desacreditar a profissão inclui a conduta que um terceiro 

informado e prudente poderia concluir que afetaria, de forma adversa, a boa reputação da 

profissão. 

Logo, percebe-se que no caso hipotético o profissional fere os dois princípios, pois se associa 

a relatórios fraudulentos (integridade) e não cumpre as leis ou regulamentos pertinentes 

(comportamento profissional). 
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Portanto solicito a banca a anulação da questão tendo em vista que possui duas respostas 

possíveis A e D. 

Gabarito Preliminar → A. 

Solicitação → Anulação  

 

NÚMERO DA QUESTÃO 

BRANCA AZUL AMARELA VERDE 

45 45 45 45 

 

Ao iniciar os trabalhos de auditoria, João analisou detidamente os documentos que lhe  foram 

disponibilizados. Os números existentes na Demonstração de Resultado foram os seguintes: 

 

Considerando que João é um auditor extremamente consciente e profissional, atento às Normas 

Brasileiras de Contabilidade e às disposições da Lei nº 6.404/1976, ao analisar referidos 

números, certamente, ele concluirá que: 

A) O “Lucro Bruto” é de R$ 123.962 milhões. 

B) O “Lucro do Exercício” é de R$ 6.246 milhões. 

C) O valor do “Lucro antes dos impostos” é de R$ 37 milhões e não de R$ 9 milhões como 

afirmado. 

D) O valor do “Lucro antes do resultado financeiro, participações e impostos” é de R$ 13.223 

milhões. 
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Recurso: 

O gabarito dado pela douta banca examinadora é a letra d. Entretanto, não há resposta correta. 

Com as informações que foram fornecidas pela questão, não é possível se chegar ao resultado 

fornecido pelo enunciado.  

Para tanto, vamos elaborar a DRE.  

 

Essa DRE está plenamente elaborada de acordo com os preceitos do Manual de Contabilidade 

Societária (FIPECAFI).  

Nota-se que, com os valores fornecidos, o valor do “Lucro antes do resultado financeiro, 

participações e impostos” é de R$ 13.222 milhões e não de R$ 13.223, como fornecido pelo 

enunciado.  

Por não haver resposta correta, solicitamos a anulação da questão. 

Gabarito Preliminar → D.  

Solicitação → Anulação.  
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NÚMERO DA QUESTÃO 

BRANCA AZUL AMARELA VERDE 

47 48 47 48 

 

Sobre aspectos técnico, doutrinário, processual e operacional: perícia judicial e extrajudicial – 

competência técnico-profissional e disposições legais aplicáveis à Perícia Contábil – considere a 

situação hipotética descrita a seguir: 

Arthur – estudante de Ciências Contábeis e estagiário em um órgão público federal, no setor 

responsável pela elaboração de perícias contábeis, econômicas e financeiras – solicitou ao 

coordenador de seu estágio, que o indicasse como assistente técnico, pois já estava 

familiarizado com as demandas e conhecia muito bem o trabalho a ser feito e, portanto, seria 

produtivo e interessante que ele já começasse a trabalhar como perito. 

Diante da solicitação do estudante e ciente de que o papel de um coordenador de estágio é, 

também, assegurar que o estagiário refine, na prática, os conhecimentos adquiridos na 

faculdade, foram prestados os esclarecimentos dispostos a seguir: 

I. A indicação não seria possível por não ser o rito processual adequado e, também, pelo fato de 

o estagiário ainda não ser portador de diploma de curso superior. 

II. Para exercer atribuições de assistente técnico, o profissional deverá ser legalmente habilitado. 

III. Assistente técnico e perito não são profissionais cujas atribuições devem ser entendidas 

como sinônimas. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo Juiz e após a 

conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais. 

IV. A nomeação de um profissional como perito, por livre escolha pelo Juiz, deverá recair sobre 

profissional comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia, 

quando na localidade não existir inscritos em cadastro disponibilizado pelo Tribunal. 

