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Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco, AC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob n° 11.669.325/0001-88, estabelecida à Avenida Nossa Senhora 

dos Navegantes, nº 451, Ed. Petro Tower, 20ª andar, sala 2002/2003, Enseada 

do Suá, Vitória, ES, CEP 29050-335, já qualificada nos autos da ação civil 

pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, em trâmite por este r. Juízo, e que lhe 

promove o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, órgão 

ministerial com endereço em Rio Branco, AC, à Rua Marechal Deodoro, 472, 

IPASE, 69900-333, vem à honrosa presença de Vossa Excelência por seus 

advogados que a esta subscrevem, apresentar a presente 

 

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO, 

 

em face de ERNEST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL (EY), 

pessoa jurídica de Direito Privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

59.527.788/0001-31, com sede em São Paulo, SP, à Av. Juscelino Kubitscheck, 

1.830, 8º andar, Torre 1, Itaim Bibi, 04543-900, doravante denominada 

simplesmente “Excepta” ou “EY”, com fundamento nas seguintes razões de 

fato e de Direito: 
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1  ▪ Da Exceção de Suspeição e de sua tempestividade: 

 

 

1. Como se verifica da certidão de fls. 16.611, começou a fluir na data de 

20/05/2015 o prazo para que os Requeridos se manifestem sobre o “laudo complementar” de 

fls. 16.327/16.606 confeccionado pela EY: 

 

“ Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0090/2015, 

foi disponibilizado na página 42 do Diário da Justiça Eletrônico em 

18/05/2015. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil subseqüente à 

data acima mencionada. O prazo terá início em 20/05/2015, conforme disposto 

no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. 

 Teor do ato: ‘Ficam os REQUERIDOS INTIMADOS para 

manifestarem-se sobre os esclarecimentos de pp. 16.327/16.606, no prazo de 15 

(quinze) dias, informando se pretendem produzir outras provas." Do que dou 

fé. Rio Branco, 18 de maio de 2015.’” 

 

2. Por sua vez, dispõem os arts. 304 e 305 do CPC que é lícito às partes arguir a 

suspeição no prazo de 15 (quinze) dias, contando do fato que ocasionou a suspeição, confira-

se:   

 

“ Art. 304. É lícito a qualquer das partes argüir, por meio de exceção, a 

incompetência (artigo 112), o impedimento (artigo 134) ou a suspeição (artigo 

135).” 

 

“ Art. 305. Este direito pode ser exercido em qualquer tempo, ou grau de 

jurisdição, cabendo à parte oferecer exceção, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado do fato que ocasionou a incompetência, o impedimento ou a 

suspeição.” 
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3. Os fatos que ocasionaram a suspeição chegaram ao conhecimento da 

Excipiente com a abertura de prazo para a manifestação sobre o “laudo complementar” de fls. 

16.327 e seguintes, sendo, portanto, perfeitamente tempestiva a presente exceção de 

suspeição. 

 

4. Ressalte-se que a presente exceção em nenhuma hipótese substitui parcial 

ou integralmente a manifestação sobre o “laudo complementar”, que será devidamente 

apresentada pela Excipiente e pelos demais Requeridos no prazo legal de 30 dias concedido 

às partes por Vossa Excelência, conforme despacho de fls. 17.660/17.611. 

 

5. Com efeito, a Excipiente em sua futura manifestação impugnará em sua 

totalidade o “laudo complementar”, requererá mais uma vez a realização de audiência de 

instrução e julgamento, requererá mais uma vez a possibilidade de composição para 

devolução de valores aos Divulgadores nos moldes já requeridos pela Excipiente. 

 

6. A Excipiente, em razão dos graves fatos aqui narrados ingressará 

oportunamente com a competente ação de danos materiais e morais contra a empresa perita. 

 

7. De forma a facilitar o trabalho de Vossa Excelência, a Excipiente apresenta o 

seguinte sumário: 

 
1. Da Exceção de Suspeição e sua tempestividade...................................................páginas 02 a 

04. 

2. Dos absurdos e ilegais fatos que geraram a presente Exceção de Suspeição....páginas 04 a 

65. 

2.1 Preambularmente – Dos recentes escândalos envolvendo a Excepta....................páginas 04 a 14. 

2.2 Da inexplicável e reiterada campanha da EY para tentar induzir este r. Juízo a 

erro................................................................................................................................páginas 14 a 

22. 

2.2.1. Da indução ao erro quanto aos cenários projetados e do venire contra factum 

proprium.......................................................................................................................páginas 22 a 

26. 

2.2.2 Da indução ao erro quanto ao custo do minuto.....................................................páginas 26 a 

29. 



C A B R A L G O M E S 
CABRALGOMES & THRONICKE ADVOGADOS 

 

Página 4 de 84 

 

2.2.3 Da indução ao erro quanto aos custos de infraestrutura e 

terminação....................................................................................................................páginas 29 a 34. 

2.2.4 Da criação de factoides.........................................................................................páginas 34 a 

36. 

2.2.5 Da indução ao erro quanto aos custos de bonificações e 

comissões......................................................................................................................páginas 36 a 

37. 

2.2.6 Da indução ao erro quanto à “Cláusula 3.12” do contrato firmado entre a Ympactus e seus 

Divulgadores e da manipulação do pacta sunt servanda...............................................páginas 37 a 

41. 

2.2.7 Da indução ao erro quanto à forma de transferência de níveis entre os 

Divulgadores.................................................................................................................páginas 41 a 

43. 

2.2.8 Da indução ao erro quanto ao pagamento de comissões e bonificações...............páginas 43 a 

44. 

2.2.9 Da “não concorância” da EY e de sua flagrante parcialidade e interesse no deslinde da 

causa.............................................................................................................................páginas 44 a 47. 

2.2.10 Da nova relativização do pacta sunt servanda e da indução ao erro quanto ao teor da 

“Cláusula 12.2” do contrato antigo (17/09/2012) firmado entre a Ympactus e os seus 

Divulgadores.................................................................................................................páginas 47 a 

48. 

2.2.11 Da indução ao erro quanto ao período de funcionamento da rede apurado........páginas 48 a 

52. 

2.2.12 Do teor do laudo pericial e de seu texto suspeito................................................páginas 52 a 

58. 

2.3 Da verdadeira simbiose entre o Peritos da EY e os assistentes técnicos do Ministério 

Público..........................................................................................................................páginas 58 a 

65. 

3. Dos fundamentos legais da presente Exceção de Suspeição................................páginas 65 a 

04. 

3.1 Da aplicabilidade dos arts. 135, II e IV; 138, III, e 423 do CPC............................páginas 65 a 

68. 

3.2 Da falta de conhecimento técnico da Excepta e da decretação de imprestabilidade do laudo e 

sua necessária 

substituição...........................................................................................................página 68. 

3.3 Da ilicitude da prova e da ofensa ao art. 5º, LVI da Constituição Federal......................página 

69. 

3.4 Da ofensa ao art. 332 do CPC.................................................................................páginas 69 a 

73. 
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3.5 Da jurisprudência quanto à seriedade do laudo pericial..........................................páginas 73 a 

79. 

4 Da Verdade..............................................................................................................páginas 79 a 

81. 

5 Da Requerimento....................................................................................................páginas 81 a 

84. 

 

8. É o que se verá a seguir. 

 

2  ▪ Dos absurdos e ilegais fatos que geraram a presente Exceção de Suspeição: 

2.1| Preambularmente – Dos recentes escândalos envolvendo a Excepta: 

 

9. Ressalte-se que os Excipientes interpuseram nestes autos exceção de 

impedimento contra a ora Excepta (processo nº 0000027-88.2014.801.0001), alegando e 

requerendo em síntese que: 

 

(i) A Excepta efetuou profundas tratativas com a Excipiente durante todo o primeiro 

semestre de 2013, tendo recebido todos os dados relativos à sua movimentação 

financeira e sua relação econômica com os Divulgadores; 

 

(ii) Tendo analisado a totalidade de documentos e efetuado proposta de honorários 

para atender a Excipiente Ympactus Comercial S/A haveria claro conflito para 

servir como expert na presente ação 

 

(iii) O pagamento da contratação da EY não se aperfeiçoou tão somente em virtude do 

bloqueio dos bens e valores da Excipiente por este Juízo, entretanto, o grau de 

confiança existente entre a Ympactus e a EY durante as tratativas que duraram 

meses, gerou, na visão da Ympactus, o impedimento moral da EY, que deveria, de 

acordo com os seus valores1, declinar da indicação deste Juízo, pois os contadores, 

                                                
1 http://www.ey.com/BR/pt/About-us/Our-values 
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assim como os advogados quando recebem informações em confiança de seus 

clientes ficam impedidos de utilizá-las, sendo seu dever legal a manutenção da 

confidencialidade, fato este que certamente levaria à nulidade da perícia. 

 

10. A Exceção de Impedimento foi rejeitada por este r. Juízo, entretanto, fatos 

novos ocorridos com a apresentação do “laudo complementar” levam claramente à 

suspeição da EY como será demonstrado a seguir. 

 

11. Antes que se afirme tratar-se a presente exceção de uma tentativa frívola de 

desconstituir a conduta da EY nestes autos ressalte-se que essa empresa vem recentemente 

sendo alvo de investigações e ações judiciais no Brasil e no exterior. Com efeito, autoridades 

judiciais e administrativas têm imputado à EY supostas ações e omissões criminosas em 

fraudes bilionárias ao redor do globo. 

 

12. Ao contrário do que possa parecer, a EY não traz um histórico profissional de 

infalibilidade, muito pelo contrário, uma simples pesquisa revela uma série de escândalos ou 

ações enfrentadas pela empresa perita nos últimos anos por supostamente ter cometido 

práticas contrárias à Lei e ao seu próprio Código de Ética e aqui elencados em ordem 

cronológica: 

 

Caso/País/Ano Acusação Fonte 

Bally Total 

Fitness/Estados 

Unidos/2009 

A U.S. Securities and Exchange Comission (SEC), 

equivalente norte-americana da CVM multou a EY 

em US$ 8.5 milhões acusando-a de cumplicidade na 

produção de contabilidade fraudulenta, não tendo 

efetuado a auditoria adequada. 

The New York 

Times2 e SEC3 

Lehman 

Brothers/Estados 

Unidos/2012 

A EY foi acusada pelo Procurador-Geral do Estado 

de Nova Iorque (EUA) por falhar como auditora 

independente na quebra do banco Lehman Brothers, 

Valor 

Econômico de 

22/03/20124;  

                                                
2 http://www.nytimes.com/2009/12/18/business/18audit.html?_r=0 
3 https://www.sec.gov/news/press/2009/2009-271.htm 
4 http://www.valor.com.br/empresas/2583254/acao-contra-ernst-young-no-caso-lehman-volta-ao-tribunal-de-ny 
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que precipitou a crise de 2008, que foi a maior crise 

econômica da história, desde 1929. A procuradoria 

busca indenização por cobranças de honorários 

supostamente fraudulentos por parte da EY. 

Revista VEJA5; 

e BBC6. 

Banco Cruzeiro 

do 

Sul/Brasil/2013 

A EY é acusada pelo Ministério Público do Estado 

de São Paulo de acobertar práticas contábeis 

fraudulentas do Banco Cruzeiro do Sul, sendo 

requerido o arresto de seus bens pelo Juízo da 2ª. 

Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São 

Paulo em virtude de um prejuízo causado ao mercado 

superior a R$ 2 bilhões. 

Revista VEJA 

de 01/05/20137 

e blog do 

Marcos Assi de 

23/05/20138 

WCEY/Estados 

Unidos/2014 

A U.S. Securities and Exchange Comission (SEC), 

equivalente norte-americana da CVM multou a EY 

em US$ 4 milhões acusando-a de falhar com seu 

compromisso legal de independência e isenção em 

seu trabalho de auditoria. 

SEC9 e 10 

Luxemburg 

Leaks/Luxembur

go/2014 

A Ernst & Young é uma das principais envolvidas no 

escândalo financeiro internacional 

chamado Luxemburgo leaks, em que grandes 

empresas transnacionais evitaram o pagamento de 

impostos através de um artifício legal chamado elisão 

ICIJ – The 

International 

Consortium of 

Investigative 

Journalists12 e 

                                                                                                                                                        
5 http://veja.abril.com.br/noticia/economia/ernst-young-deve-ser-processada-por-fraude/ 
6 http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100312_lehmanbrothersrelatoriofn.shtml 
7 http://veja.abril.com.br/noticia/economia/kpmg-e-ernst-young-sao-acusadas-de-tambem-ter-responsabilidade-no-
caso-banco-cruzeiro-do-sul/ 
8 http://www.marcosassi.com.br/caso-do-cruzeiro-do-sul-arresto-dos-bens-das-auditorias-kpmg-e-ernst-young-terco 
9 https://www.sec.gov/litigation/admin/2014/34-72602.pdf 
10 http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1370542298984 
11 Michael Hudson, Sasha Chavkin e Bart Mos (5 de novembro de 2014). Big 4 Audit Firms Play Big Role in 
Offshore Murk The International Consortium of Investigative Journalists. 
12 http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/big-4-audit-firms-play-big-role-offshore-murk 
13 http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/explore-documents-luxembourg-leaks-database 
14 http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young 
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fiscal.11 13; Wikipedia14 

City Of 

Gold/Emirados 

Árabes 

Unidos/2014 

A Ernst & Young é acusada num relatório da ONG 

Global Witness a ajudar um cliente com sede em  

Dubai a cometer irregularidades no comércio de 

ouro. 

Global 

Witness15 

 

13. Nas razões do caso U.S. Securities and Exchange Comission X EY em virtude 

da fraude contábil de seu cliente Bally a SEC afirmou: 

 

" It is deeply disconcerting that partners, even at the highest levels of 

E&Y, failed to fulfill their basic obligations to the investing public by not 

conducting proper audits. This case is a sharp reminder to outside auditors 

that they must carry out their duties with due diligence. The $8.5 million 

settlement, one of the highest ever paid by an accounting firm, reflects the 

seriousness of their misconduct," said Robert Khuzami, Director of the SEC's 

Division of Enforcement.” 

 

14. Ou em vernáculo: 

 

" É profundamente desconcertante que os sócios, até mesmo nos níveis 

mais altos de E&Y, não cumpriram as suas obrigações básicas ao público 

investidor por não realização de auditorias adequada. Este caso é um 

lembrete afiado aos auditores externos que devem exercer as suas funções com 

a devida diligência. O acordo de US $ 8,5 milhões, uma das mais altas já pago 

por uma empresa de contabilidade, reflete a gravidade de sua má conduta ", 

disse Robert Khuzami, diretor da divisão de Execução da SEC.” 

 

15. Já no caso Luxemburg Leaks, descoberto no final de 2014, a EY é citada pelo 

ICIJ – The International Consortium of Investigative Journalists como responsável em ajudar 

inúmeros clientes a cometer fraudes tributárias internacionais a partir do paraíso fiscal de 

Luxemburgo. 

                                                
15 https://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/dubai_gold_layout_lr.pdf 
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16. Ademais, a EY foi acusada pelo mesmo grupo de jornalistas a ajudar um 

cliente – grande comerciante de ouro – a praticar whitewash, ou em vernáculo, 

branqueamento de dinheiro16. O ICIJ cita um relatório denominado “City of Gold”17 da 

organização governamental Global Witness18, respeitada ONG internacional responsável pelo 

monitoramento da corrupção ao redor do mundo e que narra irregularidades no comércio 

global de ouro a partir de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 

 

17. Nas páginas 10 e 11 do referido relatório, cuja juntada desde já se requer 

verifica-se claramente a conduta negligente da EY no referido caso: 

 

Texto original Tradução  

In theory, independent auditing is meant to 

promote responsible business and consumer 

and investor confidence by providing an 

objective check on a company’s systems and 

practices. As such, it’s important that the 

findings made by auditors – however 

negative – see the light of day. Although 

Ernst & Young was under no obligation 

itself to publish the results of Kaloti’s initial 

audit, the firm’s apparent acceptance of the 

DMCC’s actions threatens the credibility of 

the review process. It also appears to 

contradict the firm’s commitment to ethical 

business practices. The company’s own 

published code of conduct promises the 

highest ethical and professional conduct. It 

encourages employees to ask themselves, 

when faced with a difficult issue, whether 

Em teoria, a auditoria independente destina-

se a promover negócios responsáveis e 

confiança aos consumidores e investidores, 

fornecendo uma verificação objetiva sobre 

sistemas e práticas de uma empresa. Como 

tal, é importante que as constatações feitas 

pelos auditores – ainda que negativa – venha 

à luz do dia. Embora Ernst & Young não 

tinha qualquer obrigação de publicar por si 

os resultados da auditoria inicial do Kaloti, a 

aparente aceitação pela empresa das ações 

da DMCC ameaça a credibilidade do 

processo de revisão. Ela também aparece 

contradizer o compromisso da empresa para 

práticas éticas de negócios. 

