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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo verificar se os procedimentos técnicos 

realizados na atuação do perito contábil em um processo judicial civil estão de acordo com as 

normas e a legislação pertinente à Perícia Contábil. O trabalho apresenta de forma clara e 

objetiva os principais conceitos, as normas e a legislação pertinente à matéria. A Perícia 

Contábil é uma área de atuação da Contabilidade que através da utilização de procedimentos 

técnicos leva a instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justiça na 

solução do litígio. O perito contábil exerce sua atividade juntamente com o Poder Judiciário, 

auxiliando o magistrado na tomada de decisão perante a lide, elaborando ao final do seu 

trabalho o laudo pericial contábil. Este trabalho apresenta um estudo de caso que envolve uma 

ação civil por danos morais e materiais, onde o autor tem a intenção de ser indenizado por 

alegação de perda de lucros, ou seja, lucros cessantes. Sendo abordado os procedimentos 

técnicos realizados pelo perito contábil durante a sua atuação nesse processo em específico e 

ao final constata-se que foram realizados conforme descreve as Normas Brasileiras de 

Contabilidade e a Legislação. A perícia contábil busca averiguar as controvérsias existentes 

nos autos, promovendo ao magistrado, através do seu auxílio o julgamento das ações de forma 

justa com a constatação da verdade dos fatos. 

 

 

 

Palavras-chave: Perícia contábil. Perito contábil. Normas. Legislação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Com o aumento da demanda de processos de ação civil, envolvendo o patrimônio, 

principal objeto da Contabilidade, visa-se com o referido trabalho de conclusão de curso 

abordar o tema “Perícia Contábil”, sendo esta um segmento que vem crescendo como área de 

atuação para o profissional contábil. Já que a Perícia Contábil no âmbito judicial busca os 

direitos patrimoniais das partes envolvidas, auxiliando o magistrado na tomada de decisão, 

baseado nas informações geradas pela análise do perito. 

De acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil “a perícia contábil constitui o 

conjunto de procedimentos técnico-científicos destinados a levar à instância decisória 

elementos de prova necessários a subsidiar a justiça solução do litígio ou constatação de um 

fato, mediante laudo pericial contábil e/ou parecer pericial contábil, em conformidade com as 

normas jurídicas profissionais, e a legislação específica no que for pertinente”.  

Daí a importância de elaborar um material que auxilie os profissionais e estudantes 

interessados nesta área de conhecimento através da exposição m seu desenvolvimento dos 

conceitos, da legislação e das normas aplicáveis à perícia contábil. 

A Perícia Contábil será realizada por profissional habilitado, tendo conhecimento 

amplo na área que irá atuar a NBC PP 01 – Perito Contábil diz que: “perito é o contador 

regularmente registrado em Conselho Regional de Contabilidade, que exerce a atividade 

pericial de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor, por suas qualidades e 

experiências, da matéria periciada”. 

Sendo assim, o presente trabalho visa responder a questão problema: - Quais os 

procedimentos técnicos desenvolvidos pelo perito contábil na sua atuação em um processo 

judicial civil? Demonstrando se os procedimentos técnico-científicos por ele realizados, está 

de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e a legislação pertinente a perícia 

contábil. Apresentando através de documentação anexada todos os procedimentos realizados 

pelo perito que concluiu o laudo pericial contábil no final do seu trabalho. 
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1.1. O Problema 
 

Dentre as diversas áreas de atuação da Contabilidade, que visam o controle do 

patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, cabe ressaltar uma área que vem crescendo e 

desenvolvendo ao longo dos anos, devido ao aumento da demanda e necessidade perante o 

Poder Judiciário é a Perícia Contábil, que auxilia o magistrado através de técnicas e 

conhecimentos específicos na tomada de decisão perante as partes que estão em desacordo. 

Sendo assim, o Juiz nomeará o perito contábil conforme o art. 421 do CPC, profissional de 

nível superior e inscrito no CRC, devendo seguir os prazos determinados no parágrafo 1º, 

incisos I e II. 

Existem diversas causas/ações judiciais em que o perito contábil poderá atuar sendo 

ações civis ou mesmo ações trabalhistas. A ocorrência de ações judiciais civis vem crescendo 

progressivamente, o que aumenta a possibilidade de atuação dos profissionais contábeis como 

peritos ou assistentes técnicos.  

O campo de atuação dos profissionais contábeis vem crescendo possibilitando maior 

desenvolvimento profissional e econômico, nesse sentido se faz necessário conceituar e 

exemplificar os procedimentos existentes abordados em uma ação civil, visando o papel do 

contador como perito contábil. 

Baseada nessas considerações busca-se responder a seguinte questão problema: Quais 

os procedimentos técnicos desenvolvidos pelo perito contábil na sua atuação em um processo 

judicial civil? 

 

1.1.1. Objetivos da Pesquisa 

1.1.1.1. Objetivo Geral 

 

Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar um processo judicial civil por danos 

morais e materiais, visando demonstrar a atuação do perito contábil nomeado pelo Juiz 

através dos procedimentos técnicos por ele realizado até a conclusão do seu trabalho pericial, 

alinhando a teoria a prática, no estudo de caso que será abordado. 

1.1.1.2. Objetivos Específicos 
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a) Demonstrar os principais aspectos legais e normas contábeis aplicadas à Perícia 

Contábil e ao Perito Contábil; 

b) Expor sobre os conhecimentos/habilidades e técnicas que o profissional contábil 

atuante na área deverá observar; 

c) Demonstrar através de um estudo de caso os procedimentos realizados pelo perito 

contábil num processo civil específico. 

 

1.2. Justificativa da Pesquisa 
 

A Perícia Contábil foi escolhida como tema para este Trabalho de Conclusão de 

Curso, tendo como justificativa a vontade de conhecer de forma mais abrangente a realização 

da perícia contábil em um processo de ação civil. 

Visando a atuação do profissional contábil no mercado, exercendo a função de perito 

contador, devido o aumento da demanda de processos civis que crescem a cada dia, se faz 

necessária à elaboração de um material que aborde um contexto teórico com a intenção de dar 

suporte aos profissionais que almejam atuar nesta área. 

Esta pesquisa visa contribuir utilizando conceitos teóricos, demonstrando 

conhecimentos técnicos da contabilidade e das áreas relativas ao direito facilitando o 

entendimento por parte dos profissionais atuantes nos processos civis que será realizada a 

atividade pericial.   

 É fundamental nos dias de hoje a utilização da perícia contábil para auxiliar os 

magistrados na tomada de decisão, pois através da elaboração do laudo pericial após o 

trabalho realizado, o julgador analisa e visualiza a verdade dos fatos apresentados no 

processo. 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Inicialmente, será abordado um referencial teórico, com os autores reverenciados na 

área, citando todos os pontos relevantes sobre perícia contábil. Trazendo ao pesquisador 

conhecimento do tema abordado a fim de compreender e posteriormente fundamentar os 

procedimentos realizados pelo perito no processo citado. De acordo com Severino (2007, p. 

