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Brasileiro, casado, advogado (OAB/PR 32.820) e contador (CRC/PR 48175/O3), 39 anos. 
CNPC (Cadastro Nacional de Peritos Contábeis) nº 680. 

Rua Alfredo Wekerlin, 229 – Boa Vista – 82.540-274 – Curitiba/PR. 

            

 (41) 99672-9464 / 3521-6800 

 rodrigopassos11@gmail.com  

 

 

Síntese de Qualificações: Mais de 12 anos de experiência e realizações de diversas perícias contábeis 

(auditoria, avaliações e dissolução de sociedade, fundo de comércio - goodwill, administração judicial, 

prestação de contas, cálculos atuariais, recálculo e verificação de impostos, financiamentos de imóveis e 

veículos, recálculo de juros em contas correntes, entre outros) principalmente na 1ª, 2ª e 3ª Varas 

Cíveis de Ponta Grossa, nas 7ª e 19ª Varas Cíveis de Curitiba e 1ª e 2ª Varas Cíveis (e da Fazenda) de 

União da Vitória, 3ª Vara Cível de São José dos Pinhais, Reserva, Prudentópolis, Cambé e algumas 

perícias na 10ª, 16ª  17ª Vara Cível Curitiba, bem como cálculos trabalhistas para diversos advogados 

(principalmente liquidação de sentença). Experiência em administração comercial com foco em ações de 

planejamento e operação, assegurando desenvolvimento e maximização de vendas de produtos e 

serviços, diretamente utilizados em recuperações judiciais. Ampla vivência na apuração e consolidação 

de indicadores quantitativos e qualitativos na aplicação de gestão de negócios. 

 

 

OBJETIVO: Perícia Contábil – Administração Judicial 

 

 

FORMAÇÃO . Direito Processual Civil Instituto Bacellar 2004 

 . Ciências Contábeis - UFPR – 2003  

  . Direito - UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa - 2000 

. CRC 48175/03 PR - OAB / PR 32820 CNPC (Cadastro Nacional dos 

Peritos Contábeis) n° 680 

                                 

OBRA PUBLICADA  . TABELA PRICE E A DISCUSSÃO NO JUDICIÁRIO. Curitiba: Rede do 
Consumidor, 2016. 

                 
CURSOS E . Revisão Judicial De Contratos Bancários - Teoria E Prática 

APRIMORAMENTO . IV Seminário de Direito Previdenciário – nov/16 – Curitiba – PR. 
 . Palestrante do VI Seminário Nacional de Perícia Contábil – Belo Horizonte 

– MG ‘- em setembro de 2016. 
 . 1º Seminário Catarinense de Perícia Contábil – ago/16; 
 . CIS – junho/2015 
 Diversos cursos ministrados pelo CRC e OAB entre 2010 a 2015. 

 Participação efetiva nos Fóruns de Perícia no CRA desde 2014, 
inclusive com apresentações de palestras. 

 . Curso de Perícia Judicial, Contratos Bancários e Trabalhistas  

 (CRA – PR 2014) 
 . Diversos cursos ministrados pelo Shell entre 2005 e 2010: 
 . Valor da Marca 

 . Qualidade do Produto 
 . Venda Diferenciada 
 . Atendimento ao Cliente 

 . Administração de Loja de Conveniência 
 . Segurança e Meio Ambiente 
 . Franquia – Guetta Franchising - 2004 
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HISTÓRICO PROFISSIONAL 

 

 

Desde de 07/2003 – Perícia Contábil e Administração Judicial 

 

 Atuante como Perito Contábil nas: 1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis de Ponta Grossa, nas 1ª e 2ª Varas Cíveis 

de União da Vitória, 7ª e 19ª Varas Cíveis de Curitiba e 1ª e 2ª Varas Cíveis de União da Vitória, 3ª 

Vara Cível de São José dos Pinhais, Reserva e algumas perícias na 12ª Vara Cível e 4ª Vara da 

Fazenda Pública de Curitiba, em processos que abrangem: auditoria, avaliações e dissolução de 

sociedade, fundo de comércio (goodwill), administração judicial, prestação de contas, cálculos 

atuariais, recálculo e verificação de impostos, financiamentos de imóveis e veículos, recálculo de juros 

em contas correntes, entre outros.  

 

04/2005 a 10/2010 . Franquia - SHELL BRASIL LTDA 

 * Sócio Gerente Comercial 
 

 Respondeu pela operação geral de 3 postos de combustíveis na cidade de Curitiba na condição de 

franqueado junto a 2 destes e 1 na condição de revenda tradicional. 

 Gerenciou as áreas de administração, finanças, compras e vendas liderando uma equipe de 60 

profissionais. 

 Administração de compras e vendas composto de formação de preço de combustíveis, negociação na 

linha de óleos lubrificantes e produtos de conveniência com aproximadamente 1.000 itens. 

 Elaboração de planejamento estratégico, controle e execução de ações operacionais. 

 Negociação com bancos, contas garantidas, refinanciamento e taxas de juros. 

 Recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoal. 

 

Principais Realizações: 

 Melhorou significativamente o padrão de serviços e atendimento das unidades mediante melhor 

adequação do quadro funcional, capacitação profissional, manutenção predial e modernização de 

espaços. 

 Aprimorou processos em compras, vendas e finanças, mediante estabelecimento de novos indicadores 

de gestão, além de incremento em ações promocionais e de marketing. 

 Aumentou as vendas de combustíveis em mais de 100%, em 67% as vendas de óleos lubrificantes e 

em 48% produtos de lojas de conveniências. 

 Conquistou prêmio de melhor técnica operacional como franqueado, abrangendo crescimento de 

vendas na loja de conveniências e treinamento de pessoal. 

 Conquistou prêmio de melhor mix de vendas de gasolina V-Power. 

 Conquistou prêmios de crescimento de vendas nas lojas Select (conveniência). 

 Conquistou prêmios de melhor atendimento ao cliente. 

 

01/2002 a 12/2004 . LOJA IARA MENDONÇA LTDA 
                                           (Loja de roupas femininas no Shopping Cidade). 
 * Sócio Gerente Comercial 
 

 Respondeu por administração financeira, negociações de compras, formação de preços e controles 

comerciais. 

 

Principais Realizações: 

 Colaboração na criação da marca; Colaboração na formatação da loja. 

 Formação de preços; Treinamento de pessoal. 

 

 

 
Obs.: Caso possível, gostaria de agendar um horário para mostrar algumas das Perícias 

realizadas. 