O próprio código de conduta publicado pela 

empresa promete a maior conduta ética e 

profissional. Ele incentiva os funcionários a 

                                                
16 http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/big-4-audit-firms-play-big-role-offshore-murk 
17 https://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/dubai_gold_layout_lr.pdf 
18 https://www.globalwitness.org/ 
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they feel good about their choice and 

whether their decision ‘is the most ethical 

among the possible alternatives’.19 In this 

case, which saw damaging findings swept 

under the carpet, it might be asked whether 

the Ernst & Young global leadership took 

the strictest ethical approach. 

se perguntar, quando confrontado com uma 

questão difícil, se sentir bem sobre sua 

escolha e se a sua decisão "é a mais ético 

entre as possíveis alternativas”. Neste caso, 

que viu resultados prejudiciais varridos para 

debaixo do carpete, pode-se perguntar se a 

liderança global da Ernst & Young tomou a 

estrita abordagem ética. 

 

18. E no Brasil não foi diferente. Como se verifica dos documentos em anexo o 

Ministério Público do Estado de São Paulo, pediu nos autos de nº 0031335-

77.2013.8.26.0100, que tramita pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São 

Paulo o arresto dos bens da EY por envolvimento na bilionária quebra do Banco Cruzeiro do 

Sul (Cruzeiro do Sul Holding Financeira S.A.). 

 

19. Nas páginas 48/50 e seguintes da exordial do Ministério Público do Estado do 

São Paulo o Parquet narra as práticas irregulares da EY, confira-se: 

 

“ 2.9. Das irregularidades nos procedimentos executados pela ERNST 

& YOUNG (fls. 6486/6488) 

 

 2.9.1. Representações da administração 

 

 A NBC TR 2410 prevê que o auditor responsável pela revisão das 

informações intermediárias de uma entidade deve obter representações formais 

da administração (declarações por escrito) em relação em relação aos itens 

destacados abaixo (parágrafo 34 da norma): 

 

a) Ela reconhece sua responsabilidade pelo planejamento e implementação do 

controle interno para evitar e detectar fraude e erro; 

                                                                                                                                                        
19 ‘Global Code of Conduct’, Ernst & Young, www.ey.com/ Publication/vwLUAssets/Ernst-
Young_Global_Code_of_ Conduct/$FILE/EY_Code_of_Conduct.pdf, 2013, page 13. 
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b) As informações intermediárias foram elaboradas e apresentadas de acordo 

com a estrutura de relatório financeiro aplicável; 

c) Ela acredita que o efeito das distorções não corrigidas identificadas pelo 

auditor durante a revisão são irrelevantes, tanto individualmente como no 

agregado, para as informações intermediárias tomadas em conjunto. O 

resumo desses itens é incluído nas representações formais ou anexo a elas; 

d) Ela divulgou para o auditor todos os fatos significativos relacionados com 

quaisquer fraudes ou suspeitas de fraude de conhecimento da administração 

que posam ter afetado a entidade; 

e) Ela divulgou para o auditor os resultados de sua avaliação dos riscos de que 

as informações intermediárias podem apresentar distorção relevante como 

resultado de fraude. A natureza, a extensão e a frequência dessa avaliação 

varia de entidade para entidade e que a administração pode fazer uma 

avaliação detalhada anualmente ou como parte de monitoramento contínuo. 

Dessa forma, essa representação, à medida que ela se relaciona com as 

informações intermediárias, é feita sob medida para as circunstâncias 

específicas da entidade; 

f) Ela divulgou para o auditor todo o não cumprimento real ou possível das 

leis e regulamentações, cujos efeitos devem ser considerados na elaboração 

das informações intermediárias; e 

g) Ela divulgou para o auditor todos os eventos significativos que ocorreram 

após a data do balanço patrimonial até a data do relatório de revisão que 

podem exigir ajustes das informações intermediárias ou sua divulgação 

(grifos nossos) 

 

 A empresa de auditoria Ernst & Young não recebeu a representação da 

administração referente às Informações Financeiras Trimestrais revisadas por 

ela (referido documento não constava na documentação de auditoria entregue 

pela empresa e o seu não recebimento foi confirmado em reunião realizada em 

18 de julho de 2012, com os Srs. Eduardo Perdigão, Flávio Serpjante Peppe e 

Idésio da Silva Coelho Júnior, da E&Y, e os membros da Comissão de 
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Inquérito. Reproduz-se, novamente, o conteúdo da NBC TA 580 que trata do 

não recebimento da representação da administração: 

 

“(...) 

 

(a) Reavaliar a integridade da administração e avaliar o efeito que isso pode 

ter sobre a confiabilidade das representações (verbais ou escritas) e da 

evidência de auditoria em geral (...) grifos nossos) 

 

“20. O auditor deve abster-se de emitir opinião no relatório sobre as 

demonstrações contábeis em conformidade com a NBC TA 705 SE (ver A26 e 

A27): 

 

(a) O auditor concluir que há dúvida suficiente a respeito da integridade da 

administração, de tal modo que as representações formais exigidas pelos 

itens 10 e 11 não sejam confiáveis; ou 

(b) A administração não fornecer as representações formais exigidas pelos itens 

10 e 11.” (grifos nossos) 

 

 Destaque-se, também, que a Ernst efetuou uma revisão dos papéis de 

trabalho da KPMG referentes à auditoria do ano anterior, papéis estes que não 

continham a carta de representação da administração. Apesar do escopo da 

revisão ser reduzido em relação a uma auditoria, ainda assim o auditor deve 

considerar a possibilidade de existência de distorções relevantes, e planejar 

seus procedimentos levando em consideração esta possibilidade: (...) 

 

 2.9.2. Conclusões 

 

 A empresa Ernst & Young, em relação às informações financeiras de 31 

de março de 2012, também descumpriu o artigo 29 do Regulamento Anexo à 

Resolução 3.198, ao não cumprir etapa obrigatória do procedimento de 
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auditoria referente ao recebimento da representação forma da administração. 

(...) 

 

 3.7. Da responsabilidade das empresas prestadoras de serviços de 

auditoria. 

 

 A American Accounting Association, citada por Alexandres Demetrius 

Pereira, no livro “Auditoria das Demonstrações Contábeis – Uma abordagem 

Jurídica e Contábil”20 define auditoria como: 

 

“ Um processo sistemático de obtenção objetiva de avaliação de 

evidências concernentes a afirmações sobre ações econômicas e eventos, 

para verificar o grau de correspondência entre essas assertivas e os 

critérios estabelecidos, com como os aspectos de comunicação dos 

resultados aos usuários interessados.” 

 

 Assim, tem-se que a “auditoria externa de demonstrações contábeis é 

um dos instrumentos mais importantes para o desenvolvimento do mercado, 

pelo fato de adicionar credibilidade e segurança às informações financeiras 

prestadas pelos agentes econômicos que buscam captar recursos junto ao 

público investidor.21” 

 

 De fundamental importância, a auditoria externa confere transparência 

na administração das empresas e nos meios por ela utilizados para a redução da 

assimetria informacional existente entre aqueles que geram a informação e 

aqueles que as utilizam (stakeholders). 

 A conduta omissiva das empresas prestadoras de serviços de 

auditoria (KPMG e ERNST & YOUNG), consistente no descumprimento 

das normas de auditoria, levaram a erro os usuários (aqui considerados os 

investidores e os agentes de fiscalização) das informações estampadas nas 

                                                
20 Pereira, Alexandre Demetrius, Auditoria das Demonstrações Contábeis – Uma abordagem jurídica e Contábil, 
editora Atlas, 2011, páginas 11/13. 
21 Op. Citada. (contracapa). 
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demonstrações financeiras no período de 30 de junho de 2007 a 31 de 

março de 2012, o que permitiu a prática de atos lesivos que culminaram 

com a decretação de liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul e 

prejuízo estimado de R$ 2.236.782 mil. 

 Assim, devem ser responsabilizadas civilmente pelos prejuízos 

apurados. 

 De acordo com o Código Civil, o profissional contábil assume a 

responsabilidade solidária juntamente com o seu cliente, bem como o encargo 

dos seus atos ilícitos cometidos por sua gestão na empresa tanto na esfera civil 

quanto na criminal. 

 O profissional de contabilidade é tratado22 ‘(...) como preposto do sócio 

numa sociedade e responde à empresa ou ao empresário pelos atos praticados 

com culpa, ou seja, quando não há intenção de provocar o dano no exercício de 

sua atividade, mas o provoca por imperícia, negligência ou imprudência, ou 

com dolo, quando o profissional praticar atos com intenção ou assumindo o 

risco de danos, denominado doloso.’ 

 Desta forma, as empresas prestadoras de serviço de auditoria devem 

exercer suas funções com zelo e diligência, sob pena de responder civilmente 

pelo dano causado a outrem (art. 186 do Código Civil). 

 Nesse mesmo sentido é a Lei nº 6.385/76, que no seu artigo 26, § 2º, 

dispõe que: ‘as empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis 

independentes responderão, civilmente, pelos prejuízos que causarem a 

terceiros em virtude de culpa ou dolo no exercício das funções previstas neste 

artigo.” 

 Essa é a regra estabelecida na Lei nº 9.447/97, que no seu artigo 3º 

prescreve que: “O inquérito de que trata o art. 41 da Lei nº 6.024, de 1974, 

compreende também a apuração dos atos praticados ou das omissões incorridas 

pelas pessoas naturais ou jurídicas prestadoras de serviços de auditoria 

independente às instituições submetidas aos regimes de intervenção, liquidação 

extrajudicial ou administração especial temporária”, acrescentando no 

parágrafo único que: “Concluindo o inquérito que houve culpa ou dolo na 
                                                
22 OLIVEIRA, C. M. Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade. São Paulo. IOB-Thomson, 
2005. 
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atuação das pessoas de que trata o ‘caput’, aplica-se o disposto na parte final do 

‘caput’ do artigo 45 da Lei nº 6.024, de 1974.” (...) 

 

 4.2. Arresto cautelar e fungibilidade. 

 

(...) Os bens das empresas prestadoras de serviços de auditoria de fato não 

estão indisponíveis; e a medida aucatelatória deve ser estendida a todos os 

responsáveis por força da lei.” 

 

20. Percebe-se que o Parquet paulista de que a falha da EY na revisão contábil 

do Banco Cruzeiro do Sul contribuiu para mascarar a fraude perpetrada pelo grupo 

financeiro, sendo que o valor dado à referida causa pelo Ministério Público de São 

Paulo é de R$ 2.236.782.000,00 (dois bilhões, duzentos e trinta e seis milhões e setecentos 

e oitenta e dois mil reais), estimativa do prejuízo da fraude causada pela quebra do 

Banco Cruzeiro do Sul. 

 

21. Foi demonstrada de forma cabal a imputação à EY de graves falhas de conduta 

profissional, imputações estas efetuadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pela 

Procuradoria do Estado de Nova Iorque, pela SEC, por um consórcio internacional de 

jornalistas e pela ONG Global Witness23. 

 

22. Desta forma, cai por terra a aura de infalibilidade da EY e a necessidade de 

uma análise criteriosa dos fatos aqui alegados, pois como restará demonstrado nos presentes 

autos, mais uma vez a EY agiu com má-conduta devendo ser rigorosamente punida por 

este r. Juízo. 

2.2| Da inexplicável e reiterada campanha da EY para tentar induzir este r. Juízo ao 

erro: 

 

                                                
23 Ressalte-se que todos esses escândalos e acusações são recentes e algumas investigações e processos ainda estão 
em andamento. 
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23. Ressaltando-se, mais uma vez, que a presente manifestação em nenhuma 

hipótese substituirá a efetiva impugnação ao “laudo complementar” que será apresentada 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias concedidos por Vossa Excelência, verifica-se que a 

conduta parcial, ilegal e antiética da EY tornou o seu laudo imprestável, impondo-se o seu 

afastamento por suspeição por que: 

 

(i) Ficou demonstrado de forma clara o interesse da EY no julgamento da causa; 

 

(ii) Houve uma verdadeira simbiose entre os peritos da EY e os assistentes técnicos do 

Ministério Público, que não se limitaram a um convívio profissional, mas sim 

social; 

 

(iii) A EY omitiu-se sobre pontos colocados em debate, em especial sobre o quesito 

complementar dos Requeridos relativo à “Cláusula 13.2” nos exatos termos em 

que foi requerido pela Excipiente; 

 

(iv) Manifestou-se sobre questões jurídicas alheias ao seu mister técnico-pericial; 

 

(v) Indicou a procedência do pedido “não concordando com os termos dos assistentes 

técnicos dos Réus”, o que demonstra interesse no resultado de causa favorável ao 

Autor; 

 

(vi) A EY não se restringiu ao exercício da atividade pericial restritiva ao 

esclarecimento de fatos que dependam de manifestação técnica, tendo se 

pronunciado sobre o Direito das partes; 

 

(vii) A EY emitiu parecer jurídico sobre o contrato existente entre a Ympactus e seus 

Divulgadores, relativizando o pacto sunt servanda, extrapolando o seu papel de 

perita técnica; 

 

(viii) Em diversas oportunidades tentou claramente induzir este Juízo ao erro, 

apresentando informações inverídicas. Com efeito, a EY manipulou e alterou 
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fatos, o que torna a perícia por ela realizada nula e imprestável, impondo-se o seu 

afastamento do cargo de perita. 

 

24. Como será cabalmente comprovado na presente exceção em inúmeras 

oportunidades a EY tentou induzir este Juízo a erro criando factoides ou alterando a verdade 

dos fatos e dos números, que não mentem! 

 

25. Colha-se a respeito a conduta que deve nortear os trabalhos contábeis segundo 

o prefácio do livro Manual de Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS versus 

Normas Brasileiras24, editado pela própria EY: 

 

“ (...) o enterro da expressão “meramente contábil”: fica cada vez mais 

evidente que ou bem os registros contábeis se apoiam em eventos ou transações 

econômicas verdadeiros ou não há registros contábeis a fazer, na prática mais 

pura da expressão em inglês “acouting follows economics”;” 

 

26. Restará aqui comprovado que a EY não agiu profissionalmente nestes autos 

como professou em seu “Manual de Contabilidade”, pois mutatis mutandis, quod non est in 

libelo, non est in mundo, ou, o que não está nos autos não está no mundo.  

 

27. Da mesma forma se a EY não tem como comprovar fatos contábeis não pode 

criar fantasiosos cenários hipotéticos com o terrível agravante de não ter buscado 

corretamente o subsídio documental, que sempre esteve à sua disposição. 

 

28. Esta reiterada conduta da EY torna seu “laudo pericial” verdadeira peça de 

ficção. 

 

29. A jurisprudência admite a recusa do laudo pericial e o afastamento do perito em 

caso de desconfiança que se tem da seriedade das respostas aos quesitos formulados. 

 

                                                
24 Manual de Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS versus Normas Brasileiras, 2ª edição, Editora Atlas, 
São Paulo, 2010. 
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30. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região lavrou lapidar acórdão que se ajusta 

como uma luva à hipótese dos autos, confira-se: 

 

PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. 

MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. SUSPEIÇÃO DO PERITO. 

LAUDO INDICANDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

EXTRAPOLAÇÃO DO MISTER TÉCNICO-PERICIAL. OMISSÃO NA 

ANÁLISE DE QUESITOS. INTERESSE DO PERITO NO 

JULGAMENTO DA CAUSA. ARTS. 135, V, 138, III E 420, PARÁG. 

ÚNICO, I DO CPC. 1. A produção de perícia depende da existência de 

questões factuais controvertidas, cujo deslinde demande conhecimento 

técnico especializado que não se encontre no âmbito da ciência própria do 

Juiz, sendo dever do Magistrado indeferi-la quando versar exclusivamente 

sobre aspectos jurídicos da lide (art. 420, parág. único, I do CPC). 2. O 

Perito indicado para atuar na causa deve se ater unicamente à matéria 

fática controvertida necessária ao destrame dos fatos da causa, jamais se 

manifestando, por lhe ser vedado, acerca de adequação jurídica de 

cláusula contratual vigorante entre as partes. 3. A indicação de qual deva 

ser o resultado da demanda demonstra, além de outros elementos, o 

interesse do Perito no julgamento da causa em favor de uma das partes, o 

que configura a hipótese de sua suspeição, nos termos do art. 135, V e 138, 

III, ambos do CPC, tornando o seu trabalho processualmente imprestável. 

4. A impressão que uma prova causa no espírito do Juiz - qualquer prova, ainda 

que depois declarada nula - nele se imprime como uma marca que repercute 

necessariamente no julgamento, dela não podendo o Julgador se esquivar, 

como não pode se livrar das suas experiências - felizes ou infelizes; essas 

experiências passam a fazer parte do patrimônio espiritual da pessoa e é nesse 

sentido que se diz que ninguém se liberta da memória de seu passado. 5. 