122) que diz: “o pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores de pesquisas 

anteriores, disponíveis em documentos impressos como artigos, livros, teses, etc.”. 
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 A pesquisa tem caráter descritivo, onde a preocupação maior está na observação dos 

fatos, na sua classificação e observação sem a interferência do pesquisador, não permitindo, 

manipulação dos dados analisados por ele (ANDRADE, 1997). Nesse contexto fica claro que 

a pesquisa será realizada de forma descritiva, contendo em sua metodologia uma pesquisa 

bibliográfica e um estudo de caso a ser analisado. 

O tema abordado no referido trabalho é “perícia contábil”, que é função exclusiva do 

profissional graduado em ciências contábeis e habilitado pelo CRC. Dentre vários processos 

de ação civil realizados na Justiça Comum, foi escolhido um processo em específico para ser 

avaliado e estudado.  Porém, não será aqui referenciado o nome das partes envolvidas, para 

evitar transtornos judiciais futuros que possam vir a afetar a autora da pesquisa. Desde já todo 

o trabalho pericial que será exposto foi autorizado pelo contador Sávio Lenzi Maia que 

realizou todos os procedimentos que serão aqui demonstrados, conforme declaração (ANEXO 

A). As empresas citadas no processo serão identificadas apenas de Empresa A para a “ré” e 

Empresa B para o “autor”, por questões éticas e para evitar problemas com a justiça no futuro, 

com já foi dito anteriormente. 

 Depois de realizado o estudo do processo, o objetivo principal é verificar se os 

procedimentos realizados pelo perito estão de acordo com as normas brasileiras de 

contabilidade e a legislação pertinente à perícia contábil, através da comparação das 

definições com o trabalho realizado pelo perito. 

 

3. A CONTABILIDADE E A ORIGEM DA PERÍCIA CONTÁBIL 

 

A Contabilidade surgiu no início da existência humana devido à necessidade do 

homem em obter informações a respeito de suas riquezas (SÁ, 2000). Sendo assim, a 

contabilidade surge da necessidade do homem controlar o seu patrimônio, composto por bens, 

direitos e obrigações.  

Ao longo do tempo a contabilidade passou por diversas transformações, já que a 

mesma existe desde os tempos primitivos da civilização, mas sempre teve em sua essência o 

controle das riquezas. Vale ressaltar que o conhecimento contábil foi se acumulando ao longo 

dos anos, progredindo, ganhando força e inovando, com a agregação de novos conhecimentos 

a cada dia. 

Iudícibus e Marion (2002) afirmam que o desenvolvimento da Contabilidade foi muito 

lento ao longo dos séculos. 
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Com influência da ação humana gerando e modificando o patrimônio a contabilidade 

passa a ser tratada como uma ciência social. Sendo uma ciência ela sofre influência direta do 

ambiente em que atua, se modificando para acompanhar as necessidades humanas. 

A Contabilidade é a ciência que estuda e controla o Patrimônio das pessoas físicas e 

jurídicas através de técnicas, obedecendo a normas e regras, e a partir daí promover a geração 

de informações para os seus usuários, acionistas, clientes, fornecedores e para a sociedade em 

geral. 

Basso (2011, p. 26) conceitua a contabilidade como descrito a seguir: 

 

Conjunto ordenado de conhecimentos próprios, leis específicas, princípios e 

método de evidenciação próprios, é a ciência que estuda, controla e observa 

o patrimônio das entidades nos seus aspectos quantitativo (monetário) e 

qualitativo (físico) e que, como conjunto de normas, preceitos e regras e 

padrões gerais, se constitui na técnica de coletar, catalogar e registrar 

informações de suas variações e situação, especialmente de natureza 

econômico-financeira e, complementarmente, controla, registra e informa 

situações impactantes de ordem socioambiental decorrentes de ações 

praticadas pela entidade no ambiente em que está inserida. 

  

 

 A Contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a 

tomada de decisões dentro e fora da empresa (MARION, 2009). 

 Segundo Moraes Junior (2012, p. 26):  

 

Contabilidade é a ciência social que estuda e controla o patrimônio das 

entidades, mediante o registro de dados, com a finalidade de oferecer 

informações sobre sua composição e suas variações. A contabilidade deve 

ser um instrumento gerencial de tomada de decisão. 

  

 Visto que o objeto da contabilidade é o Patrimônio, sendo composto por bens, direitos 

e obrigações de determinada pessoa física ou jurídica, evidencia-se que a sua principal função 

é de fato a coleta de dados, proveniente dos atos e fatos praticados pela entidade no decorrer 

da sua atividade, visando ao fim de cada exercício a elaboração de demonstrativos contábeis 

que apresentarão a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade. 

 Desta forma a contabilidade não se aplica somente ao patrimônio das pessoas 

jurídicas, mas também ao das pessoas físicas registrando suas variações e contribuindo para a 

tomada de decisão. 

 Sendo a Contabilidade uma ciência que tem por finalidade registrar os fatos contábeis 

produzindo informações que possibilitam ao detentor do patrimônio controlar e planejar as 
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suas ações, essa ciência faz com que ações sejam realizadas para atingir com maior eficácia e 

eficiência o resultado almejado.   

 Além dos usuários habituais das informações geradas pela contabilidade se faz 

necessário acrescentar entre os usuários a justiça cível, comum, criminal, estadual, federal e a 

justiça do trabalho que, para a conclusão dos processos necessitam das informações oriundas 

dos demonstrativos contábeis para o seu esclarecimento. Com base nesse contexto se faz 

necessário à utilização da perícia contábil, área de atuação da contabilidade, que através das 

suas técnicas auxilia o juiz na tomada de decisão perante as partes envolvidas. 

Conforme Alberto (2012) [...] aquele que, seja pela experiência ou pelo maior poderio 

físico, comandava a sociedade primitiva era, a bem dizer, perito, juiz, legislador e executor ao 

mesmo tempo, já que examinava (por sua ótica), julgava, fazia e executava as leis. Logo, no 

início da civilização, o líder do grupo era considerado perito, pois, desempenhava os papéis de 

juiz, legislador e executor das leis, deve-se deixar claro que ainda não era perícia de fato, mas 

já se observava as situações ocorriam.   

Conforme Alberto (2012) há registros na milenária Índia, onde surge a figura do 

árbitro, eleito pelas partes, e que exercia a função de perito e juiz ao mesmo tempo, 

direcionando a ele a verificação dos fatos e a decisão judicial a ser firmada por quem detinha 

o poder real ou feudal. 

A perícia contábil pode ter surgido junto com a contabilidade. Porém, segundo Alberto 

(2000) não se pode afirmar, com certeza, que a perícia contábil surgiu juntamente como os 

primórdios da civilização, como se suspeita com relação à Contabilidade. 

Existem indícios de registro de perícia documentado no Egito antigo e na Grécia 

antiga. 

São muito antigas as manifestações de verificações sobre a verdade dos fatos, buscada 

por meios contábeis e elas já se manifestavam entre os sumério-babilônios (SÁ, 2000).  

 Ainda segundo SÁ (2000, p. 13):  

 

No tempo do Brasil Colônia, relevante já era a função contábil e das perícias, 

conforme se encontra claramente evidenciado no Relatório de 19 de junho de 

1779 do Vice-rei Marquês do Lavradio a seu sucessor Luís de Vasconcelos e 

Sousa (Arquivo Nacional do Rio de Janeiro). 