Está correto o que se afirma em 

A) I, II, III e IV. 

B) I e III, apenas. 

C) III, e IV, apenas. 

D) I, II e IV, apenas. 

Recurso: 

O gabarito dado pela banca examinadora foi a letra a. Contudo, a questão deve ser anulada ou, 

então, ter seu gabarito alterado para a letra d, conforme exposição a seguir.  

A questão traz hipotética situação de indicação, por parte de um coordenador, de um aluno 

como assistente técnico. 

1. Na questão é informado que o estudante ocupa cargo de setor em órgão Público 

federal.  

Contudo, não cabe ao órgão público o papel de atuação como Assistente Técnico. O papel de 

representação, neste caso, cabe à Advocacia-Geral da União.  
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Tais órgãos, por não configurarem pessoa jurídica per si não poderiam praticar atos processuais 

em nome próprio. Não é por outra razão que o artigo 12 do mesmo Código de Processo Civil 

dispõe que a União e os demais entes federativos se representam em juízo pelos respectivos 

procuradores.  

Essas regras confluem com o artigo 131 da Constituição, que atribui à Advocacia-Geral da União 

a representação judicial e extrajudicial da União e as atividades de consultoria e assessoramento 

jurídico do Poder Executivo.  

Por isso, o órgão público está inapto a indicar um assistente técnico e temos um forte motivo 

par anulação da questão, por vício insanável do enunciado.  

2. Ainda que fosse possível a um órgão público nomear um assistente técnico, o que não é 

permitido por lei, o Código Civil nos diz, Art. 465 § 1º: 

“ Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: 

II-indicar assistente técnico; “ 

Na questão temos, no item a classificar como verdadeiro ou falso a seguinte proposição: 

III – Assistente técnico e  perito não são profissionais cujas atribuições devem ser entendidas 

como sinônimas (CORRETO). O assistente técnico atuará a partir de sua ADMISSÃO PELO JUIZ e 

após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais (INCORRETO). 

A questão está correta em sua primeira parte, afinal, perito do juízo e assistente técnico 

possuem atuações distintas. Mas é incorreto dizer que há admissão do assistente técnico pelo 

juiz.  

O enunciado sequer citou que há um processo judicial envolvido. Então, não há que se falar em 

admissão pelo juiz. 

Ademais, o assistente técnico tem um papel importante ao longo de toda a perícia, e não apenas 

com o término e elaboração do laudo pelo perito do juízo.  

Da afirmação temos que considerar que, ainda embasado no CPC: 

Art. 471. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante 

requerimento, desde que: 

I - sejam plenamente capazes; 

II - a causa possa ser resolvida por autocomposição. 

§ 1º As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para 

acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. 

Como se nota, a atuação do assistente técnico está muito antes da emissão do laudo pericial, 

isto porque com base no parágrafo 1º, art. 471, CPC quando da escolha do perito devem as 

partes escolher o assistente técnico para acompanhar a perícia. 

§ 2º O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em 

prazo fixado pelo juiz. 

Portanto, o laudo e parecer são emitidos em data fixada pelo juiz.  
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§ 3º A perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito 

nomeado pelo juiz. 

Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, 

apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que 

considerar suficientes. 

Além disso, o parágrafo 2º, art. 466, CPC aduz que o perito deve assegurar ao assistente técnico 

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, o que 

também compõe a atuação do assistente técnico, como fiscal da lei e do procedimento adotado 

pelo perito. 

Portanto, a atuação do assistente técnico, em verdade, ocorre desde a sua admissão, pois o art. 

466, 2º, CPC impõe uma atribuição a atuação do Assistente Técnico. 

Assim, solicitamos a anulação da questão, visto que o enunciado contém vício insanável, já que 

ao órgão público não caberia, de forma alguma, indicar um assistente técnico.  

Se a anulação não for acatada, solicitamos a alteração do gabarito para a letra d. 

Gabarito Preliminar → A. 

Solicitação → Anulação ou Alteração de Gabarito de A para D.  
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