Provimento do agravo, com o reconhecimento da suspeição do perito, a 

declaração de nulidade da perícia e a determinação de recuperação imediata das 

cópias eventualmente extraídas e migradas para outros processos. 
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(TRF-5 - AGTR: 58942 PE 2004.05.00.033240-5, Relator: Desembargador 

Federal Luiz Alberto Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 08/03/2005, Quarta 

Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 12/04/2005 - 

Página: 374 - Ano: 2005) 

 

31. Por sua pertinência ao caso telado, pede vênia para transcrever trechos do voto 

do Relator para o acórdão, Desembargador Federal Napoleão Maia Filho: 

 

“(...) 1. O presente agravo de instrumento versa sobre o pedido de nulidade da 

perícia produzida perante o douto Juízo de Primeiro Grau da 7a. Vara Federal 

de Pernambuco, em razão de alegada suspeição na atuação do Perito, que 

teria revelado, no seu laudo, interesse no julgamento da causa, 

favoravelmente aos ora agravados, autores da ação originária, que tinha 

por objeto a anulação/nulidade de cláusulas de contratos de mútuo no 

PROER, firmados entre o BACEN e os ora agravados (art. 135, V, c/c 138, 

III ambos do CPC).  

 2. O interesse do Perito no julgamento da causa é uma das hipóteses 

de suspeição de mais difícil vislumbre, na prática, haja vista a enorme 

carga subjetiva que apresenta. O Magistrado deve, para tanto, procurar as 

circunstâncias que demonstrem o comprometimento da imparcialidade do 

Perito nomeado, isto é, deve buscar elementos objetivos que indiquem o 

interesse (ou não) do Perito na causa, para o que há de realizar a 

intelecção indutiva da matéria.  

 3. Observando o parecer técnico e o parecer de esclarecimento (fls. 

143/156 e 166/169, respectivamente), observa-se que o Perito nomeado, 

além de se omitir sobre todas alternativas postas em debate, manifestou-se 

sobre questões jurídicas alheias a seu mister técnico-pericial, ao afirmar 

que “a cláusula décima primeira não se aplica por ser cláusula penal 

inexigível tendo em vista que o Banco Central não teve que recorrer aos 

meios judiciais para cobrança de seucrédito; (...) os encargos previstos no 

contrato para a condição estabelecida na cláusula décima (...) correspondem às 
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maiores taxas previstas em face do prazo entre operação e sua eventual 

liquidação e das garantias constituídas.” (fls. 166/167). 

 4. Além disso, o Perito indicou enfaticamente a procedência do 

pedido, o que demonstra o interesse no resultado da causa favorável aos 

ora agravados, como se depreende do seguinte trecho: “não concordo com 

os cálculos feitos pelo Assistente Técnico do Banco Central pelos seguintes 

motivos: (a) foram utilizados juros capitalizados o que não é correto (...); (b) os 

índices capitalizados foram aplicados sobre os valores acumulados, fazendo 

incidir juros sobre juros o que potencializa o resultado indevidamente (...); (c) 

de acordo com o artigo 26 da Lei de Falência Decreto Lei 7.661 de 1945, e 

artigo 18 da Lei 6.024 de 1974, não fluem juros contra a massa mesmo que 

estipulados enquanto não integralmente pago o passivo (...); (d) foram 

aplicadas as maiores taxas previstas para as operações de Empréstimos de 

Liquidez previstas nos normativos do Banco Centrais (doc. 04), sem observar, 

entretanto, o correto enquadramento das operações realizadas (contratos), tanto 

em relação aos prazos do mútuo, quanto às garantias existentes.” (fls. 168/169). 

 5. O exercício da atividade pericial deve se restringir a esclarecer 

fatos de que dependa manifestação especial de técnico, que não se encontre 

no âmbito da ciência que se espera do Juiz, jamais servindo para se 

pronunciar sobre o direito alegado pelas partes. 

 6. Ademais, a perícia determinada pelo Juízo a quo mostrou-se 

absolutamente desnecessária, uma vez que a solução da controvérsia constante 

do processo principal, qual seja, a abusividade (ou não) da cláusula contratual 

que prevê a Taxa Referencial (TR) cumulada com juros, independe de prova 

pericial para ser decidida, por ser matéria somente de direito.  

 7. Sendo a questão aludida puramente de direito, não cabe a um Perito, 

conhecedor tão somente de aspectos técnicos alheios à ciência do Juiz, 

desvendá-las. Neste sentido se posiciona a jurisprudência: 

 

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. NULIDADE DO 

PROCESSO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INCIDÊNCIA DA 

TR/TRD. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO E REMESSA OFICIAL 
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PROVIDA. 1. Para o deslinde de discussão quanto à legalidade, ou não, da 

aplicação da TR/TRD na composição da dívida parcelada, não há necessidade 

de realização de perícia contábil, não havendo, assim, que se falar em nulidade 

da sentença. (...). (TRF 5a. R., AC 286.981-PE, Rel. Des. Federal WALTER 

NUNES DA SILVA JÚNIOR, DJU 24.11.03, p. 981).  

* * *  

SISTEMA HIPOTECÁRIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. 

QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. EQUIVALÊNCIA 

SALARIAL. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR 

PELA TR. LEGALIDADE. 1. A questão deduzida na lide é exclusivamente de 

direito e, por isso, a perícia requerida não é necessária para a solução da 

controvérsia. (...). (TRF 1a. R., AC 33000087275-BA, Rel. Des. Federal 

MARIA DO CARMO CARDOSO, DJU 22.09.03, p. 94). 

* * *  

PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. 

REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA ATUAL 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 41 DA LEI 8.213/91 E 

ALTERAÇÕES. CRITÉRIOS EM CONSONÂNCIA COM OS ARTS. 201, § 

2º, e 194, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. 1. Desnecessária é a 

realização de perícia, em demanda que verse sobre critérios de reajuste de 

benefício previdenciário, eis que a matéria em baila é essencialmente de direito, 

não existindo, na espécie, qualquer aspecto fático a justificar a realização de tal 

exame técnico. Precedentes. (...). (TRF 1a. R., AC 380000136753-MG, Rel. 

Des. Federal EUSTÁQUIO SILVEIRA, DJU 29.10.02, p. 150). 

 

 8. Em comentário ao art. 420, parág. único, I do CPC, segundo o qual “o 

Juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato independer do conhecimento 

especial de técnico”, afirma o mestre ANTONIO CARLOS DE ARAUJO 

CINTRA: É evidente que, na medida em que se supõe o conhecimento do 

direito pelo Juiz (iura novit cúria), não tem cabimento a realização de 
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perícia em matéria jurídica. (Comentários ao CPC, vol. IV, Rio de Janeiro, 

Forense, 2003, pp. 211/212). 

 9. E ainda que fizesse parte da esfera de atuação do Perito emitir 

parecer sobre aspectos jurídicos, não poderia esse profissional se esquecer 

que a máxima pacto sunt servanda não pode ser relativizada, como 

pretendem os ora agravados. Se a situação de fato da qual nascera a 

relação jurídica mantém-se na íntegra, não há porque afastar as cláusulas 

nele previstas, pois isso terminaria por enfraquecer a segurança das 

relações jurídicas, o que deve a todo custo ser evitado. 

 10. É evidente que se pode afirmar, em situação como esta, o 

interesse do Perito no julgamento da causa em favor da ora agravada; os 

elementos observados no laudo dão subsídios para torná-lo absolutamente 

inválido, não servindo como prova para instruir o processo ou qualquer 

outro fim que exija a isenção funcional do seu elaborador, por ausente 

esta, in casu. 

 11. E nem se diga que não seria necessário se declarar a nulidade da 

perícia nessas condições, em face do livre convencimento do Magistrado, 

porque o juízo de valor sobre as provas emitido pelo Juiz a quo, a fim de 

resolver a controvérsia, não se restringiu apenas à parte da prova pericial 

produzida, senão abrangeu o seu conjunto; não se pode olvidar que a 

cognição é formada por diversos elementos, que em seu todo terminam por 

influenciar no convencimento do Juiz, de modo que uma prova nula, 

embora não seja a única produzida, pode ser determinante para o 

julgamento da lide, pela influência na formação da convicção do julgador.  

 12. A teoria da não contaminação das provas deve ser apreciada e 

entendida com ressalva, porque a impressão que uma prova falsa deixa no 

espírito do Julgador, ao analisar o conjunto probatório e formar a sua 

convicção, não é deletável com facilidade, permanecendo com a força que 

expressou quando foi analisada. 

 13. Ao meu ver, a impressão que uma prova causa no espírito do Juiz – 

qualquer prova, ainda que depois declarada nula – nele se imprime como uma 

marca que repercute necessariamente no julgamento, dela não podendo o 
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Julgador se esquivar, como não pode se livrar das suas experiências – felizes ou 

infelizes; essas experiências passam a fazer parte do patrimônio espiritual da 

pessoa e é nesse sentido que se diz que ninguém se liberta da memória de seu 

passado. 

 14. Outrossim, a prova pericial produzida nesta ação fora emprestada a 

outros processos em curso, o que torna ainda mais necessária a declaração de 

nulidade da mesma, na medida em que um ato nulo não pode produzir qualquer 

efeito, seja dentro do processo no qual sua nulidade fora reconhecida, seja em 

outros processos que possam se utilizar do ato viciado. Outrossim, a prova 

pericial produzida nesta ação fora emprestada a outros processos em curso, o 

que torna ainda mais necessária a declaração de nulidade da mesma, na medida 

em que um ato nulo não pode produzir qualquer efeito, seja dentro do processo 

no qual sua nulidade fora reconhecida, seja em outros processos que possam se 

utilizar do ato viciado. 

 15. Daí porque a perícia, julgando efetivamente a causa, é de ser 

declarada nula, razão pela qual dou total provimento ao presente agravo 

de instrumento, reconhecendo a suspeição funcional do Perito JOSÉ 

ARGEMIRO DA SILVA, proclamando imprestável para o processo e 

outro qualquer fim que exija isenção pericial, o documento (laudo) por ele 

produzido, devendo o douto Juízo a quo recuperar, incontinenti, as cópias 

do dito documento (laudo) que tenho sido eventualmente extraídas para 

inserir em outros feitos.  

 16. É como voto. 

 

32. Como se verificará nos tópicos seguintes, é inescapável a decretação de 

suspeição da EY, e o consequente reconhecimento de nulidade do laudo pericial por ela 

confeccionado. 

 

2.2.1. Da indução ao erro quanto aos cenários projetados e do venire contra factum 

proprium: 

 



C A B R A L G O M E S 
CABRALGOMES & THRONICKE ADVOGADOS 

 

Página 24 de 85 

 

33. Excelência, uma das mais escandalosas condutas perpetradas pela EY na 

confecção de seu “laudo” consiste na manipulação de dados e na tentativa de indução deste r. 

Juízo a erro quanto à projeção de viabilidade econômica da Ympactus em seus malfadados 

cenários hipotéticos criados sem qualquer critério pela EY.  

 

34. Na página 88 do “laudo judicial” afirmou a EY que: “Considerando os 

quesitos de qualificação para pagamento de comissões e bonificações, observamos que 

durante o período de operação da rede, em média 7,19% dos divulgadores estariam 

qualificados.” 

 

35. Após dizer ter analisado a base de dados da Excipiente, a EY afirmou em seu 

“laudo pericial” qual seria e média percentual de Divulgadores qualificados para o 

recebimento de bônus e comissões. 

 

36. Entretanto, inexplicavelmente na página 78 do “laudo complementar” a 

EY confirma e confessa que na verdade não contemplou na avaliação dos cenários 

hipotéticos em razão de supostas inexistência de base de danos, senão vejamos: 

 

 
 

37. Isso mesmo Excelência! A EY confirma com tais afirmações que na 

verdade não analisou os dados da Excipiente que sempre estiveram à sua inteira 

disposição, fato este gravíssimo e que prova o descaso e a falta de profissionalismo da 

EY. 

 

38. Diante de tais afirmações diametralmente opostas só é possível chegar-se a 

duas conclusões: 

 

(i) A EY não analisou a robusta base de dados da Ympactus; 
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(ii) A EY faltou com a verdade no primeiro laudo (“laudo pericial”). 

 

39. Percebe-se claramente neste tópico, como em uma série de outros pontos do 

“laudo judicial” e “do laudo complementar”, que na prática formam um só documento a 

presença do reprovável venire contra factum proprium, ou impossibilidade de 

comportamento contraditório. 

 

40. O laudo pericial produzido pela EY está absolutamente desprovido de 

credibilidade, posto que ao contrário do laudo produzido pelos Assistentes Técnicos da 

Excipiente, não possui qualquer elemento verdadeiro.  

 

41. O venire contra factum proprium deve ser repudiado, pois ofende a boa-fé 

contratual e processual, configurando verdadeiro abuso de direito, que se constitui em fato 

ilícito à luz do art. 187 do Código Civil. 

 

42. Nos ensina Judidth Martins Costa,25 in verbis:  

" (...) A proibição de toda e qualquer conduta contraditória seria, mais 

do que uma abstração, um castigo. Estar-se-ia a enrijecer todas as 

potencialidades da surpresa, do inesperado e do imprevisto na vida humana. 

Portanto, o princípio que o proíbe como contrário ao interesse digno da tutela 

jurídica é o comportamento contraditório que mine a relação de confiança 

recíproca minimamente necessária para o bom desenvolvimento do tráfego 

negocial".  

43. Menezes Cordeiro26 assim definiu venire contra factum proprium: 

“ A locução ‘venire contra factum proprium’ traduz o exercício de uma 

posição jurídica em contradição com o comportamento assumido 

                                                
25 A boa-fé no Direito privado: Sistema e Tópica no Processo Obrigacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, 
p. 469. 
26 CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2001, p. 742. 



C A B R A L G O M E S 
CABRALGOMES & THRONICKE ADVOGADOS 

 

Página 26 de 85 

 

anteriormente pelo exercente. Esse exercício é tido, sem contestação por parte 

da doutrina que o conhece, como inadmissível.” 

44. Nas palavras de Marcelo J. López Mesa27, não poderia o indivíduo se 

contradizer com relação aos seus atos anteriores através do exercício de uma conduta 

incompatível: 

“(...) Nadie puede ponerse em contradicción con sus propios actos 

anteriores, a través del ejercicio de una conducta incompatible com uma 

anterior deliberada, juridicamente relevante y plenamente eficaz. (...) 

Constituye esta una limitación al ejercicio de los derechos que se basa em el 

rechazo de la sorpresa y la emboscada; el derecho exige uma conducta 

consonante con la confianza suscitada, requiriendo la coherencia del 

comportamiento com virtualidad respecto de terceros.” 

45. Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, admitindo e aplicando o 

venire contra factum proprium em nosso ordenamento, já decidira que em "havendo real 

contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da 

confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar 

eficácia à conduta anterior". (Resp n° 9553-9 – SP – Min. Ruy Rosado de Aguiar). 

 

46. O TJMS também já endossara tal entendimento dispondo que "a mudança de 

negociações pautadas por expectativa escudada na boa-fé objetiva importa em venire contra 

factum proprium devendo ser arrostada pela proteção da confiança da outra parte" (TJMS – 1ª 

Turma Cível – Apelação Cível – Ordinário – n° 2001.006261-8/0000-00– Relator Des. Jorde 

Eustácio da Silva Frias), bem como o TJSP julgou "inadmissível comportamento processual 

em contradição à conduta de anuência à composição havida" e "aplicável o princípio segundo 

o qual a ninguém é lícito venire contra factum proprium". (TJSP – Apelação Cível – 5ª 

Turma de Direito Privado – n° 5818044200 - Rel. Des. Oscarlino Moeller). 

 

                                                
27 MESA, Marcelo López. De nuevo sobre el principio general de la buena fé y la doctrina de los actos proprios. 
Disponível em <http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/lopez_mesa_actos_proprios2.htm>. Acesso em 
28.ago.2005. 



C A B R A L G O M E S 
CABRALGOMES & THRONICKE ADVOGADOS 

 

Página 27 de 85 

 

47. Na verdade, a EY feriu de morte o disposto no art. 5º, II, III, IV, V e VI do 

Código de Ética Profissional do Contador – CEPC, que prevê: 

 

“ Art. 5º O Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, 

deverá; (...) 

 

II – abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que 

constitui objeto de perícia, mantendo absoluta independência moral e 

técnica na elaboração do respectivo laudo; 

 

III – abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua 

convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas, 

ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu laudo no 

âmbito técnico e limitado aos quesitos propostos; 

 

IV – considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo 

submetido à sua apreciação; 

 

V – mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em 

condições de exercer efeito sobre peças contábeis objeto de seu trabalho, 

respeitado o disposto no inciso II do art. 2º; 

 

VI – abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar 

suficientemente informado e munido de documentos;” 

 

48. Em virtude do reprovável comportamento contraditório da EY não resta a este 

Juízo outra saída a não ser acolher a presente exceção de impedimento, reconhecendo a 

imprestabilidade do “laudo” produzido pela EY, afastando-a do caso, com os rigores da Lei e 

acolhendo como prova o lapidar laudo produzido pelos Assistentes Técnicos da Excipiente. 