 

 A partir do século XVII, o perito passou a ser reconhecido como auxiliar da justiça, 

oferecendo conhecimento com competência, sem julgar, mas proferindo somente a verdade. 
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 A perícia judicial foi introduzida no Brasil através do Código de Processo Civil (CPC), 

em 1939, nos art. 208 e 254 que regulam o trabalho pericial. 

A função de perito contábil foi atribuída ao contador através do Decreto-lei nº 9.295 

em 27 de maio de 1946, conforme descrita no art. 25 alínea “c” e citada no art. 26 que só 

poderá ser exercida por profissionais graduados. 

Para Alberto (2012) a perícia contábil é um instrumento técnico-científico de 

constatação, prova ou demonstração, quanto à veracidade das situações, coisas ou fatos 

oriundos das relações, efeitos e haveres que fluem do patrimônio de quaisquer entidades. 

Nesse contexto, a perícia contábil permite ao profissional contábil esboçar opinião com 

relação ao patrimônio das pessoas físicas e jurídicas através da verificação realizada no 

trabalho pericial.  

Ainda conforme Alberto (2012) diz que: 

 

A perícia será de natureza contábil sempre que recair sobre os elementos 

objetivos, constitutivos, prospectivos ou externos, do patrimônio de 

quaisquer entidades, sejam elas físicas ou jurídicas formalizadas ou não, 

estatais ou privadas, de política ou de governo.  

 

 Logo, sempre que a perícia recair sobre o patrimônio ela será de cunho contábil, já que 

o patrimônio é o objeto de estudo da Contabilidade. 

Para a execução do trabalho pericial, existe alguns procedimentos preliminares que o 

perito contábil deverá realizar, dentre eles está, a definição do objeto da perícia, o estudo do 

processo e elementos da consulta, determinar a finalidade da perícia, estabelecendo 

posteriormente a metodologia que será utilizada. Assim, o perito contábil atuará com 

responsabilidade e zelo no desenvolvimento dos seus trabalhos. 

O Juiz é quem nomeará o perito contábil a fim de constituir prova para auxiliá-lo no 

encerramento da questão. O perito então irá elaborar um documento, no caso a perícia, que 

passa a compor o processo sendo apenas de cunho informativo.  

A perícia contábil é um importante instrumento, pois tem a finalidade de trazer à tona 

a verdade sobre os fatos e/ou opinião sobre determinada matéria. 

3.1. Conceito de Perícia Contábil 
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Poderia se dizer que a perícia contábil é a utilização de uma gama de conhecimentos 

técnico-científicos, visando esclarecer por meio de prova a veracidade dos fatos que envolve a 

lide auxiliando a tomada de decisão pelo Juiz. 

De modo amplo, Perícia – expressão advinda do latim peritia – é um tipo de prova, e 

significa ciência, conhecimento, experiência, habilidade, saber (MOURA, 2010, p. 12). 

A perícia tem por finalidade, por objetivo, transmitir uma opinião abalizada sobre o 

estado verdadeiro do objeto (a matéria), sobre o qual foi instada a se manifestar (ALBERTO, 

2012). 

As Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas, NBC TP 01, aprovada pela 

Resolução n. 858/99 diz que:  

 

A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnico-científicos 

destinados a levar a instância decisória elementos de prova necessários a 

subsidiar à justa solução do litígio ou constatação de um fato, mediante 

laudo pericial contábil e/ou parecer pericial contábil, em conformidade com 

as normas jurídicas e profissionais, e a legislação específica no que for 

pertinente.    

 

 Segundo Sá (2000, p. 14): 

  

Perícia Contábil é a verificação de fatos ligados ao patrimônio 

individualizado visando oferecer opinião, mediante questão proposta. Para 

tal opinião realizam-se exames, vistorias, indagações, investigações, 

avaliações, arbitramentos, em suma todo e qualquer procedimento necessário 

à opinião. 

 

Moura (2010, p. 13) diz que a: 

 

Perícia contábil é a apuração, através de procedimentos técnicos diversos, 

visando a esclarecer dúvidas, efetuar cálculos de partilhas entre sócios, 

reavaliações patrimoniais, cálculo de ágio ou deságio de ações, apurações do 

valor do patrimônio líquido, apurações de fundo de comércio, além de 

outros, e o oferecimento de elementos elucidativos para o deslinde de 

controvérsias.  

 

Pode-se dizer que a perícia contábil é composta por um conjunto de procedimentos 

com o objetivo de buscar elementos de prova, para solucionar o litígio, por meio do laudo 

pericial contábil ou parecer pericial contábil de acordo com as normas jurídicas e 

profissionais. Sendo assim, o termo perícia está ligado à realização de exame técnico 
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especializado e ao conhecimento adquirido através da experiência. Atuando em diversas 

áreas, sempre quando houver controvérsias.  

Conforme Ornelas (2011) a perícia contábil inscreve-se num dos gêneros de prova 

pericial, ou seja, é uma das provas técnicas à disposição das pessoas naturais e jurídicas, 

servindo assim como meio de prova para determinados fatos ou questões patrimoniais 

controvertidas. 

Logo a perícia contábil tem como objetivo principal esclarecer a verdade, sendo 

confiável e imparcial, na busca contínua da realidade e verdade dos fatos, constituindo 

elementos de prova para a confecção de laudo ou parecer contábil a fim de auxiliar o Juiz no 

momento da sentença. 

3.2. Tipos de Perícia Contábil 

 

 

A Perícia Contábil possui espécies distintas de acordo com os ambientes em que irá 

atuar. De acordo com Alberto (2012) há quatro espécies de perícias: a perícia judicial, a 

perícia semijudicial, a perícia extrajudicial e a perícia arbitral.  

 

3.2.1. Perícia Judicial 
  

 

A Perícia Judicial está contida no Código do Processo Civil entre os artigos 420 a 442, 

dando embasamento teórico ao juiz de direito a nomear um profissional com conhecimento 

técnico sobre o assunto do litígio, caso o assunto não seja do seu domínio; sendo assim a 

perícia tem força de prova, podendo a mesma ser contestada pelas partes envolvidas no 

processo. 

“Perícia Contábil judicial é a que visa servir de prova, esclarecendo o juiz sobre 

assuntos em litígio que merecem seu julgamento, objetivando fatos relativos ao patrimônio 

aziendal ou de pessoas” (SÁ, 2000, p. 63). 

A perícia judicial é verificada quando a questão envolve uma ação no âmbito do Poder 

Judiciário. Logo, é motivada por uma questão judicial e solicitada em juízo, tendo o objetivo 

de dar ao Juiz elementos para esclarecer fatos que estão obscuros, através da realização de 

exames, vistorias e avaliações, com o intuito de certificar a verdade para não prejudicar as 

partes envolvidas. 
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Para Alberto (2012) a perícia judicial é aquela que se realiza dentro dos procedimentos 

do Poder Judiciário, por determinação, requerimento ou necessidade  dos seus agentes ativos, 

se processando segundo as regras legais e específicas avaliadas em cada lide.  

Segundo Hoog (2011, p. 55) a ambiência da perícia contábil na esfera judicial está 

presente: nas Varas Criminais, na Justiça do Trabalho, nas Varas Cíveis Estaduais, nas Varas 

de Falências e Recuperação Judicial, nas Varas da Fazenda Pública e Execuções Fiscais, nas 

Varas de Família e na Justiça Federal. 

Quando o Juiz solicita a realização do trabalho pericial, o mesmo pretende o 

convencimento a respeito do assunto da lide através da opinião mencionada pelo perito na 

constituição do laudo pericial, pois, a perícia contábil judicial existe pela necessidade em se 

ter conhecimento técnico ou especializado de um profissional contábil para a tomada de 

decisão. 

 

3.2.2. Perícia Semijudicial 

 

 A Perícia Semijudicial é aquela realizada dentro do aparato institucional do Estado, 

porém fora do Poder Judiciário, tendo como finalidade principal ser meio de prova nos 

ordenamentos institucionais usuários (ALBERTO, 2012). São consideradas perícia 

semijudicial as autoridades policias, parlamentares e administrativas por terem algum poder 

jurisdicional. 

 

 

3.2.3. Perícia Extrajudicial 

 

A perícia extrajudicial é realizada fora do judiciário, tem origem em pendências que 

surgem entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, nas relações privadas sem envolver os órgãos 

governamentais. É observada quando há necessidade da opinião de um profissional 

conhecedor profundo da matéria em questão, como por exemplo, nos casos de cisão, fusão, 

incorporação e em questões administrativas. Tem por objetivo trazer a tona questões que as 

partes estão em desacordo com o propósito de atingir o entendimento sem utilizar recursos 

judiciais e arbitrais. 

Para Alberto (2007,p. 39): 
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Perícia extrajudicial é aquela realizada fora do Estado, por necessidade e 

escolha de entes físicos e jurídicos particulares – privados, vale dizer – no 

sentido estrito, ou seja, não submetíveis a uma outra pessoa encarregada para 

arbitrar a matéria conflituosa (fora do juízo arbitral, também).  

 

 

 A Perícia extrajudicial divide-se de acordo com a sua finalidade em: demonstrativas, 

discriminativas e comprobatórias. 

 Apesar de todo trabalho realizado pelo perito é possível que não haja concordância das 

partes, porém seu trabalho poderá ser usado como prova, caso as partes envolvidas queiram 

recorrer em juízo. Nesse caso, o perito deverá observar todas as normas e a legislação que 

estão sendo elucidadas no caso. 

 

3.2.4. Perícia Arbitral 

 

A Perícia arbitral é criada pela vontade das partes envolvidas na lide, sendo realizada 

em instância decisória, onde serão determinadas as regras que serão aplicadas à arbitragem. 

Nesse sentido é considerada pelos profissionais da área como sendo a privatização da justiça, 

pois, funciona como sendo o próprio árbitro da causa em questão. 

 Alberto (2007, p. 39) define a perícia arbitral da seguinte forma: 

 
É aquela perícia realizada no juízo arbitral - instância decisória criada pela 

vontade das partes -, não sendo enquadrável em nenhuma das anteriores por 

suas características especialíssimas de atuar parcialmente como se judicial e 

extrajudicial fosse.  

 

 Pode-se concluir que as partes elegem um indivíduo responsável para ser o árbitro da 

perícia, as partes o obedecem como se fosse o juiz que delimitasse as regras, porém, fica claro 

que esta não tramita na esfera judicial e não se constitui como extrajudicial. 

 

4. O PERITO CONTÁBIL 

  

 O perito profissional que utiliza conhecimentos técnicos e específicos na verificação 

dos fatos, com a intenção de trazer aos autos sempre a verdade através da constituição da 

prova contábil.  

 Para Moura (2010, p. 21): 
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Os peritos são auxiliares do juiz, e, como tais, em seguida aos trabalhos 

periciais realizados (trabalhos de verificação), deverão fornecer ao juiz, 

através de laudo pericial, o relato de suas demarches e observações ou as 

conclusões que das mesmas extraírem. 

 

 

 Já Hoog (2011, p. 58) diz que: 

 

 
O perito é o profissional que se pressupõe que tenha elevados conhecimentos 

científicos e tecnológicos, para poder iluminar os juízes nas questões de 

ciência e tecnologia. Logo, deve exalar sabedoria, pela sua percepção 

pericial. Pois é condição primária para ser merecedor da honraria de auxiliar 

a justiça. 

 

 

 Assim, o perito é aquele profissional que só aceitará a realização do trabalho pericial 

se o mesmo tiver capacitação, ou seja, todo o conhecimento técnico suficiente para executar a 

atividade pericial. 

 

4.1. Perfil Profissional do Perito Contábil 

  

 O Perito Contábil é aquele profissional que na realização do seu trabalho dará forma 

ao que foi investigado e verificado buscando a verdade dos fatos, constituindo um documento 

(o laudo), sendo este a prova pericial, que será anexada ao processo esclarecendo a questão. 

Nesse sentido o perito tem uma grande responsabilidade perante a lide. 

 A função de perito contábil deve ser realizada por um profissional habilitado e que 

seja um profundo conhecedor da ciência contábil. Nesse contexto a NBC PP 01 – Perito 

Contábil, o define como: “é o contador regularmente registrado em Conselho Regional de 

Contabilidade, que exerce a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo 

conhecedor, por suas qualidades e experiências, da matéria periciada”. 

 Sá (2011) confirma dizendo: deverá ser Contador, estar registrado e em dia com suas 

obrigações perante o Conselho Regional de Contabilidade são os requisitos que capacitam 

legalmente o profissional, conforme as normas e a lei. 

 Segundo Alberto (2012) o primeiro requisito legal exigível do perito é de que seja 

profissional de nível universitário, porém com a observação de que seja profissional na 

matéria sobre a qual recairá a perícia. Logo o segundo requisito legal é que o perito esteja 

inscrito no órgão de classe competente. 
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 O perito contábil dentre as suas atribuições deverá possuir um nível adequado de 

conhecimento da área contábil, das Normas Brasileiras de Contabilidade e da Legislação que 

regem à sua profissão e atuação como perito. Assim sendo: 

 

Conhecimentos gerais e profundos da ciência contábil, teórica ou aplicada 

em suas várias manifestações organizacionais públicas e privadas, além de 

outras áreas correlatas, como, por exemplo, matemática financeira, 

estatística, assuntos tributários, técnicas e práticas de negócios, bem como 

domínio do direito processual civil, em especial quanto aos usos e costumes 

relativos à perícia, e da legislação correlata, são essenciais ao desempenho 

competente da função pericial. (ORNELAS, 2011, p. 34) 
 

 

 Sendo assim, o profissional deve manter-se atualizado continuamente, através de 

programas de capacitação, educação continuada, cursos relativos à área, especializações e 

treinamentos, visto que, tanto as normas contábeis quanto a própria legislação estão sempre 

sofrendo alterações que deverão ser acompanhadas diariamente. “Seja com for, sempre deverá 

ter domínio pleno sobre o campo do qual deverá emitir opinião” (MOURA, 2010, p. 21). 

 Além de ser um profissional graduado e com conhecimentos específicos, o perito-

contador, deve possuir virtudes que o auxiliará na realização da sua atividade, tais como, ser 

honesto, responsável, inteligente, ter discernimento. Nesse contexto o perito-contador atuará 

com mais eficácia e eficiência atingindo o resultado que se espera no trabalho pericial 

realizado. 