 

2.2.2. Da indução ao erro quanto ao custo do minuto: 
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49. Tenta a EY induzir este Juízo a erro quanto ao custo da minutagem. Importante 

se faz ressaltar que este custo não é e jamais foi da Ympactus, mas sim da TelexFREE, 

empresa norte-americana e que efetuava o pagamento de seus custos em território americano 

conforme já provado pelos Réus. Na página 09 do “laudo complementar”, a EY alega que 

considerou no cálculo a multiplicação dos minutos descritos na página 67 do “laudo pericial” 

pela taxa média apurada pela EY à página 83 do Laudo Judicial, confira-se o teor da página 

09 do “laudo complementar”: 

 

 
 

50. Vejamos agora a página 83 do “laudo judicial”: 
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51. Veja-se agora a reprodução da página 67 do “laudo judicial”: 

 

 
 

52. A EY zomba deste Juízo, das partes e do Poder Judiciário ao indicar que a 

multiplicação deve ocorrer com as cédulas constantes da fotografia da página 67 do 
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“laudo judicial”. Não há o menor decoro, há na verdade zombaria, desrespeito e crença 

que o seu “laudo pericial” não seria lido pelas partes ou por este r. Juízo. 

 

53. Na verdade, a EY feriu de morte o disposto no art. 5º, II, III, IV, V e VI do 

Código de Ética Profissional do Contador – CEPC, que prevê: 

 

“ Art. 5º O Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, 

deverá; (...) 

 

II – abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que 

constitui objeto de perícia, mantendo absoluta independência moral e 

técnica na elaboração do respectivo laudo; 

 

III – abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua 

convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas, 

ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu laudo no 

âmbito técnico e limitado aos quesitos propostos; 

 

IV – considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo 

submetido à sua apreciação; 

 

V – mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em 

condições de exercer efeito sobre peças contábeis objeto de seu trabalho, 

respeitado o disposto no inciso II do art. 2º; 

 

VI – abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar 

suficientemente informado e munido de documentos;” 

 

54. Percebe-se neste item um padrão de indução a erro, pois se presume que o que 

foi escrito pela EY teria uma comprovação documental, matemática ou técnica, o que não 

ocorreu, ao contrário do demonstrado no laudo apresentado pelos Assistentes Técnicos da 

Excipiente. 
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2.2.3. Da indução ao erro quanto aos custos de infraestrutura e terminação: 

 

55. Na página 26 do “Laudo Complementar” a EY alega que os custos totais 

relativos à infraestrutura e terminação totalizariam USD 44,670,758.00; entretanto em seu 

“laudo inicial” afirmou na página 125 não ter encontrado os custos nas documentações e 

sistema da Ympactus, já que tais custos eram de responsabilidade da TelexFree, e não da 

Requerida, confira-se: 

 

 

 

 

56.  

 

 

 

 

 

57. Percebe-se claramente que a EY manipulou informações induzindo este r. 

Juízo a erro, pois a Requerida Ympactus jamais arcou com o custo de atividades ofertadas 

pelos serviços VoIP, que sempre foram de exclusiva responsabilidade da empresa norte-

americana. 

 

58. E também, mais uma vez a EY teve comportamento contraditório, 

contradizendo em seu “laudo complementar” o que foi dito no “laudo judicial”, havendo 

claramente a ocorrência do venire contra factum proprium. 

 

59. O mais absurdo, é que além de estender o quesito para escopo não 

constante dos autos, posto que os gastos da TelexFree não são objeto da presente ação, a 

EY encontrou o referido valor, por arbitramento, sem apresentar os critérios técnicos 

para justificar o seu “achismo”, senão vejamos: 
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60. Vergonhosa é a conduta da empresa-perita, que desprovida de qualquer critério 

técnico usa de “adivinhações” para encontrar valores que são de exclusiva responsabilidade 

da TelexFree e não da Ympactus. 

 

61. Por ocasião de apresentação de seu laudo, os assistentes técnicos dos 

Requeridos comprovaram que a Ympactus não possuía responsabilidade por pagamento de 

qualquer despesa relativa à prestação de serviço VoIP (páginas 215 a 217 do Anexo 3): 
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62. Desta forma, assim como todo o laudo pericial da EY tal informação deve ser 

absolutamente desconsiderada por este r. Juízo, posto que comprovado que a Ympactus não 

possuía gastos com a manutenção do sistema VoIP, que era exclusivamente mantida pela 

TelexFree, tanto no Brasil como e todos os demais países em que operava, tendo os 

Requeridos comprovado tais fatos através de juntada dos invoices das empresas IDT, iBasis e 

Liga Telecom. 

 

63. Na verdade, a EY feriu de morte o disposto no art. 5º, II, III, IV, V e VI do 

Código de Ética Profissional do Contador – CEPC, que prevê: 

 

“ Art. 5º O Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, 

deverá; (...) 

 

II – abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que 

constitui objeto de perícia, mantendo absoluta independência moral e 

técnica na elaboração do respectivo laudo; 

 

III – abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua 

convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas, 

ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu laudo no 

âmbito técnico e limitado aos quesitos propostos; 

 

IV – considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo 

submetido à sua apreciação; 

 

V – mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em 

condições de exercer efeito sobre peças contábeis objeto de seu trabalho, 

respeitado o disposto no inciso II do art. 2º; 

 

VI – abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar 

suficientemente informado e munido de documentos;” 
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64. Demonstrada neste tópico a parcialidade da EY. 

 

2.2.4. Da criação de factóides: 

 

65. A EY na página 125 de seu “laudo inicial” ao responder o Quesito 1.8 atesta 

que examinou a escrituração mercantil da Requerida e não observou lançamentos 

contábeis que indicassem o pagamento de despesas de serviço VoIP: 

 

 

66. Entretanto, curiosamente na página 08 do “Laudo Complementar” afirma que 

em 13 de abril de 2015 relacionou uma série de fornecedores que deveriam ser intimados para 

responder se foram efetuadas transações com a Requerida. Mais uma vez mente a EY pois 

consultando o site do TJAC verifica-se que tal documento foi criado às 13:51 do dia 

24/04/2015, pautando-se em seu “laudo complementar” de argumentos falsos para 

acusar a Requerida de fatos inverídicos. 

 

67. Também age com má-fé a EY ao afirmar que não recebeu nenhuma resposta 

das empresas, pois este r. Juízo não teve tempo de analisar tal pedido da empresa por uma 

razão muito simples:  

 

(a) Em 04 de Maio de 2015 foi concedido ao Ministério Público prazo para se 

manifestar sobre a alegação da EY que necessitaria de no mínimo 3 (três) meses 

para responder a tal quesito; 
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(b) Em 14 de Maio de 2015 a EY juntou o seu laudo complementar antes de fluir o 

prazo para a manifestação do Parquet sobre a projeção do prazo mínimo de 3 (três 

meses).  

 

68. Ocorre que estranhamente na página 18 de seu “laudo complementar” a 

EY confessa não ter analisado toda a rede em virtude de suposta limitação na base de 

dados, confira-se: 

 

 
 

69. Ora Excelência, como levar a sério uma perícia que emite dados e conclusões 

mesmo afirmando não ter analisado a base de dados que à EY foi integralmente 

disponibilizada. 

 

70. Tanto o referido é verdade que a EY confirmou expressamente que examinando 

a base dedados, observamos a existência de elementos factuais que poderiam auxiliar à E. 

Juíza na identificação de tal assunto, confira-se: 

 

 
 

71. Na verdade, a EY feriu de morte o disposto no art. 5º, II, III, IV, V e VI do 

Código de Ética Profissional do Contador – CEPC, que prevê: 
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“ Art. 5º O Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, 

deverá; (...) 

 

II – abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que 

constitui objeto de perícia, mantendo absoluta independência moral e 

técnica na elaboração do respectivo laudo; 

 

III – abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua 

convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas, 

ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu laudo no 

âmbito técnico e limitado aos quesitos propostos; 

 

IV – considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo 

submetido à sua apreciação; 

 

V – mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em 

condições de exercer efeito sobre peças contábeis objeto de seu trabalho, 

respeitado o disposto no inciso II do art. 2º; 

 

VI – abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar 

suficientemente informado e munido de documentos;” 

 

72. Demonstrada por parte da EY a tentativa de induzir este r. Juízo a erro com a 

criação de factoides. 

 

2.2.5. Da indução ao erro quanto aos custos de bonificações e comissões: 

 

73. Na verdade, tamanha é a incompetência da EY, que ao verificarmos a Tabela 

44 (página 127 do “laudo original”) percebemos que os dados lá lançados dizem respeito a 

custos com pagamentos de bonificações e comissões em mais um flagrante equívoco da EY. 
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74.  A EY zomba com este r. Juízo, e em mais de uma oportunidade tenta de forma 

sub-reptícia induzi-lo a erro, pois restou claramente demonstrado documental e tecnicamente 

no laudo apresentado pelos Assistentes Técnicos da Ympactus a sua completa viabilidade 

econômica ainda arcando com todos os gastos de sua operação. 

 

2.2.6. Da indução ao erro quanto à “Cláusula 13.2” do contrato firmado entre a 

Ympactus e seus Divulgadores e da manipulação do pacta sunt servanda: 

 

75. Excelência, a Excipiente em sua manifestação sobre o “laudo judicial” 

requereu, com fulcro no art. 435 do CPC28 que a EY que esclarecesse em audiência o 

seguinte quesito:  

 

“  QUESITO COMPLEMENTAR DOS REQUERIDOS: 

Esclareça a empresa perita como seria a performance econômica da Requerida 

nos 4 (quatro) cenários pela EY apresentados em seu “laudo pericial” caso 

fosse aplicada pela Ré a sua prerrogativa de não recomprar as contas VoIP na 

forma prevista na “Cláusula 13.2 do contrato firmado com os Divulgadores, 

levando-se em consideração ainda todas as mensalidades pagas pelos 

Divulgadores que estejam utilizando os serviços.”  

 

76. A “Cláusula 13.2” possui a seguinte redação: 

 

“ 13.2 – A TELEXFREE, por sua exclusiva análise, segundo critérios de 

conveniência e oportunidade, pode recomprar dos DIVULGADORES 

contas 99TELEXFREE, não se garantindo, porém, o “valor de face” do 

produto, negociando o valor em razão do volume, da demanda e/ou de seus 

estoque.” 

 

77. Confira-se: 

 
                                                
28 “Art. 435. A parte, que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico, requererá ao juiz que mande 
intimá-lo a comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas, sob forma de quesitos. 
Parágrafo único. O perito e o assistente técnico só estarão obrigados a prestar os esclarecimentos a que se refere este 
artigo, quando intimados 5 (cinco) dias antes da audiência.” 
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78. Percebe-se claramente que é prerrogativa da Excipiente e não dos 

Divulgadores a recompra das contas VoIP. Ademais, o texto contratual é de clareza solar 

quanto ao fato de que tal prerrogativa somente será exercida mediante critérios prévios de 

conveniência e de oportunidade da Ympactus, não se garantindo ainda, a recompra pelo valor 

de face das referidas contas. 

 

79. Entretanto, pasme Excelência! 

 

80. A EY, mais do que interpretar cláusula contratual, o que por si só já seria uma 

extensão das funções de um perito, em uma conduta escandalosa, relativizou o pacta sunt 

servanda, alterando o contratualmente ajustado entre as partes: 

 

 
 

81. Percebe-se que a EY de forma ardilosa manipula o texto contratual, 

subestimando este r. Juízo no sentido de tentar induzi-lo a crer que o contrato determinaria 

que o Divulgador poderia vender suas contas. 

 

82. Em seu “laudo judicial” a EY confirma que não se encontra no escopo de sua 

perícia a análise de cláusulas contratuais. Entretanto, em seu “laudo complementar”, 
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sorrateiramente a EY se diz apta a, sob um “ponto de vista contábil” interpretar cláusulas 

contratuais, confira-se: 

 

 
 

83. Ora, como já decidiu o TRF 5 ao julgar o AGTR: 58942 PE 

2004.05.00.033240-5, não cabe ao perito julgar a causa ou não concordar com o seu teor. Por 

sua pertinência ao caso telado, colha-se trechos do voto do Desembargador Federal Napoleão 

Maia Filho29: 

 

“ 3. Observando o parecer técnico e o parecer de esclarecimento (fls. 

143/156 e 166/169, respectivamente), observa-se que o Perito nomeado, 

além de se omitir sobre todas alternativas postas em debate, manifestou-se 

sobre questões jurídicas alheias a seu mister técnico-pericial, ao afirmar 

que “a cláusula décima primeira não se aplica por ser cláusula penal 

inexigível tendo em vista que o Banco Central não teve que recorrer aos 

meios judiciais para cobrança de seucrédito; (...) os encargos previstos no 

contrato para a condição estabelecida na cláusula décima (...) correspondem às 

maiores taxas previstas em face do prazo entre operação e sua eventual 

liquidação e das garantias constituídas.” (fls. 166/167). 

 4. Além disso, o Perito indicou enfaticamente a procedência do 

pedido, o que demonstra o interesse no resultado da causa favorável aos 

ora agravados, como se depreende do seguinte trecho: “não concordo com 

os cálculos feitos pelo Assistente Técnico do Banco Central pelos seguintes 

motivos: (a) foram utilizados juros capitalizados o que não é correto (...); (b) os 

índices capitalizados foram aplicados sobre os valores acumulados, fazendo 

incidir juros sobre juros o que potencializa o resultado indevidamente (...); (c) 

de acordo com o artigo 26 da Lei de Falência Decreto Lei 7.661 de 1945, e 

artigo 18 da Lei 6.024 de 1974, não fluem juros contra a massa mesmo que 
                                                
29 Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 12/04/2005 - Página: 374. 
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estipulados enquanto não integralmente pago o passivo (...); (d) foram 

aplicadas as maiores taxas previstas para as operações de Empréstimos de 

Liquidez previstas nos normativos do Banco Centrais (doc. 04), sem observar, 

entretanto, o correto enquadramento das operações realizadas (contratos), tanto 

em relação aos prazos do mútuo, quanto às garantias existentes.” (fls. 168/169). 

 5. O exercício da atividade pericial deve se restringir a esclarecer 

fatos de que dependa manifestação especial de técnico, que não se encontre 

no âmbito da ciência que se espera do Juiz, jamais servindo para se 

pronunciar sobre o direito alegado pelas partes. (...) 

 15. Daí porque a perícia, julgando efetivamente a causa, é de ser 

declarada nula, razão pela qual dou total provimento ao presente agravo 

de instrumento, reconhecendo a suspeição funcional do Perito JOSÉ 

ARGEMIRO DA SILVA, proclamando imprestável para o processo e 

outro qualquer fim que exija isenção pericial, o documento (laudo) por ele 

produzido, devendo o douto Juízo a quo recuperar, incontinenti, as cópias 

do dito documento (laudo) que tenho sido eventualmente extraídas para 

inserir em outros feitos.” 

 

84. Com a atitude sub-reptícia da EY, o laudo tornou-se imprestável. 

 

85. Na verdade, a EY feriu de morte o disposto no art. 5º, II, III, IV, V e VI do 

Código de Ética Profissional do Contador – CEPC, que prevê: 

 

“ Art. 5º O Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, 

deverá; (...) 

 

II – abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que 

constitui objeto de perícia, mantendo absoluta independência moral e 

técnica na elaboração do respectivo laudo; 

 

III – abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua 

convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas, 
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ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu laudo no 

âmbito técnico e limitado aos quesitos propostos; 

 

IV – considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo 

submetido à sua apreciação; 

 

V – mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em 

condições de exercer efeito sobre peças contábeis objeto de seu trabalho, 

respeitado o disposto no inciso II do art. 2º; 

 

VI – abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar 

suficientemente informado e munido de documentos;” 

 

86. Demonstrada, portanto, a parcialidade da EY e o reconhecimento 

jurisprudencial em casos como o dos autos de que deve a prova pericial produzida pela EY 

ser considerada nula, devendo a empresa perita ser afastada. 