 Esses aspectos, por serem genéricos, indicam os contornos do perfil pessoal e 

profissional desejável e exigível dos agentes periciais, impondo-se o seu aclaramento, por 

critérios mais objetivos, mediante o exame circunscrito dos requisitos que devem lhe 

individualizar o perfil profissional, seus direitos, deveres e responsabilidades (ALBERTO, 

2012). 

 Segundo Ornelas (2011 apud FRANCISCO D'AURIA, 1962) resumem-se no perito a 

competência técnica da sua especialidade, a experiência da função e as qualidades morais, 

formando um conjunto de requisitos que lhe dão a reputação necessária para ser preferido 

pelas partes interessadas e pelas autoridades judiciárias. 

 

4.2. O Trabalho do Perito 

 

 O perito contábil para realizar o seu trabalho precisa ser nomeado pelo Juiz, conforme 

está disposto na NBC PP 01 que diz: “Perito-contador nomeado é o designado pelo juiz em 
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perícia contábil judicial; contratado é o que atua em perícia contábil extrajudicial; e escolhido 

é o que exerce sua função em perícia contábil arbitral”. 

 Para Ornelas (2011, p. 37) há duas formas de atuação do perito contábil, conforme 

descrito a seguir: 

 

A primeira oportunidade surge quando o profissional contábil, de nível 

superior ou equiparado, é nomeado pelo magistrado ou pelo Tribunal 

Arbitral para assumir o encargo de perito contador, judicial ou arbitral. Outra 

forma de atuação ocorre quando o profissional contábil é indicado pela parte 

para funcionar como assistente técnico. 

 

 

 Sendo assim, fica evidente que o perito é nomeado, enquanto o assistente técnico é 

indicado (ORNELAS, 2011). 

 Após a nomeação o perito comparecerá ao Cartório e solicitará os autos do processo. 

De posse do processo o perito fará a leitura do mesmo, analisando e verificando as questões 

que envolvem a lide, para posteriormente começar a organizar e planejar o seu trabalho. A 

partir daí o perito busca as informações que serão fundamentais para solucionar as questões 

relacionadas a lide, através da diligências solicitando as partes os documentos necessários 

para prosseguir com o seu trabalho. Ao final, o perito retornará ao Cartório munido do laudo 

pericial para anexá-lo aos autos do processo. 

 Alguns procedimentos deverão ser seguidos pelo perito, tais como:  

 Procedimentos preliminares: o perito deve verificar, em face do tipo de perícia, se 

está impedido por lei de realizá-la ou se há elementos que possam configurar 

suspeição de natureza íntima (ORNELAS, 2011); Em seguida deverá verificar se a 

matéria técnica a ser analisada é de sua especialidade e, ainda, se terá tempo hábil 

para realizar o trabalho para o qual foi nomeado” (ORNELAS, 2011). Observado 

esses procedimentos o perito poderá atender a solicitação do magistrado e realizar 

o trabalho pericial. 

 Organizar e planejar: é necessário para a organização e o planejamento do trabalho 

pericial que o perito conheça dois aspectos fundamentais do processo: o que está 

sendo demandado e a época dos fatos (ORNELAS, 2011). Só assim, o perito será 

capaz de identificar quais os documentos que serão necessários, como livros e etc., 

para solicitar, já que o exame realizado pelo perito será sempre pontual e 

específico. As matérias técnicas submetidas à apreciação do perito são as mais 

variadas. Isso traz como consequência, uma impossibilidade de ter um plano 
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padrão de ação traçado. Para cada caso será necessário planejar ações e 

procedimentos diferenciados, ou seja, específicos (ORNELAS, 2011). 

 Segundo Moura (2010, p. 27) os objetivos do planejamento da perícia contábil são: 

 

- conhecer o objeto da perícia, a fim de permitir a adoção de procedimentos 

que conduzam à revelação da verdade; 

- oferecer condições para que o trabalho seja cumprido no prazo 

estabelecido; 

- prever potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no 

andamento da perícia; 

- antever fatos que possam vir a ser importantes para a solução do problema; 

- identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia; 

- definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames a serem 

realizados; 

- estabelecer como se dará a divisão de tarefas entre os membros da equipe 

de trabalho, sempre que o perito-contador ou o perito-contador assistente 

necessitar de auxiliares; e  

- facilitar a execução e a revisão dos trabalhos. 

 

 

 Cabe ressaltar que antes da elaboração do planejamento se faz necessário que o perito 

leia atentamente os quesitos formulados pelo juiz ou pelas partes. De acordo com Ornelas 

(2011) entende-se por questionário básico os quesitos formulados, antes do desenvolvimento 

da produção da prova pericial contábil e entrega da peça técnica, ou seja, o laudo pericial. 

 Hoog (2011, p. 62) afirma que: 

 

A nobre e imprescindível função do perito é a de examinar os documentos 

probantes e sobre eles emitir o seu laudo, respondendo aos quesitos do juiz e 

das partes, que versem sobre matéria contábil, especificamente sobre ciência 

e tecnologia contabilística. Deve pautar as suas conclusões, além  dos 

documentos analisados, na teoria pura da contabilidade, utilizando para tal o 

método do raciocínio contábil e a doutrina. 

 

 

 Moura (2010, p. 29) diz:  

 

Como prevê a norma originada do Conselho Federal de Contabilidade, em 

caso de ser identificada a necessidade de realização de diligências, na etapa 

de elaboração do planejamento, devem ser considerados, a legislação 

aplicável, documentos, registros, livros contábeis, fiscais e societários, 

laudos e pareceres já realizados e outras informações que forem identificadas 

para poder determinar a natureza do trabalho a ser executado. 

 

 

 O art. 429 do CPC descreve que: 
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Para o desempenho de sua função, podem o perito e os assistentes técnicos 

utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo 

informações, solicitando documentos que estejam em poder de parte ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com plantas, desenhos, 

fotografias e outras quaisquer peças. 

 

 

 Logo, fica evidente que se o perito precisar de informações que não constam no 

processo o mesmo poderá solicitá-las, e esta se fará através da realização do termo de 

diligência solicitando as partes envolvidas. Conforme descrito pela NBC TP 01 o Termo de 

Diligência é um instrumento por meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados, 

bem como quaisquer informações necessárias a elaboração do laudo pericial contábil ou do 

parecer pericial contábil. 

 Para Ornelas (2011) o termo diligências pode ser entendido como todas as 

providências tomadas pelo perito a fim de permitir-lhe oferecer o laudo pericial contábil. 

Sendo assim é através do termo de diligência que o perito demonstra o seu esforço para obter 

as informações necessárias para compor o laudo ou parecer contábil. 

 Quando o perito não tiver tempo hábil para cumprir com o prazo determinado pelo juiz 

para a elaboração do trabalho pericial, o mesmo deverá solicitar por escrito um prazo 

suplementar antes de vencer o prazo estipulado. 

 “O perito e o assistente técnico devem evitar e dar a conhecer qualquer interferência 

que possam constrangê-los em seu trabalho” (MOURA, 2010, p. 47). Sendo assim, o perito 

não deve permitir nenhuma situação que comprometa sua independência na realização da 

atividade pericial. 

 “Cabe ao perito exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade e manter 

conduta em relação aos colegas e à classe” (MOURA, 2010, p. 46). 

 

4.3. Honorários 

 

 O Perito Contábil no exercício da sua função percebe honorário na realização de suas 

atividades, porém a NBC PP 01 descreve que: 

  

Na elaboração da proposta de honorários, o perito deverá considerar os 

seguintes fatores: a relevância, o vulto, o risco, a complexidade, a quantidade 

de horas, o pessoal técnico, o prazo estabelecido, a forma de recebimento e 

os laudos interprofissionais, entre outros fatores. 
 



 23 

 

 Logo, após a avaliação do processo, o perito deve considerar o que foi dito acima, 

assim como, deve considerar também “quando possível, o número de horas para a realização 

do trabalho, por etapa e por qualificação dos profissionais (auxiliares, assistentes, seniores, 

etc.)” (NBC PP 01, 2012). 

 Ornelas (2011) de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 33 do CPC, que o 

magistrado pode determinar que o perito nomeado ofereça orçamento ou estime o honorário a 

ser percebido, sendo este fixado antes do início do trabalho pericial. Este dispositivo foi 

introduzido pela Lei nº. 8.952, de 13/12/1994, garantindo a remuneração e a independência do 

perito nomeado. 

 Citando o art.33 do CPC o referido diz que: 

 

Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; 

a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, 

quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz. 

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo 

pagamento de honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente 

a sua remuneração. O numerário recolhido em depósito bancário à ordem do 

juízo e com correção monetária será entregue ao perito após a apresentação 

do laudo, facultada a sua liberação parcial, quando necessário. 

 

 

 Vale ressaltar conforme a NBC PP 01 descreve que “quando os honorários periciais 

forem fixados por decisão judicial, estes podem ser executados judicialmente pelo perito-

contador em conformidade com os dispositivos do Código de Processo Civil”. 

 Logo, não existe um valor fixo para a realização do trabalho pericial, a fixação irá 

variar de acordo com a complexidade de cada caso, onde deve se levar em conta tudo o que 

for relevante para se chegar a conclusão da atividade pericial pelo perito. O valor só é fixado 

quando por decisão judicial. 

 

5. PROVA PERICIAL 

 

 Em processos judiciais a perícia contábil já é utilizada há algum tempo por 

profissionais da área contábil como um meio de prova, a fim de constatar os fatos 

relacionados ao litígio. 

Zanna (2005, p. 46) define prova pericial como: 
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A prova é algo material ou imaterial, por meio do qual o indivíduo se 

convence a respeito de uma verdade ou de sua ausência. A prova válida é a 

maneira pela qual cada um de nós atinge a certeza do que seja verdadeiro ou 

não verdadeiro, o conhecimento da verdade depende do método de 

investigação aplicado em cada caso. Como consequência temos que métodos 

mais adequados e mais inteligentes de investigação conduzem o perito a 

conclusões mais precisas, mais criveis e mais verdadeiras. Quanto mais clara 

e evidente for à prova, mais fácil será para o indivíduo converse-se da 

certeza que ela transmite. 

 

 Para Ornelas (2003, p. 19) a: 

  

Prova Pericial Contábil é um dos meios que as pessoas naturais e jurídicas 

têm a sua disposição, garantindo constitucionalmente, de se defenderem ou 

exigirem direitos nas mais variadas situações econômicas e sociais. Trata-se 

do direito de cidadão defender-se, e uma das formas de exercitá-lo é por 

meio da prova técnica, ou seja, a pericial que, em nossa área científica, é a 

contábil.  

 

 Moura (2010, p. 12) assim a define: 

 

Prova é expressão também advinda do latim proba, de probare, e significa 

comprovar, evidenciar, demonstrar, formar juízo de, reconhecer, confirmar, 

autenticidade de alguma coisa, demonstração pela qual se verifica a exatidão 

de um cálculo. 

 

 

 E quando a prova depender de conhecimento tecnológico e científico contábil, o juiz, 

que é leigo na matéria contábil, será assistido para assuntos de ciência e tecnologia, e não, 

para assuntos ligados às leis, ou seja, à política contábil (HOOG, 2011). A prova pericial seria 

no Judiciário a prova técnica, o que significa que os fatos ocorridos no processo são de 

natureza científica, sendo assim, se faz necessário a opinião de um especialista no assunto 

abordado. 

 A função primordial da prova pericial é a de transformar os fatos relativos à lide, de 

natureza técnica ou científica, em certeza jurídica (ORNELAS, 2011).  

 Quando se tem que provar algo, não basta somente expor direitos, mas sim, 

transformar por meio de prova técnica os fatos em certeza perante a justiça. Logo, se os fatos 

expostos pelas partes no processo apresentarem questões de cunho científico, ocorrendo 

constatação, trazendo dúvidas ao Juiz ou até mesmo por determinação legal, haverá a 

necessidade de se produzir uma prova técnica, sendo nesse contexto a prova pericial contábil. 
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Não é permitido ao magistrado tomar decisão supondo qualquer coisa, a tomada de decisão 

será através da constatação dos fatos pela prova produzida pelo perito nos autos. 

 De acordo com Ornelas (2011) as provas produzidas pelo perito contábil são 

qualificadas pelo Código de Processo Civil como prova pericial, sendo divididas em quatro 

modalidades: (a) exame; (b) vistoria; (c) arbitramento; e (d) avaliação. 

 Para Hoog (2011, p. 61) as provas: 

 

São produzidas nos autos para que o perito em contabilidade faça o exame; 

logo, os documentos probantes são produzidos pelos litigantes para o 

convencimento do perito, em relação à peça vestibular e à constatação. Não 

é atribuição do perito carrear aos autos os documentos probantes, e sim, 

analisá-los. 
 

 

Através da prova pericial colhem-se percepções e fazem-se apreciações, não só para a 

direta demonstração ou constatação dos fatos que interessam à lide, das causas ou 

consequências desses fatos, como também para o esclarecimento do mesmo (MOURA, 2010). 

De acordo com Hoog (2011, p. 63) “todos têm obrigação de colaborar com o 

descobrimento da verdade seja o autor ou o réu, inclusive terceiros”. É claro que ninguém irá 

constituir prova contra si mesmo e nem revelar informações protegidas por sigilo. Cabe 

ressaltar que as partes deverão anexar ao processo todos os documentos necessários para o seu 

esclarecimento, se houver impossibilidade os mesmo deverão utilizar-se de medidas judiciais, 

tais como: pedido de exibição de documentos, emissão de ofícios, quebra de sigilo, entre 

outras medidas cabíveis. 

 Verifica-se que é através da prova pericial que o perito chega à veracidade dos fatos, 

com a utilização de técnicas contábeis, baseado sempre nos princípios da contabilidade, nas 

Normas Técnicas de Perícia Contábil e Funcionais de Perito e na legislação vigente, que 

sempre serão utilizadas na realização do trabalho pericial. 

6. RELATÓRIOS ELABORADOS PELO PERITO 

 

 Pode-se dizer que são dois os relatórios periciais contábeis elaborados pelo perito-

contador, sendo eles o laudo pericial e o parecer pericial.  