 

2.2.7. Da indução ao erro quanto à forma de transferência de níveis entre os 

Divulgadores: 

 

87. Em seu “laudo inicial” a EY afirmou na página 46 que as transferências entre 

os Divulgadores sempre ocorria dos níveis inferiores para os níveis superiores: 

 

 
 

 

88. Entretanto, após a demolidora impugnação dos Assistentes Técnicos da 

Ympactus quanto a este tópico e a análise do sistema, onde comprovaram a inexistência de 

pirâmide financeira não restou à EY modificar o seu entendimento anterior e confirmar que 

as transferências ocorriam independente de nível, confira-se: 
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89. Ressalte-se que foram juntados aos autos centenas de e-mails de Divulgadores 

com elementos que permitem comprovar perfeitamente a sua origem e que ratificam a tese da 

Excipiente, quanto aos níveis de transferência entre Divulgadores. 

 

90. Em que pese afirmar em seu “laudo complementar” que as transferências 

ocorriam de forma horizontal ascendente, horizontal descendente e lateral entre os 

Divulgadores, independentemente do nível em que estes se encontravam, mesmo assim a EY 

tenta sugerir a irregularidade das formas de transferência tentando induzia a erro este r. Juízo. 

 

91. Na verdade, a EY feriu de morte o disposto no art. 5º, II, III, IV, V e VI do 

Código de Ética Profissional do Contador – CEPC, que prevê: 

 

“ Art. 5º O Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, 

deverá; (...) 

 

II – abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que 

constitui objeto de perícia, mantendo absoluta independência moral e 

técnica na elaboração do respectivo laudo; 

 

III – abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua 

convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas, 
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ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu laudo no 

âmbito técnico e limitado aos quesitos propostos; 

 

IV – considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo 

submetido à sua apreciação; 

 

V – mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em 

condições de exercer efeito sobre peças contábeis objeto de seu trabalho, 

respeitado o disposto no inciso II do art. 2º; 

 

VI – abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar 

suficientemente informado e munido de documentos;” 

 

2.2.8. Da indução ao erro quanto ao pagamento de comissões e bonificações: 

 

92. Excelência, na página 88 de seu “laudo judicial” a EY afirmou que durante o 

período de operação da rede, em média 7,19% (sete, vírgula dezenove por cento) dos 

Divulgadores estariam qualificados para o recebimento de bônus e comissões: 

 

 
 

93. Entretanto, na página 20 do “laudo complementar” afirma que a rede não 

apresentaria viabilidade financeira a longo prazo, em virtude do acúmulo de bônus e 

comissões a serem remuneradas a seus divulgadores: 
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94. Como já demonstrado no item “2.2.6” a EY ardilosamente manipulou seu texto 

de forma a relativizar o pacta sunt servanda, alterando completamente o espírito da “Cláusula 

13.2.” do contrato firmado entre a Ympactus e os divulgadores, fato este injustificável, e que 

por si só demonstra o seu interesse no resultado da ação. 

 

95. Neste tópico se verifica que a EY manipulou o percentual de qualificação de 

Divulgadores para o recebimento de bônus e comissões – ignorando o texto da “Cláusula 

13.2.” – de forma a criar um cenário irreal de inviabilidade financeira da Excipiente. 

 

96. O laudo complementar da EY não é crível, contaminou totalmente a prova 

pericial por ela produzida que ser considerada imprestável, utilizando-se as razões do laudo 

dos Assistentes Técnicos da Ré, impondo-se o reconhecimento da suspeição da EY e sua 

retirada do caso. 

 

2.2.9. Da “não concordância” da EY e de sua flagrante parcialidade e interesse no 

deslinde da causa:  

 

97. Na página 99 do “laudo complementar” a EY afirma textualmente que não 

concorda quanto à consideração da “Cláusula 13.2”, como se coubesse ao perito judicial 

concordar ou não com a validade da referida cláusula: 
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98. Ora, como já decidiu o TRF 5 ao julgar o AGTR: 58942 PE 

2004.05.00.033240-5, não cabe ao perito julgar a causa ou não concordar com o seu teor. Por 

sua pertinência ao caso telado, colha-se trechos do voto do Desembargador Federal Napoleão 

Maia Filho30: 

 

“ 3. Observando o parecer técnico e o parecer de esclarecimento (fls. 

143/156 e 166/169, respectivamente), observa-se que o Perito nomeado, 

além de se omitir sobre todas alternativas postas em debate, manifestou-se 

sobre questões jurídicas alheias a seu mister técnico-pericial, ao afirmar 

que “a cláusula décima primeira não se aplica por ser cláusula penal 

inexigível tendo em vista que o Banco Central não teve que recorrer aos 

meios judiciais para cobrança de seucrédito; (...) os encargos previstos no 

contrato para a condição estabelecida na cláusula décima (...) correspondem às 

maiores taxas previstas em face do prazo entre operação e sua eventual 

liquidação e das garantias constituídas.” (fls. 166/167). 

 4. Além disso, o Perito indicou enfaticamente a procedência do 

pedido, o que demonstra o interesse no resultado da causa favorável aos 

ora agravados, como se depreende do seguinte trecho: “não concordo com 

os cálculos feitos pelo Assistente Técnico do Banco Central pelos seguintes 

motivos: (a) foram utilizados juros capitalizados o que não é correto (...); (b) os 

índices capitalizados foram aplicados sobre os valores acumulados, fazendo 

incidir juros sobre juros o que potencializa o resultado indevidamente (...); (c) 

de acordo com o artigo 26 da Lei de Falência Decreto Lei 7.661 de 1945, e 

artigo 18 da Lei 6.024 de 1974, não fluem juros contra a massa mesmo que 

estipulados enquanto não integralmente pago o passivo (...); (d) foram 

aplicadas as maiores taxas previstas para as operações de Empréstimos de 

                                                
30 Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 12/04/2005 - Página: 374. 
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Liquidez previstas nos normativos do Banco Centrais (doc. 04), sem observar, 

entretanto, o correto enquadramento das operações realizadas (contratos), tanto 

em relação aos prazos do mútuo, quanto às garantias existentes.” (fls. 168/169). 

 5. O exercício da atividade pericial deve se restringir a esclarecer 

fatos de que dependa manifestação especial de técnico, que não se encontre 

no âmbito da ciência que se espera do Juiz, jamais servindo para se 

pronunciar sobre o direito alegado pelas partes. (...) 

 15. Daí porque a perícia, julgando efetivamente a causa, é de ser 

declarada nula, razão pela qual dou total provimento ao presente agravo 

de instrumento, reconhecendo a suspeição funcional do Perito JOSÉ 

ARGEMIRO DA SILVA, proclamando imprestável para o processo e 

outro qualquer fim que exija isenção pericial, o documento (laudo) por ele 

produzido, devendo o douto Juízo a quo recuperar, incontinenti, as cópias 

do dito documento (laudo) que tenho sido eventualmente extraídas para 

inserir em outros feitos.” 

 

99. Na verdade, a EY feriu de morte o disposto no art. 5º, II, III, IV, V e VI do 

Código de Ética Profissional do Contador – CEPC, que prevê: 

 

“ Art. 5º O Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, 

deverá; (...) 

 

II – abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que 

constitui objeto de perícia, mantendo absoluta independência moral e 

técnica na elaboração do respectivo laudo; 

 

III – abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua 

convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas, 

ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu laudo no 

âmbito técnico e limitado aos quesitos propostos; 
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IV – considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo 

submetido à sua apreciação; 

 

V – mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em 

condições de exercer efeito sobre peças contábeis objeto de seu trabalho, 

respeitado o disposto no inciso II do art. 2º; 

 

VI – abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar 

suficientemente informado e munido de documentos;” 

 

100. Demonstrada, portanto, a parcialidade da EY e o reconhecimento 

jurisprudencial em casos como o dos autos de que deve a prova pericial produzida pela EY 

ser considerada nula, devendo a empresa perita ser afastada. 

 

2.2.10. Da nova relativização do pacta sunt servanda e da indução ao erro quanto ao 

teor da “Cláusula 12.2” do contrato antigo (17/09/2012) firmado entre a 

Ympactus e os seus Divulgadores: 

 

101. Mais uma vez a EY relativizou o pacta sunt servanda afirmando que os 

Divulgadores, a partir de 17/09/2012 receberiam US$ 20.00 (vinte dólares norte-americanos) 

por conta VoIP: 

 

 
 

102. Ora Excelência, basta uma mera análise perfunctória na “Cláusula 12.2” do 

contrato anterior para se verificar que como no contrato em vigor na época do ingresso da 

ação civil pública jamais houve garantia de recompra da conta VoIP pelo valor de face, 

confira-se: 
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103. Percebe-se que, mais uma vez, tenta a EY induzir este r. Juízo a erro. 

 

2.2.11. Da indução ao erro quanto ao período de funcionamento da rede apurado: 

 

104. Excelência, conforme informado pelos Assistentes Técnicos da Excepta, a EY, 

em flagrante má-fé não obedeceu o período estabelecido por este r. Juízo para análise da rede. 

Com efeito, o período correto seria de 08/02/2012, data em que a Ympactus iniciou as suas 

atividades até 19/06/2013, data do bloqueio. Entretanto, a EY estendeu sua análise até 

14/04/2014, período absolutamente estranho às atividades da Ympactus, como se verifica da 

página 100 do “laudo complementar” da EY: 
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105. A EY tenta justificar mais um dos seus equívocos: “examinamos os dados 

referente ao período de 8 de fevereiro de 2012 a 14 de abril de 2014” (imagem acima), já que 

o período do escopo da Perícia é de 8 de fevereiro de 2012 a 19 de junho de 2013 (bloqueio 

judicial), o que resulta em 9 (nove) meses a mais em dados que a perícia não deveria conter, 

tentando manipular a sua explicação no Laudo Complementar com a informação: “realizamos 

a segregação dos quesitos entre brasileiros e indícios de brasileiros”, quando o afirmado no 

LPCJ EY é outra, conforme afirmado na página 39 do LPCJ EY, “não segregamos 

entre ‘brasileiros’ e ‘não brasileiros’”. 

 

106. Mais uma vez Excelência ocorreu o comportamento contraditório da EY 

(venire contra factum proprium) que deve ser repudiado por este r. Juízo uma vez que 

contaminou absolutamente o “laudo pericial” tornando a perícia da EY absolutamente 

imprestável para os fins de Direito. 
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107. Ademais, a EY, mais uma vez desviando do objeto, do escopo e do período da 

perícia mentiu quando afirmou ter segregado dados, fato este que comprometeu 

completamente suas respostas aos quesitos, senão vejamos: 

 

(i) Página 54 do LPCJ EY: “Nesse sentido, obtivemos a base de dados que 

demonstra a quantidade de minutos utilizados por clientes, Partner´s e 

divulgadores para o período de 8 de fevereiro de 2012 a 14 de abril de 2014, e 

realizamos os seguintes procedimentos de forma a observarmos a completude 

dos dados:”; 

 

 

(ii) Página 79 do LPCJ EY: “Nesse contexto, elaboramos conforme as bases de 

dados apresentados pela Empresa Ré para o período de 8 de fevereiro de 2012 

a 14 de abril de 2014, um quadro demonstrativo que compara os montantes 

pagos pelos últimos divulgadores vis-à-vis a remuneração obtida pelos 

mesmos.”; 

 

(iii) Página 127 do LPCJ EY: “1.10 – Qual a proporção das despesas da empresa 

ré com o pagamento de comissões decorrentes das vendas avulsas das contas 

VoIP 99TelexFree? Conforme podemos observar na tabela da resposta ao 

Quesito 9, temos os seguintes cenários para o período de 8 de fevereiro de 

2012 a 14 de abril de 2014:”; 

 

(iv) Página 128 do LPCJ EY: “1.11 – Qual a proporção das despesas da empresa 

ré com o pagamento de anúncios postados semanalmente pelos divulgadores? 

Conforme podemos observar na tabela da resposta ao Quesito 9, temos os 

seguintes cenários para o período de 8 de fevereiro de 2012 a 14 de abril de 

2014:”; 

 

(v) Página 132 do LPCJ EY: “1.13 – A empresa ré realiza outra atividade 

negocial além da que está disciplinada no Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos? Observamos através da base de dados apresentada 
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pela Empresa Ré para o período de 8 de fevereiro de 2012 a 14 de abril de 

2014, as seguintes transações que apresentam indícios pela descrição de que 

não estariam disciplinadas no Regulamento Geral 2013:”; 

 

(vi) Página 132 do LPCJ EY: “1.13 – A empresa ré realiza outra atividade 

negocial além da que está disciplinada no Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos? Observamos através da base de dados apresentada 

pela Empresa Ré para o período de 8 de fevereiro de 2012 a 14 de abril de 

2014, as seguintes transações que apresentam indícios pela descrição de que 

não estariam disciplinadas no Regulamento Geral 2013:”. 

 

108. Também assim agiu a EY nas páginas 133, 135 e 153 do “laudo” ao tecer 

comentários respectivamente sobre pagamentos de benefícios, valores pagos a cada 

Divulgador e volume de contas VoIP, sendo que em todos esses elementos foi “analisado” o 

período compreendido entre 08/02/2012 e 14/04/2014. 

 

109. Verifica-se que claramente recusou-se a EY a obedecer as delimitações deste r. 

Juízo quanto o período a ser analisado, o que causa muita estranheza, posto que não houve 

qualquer atividade da Ympactus no período posterior ao bloqueio de suas atividades. Desta 

forma indaga-se: Qual a razão que levou a EY a agir dessa forma?  

 

110. Na verdade, a EY feriu de morte o disposto no art. 5º, II, III, IV, V e VI do 

Código de Ética Profissional do Contador – CEPC, que prevê: 

 

“ Art. 5º O Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, 

deverá; (...) 

 

II – abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que 

constitui objeto de perícia, mantendo absoluta independência moral e 

técnica na elaboração do respectivo laudo; 
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III – abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua 

convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas, 

ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu laudo no 

âmbito técnico e limitado aos quesitos propostos; 

 

IV – considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo 

submetido à sua apreciação; 

 

V – mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em 

condições de exercer efeito sobre peças contábeis objeto de seu trabalho, 

respeitado o disposto no inciso II do art. 2º; 

 

VI – abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar 

suficientemente informado e munido de documentos;” 

 

111. Ao estender de forma inexplicável o período de análise e o escopo da análise a 

EY contaminou seu laudo e deixou de cumprir com o seu encargo. 

 

112. Percebe-se, portanto, o descalabro que foi o trabalho pericial apresentado pela 

EY, que manipulou dados, datas e não se baseou em fatos concretos e verdadeiros, bem como 

nos corretos números apresentados pela Excepta. 

 

2.2.12. Do teor do laudo pericial e de seu texto suspeito: 

 

113. Excelência na página 15 do “laudo complementar” o texto trata a EY como 

terceira pessoa, confira-se: 
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114. Ora, analisando-se sinteticamente a frase “Porém demonstramos esse exemplo, 

uma vez que a conclusão alcança seria a mesa dos Peritos a EY, no sentido de que o produto 

apresentava uma utilização baixa.” Conclui-se que quem escreveu o trecho estava-se se 

referido à EY como se fosse uma terceira pessoa, e não a responsável pela assinatura do 

texto.  

 

115. Tal posicionamento no mínimo curioso se verifica às fls. 70 do “laudo 

complementar”, senão vejamos: 

 

 
 

116. E novamente às fls. 77 do “laudo complementar”: 

 



C A B R A L G O M E S 
CABRALGOMES & THRONICKE ADVOGADOS 

 

Página 54 de 84 

 

 
 

117. Mais uma vez, na página 80 do “laudo complementar” a indicação dos peritos 

da EY na terceira pessoa do plural se apresenta: 

 

 
 

118. Mais, uma vez às fls. 84 do laudo complementar: 

 

 
 

119. Outra vez às fls. 95 do “laudo complementar”: 

 

 
 

120. Também assim às fls. 103 do “laudo complementar”: 
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121. Tal redação, onde de forma sistemática e em diversas oportunidades os peritos 

da EY são citados como terceira pessoa do plural levam aos indícios, ou no mínimo à 

interpretação de que o “laudo complementar” não foi completamente escrito pela EY, mas 

sim por terceiros. 

 

122. No “laudo pericial” a EY sempre se refere a si na primeira pessoa, nunca na 

terceira pessoa, o que no mínimo demonstra uma mudança no estilo redacional dos 

contadores José Francisco Compagno (CRC-1SP168744/0-8) e Francisco Antonio Parada 

Vaz Filho (CRC-1SP253063/0-1) que firmaram as fls. 217 o “laudo judicial” em 10/02/2015 

(fls. 15.226 dos autos) e que assinaram 08/05/2015 as fls. 2 do “laudo complementar” (fls. 

16.441 dos autos). 

 

123. Tanto o referido é verdade que na página 90 do “laudo complementar” os 

peritos da EY tratam a sim mesmos na primeira pessoa do plural, confira-se: 

 

 
 

124. O que também causa estranheza Excelência é que na página 87 do “laudo 

complementar” a empresa perita faz alusão ao tema “anúncios”, senão vejamos: “Nesse 

contexto, ratificamos nossa posição apresentada no Laudo Judicial. Além disso, essa 
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resposta deve ser lida em conjunto com o quesito 3 respondido no “Parecer AT-TelexFree”, 

no qual a própria TelexFree indica um site de anúncios automáticos.” 