 Nesse sentido, Hoog (2011, p. 99) afirma que: 
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Devem conter toda a forma de descrição escrita, clara, para evitar 

interpretações ambíguas, polissêmicas ou equivocadas. Estes relatos devem, 

ainda, ser precisos, visto que são ato de inteligência e vontade, dirimindo-se 

as controvérsias trazidas a juízo, ordenadas e minuciosas, daquilo que se 

analisou e está sendo certificado com limites determinados. 

 

 Um relato pericial é uma narração ou descrição normalmente escrita, podendo ser 

verbal nos casos de audiência e inquisição pericial (HOOG, 2011). 

 Na construção do laudo pericial e do parecer pericial não é permitida a omissão de 

nenhum fato relevante no decorrer da busca por informações, assim como, também não é 

permitido ao profissional emitir qualquer opinião pessoal com relação às respostas referentes 

aos quesitos e a conclusão do trabalho pericial. 

 Sendo assim, pode-se dizer que um relatório pericial seria uma forma onde o perito 

contábil expõe as informações verificadas e analisadas aos autos do processo, trazendo a tona 

verdade dos fatos. 

6.1. Laudo Pericial Contábil 

  

 

 O laudo pericial é o documento que expõe o trabalho realizado pelo perito, 

demonstrando nele todo o procedimento realizado, todas as observações e estudo sobre o fato 

que envolve o processo, onde será relatada a conclusão que se obteve. 

 Hoog (2011, p. 102) diz que “os laudos periciais contábeis são relatos executados por 

perito qualificado e habilitado na forma definida no Código de Processo Civil”. 

 A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica – Profissional nº 01 (NBC TP 01), 

aprovada pela Resolução CPC 1.243/2009, conceitua o laudo pericial contábil e o parecer 

contábil no item 58, da seguinte forma: 

    

O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil são documentos 

escritos, nos quais os peritos devem registrar, de forma abrangente, o 

conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que 

envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de prova necessários para a 

conclusão do seu trabalho (NBC TP 01, RESOLUÇÃO CPC n 1.243/2009, 

item 58). 

 

 Alberto (2012, p. 126) descreve o laudo pericial assim: 

 
É sempre uma peça escrita – é o documento produzido, o relatório, enfim, 

pericial – e deve expor claramente as circunstâncias de sua elaboração, 
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expondo ao usuário as observações e estudos efetuados a respeito da matéria 

e, principalmente, os fundamentos e as conclusões a que chegou. 

 

 Moura (2010, p. 36) afirma que: 

 

O laudo pericial contábil é uma peça escrita na qual o perito expressa, de 

forma circunstanciada, clara e objetiva, as sínteses do objeto da perícia, os 

estudos e as observações que realizou as diligências realizadas, os critérios 

adotados e os resultados fundamentados e as suas conclusões. 
 

 

São de responsabilidade exclusiva do perito a preparação e a redação do laudo pericial, 

porém, segundo Hoog (2011, p. 103) “a estrutura do laudo pericial deve conter, no mínimo, os 

seguintes itens”: 

 

 

a) Identificação do processo e das partes; 

b) Síntese do objeto da perícia; 

c) Metodologia científica adotada para os trabalhos periciais; 

d) A data, a hora e a identificação das pessoas que participaram da 

instalação da perícia; 

e) A identificação das diligências realizadas; 

f) Os quesitos e suas respostas; 

g) A conclusão, com ou sem qualificação de valor. 

h) As referências bibliográficas; 

i) E outras informações, como anexos, que sejam importantes pra 

melhor esclarecer ou apresentar o laudo pericial; 

j) Encerramento, com a respectiva data e assinatura do perito. 

 

 

Como trabalho técnico juntado aos autos do processo, o laudo pericial contábil é a 

própria prova pericial sobre a qual as partes irão oferecer seus comentários, ou seja, aceitando 

ou criticando o que foi dito pelo perito-contador (ORNELAS, 2011). 

“O laudo pericial contábil deve sempre ser encaminhado por petição protocolada, 

quando judicial ou arbitral. Quando extrajudicial, por qualquer meio que comprove a sua 

entrega” (MOURA, 2010, p. 42). 

 Logo, é através do laudo pericial que o perito contábil manifesta de forma adequada 

todas as observações investigadas e os estudos realizados de forma intelectual, os quais 

fundamentam as conclusões que obteve no trabalho pericial realizado no processo. Sendo 

assim, o laudo pode ser visto sobre dois aspectos importantes, ou seja, o laudo é a 

materialização do trabalho realizado pelo perito e o laudo é a própria prova pericial. 

 



 28 

6.2. Parecer Pericial Contábil 

  

 Através da Lei nº. 8.455/92 surge um tipo de laudo de responsabilidade do perito 

assistente técnico que vem a ser o parecer pericial contábil, sendo este também, assim como o 

laudo, um documento escrito após a investigação do perito. 

 Para Moura (2010, p. 42): 

  

Entende-se por parecer pericial contábil ou parecer técnico, a peça técnica 

elaborada de forma sequencial e lógica, na qual o assistente técnico expressa, 

de maneira circunstanciada, clara, objetiva e precisa, os estudos, as 

pesquisas, as observações, as diligências que realizou ou as buscas de 

elementos de provas necessárias para a conclusão dos seus trabalhos. 
 

 

 Hoog (2011, p. 105) afirma que: 

 

O parecer pericial contábil também é uma peça escrita, na qual o perito-

contador assistente deve visualizar, de forma abrangente, o conteúdo da 

perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam a 

demanda. 

 

 Moura (2010, p. 43) ressalta que: 

 

Quando o parecer pericial contábil for contrário às posições do laudo pericial 

contábil, o assistente técnico deve fundamentar suas manifestações. Se 

houver concordância com o laudo pericial contábil, ela pode ser expressa no 

parecer contábil pericial. Havendo divergências do laudo pericial contábil, o 

assistente técnico poderá transcrever o quesito objeto de discordância, a 

resposta do laudo, seu comentário e, finalmente, sua resposta devidamente 

fundamentada. 

   

 

 Logo, se o perito assistente técnico apresentar uma opinião contrária ou diferente 

daquilo que o perito oficial relatou no seu laudo pericial contábil, o mesmo deverá expor o seu 

comentário desde que fundamente o que verificou de relevante para compor o parecer 

auxiliando o magistrado na tomada de decisão.  

O parecer pericial contábil deverá obedecer à mesma estrutura do laudo pericial 

contábil seguindo os mesmos padrões e normas para a sua elaboração.  

 

7. LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICADAS A PERÍCIA CONTÁBIL 
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 A Contabilidade, assim, como tantas outras áreas necessita de normas e leis para 

nortear o trabalho realizado pelo contador, o que não seria diferente com relação a sua função 

desempenhada na perícia contábil.  

 É fundamental que o perito tenha a seu dispor todos os meios necessários para exercer 

a sua função e chegar à conclusão do seu trabalho com a elaboração do laudo pericial. Para 

isso, se faz necessário que o profissional oriente-se através das normas contábeis aplicadas à 

perícia e a legislação que tem o papel de normatizar as técnicas empregadas na atividade 

pericial e na atuação do perito, padronizando todos os atos executados ao processo. 