 

125. Existem 03 (três) quesitos identificados com o numeral 3 Excelência: 

 

(i) 01 (um) quesito do Juízo (página 145 do “laudo judicial”) e que alude sobre as 

contas VoIP 99TelexFree; 

 

(ii) 01 (um) quesito dos Requeridos (página 206 do “laudo judicial”) e que indaga 

se o VoIP comercializado é um produto; e 

 

(iii) 01 (um) quesito do Autor (página 197 do “laudo judicial”) e que possui a 

seguinte redação: 

 

“3 – Os anúncios postados semanalmente pelos divulgadores atendiam ao 

fim que se espera de uma publicidade virtual? 

 

126. É minimamente estranho que uma resposta em tese escrita pela EY que 

indica os peritos da EY como terceira pessoa do plural faça alusão a um quesito 

apresentado pelo próprio Ministério Público! 

 

127. Na hipótese dos peritos da EY não serem efetivamente responsáveis pela 

integral confecção do laudo, haveria ofensa direta ao disposto no art. 3º, IV da Resolução 

CFC nº 803/1996 (Código de Ética Profissional do Contador – CEPC), que dispõe31: 

 

“ Art. 3º No desempenho de suas funções, é vedado ao Profissional da 

Contabilidade: (...) 

 

 IV – assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, 

alheio à sua orientação, supervisão e fiscalização; (...)” 

 

                                                
31 http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res803.htm 
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128. Curioso, que quanto aos anúncios onde o Divulgador deve contratualmente 

efetuá-los ininterruptamente por 7 (sete) dias a EY entendeu tal fato ser prejudicial ao 

Divulgador.  

 

129. A própria EY em seu livro Manual de Normas Internacionais de 

Contabilidade – IFRS versus Normas Brasileiras32 diz o seguinte: 

 

“  3. Programas de fidelidade do cliente 

 

  Os programas de fidelidade do cliente agora são parte integral 

de uma ampla variedade de negócios – de linhas aéreas a varejo, do crédito ao 

consumidor ás telecomunicações móveis. Esses programas são utilizados por 

empresas a fim de incentivar os clientes a comprarem seus produtos ou utilizar 

os seus serviços. A fidelidade é reconhecida por meio de oferecimento de 

créditos prêmio, tais como “pontuação” ou “milhas aéreas”; os clientes 

podem resgatar esses créditos gratuitamente, ou na forma de descontos em 

mercadorias ou serviços. 

  Os programas funcionam de maneiras diversas. Pode ser que os 

clientes precisem acumular um valor ou número mínimo específico de créditos 

prêmio antes que estes possam ser resgatados. Esses créditos podem estar 

relacionados a compras individuais, ou a um hábito contínuo durante 

determinado período de tempo. Uma empresa pode operar esse programa por 

si ou participar de um administrado por terceiros. Os prêmios oferecidos 

podem incluir produtos e serviços fornecidos ou prestados pela própria 

empresa ou o direito se solicitar produtos ou serviços de outro fornecedor.” 

 

130. A própria EY num livro de sua autoria e comercializado nacionalmente 

reconhece que é possível a bonificação por uma empresa a uma contraparte mediante o 

cumprimento de um hábito contínuo durante determinado período de tempo. 

 

131. Realmente, a EY não obrou com boa-fé. 
                                                
32 Manual de Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS versus Normas Brasileiras, 2ª edição, Editora Atlas, 
São Paulo, 2010, páginas 170/171. 



C A B R A L G O M E S 
CABRALGOMES & THRONICKE ADVOGADOS 

 

Página 58 de 84 

 

 

132. Outro fato que comprova a parcialidade da Excepta é que esta nomeou a 

presente perícia como “Projeto Ramsés”. Como é de conhecimento público, Ramsés foi um 

dos mais conhecidos faraós do antigo Egito, terras das pirâmides, fato este que por si só 

demonstra o escárnio e a falta de profissionalismo da Excepta, que antes de iniciar os 

trabalhos periciais prejulgou a atividade econômica da Excipiente, e este preconceito eivou de 

vícios a perícia posto como restará demonstrado no tópico a seguir a EY demonstrou 

claramente não possuir conhecimentos técnicos à altura do caso em questão. Veja-se: 

 

 
 

133. Demonstrada de forma clara que o “laudo complementar” apresentado pela EY 

possui conteúdo contaminado e havendo fundada dúvida na responsabilidade pela confecção 

integral do laudo, não há como ser a EY ser mantida. Neste sentir o seguinte julgado: 

 

134. Desta forma, impõe-se o integral acolhimento da presente Exceção de 

Suspeição. 

 

2.3| Da verdadeira simbiose entre os Peritos da EY e os assistentes periciais do 

Ministério Público: 
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135. Está a Excipiente segura de que Vossa Excelência também se horrorizou com 

as sub-reptícias tentativas da Excepta de induzir este Juízo a erro. 

 

136. Tal descalabro somente se explica pelo fato de que claramente a EY tomou 

partido do Autor da presente ação, conduta esta que deve ser repudiada e severamente punida 

por este r. Juízo. 

 

137. Como já dito, analisando perfunctoriamente o “laudo complementar” 

apresentado pela Excepta a Excipiente ficou estarrecida com o que demonstra ser uma 

simbiose entre a empresa perita e os assistentes técnicos do Ministério Público, o que 

demonstra a parcialidade do “laudo”, o que retiraria a isenção da Excepta, por afronta ao 

espírito de lealdade que deve nortear os trabalhos dos peritos. 

 

138. Como se não bastasse, chegaram ao conhecimento da Excipiente fotografias 

que demonstram simbiose e intimidade entre os peritos da EY e os assistentes técnicos do 

Ministério Público que parecem formar uma só equipe, inclusive almoçando juntos, confira-

se as fotos abaixo: 
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139. A intimidade entre os peritos da EY e os assistentes técnicos do Ministério 

Público é escandalosa, pois levam à conclusão de que formam um só corpo técnico, 
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aplicando-se analogicamente por força do art. 138 do CPC, III, do CPC33, o disposto no art. 

135, I, do CPC, que assevera: 

 

“  art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, 

quando: 

  I - amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes;” 

 

140. O Global Code of Conduct (Código de Ética) da EY determina na página 4 que 

um dos seus valores é atuar com integridade profissional (3. Acting with professional 

integrity), sendo que qualquer desvio ou violação do referido código é considerado 

inaceitável pela própria EY (pág. 5 do Código de Ética). 

 

141. E mais adiante preceitua o referido Código de Ética: 

 

“ (…) We comply with laws, regulations and standards that apply to us 

in our professional conduct.” 

 

“ (…) We properly document our client engagements and business 

operations in accordance with EY policies and relevant legal and professional 

requeriments.” 

 

“ (…) We charge appropriate fees for our services in accordance with 

our engagement terms ad our professional rules.” 

 

142. Ou em vernáculo: 

 

" (...)  Estamos em conformidade com as leis, regulamentos e normas 

que se aplicam a nós em nossa conduta profissional." 

 

                                                
33 “Art. 138. Aplicam-se também os motivos de impedimento e de suspeição: (...) 
III - ao perito;” 
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" (...)  Nós documentamos adequadamente nossos compromissos com 

clientes e operações de negócio, de acordo com as políticas da EY e de 

relevantes exigências legais e profissionais." 

 

" (...)  Nós cobramos honorários apropriados de acordo com os nossos 

termos de compromisso e nossas regras profissionais." 

 

143. O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e 

regimentais aprovou a Resolução CFC nº 803/1996 (Código de Ética Profissional do 

Contador – CEPC), que dispõe em seu parágrafo 2º, I e V34: 

 

“ Art. 2º São deveres do Profissional da Contabilidade: 

 

 I – exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade 

técnica, observada toda a legislação vigente, em especial aos Princípios de 

Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, e resguardados os 

interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e 

independência profissionais; (...) 

 V – inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir opinião sobre 

qualquer caso; 

 

144. Por sua vez, assevera art. 3º do Código de ética Profissional do Contador – 

CEPC: 

 

“ Art. 3º No desempenho de suas funções, é vedado ao Profissional da 

Contabilidade: (...) 

 

 IV – assinar documentos ou peças contábeis elaborados por outrem, 

alheio à sua orientação, supervisão e fiscalização; (...) 

 

                                                
34 http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res803.htm 
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 VIII – concorrer para a realização de ato contrário à legislação ou 

destinado a fraudá-la ou praticar, no exercício da profissão, ato definido como 

crime ou contravenção; (...) 

 

 X – prejudicar, culposa ou dolosamente, interesse confiado a sua 

responsabilidade profissional;” 

 

145. E mais adiante, o Código de Ética Profissional do Contador – CEPC prevê em 

seu art. 5º, II, III, IV, V e VI que: 

 

“ Art. 5º O Contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, 

deverá; (...) 

 

II – abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que 

constitui objeto de perícia, mantendo absoluta independência moral e 

técnica na elaboração do respectivo laudo; 

 

III – abster-se de expender argumentos ou dar a conhecer sua 

convicção pessoal sobre os direitos de quaisquer das partes interessadas, 

ou da justiça da causa em que estiver servindo, mantendo seu laudo no 

âmbito técnico e limitado aos quesitos propostos; 

 

IV – considerar com imparcialidade o pensamento exposto em laudo 

submetido à sua apreciação; 

 

V – mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em 

condições de exercer efeito sobre peças contábeis objeto de seu trabalho, 

respeitado o disposto no inciso II do art. 2º; 

 

VI – abster-se de dar parecer ou emitir opinião sem estar 

suficientemente informado e munido de documentos;” 
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146. Demonstrada com clareza a plêiade de infrações ao Código de Ética 

Profissional do Contador perpetradas pela EY, que apresentou a todo tempo informações 

inverídicas. 

 

 

147. Ademais, a EY infringiu claramente o disposto no art. 147 do CPC que 

assevera: 

 

“ Art. 147. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações 

inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar à parte, ficará inabilitado, 

por 2 (dois) anos, a funcionar em outras perícias e incorrerá na sanção que a lei 

penal35 estabelecer.” 

 

148. Excelência, considerando todos os abusos perpetrados pela EY, que não mediu 

esforços na apresentação de informações inverídicas, requer desde já a integral aplicação do 

art. 147 do CPC. 

 

149. Ademais, nunca é demais lembrar que a EY denominou a presente perícia 

como “Projeto Ramsés” como se verifica dos documentos em anexo, fato este que por si só 

demonstra o escárnio, a parcialidade e a falta de profissionalismo da empresa perita que 

apresentou a este Juízo informações inverídicas ao arrepio da Lei. 

 

150. Tais fatos devem ser repudiados por este r. Juízo, acolhendo-se a suspeição da 

EY. 

 
                                                
35 “Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou 
intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.  
§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o 
fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da 
administração pública direta ou indireta.  
§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou 
declara a verdade.” 
“Art. 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou 
de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: 
Pena - detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa. 
Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas 
aplicam-se em dobro.” 
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3  ▪ Dos fundamentos legais da presente Exceção de Suspeição: 

3.1| Da aplicabilidade dos arts. 135, II e IV; 138, III, e 423 do CPC: 

 

151. A presente exceção de impedimento fundamenta-se no disposto nos arts. 135, II 

e IV; 138, III, e 423 do CPC, que asseveram: 

 

“  art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, 

quando: 

  I - amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes; 

  IV - receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; 

aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou subministrar 

meios para atender às despesas do litígio; 

  V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das 

partes. (...)” 

 

“  Art. 138. Aplicam-se também os motivos de impedimento e de 

suspeição: (...) 

  III - ao perito;” 

 

“  Art. 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe 

foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes 

técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição.” 

 

“  Art. 423. O perito pode escusar-se (artigo 146), ou ser recusado 

por impedimento ou suspeição (artigo 138, III); ao aceitar a escusa ou julgar 

procedente a impugnação, o juiz nomeará novo perito.” 

 

“  Art. 424. O perito pode ser substituído quando: 

  I - carecer de conhecimento técnico ou científico; 
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  II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo 

que lhe foi assinado. 

  Parágrafo único. No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará 

a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa 

ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo 

decorrente do atraso no processo.” 

 

152. Acerca da possibilidade de apresentação de suspeição do perito nos ensina o 

magistrado Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior36: 

 

“ (...) O perito também poderá ser recusado pelas partes, com base nos 

mesmos motivos de impedimento e suspeição aplicados aos juízes (art. 134 e 

135, C.P.C.). Entendendo ser o perito impedido ou suspeito, deverá a parte 

formular a argüição em petição fundamentada, na primeira oportunidade que 

lhe couber falar nos autos, após a nomeação37 ou a ocorrência do fato 

deflagrador da desconfiança, sob pena de preclusão38. Processando o 

incidente em separado e sem suspensão da causa, ouvirá o juiz o perito em 

cinco dias, deferindo, em seguida, a realização da prova necessária. Ao julgar 

o pedido, caso decida pela procedência da impugnação, nomeará o juiz novo 

perito. 

  Dependendo da peculiaridade do caso, apesar da expressa 

disposição do §1º, do artigo 138, do C.P.C., poderá o juiz determinar a 

suspensão do curso do processo, até a decisão sobre a argüição do 

impedimento ou suspeição do perito, principalmente quando vislumbrar a 

possibilidade de elaboração de novo laudo pericial, para evitar a repetição 

desnecessária de atos processuais.39” 

 

153. Sobre a conduta ética que deve nortear o trabalho do perito, vejamos a opinião 

do magistrado Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior40: 

                                                
36 “A Nova Sistemática da Perícia no Processo Civil”, in Juris Síntese nº 37 - SET/OUT de 2002. 
37 TRF 3ª R. - AC 97.03.021177-1 - SP - 2ª T. - Rel. Juiz Peixoto Junior - DJU 09.12.1998 - p. 302. 
38 TAMG – Ap. 0253709-9 - 6ª C.Cív. - Rel. Juiz Belizário de Lacerda - J. 08.10.1998. 
39  TJDF - AGI 20010020035572 - 5ª T.Cív. - Relª Juíza Haydevalda Sampaio - DJU 14.11.2001 - p. 175. 
40 A Nova Sistemática da Perícia no Processo Civil, Juris Síntese nº 37 - SET/OUT de 2002. 



C A B R A L G O M E S 
CABRALGOMES & THRONICKE ADVOGADOS 

 

Página 67 de 84 

 

 

“(...) Caso preste o perito, por dolo ou culpa, informações inverídicas, ficará 

inabilitado, por dois anos, a funcionar em outras perícias e incorrerá na 

sanção que a lei penal estabelecer (art. 147, CPC). 

 Constitui crime (art. 342, C.P.), punido com pena de um a três anos de 

reclusão, além de multa, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, na 

qualidade de perito em processo judicial. As penas são aumentadas de um 

sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com 

o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em 

processo civil em que for parte entidade da administração direta ou indireta. O 

fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o 

ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. (...) 

 O perito também poderá ser recusado pelas partes, com base nos 

mesmos motivos de impedimento e suspeição aplicados aos juízes (art. 134 e 

135, C.P.C.). Entendendo ser o perito impedido ou suspeito, deverá a parte 

formular a argüição em petição fundamentada, na primeira oportunidade que 

lhe couber falar nos autos, após a nomeação ou a ocorrência do fato 

deflagrador da desconfiança41, sob pena de preclusão. Processando o 

incidente em separado e sem suspensão da causa, ouvirá o juiz o perito em 

cinco dias, deferindo, em seguida, a realização da prova necessária. Ao julgar 

o pedido, caso decida pela procedência da impugnação, nomeará o juiz novo 

perito. 

 Dependendo da peculiaridade do caso, apesar da expressa disposição 

do §1º, do artigo 138, do C.P.C., poderá o juiz determinar a suspensão do 

curso do processo, até a decisão sobre a argüição do impedimento ou 

suspeição do perito, principalmente quando vislumbrar a possibilidade de 

elaboração de novo laudo pericial, para evitar a repetição desnecessária de 

atos processuais42.(...) 

 Dar-se-á a substituição do perito (art. 424, C.P.C.) quando o nomeado 

carecer de conhecimento técnico ou científico, ou ainda quando o louvado, sem 

motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Na 
                                                
41 TAMG - Ap 0253709-9 - 6ª C.Cív. - Rel. Juiz Belizário de Lacerda - J. 08.10.1998. 
42 TJDF - AGI 20010020035572 - 5ª T.Cív. - Relª Juíza Haydevalda Sampaio - DJU 14.11.2001 - p. 175. 
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segunda hipótese, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional a 

que for vinculado o perito, podendo também impor ao louvado multa fixada 

com base no valor da causa e no possível prejuízo decorrente do atraso no 

processo. Com as ressalvas antes mencionadas, deve-se ressaltar que a 

substituição do perito não restaura a oportunidade para a parte indicar 

assistente técnico e formular quesitos.” 

 

154. Como já dito, o fato deflagrador da desconfiança dos Excipientes eclodiu na 

leitura do “laudo complementar”. 

 

3.2| Da falta de conhecimento técnico da Ré e da decretação de imprestabilidade do 

laudo e sua necessária substituição: 

 

155. Assevera o art. 420 do CPC: 

 

“  Art. 424. O perito pode ser substituído quando: 

  I - carecer de conhecimento técnico ou científico; 

  II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo 

que lhe foi assinado. 

  Parágrafo único. No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará 

a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa 

ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo 

decorrente do atraso no processo.” 

 

156. Excelência, analisando-se o “laudo complementar” apresentado pelo EY ficou 

patente a ausência de conhecimento técnico ou científico pela empresa perita, ou ao menos a 

sua consciente não utilização do pretenso conhecimento técnico científico, pois não é possível 

presumir-se como um trabalho técnica ou cientificamente um “laudo” cujos dados foram 

obviamente manipulados pela EY que de forma sutil, porém categórica foi tendenciosa, 
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manipulando o resultado da perícia, tornando-a ilícita e imprestável para sua utilização nos 

autos da ação civil pública. 

3.3| Da ilicitude da prova e da ofensa ao art. 5º, LVI da Constituição Federal: 

 

157. Dispõe o art. 5º, LVI da Constituição Federal. 

 

“ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) 

 LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 

ilícitos;” 

 

158. É claro que em virtude da interessada, parcial e sub-reptícia conduta da EY o 

“laudo complementar” por ela formulado tornou-se ilícito, contaminando toda a prova 

pericial. 

 

159. Nos lembra Jorge Augusto Buzetti Silvestre43 que: 

 

“ Em sede de Direito Processual, seja qual for o ramo específico do 

Direito, a prova é, indubitavelmente, um tema de tamanha importância e que 

merece cautela legal e doutrinária.” 

 

160. Assim, deve ser reconhecida a parcialidade da EY e decretado seu afastamento 

do caso, bem como, por consequência a decretação de imprestabilidade do laudo pericial por 

força do disposto no art. 5º, LVI da Constituição Federal. 

3.4| Da ofensa ao art. 332 do CPC: 

                                                
43 A Flexibilização da Prova Emprestada, Juris Síntese nº 96 - JUL/AGO de 2012. 
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161. Da mesma forma que ofendeu comando constitucional, a conduta da Excepta 

também ofendeu o art. 332 do Código de Processo Civil Brasileiro que diz que só serão 

admitidos como prova os meios legais, como moralmente legítimos: 

 

“ Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 

ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade 

dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.” 

 

162. Por todo o explanado nesta peça o “laudo pericial” apresentado pela EY está 

longe de ser considerado legal ou moralmente legítimo. 

 

163. Nos ensina Elias Marques de Medeiros Neto44: 

 

“  A tendência moderna é a de se ter como previsão legal e/ou 

constitucional a regra de não admissão da prova obtida por meio ilícito. (...)45 

  João Batista Lopes assevera que a expressão “provas ilícitas” 

pode ser entendida em sentido lato, quando forem tais provas contrárias à 

Constituição, à legislação e aos bons costumes; e em sentido estrito, quando 

tais provas violem disposições legais, inclusive a Constituição. (...) 

  João Batista Lopes, citando a obra de Joan Pico I Junoy, 

aponta, ainda, outros conceitos afins de prova “ilícita”: 

 

“ Provas ilegais ou irregulares são as obtidas contra 

disposições legais ou apresentadas em juízo em conflito com o 

procedimento adequado; 

                                                
44 Proibição da Prova Ilícita no Processo Civil Brasileiro, Editora Fiúza, São Paulo, 2010, páginas 49/112. 
45 “A questão da admissibilidade das provas ilícitas tem ligação direta com o sistema normativo de cada Estado. 
Fugindo as pretensões deste breve trabalho a uma exaustiva análise de direito comparado. (...)  Quanto ao sistema 
aplicável nos Estados Unidos da América, esclarece Grinover: ‘Destacando-se inteiramente da tendência tradicional 
da common law (em uma evolução que veio de 1914, com o caso Weeks v. United States, até 1961, com o caso 
Mapp c Ohio), a exclusão de provas obtidas inconstitucionalmente tem se expandido, por intermédio da Suprema 
Corte dos Estados Unidos, dos juízos federais aos estaduais, bem como da prova obtida ilicitamente por agentes 
públicos federais até aquela obtida por agentes estaduais’ (...) Em linhas gerais, pode-se dizer que, hodiernamente, 
chegou-se ao convencimento de que a prova ilícita deve ser extirpada do processo, por mais relevância que tenha, 
principalmente diante dos modernos princípios de direito constitucional, entre os quais, o direito à intimidade” 
(RABONEZE, Ricardo, Provas obtidas por meios ilícitos, Síntese, 3ª Edição, São Paulo, 2000, páginas 20/21). 
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 Provas viciadas são as que, produzidas embora com 

observância das formalidades legais, se mostrem comprometidas 

em sua credibilidade ou veracidade; 

 Provas clandestinas são as obtidas de modo oculto, sem 

publicidade.46”  

 

164. Quanto ao momento de caracterização da ilicitude, Ricardo Raboneze47, 

valendo-se da doutrina de Nuvolone, aponta que a prova viola um preceito de direito material 

se torna ilícita no momento em que ocorreu infração à norma. Por sua vez, a prova que 

viola um preceito de direito processual se torna ilegítima no momento de sua produção 

nos autos. 

 

165. Na mesma linha de abordagem, segue Sérgio Shimura48, em brilhante artigo 

sobre o tema esclarece: 

 

“ Com efeito, a prova ilícita vem marcada com ilegalidade ocorrida em 

momento anterior à sua produção em juízo, isto é, diz com o momento de sua 

obtenção. O documento, por exemplo, por si só, é um dos meios de prova, 

porém se obtido pela prática de furto, tortura, violação de correspondência ou 

domicílio, a prova mostra-se viciada, por desrespeito à norma de direito 

material; quando levada ao processo, a prova já se apresenta contaminada, 

porque transgressora do ordenamento jurídico. E como exemplo de ilegítima, 

pode-se mencionar o testemunho sob coação ou ameaça. De todo modo, ilícita 

ou ilegítima, ambas são vedadas porque ilegais, levando à inaptidão de seu 

uso no processo, seja civil, penal ou administrativo.” 
                                                
46 LOPES, João Batista. A Prova No Direito Processual Civil. 3ª Edição, RT, São Paulo, 2006, página 96. 
47 “Ademais, independentemente do aspecto da natureza de transgressão da qual se extrai se a prova vedada é lícita 
ou ilegítima, outra distinção se faz no momento de sua transgressão: a ilegalidade da prova ilegítima sempre se dá 
quando de sua produção no bojo da relação processual, ao passo que a prova ilícita tem como antecedente a violação 
no momento da colheita das provas, anterior ou concomitante ao processo, mas sempre externamente a este (...). 
quanto ao momento de caracterização da prova como sendo ilícita, ou seja, se quando da sua proposição, admissão, 
produção ou apreciação, duas questões se levantam: num primeiro momento, a ilegalidade se refere ao um ato 
anterior à produção da prova, tendo, neste aspecto, caráter iminentemente substancial (de constatação do ato ilícito); 
num segundo momento, a prova ilícita ubica-se diretamente a sua admissibilidade ou produção e consequente 
valoração, tendo, neste aspecto, caráter processual”. (Provas obtidas por meios ilícitos, Síntese, 3ª Edição, São 
Paulo, 2000, páginas 19/10. 
48 Princípio da Proibição da Prova Ilícita. In NETO, Olavo de Oliveira, CASTRO LOPES, Maria Elizabeth de 
(coord.). Princípios Processuais Civis na Constituição. Campo Jurídico, São Paulo, 2008, página 263. 
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166. É obvio que a ilicitude nasceu com a produção do parcial “laudo 

complementar” eivado de um sem fim de irregularidades, e portanto, ilícito. 

 

167. Luiz Guilherme Marinoni49 assim definiu prova ilícita: 

 

“ A prova é ilícita quando viola uma norma, seja de direito material, seja 

de direito processual.” 

 

168. Julio Fabbrini Mirabete50, entendendo que a Magna Carta selou importante 

posição de inadmissibilidade da prova ilícita, bem ministra que: 

 

“ Cortando cerce qualquer discussão a respeito da admissibilidade ou 

não de provas ilícitas em juízo, a Constituição federal de 1988 expressamente 

dispõe que são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 

Deu o legislador razão à corrente doutrinária que sustentava não ser possível 

ao juiz colocar como fundamento da sentença prova obtida ilicitamente. A 

partir da vigência da nova carta magna, pode-se afirmar que são totalmente 

inadmissíveis no processo civil e penal, tanto as provas ilegítimas, proibidas 

pelas normas de direito processual, quanto às provas ilícitas, obtidas com 

violação das normas de direito material.” 

 

169. Sobre o mandamento constitucional do art. 5º, LVI, Nelson Nery Jr.51 observa 

que sua aplicabilidade atinge o processo civil, penal e administrativo. 

 

170. Ao ter o Ministério Público permitido que seus assistentes técnicos se 

socializassem com os peritos da EY e concordado integral e expressamente com os termos do 

“laudo complementar” em sua petição de fls. 17.602/17.604, não houve apenas litigância de 

má-fé, mas sim de ato atentatório à dignidade da Justiça. 

                                                
49 Manual do Processo de Conhecimento, 3ª Edição, RT, São Paulo, 2006, página 325. 
50 Processo Penal, 8ª Edição, Atlas, São Paulo, 1997, páginas 260/261. 
51 “No Brasil, o texto constitucional vigente é claro ao estipular que ‘são inadmissíveis, no processo, as provas 
obtidas por meios ilícitos’ (art. 5º, LVI). O preceito é válido para o processo civil, penal e administrativo”. (NERY 
JR., Nelson. Op. Cit. P. 196). 
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171. Vejamos trechos do peticionamento do Parquet: 

 

“(...) ANTE O EXPOSTO, desprovidas de fundamentos as impugnações 

apresentadas pelos requeridos, reiteramos o parecer técnico dos assistentes do 

autor coletivo e, por fim, pugnamos pela homologação do laudo principal e do 

laudo complementar, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais. 

 Espera deferimento.” 

 

172. Ao concordar o Parquet com o teor do “laudo complementar” deve o mesmo 

ser considerado litigante de má-fé, sendo o fato ocorrido com a apresentação do complemento 

pericial tão grave, que deve ser considerado ato de litigância de má-fé. 

 

3.5| Da jurisprudência quanto à seriedade do laudo pericial: 

 

173. A jurisprudência admite a recusa do laudo pericial em caso de desconfiança 

que tem da seriedade das respostas aos quesitos formulados, como se verifica dos seguintes 

julgados, dentre outros colhidos à ventura e ora transcritos: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO 

– CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA MEDIANTE 

PERÍCIA – RECUSA DO JUIZ – DESCONFIANÇA EM RELAÇÃO AO 

PERITO – JURIDICIDADE DA RECUSA – RECURSO IMPROVIDO – A 

prova antecipada tem valor idêntico a que se colhe no processo de 

conhecimento, a que ela se refere, mas nada impede que outras provas venham 

a ser produzidas e, às vezes repetidas, se o juiz julga conveniente, no 

julgamento da ação de conhecimento. Com efeito, pode o juiz recusar o 

laudo do perito, ordenando a repetição da perícia ante a desconfiança que 

tem da seriedade das respostas aos quesitos formulados em produção 



C A B R A L G O M E S 
CABRALGOMES & THRONICKE ADVOGADOS 

 

Página 74 de 84 

 

antecipada de prova, requerida pelo réu da ação principal. (TJBA – AI 

21183-8/03 – (67.576) – 1ª C.Cív. – Relª Desª Ruth Pondé Luz – J. 03.12.2003) 

 

MÉDICO – CONVÊNIO COM A RECLAMADA – LAUDO MÉDICO – 

SUSPEIÇÃO – CONFIGURAÇÃO – "Laudo médico produzido por perito 

conveniado ao serviço de saúde da reclamada. Suspeição. Ausência de valor 

probante do laudo. Dispõe o art. 423 do CPC que ‘o perito pode escusar-se (art. 

146), ou ser recusado por impedimento ou suspeição (art. 138, III); ao aceitar a 

escusa ou julgar procedente a impugnação, o juiz nomeará novo perito’. O 

referido art. 138, III, do CPC estatui que ao perito se aplicam as mesmas 

causas de impedimento e suspeição que vigoram para os juízes. O art. 135, 

V, do mesmo diploma estabelece a suspeição, no caso de o juiz ou perito 

ser ‘interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes’, 

hipótese que se amolda ao caso de o primeiro laudo ter sido elaborado por 

perito que é médico conveniado à reclamada. Dúvida não há quanto ao natural 

receio de tal louvado em emitir parecer desfavorável à empresa, notadamente 

em centro urbano que, diversamente das grandes metrópoles, não possui grande 

número de empresas de grande porte e, portanto, agir contrariamente ao 

interesse da ré poderia gerar consequências negativas para tal expert, sendo a 

mais óbvia delas o desligamento do quadro de conveniados. A suspeição é de 

tal modo evidente que o próprio Conselho Federal de Medicina veda a atuação 

pericial de médico contratado. hipótese que engloba o convênio. em ação que 

envolva a contratante. Estatui o art. 12 da Resolução do Conselho Federal de 

Medicina nº 1.488/1998, com redação acrescida pela Resolução nº 1.810/2006 

que ‘o médico de empresa, o médico responsável por qualquer programa de 

controle de saúde ocupacional de empresa e o médico participante do serviço 

especializado em Segurança e Medicina do Trabalho não podem atuar como 

peritos judiciais, securitários, previdenciários ou assistentes técnicos, nos casos 

que envolvam a firma contratante e/ou seus assistidos (atuais ou passados)." 

(TRT 03ª R. – RO 89000-21.2006.5.03.0057 – 10ª T. – Rel. Des. Márcio Flávio 

Salem Vidigal – DJe 17.03.2010) 
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PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LAUDO 

TÉCNICO. PERITO JUDICIAL VINCULADO A UMA DAS PARTES. 

SUSPEIÇÃO. NULIDADE. PROVIMENTO. - Perito judicial estatutariamente 

vinculado a uma das partes não possui isenção suficiente para confeccionar 

laudo técnico imprescindível ao deslinde da ação. Inteligência dos arts. 135, V, 

e 138, III, ambos do CPC. - Apelação provida. 

(TRF-5 - AC: 385757 RN 0020215-11.2006.4.05.0000, Relator: 

Desembargador Federal Ivan Lira de Carvalho (Substituto), Data de 

Julgamento: 11/11/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da 

Justiça - Data: 26/11/2008 - Página: 125 - Nº: 230 - Ano: 2008) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EM GRUPO. 

INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO A QUO. 

CIÊNCIA DA RECUSA. CITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO DA 

PESSOA JURÍDICA. AFIRMAÇÃO DE SER REPRESENTANTE LEGAL. 

VALIDADE DO ATO. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO RETIDO. 

SUSPEIÇÃO DE PERITO. HIPÓTESE LEGAL CONFIGURADA. ART. 

135,V, CPC. Ausente o interesse em recorrer do réu na parte em que não foi 

sucumbente, em face da improcedência dos pedidos iniciais. O prazo 

prescricional da ação do segurado para a cobrança do valor do seguro é de 01 

(um) ano, tendo como termo a quo a data em que ele efetivamente tomou 

conhecimento de que a seguradora recusou o pagamento. Se a citação da pessoa 

jurídica materializou-se em um de seus estabelecimentos, na pessoa de quem 

afirmou ser sua representante legal, inexiste vício em tal ato processual que 

propicie a sanção de sua nulidade. A nomeação de perito que estaria 

efetivamente participando em outros feitos como assistente técnico do 

conglomerado econômico do qual faz parte a seguradora tem o condão de 

macular a designação, enquadrando-se, pois, na hipótese prevista no inciso 

V, do art. 135 do CPC. (TJ-MG 200000047547560001 MG 

2.0000.00.475475-6/000(1), Relator: ALBERGARIA COSTA, Data de 

Julgamento: 06/04/2005, Data de Publicação: 30/04/2005) 

 



C A B R A L G O M E S 
CABRALGOMES & THRONICKE ADVOGADOS 

 

Página 76 de 84 

 

PROVA – PERÍCIA – SUBSTITUIÇÃO DE PERITO JUDICIAL – 

CABIMENTO – Prova de vínculo do perito nomeado no exercício da função 

de professor universitário na Universidade da Associação co-autora, com 

participação de sócios desta como demais partes co-autoras, incluindo seu 

Diretor-Presidente. Suspeição aceitável pelo interesse genérico traçado pelo art. 

135, V, aplicável ao perito por força do art. 138, III, ambos do Código de 

Processo Civil. Pedido de substituição acolhido, prejudicadas as demais 

determinações do ato judicial agravado. Decisão negatória de substituição, com 

conseqüente encerramento de instrução e entrega de memoriais. Agravo 

provido. (1TACSP – AI 954.377-5 – 6ª C. – Rel. Juiz Oscarlino Moeller – J. 

19.12.2000) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERITO OFICIAL IMPEDIMENTO E 

SUSPEIÇÃO HIPÓTESES TAXATIVAS – Agravante não descreveu hipótese 

que caracterize impedimento ou suspeição, nos termos dos artigos 134 e 135, 

combinados com o artigo 138, inciso III, todos do Código de Processo Civil 

Perita do Juízo informa em seu site profissional que presta serviços à empresa 

que controla o grupo econômico a que pertence a Agravada RECURSO DA 

AUTORA IMPROVIDO, MAS DETERMINADO (DE OFÍCIO) QUE O 

MM. JUÍZO DA CAUSA NOMEIE NOVO PERITO OFICIAL, PARA A 

ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL, ARCANDO A AUTORA COM 

O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. (TJSP – AI 0092633-

79.2013.8.26.0000 – Votuporanga – 2ª CD.Priv. – Rel. Flavio Abramovici – 

DJe 17.09.2013 – p. 1236) 

 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – LAUDO PERICIAL – Os peritos 

funcionam como auxiliares do juiz e recebem seu encargo sob 

compromisso, possuindo o dever de lealdade (art. 147 do CPC). Por essas 

razões, embora o juiz não se vincule à conclusão pericial (art. 436/CPC), 

somente diante de elementos robustos de convicção contrários ao exame 

técnico as impressões obtidas pelo "expert" poderão ser desconsideradas, 
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situação evidenciada, na espécie. (TRT 03ª R. – RO 1435/2012-144-03-00.0 – 

Rel. Des. Jorge Berg de Mendonca – DJe 02.09.2013 – p. 252)  

 

174. Demonstrados que os acórdãos ora colacionados comungam integralmente do 

entendimento da Excipiente, impondo-se o integral acolhimento da presente exceção de 

suspeição. 

3.6| Da impossibilidade da prova ilícita por derivação e a conduta antiética da EY: 

 

175. Ainda que se admitisse a validade da prova pericial produzida pela EY – o que, 

repita-se, não é o caso – é inadmissível o acolhimento da prova ilícita por derivação, confira-

se a lição de Elias Marques de Medeiros Neto52: 

 

“  A QUESTÃO DA ILICTUDE POR DERIVAÇÃO 

 

  Ilicitude por derivação é a situação referente aos casos em que a 

prova foi obtida de forma lícita, mas a partir de informação extraída de uma 

prova obtida por meio ilícito. 

  Luiz Guilherme Marinoni53, sobre o tema, aborda que: 

 

“ Se a prova derivar de prova obtida ilicitamente, a prova 

derivada, em princípio, não pode ser admitida. Assim, por 

exemplo, não pode ser aceita busca e apreensão (formalmente 

lícita) que deriva de escuta telefônica realizada clandestinamente. 

A ideia vem da jurisprudência das cortes norte-americanas, que 

há muito vêm adotando esse entendimento nos casos que 

envolvem prova derivada de prova ilícita, mas que também já foi 

aceita pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a teoria é 

igualmente aplicável no direito brasileiro. 

                                                
52 Proibição da Prova Ilícita no Processo Civil Brasileiro, Editora Fiúza, São Paulo, 2010, páginas 111/112. 
53 Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz, in Manual do Processo de Conhecimento, Editora RT, 3ª 
Edição, São Paulo, 2006, páginas 238/329. 
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  O princípio ‘the fruit of poisonous tree’ (os frutos da 

árvore venenosa) afirma que se as provas, obtidas em caráter 

principal, forem inconstitucionais, elas contaminam (invalidam) 

as provas dela decorrentes”54. 

 

  Na Suprema Corte Americana, a hipótese acima exemplificada 

(busca e apreensão lícita derivada de escuta telefônica clandestina) seria 

classificada como “the fruit of the poisonous tree”, e, portanto, a prova lícita 

seria considerada ilícita por derivação.” 

 

176. Esse é o consolidado entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o 

HC 69.912/RJ e o HC 93.050/RJ, que em conformidade com o inciso LVI do art. 5º da Carta 

Magna55 coibiu os efeitos processuais de todas as provas que sejam derivadas da ilicitude, 

independentemente da natureza lícita ou não das provas derivadas. 

 

177. Oportuna é a lição de Luiz Francisco Torquato Avolio56: 

 

“ (...) não resta dúvida que a constituição federal deixou em aberto a 

questão da admissibilidade das provas ilícitas por derivação. Mas nos 

assegura primordial, como pareceu a Trocker, perquirir a ratio das normas 

violadas pelo comportamento contrário à CF. Desta forma, efetuando o mesmo 

raciocínio utilizado pelo autor peninsular, se a prova ilícita tomada por 

referência comprometer a proteção de valores fundamentais, como a vida, a 

integridade física, a privacidade ou a liberdade, essa ilicitude há de 

                                                
54 No mesmo sentido: “outra questão interessante é o que se convencionou chamar de prova ilícita por derivação. 
Concerne ás hipóteses de que prova foi obtida de forma lícita, mas a partir da informação de uma prova obtida por 
meio ilícito. É o caso da confissão extorquida mediante tortura, onde o acusado indica onde se encontra o produto do 
crime, que vem a ser regularmente apreendido; ou da interceptação telefônica clandestina, pela qual se venham a 
conhecer circunstâncias que, licitamente colhidas, levem à apuração dos fatos. A questão é saber se essas provas, 
formalmente lícitas, mas derivadas de provas meramente ilícitas, podem ser admitidas no processo” (Raboneze, 
Ricardo, in Provas Obtidas por Meio Ilícitos, Síntese, 3ª Edição, São Paulo, 2000, página 35). 
55 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (...) 
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;” 
56 Provas Ilícitas, Interceptações Telefônicas e Gravações Clandestinas, RT, São Paulo, 1995, página 71; apud 
Raboneze, Ricardo. Op. Cita., p. 42. 
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contaminar a prova da dela referida, tornando-a ilícita pro derivação, e, 

portanto, igualmente inadmissível no processo.” 

 

178. Por todos os ângulos que se analise a conduta da EY, impõe-se a decretação de 

nulidade do laudo pericial, com o consequente aproveitamento do laudo apresentado pelos 

assistentes técnicos da Excipiente e o afastamento da EY do caso. 

 

4  ▪ Da Verdade: 

 

 

179. Vejamos o conceito de verdade57: 

 

“ 1. O conceito de verdade. 

 

 A verdade, no seu sentido mais usual, é a adequação ou conformidade 

entre o intelecto e a realidade, no sentido de uma interpenetração entre ambos. 

(...) 

 

180. Francesco Carnelucci58 em seus escritos Verdade, Certeza e Dúvida afirma: 

 

“(...) Quando parti, nos meus estudos sobre processo, com a prova civile, 

falei de verdade, assinalando como escopo do processo, a investigação da 

verdade substancial e, como resultado, a obtenção de uma verdade formal. 

Mas não era, embora algo comum, uma distinção fundada. A verdade não é, e 

nem pode ser, senão uma só: aquela que eu, como outros, chamava de verdade 

formal, não é a verdade. Nem eu sabia, naquele tempo, que coisa fosse e 

porque, sobretudo, nem com o processo, nem através de algum outro modo, a 

verdade jamais pode ser alcançada pelo homem. (...) 

                                                
57 Pinto Ferreira, in Enciclopédia Saraiva do Direito, verbete “verdade”, Volume 77, Saraiva, São Paulo, 1977, 
página 67. 
58 Apud Jesualdo Eduardo de Almeida Júnior in Um réquien à busca da verdade no processo civil < 
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/18834-18835-1-PB.htm>. 
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 Em síntese, a verdade está no todo, não na parte; e o todo é demais 

para nós. Mais tarde isto me serviu para compreender, ou ao menos tentar 

compreender porque Cristo disse: ... eu sou a verdade. 

 Portanto, a minha estrada começada por atribuir ao processo a busca 

da verdade, deveria ter substituído a investigação da verdade, pela da 

certeza.” 

 

181. Por sua vez nos ensina Humberto Theodoro Júnior59: 

 

“ 3. A crescente valorização do princípio da verdade real 

 Durante muitos séculos o processo foi visto como um jogo em que as 

partes eram os protagonistas e o juiz o expectador. Dentro desse torneio a 

vitória caberia àquele que, segundo a observação do juiz, tivesse apresentado 

a melhor prova. E a qualificação dos valores atribuídos aos meios probatórios 

era totalmente aleatória e preconceituosa. Consagrava uma tarifação que nada 

tinha de lógico e se recobria de superstições e outros critérios instituídos à 

base de privilégios hoje intoleráveis e inadmissíveis. 

 O juiz não se preocupava em pesquisar a verdade propriamente dita, 

mas apenas em apurar qual o litigante que conseguiria se sair melhor nos 

complicados jogos processuais. O resultado era o estabelecimento de uma 

verdade puramente formal, o que, como é óbvio, impregnava o julgamento de 

alta dose de injustiça, na grande maioria das demandas. 

 Do Século XVIII até o atual, principalmente depois da vitória da razão 

e do iluminismo na Revolução Francesa, a atividade judicante alterou 

completamente seus objetivos. A disputa entre os litigantes passou a ser um 

debate lógico e o juiz se tornou um participante ativo na evolução do processo, 

de modo a formar seu julgamento à base de um racional convencimento diante 

das provas carreadas para os autos. 

                                                
59 Prova – Princípio da Verdade Real – Poderes do Juiz – Ônus da Prova e sua eventual inversão – Provas Ilícitas – 
Prova e coisa julgada nas ações relativas à paternidade (DNA), in Revista Brasileira de Direito de Família nº 03 - 
OUT-NOV-DEZ/1999, pág. 5. 
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 À verdade formal sucedeu a verdade real ou material, como escopo do 

processo e como fundamento da sentença. Aboliram-se as tarifações de provas 

por lei e o conceito jurídico de prova passou a ser o de elemento de convicção.  

 Se o magistrado não se convencer diante do meio probatório produzido, 

prova não teria havido. Prova realmente só ocorreria quando fosse o juiz 

conduzido ao verdadeiro convencimento acerca do fato alegado. 

 O processo evoluiu do conceito privatístico que o primitivo direito 

romano forjara (ordo iudiciorum privatorum) para em caráter acentuadamente 

publicístico. A função da jurisdição deixara de ser apenas a de propiciar 

instrumentos aos ligitantes para solução de seus conflitos, passando a 

desempenhar relevante missão de ordem pública na pacificação social sob o 

império da lei. 

 Nesse processo moderno o interesse em jogo é tanto das partes como do 

juiz, e da sociedade em cujo nome atua. Todos agem, assim, em direção ao 

escopo de cumprir os desígnios máximos da pacificação social. A eliminação 

dos litígios, de maneira legal e justa, é do interesse tanto dos litigantes como 

de toda a comunidade. O juiz, operando pela sociedade como um todo, tem até 

mesmo interesse público maior na boa atuação jurisdicional e na justiça e 

efetividade do provimento com que se compõe o litígio. 

 Embora a verdade real, em sua substância absoluta, seja um ideal 

inatingível pelo conhecimento limitado do homem, o compromisso com sua 

ampla busca é o farol que, no processo, estimula a superação das 

deficiências do sistema procedimental. E é com o espírito de servir à causa da 

verdade que o juiz contemporâneo assumiu o comando oficial do processo 

integrado nas garantias fundamentais do Estado Democrático e Social de 

Direito.” 

 

182. Analisando o laudo complementar da EY e sua fragilidade verifica-se 

claramente que a EY jamais procurou a produção da verdade, e muito menos da certeza, que 

sempre foram comprovadas no laudo apresentado pelos Assistentes Técnicos da Excipiente. 

O que fez a EY foi apresentar a este r. Juízo afirmações inverídicas que tornaram seu laudo 

absolutamente imprestável e a EY suspeita.  



C A B R A L G O M E S 
CABRALGOMES & THRONICKE ADVOGADOS 

 

Página 82 de 84 

 

 

5  ▪ Do Requerimento: 

 

 

183. Reiterando que a presente exceção não substitui em nenhuma hipótese a 

manifestação sobre o “laudo complementar”, que será devidamente apresentada no prazo 

legal de 30 dias concedido às partes por Vossa Excelência, conforme despacho de fls. 

17.660/17.661, a Excipiente, sempre respeitosamente, requer: 

 

(i) O recebimento da presente exceção de suspeição de perito e seu 

processamento na forma prevista nos arts. 304 e seguintes do CPC; 

 

(ii) A suspensão da ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, com 

fulcro nos arts. 265, III, e 306 do CPC; 

 

(iii) A juntada dos inclusos documentos, cujo inteiro teor os signatários 

atestam sua validade na forma da Lei; 

 

(iv) A intimação da Excepta para se manifestar sobre a presente exceção de 

suspeição; 

 

(v) A Intimação do Parquet, para, querendo, manifestar-se sobre a presente 

exceção; 

 

(vi) O julgamento de procedência da presente exceção de suspeição para o 

fim de se decretar a nulidade da perícia produzida pela EY pelas razões 

expedidas nesta exceção, homologando-se como válida a perícia produzida 

pelos Assistentes Técnicos da Excipiente, condenando a EY a devolver os 

honorários periciais recebidos e demais consectários legais, além de sua 

condenação em todas as penas previstas no art. 147 do CPC, incluindo: 
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(a) Sua responsabilização pelos prejuízos causados aos Requeridos; 

 

(b) A inabilitação da EY por 2 (dois) anos, a funcionar em outras perícias; 

 

(c)  Sanção penal aos responsáveis na estrita forma prevista em Lei; 

 
(vii) Se este não for o entendimento de Vossa Excelência, o que não se 

acredita, mas se admite para fins dialéticos, requer o quanto, segue, não 

significando estes requerimentos confissão, concordância ou renúncia a 

eventuais recursos aplicáveis à espécie: que seja determinada a substituição da 

EY como perita judicial e sua decretada sua condenação em devolver os 

honorários periciais recebidos e demais consectários legais, além de sua 

condenação em todas as penas previstas no art. 147 do CPC, incluindo: 

 

(a) Sua responsabilização pelos prejuízos causados aos Requeridos; 

 

(b) A inabilitação da EY por 2 (dois) anos, a funcionar em outras perícias; 

 
(c) Sanção penal aos responsáveis na estrita forma prevista em Lei; 

 

(viii) Seja oficiada a Corregedoria do Ministério Público do Estado do Acre, 

para apuração dos fatos aqui narrados, com endereço à Rua Benjamim 

Constant, 939, 2º andar, Centro, Rio Branco, AC, CEP 69900-064; 

 

(ix) Seja oficiado o Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo, com 

endereço à Rua Rosa e Silva, 60, Santa Cecília, São Paulo, SP, 01230-909; 

 

(x) Se este não for o entendimento de Vossa Excelência, requer, com fulcro 

no disposto no art. 313 do CPC, determine a remessa dos autos ao TJAC onde 

certamente a presente exceção de suspeição será provida;  

 

(xi) Em razão das peculiaridades do caso, onde a Excipiente encontra-se 

com seus bens, valores e contas bancárias bloqueadas e em razão do recesso 
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forense, requer que a Serventia deste Juízo que providencie o alvará para o 

pagamento de eventuais custas judiciais aplicáveis a este incidente.  

 

184. Protesta provar o alegado por todas as formas em Direito admitidos sem 

exceção de qualquer, arrolando desde já as seguintes testemunhas que deverão ser intimadas 

por Carta Precatória: 

 

(a) Leonardo Casula Francisco, brasileiro, casado, consultor, inscrito no CPF/MF sob o nº 

05763366700, domiciliado à Av. Professor Hermínio Blackman, 636, Bairro da 

Penha, Vitória, ES, CEP 29047-165; e 

 

(b) Henrique Moody Carmo, brasileiro, solteiro, técnico de T.I., inscrito no CPF/MF sob o 

nº 34720274807, domiciliado à Rua Cachoeira, 2318, Jardim Rosa de França, 

Guarulhos, SP. 

 

185. Por derradeiro, requer a condenação da Excepta ao pagamento das custas e 

despesas processuais aplicáveis à espécie e protesta pela juntada do instrumento procuratório 

no prazo previsto no art. 37 do CPC. 

 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

 

Vitória, ES, 1º de Junho de 2015. 

 

  Danny Fabrício Cabral Gomes   Wilson Furtado Roberto 
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