 Segundo Magalhães e Lunkes (2008, p.12) a função pericial se reveste de aspectos e 

requisitos legais, técnicos, psicológicos, sociais e profissionais. Destacando-se o aspecto 

social os autores afirmam que “esta função é uma auxiliar valiosa na aplicação da justiça, é 

fator de ordem nas instituições, e é assim que se solidifica seu efeito na sociedade”. 

 De acordo com Ornelas (2011) a perícia judicial surge, no âmbito do direito pátrio, de 

maneira ordenada e com regras básicas válidas para todo o território nacional, a partir do 

advento do Decreto-lei nº 1.608, de 18 de setembro de 1939. Esse decreto firmou algumas 

obrigações que o perito contador deverá seguir de acordo com os padrões das leis brasileiras, 

dentre eles alguns artigos que descrevem os direitos e deveres do perito serão citados abaixo:  

 

Art. 254. Na perícia, para prova de fato que dependa de conhecimento 

especial, as partes poderão formular quesitos, nos cinco (5) dias seguintes à 

nomeação do perito, admitindo-se quesitos suplementares até a realização da 

diligência. 

Art.255. O juiz negará a perícia:  

I – quando o fato depender do testemunho comum e não do juízo especial de 

técnicos. 

II – quando desnecessária à vista das provas. 

III – quando a verificação for impraticável, em razão da natureza transitória 

do fato. 

Art.256. Para a realização dos exames os peritos procederão livremente, 

podendo ouvir testemunhas e recorrer a outras fontes de informação. 

Parágrafo único. Os peritos responderão aos quesitos em laudo 

fundamentado, no qual mencionarão tudo o que ocorrer na diligência. 

Art.257. O perito apresentará o laudo em cartório até cinco (5) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento, ou, havendo motivo relevante, até à 

audiência. 

§ 1º Se o laudo não for apresentado pelos dois peritos até a audiência ou 

dentro do prazo prorrogado, o juiz fará proceder ao exame por um só perito 

de sua nomeação. Se a falta for de um só dos louvados, considerar-se-á 

cumprida a diligência pelo laudo do outro. 

§ 2º Serão adiados os debates e o julgamento quando o laudo não for 

apresentado até cinco (5) dias antes da audiência. 

Art.258. O juiz não ficará adstrito ao laudo e poderá determinar nova perícia. 
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 Logo, é fundamental que todo o profissional contador ao exercer a função de perito, 

esteja embasado nas leis e decretos relacionados ao assunto para em nenhum momento 

infringi-las.  

A lei surgiu para regulamentar e beneficiar o exercício desta função, e a partir dai, 

surgiu novos Decretos-lei como o nº. 8.560, de 1946, o Código de 1973 com a Lei nº. 5.869 

de 11 de janeiro de 1973, a Lei nº. 8.455 de 24 de agosto de 1992, a Lei nº. 8.952 de 13 de 

dezembro de 1994, a Lei nº. 10.358 de 27 de dezembro de 2001, a Lei nº. 10.406 de 2002 e 

por fim a Lei nº. 11.232 de 22 de dezembro de 2005. Houve mudanças significativas que 

afetaram os direitos e deveres do profissional atuante na área de perícia contábil. 

 É importante para o profissional respeitar o Código de Ética, conforme o art. 5º do 

Código de Ética Profissional do Contador diz que: O contador, quando perito, assistente 

técnico, auditor ou árbitro, deverá: 

 

I – Recusar sua indicação quando reconheça não se achar capacitado em face 

da especialização requerida; 

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 o 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 do 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; 

VII - Assinalar equívocos ou divergências que encontrar no que concerne à 

aplicação dos Princípios de Contabilidade e Normas Brasileiras de 

Contabilidade editadas pelo CFC; 

VIII – Considerar-se impedido para emitir parecer ou elaborar laudos sobre 

peças contábeis, observando as restrições contidas nas Normas Brasileiras de 

Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade; 
 

 

“O perito precisa ser um profissional, legal, cultural e intelectual, e exercer virtudes 

morais e éticas com total compromisso com a verdade”. (SÁ, 2000, p. 21) 

 Para nortear a atuação do profissional contábil que atua no mercado como perito 

contábil o Conselho Federal de Contabilidade aprovou as normas NBC TP 01 – Perícia 
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Contábil e a NBC PP 01 – Perito Contábil com a intenção de manter o profissional atualizado 

para a realização do seu trabalho. 

 A NBC TP 01 – Perícia Contábil tem o objetivo de estabelecer regras e procedimentos 

técnico-científicos a serem observados pelo perito, quando da sua elaboração de perícia 

contábil, no âmbito judicial, extrajudicial, inclusive arbitral, mediante o esclarecimento dos 

aspectos e dos fatos do litígio por meio do exame, vistoria, indagação, investigação, 

arbitramento, avaliação, ou certificação. A NBC PP 01 – Normas profissionais de Perito 

Contábil - visa estabelecer procedimentos inerentes à atuação do contador na condição de 

perito. (NBC TP 01 – Perícia Contábil, NBC PP 01 – Perito Contábil, 2012). 

 De acordo com a NBC PP 01 existem situações em que o profissional contador 

autuando como perito não pode exercer sua atividade pericial em nenhum dos processos 

(judicial, extrajudicial e arbitral) quando há impedimento legal, impedimento técnico-

científico e na suspeição.   

 Vale ressaltar que a legislação civil determina responsabilidades e penalidades para o 

profissional que exerce a função de perito contador, consistindo em multa, indenização e 

inabilitação e a legislação penal estabelece penas de multa, detenção e reclusão para os 

profissionais que exercem a atividade pericial que vierem a descumprir as normas legais, 

conforme citado nos itens 35 e 36 da NBC PP 01. 

O perito contador além de seguir os princípios da contabilidade e a legislação 

pertinente à perícia contábil deverá seguir também as Normas Brasileiras de Contabilidade, 

técnicas ou profissionais, para o exercício da sua profissão sem infringir nenhuma delas. 

7.1. O Código de Processo Civil e a Perícia Contábil 

 

Para o desenvolvimento do trabalho pericial contábil também se faz necessário um 

embasamento teórico do Código de Processo Civil. 

Conforme Moura (2010) o novo Código Civil, de janeiro de 2002, que passou a 

vigorar a partir do dia 10 de janeiro de 2003, dispõe no art. 212 que o fato jurídico pode ser 

provado mediante “perícia”. Deve-se deixar claro que o Código de Processo Civil provem do 

Código Civil. 

A perícia judicial contábil possui suas regulamentações no Código de Processo Civil, 

além de normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e apesar disto, esta nobre 

prestação de serviços possui um caráter superior aos aspectos científicos de alta precisão e 
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complexidade (HOOG, 2011). Desse modo cabe citar os artigos que discorre sobre perícia e o 

perito contábil que são relevantes para a atuação do profissional. 

 

Art.145. Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou 

científico, o juiz será assistido por perito, segundo o disposto no art. 421. 

§ 1º Os peritos serão escolhidos entre os profissionais de nível universitário, 

devidamente inscrito no órgão da classe competente, respeitado o disposto 

no Capítulo VI, seção VII, deste Código. § 2º Os peritos comprovarão sua 

especialidade na matéria sobre o que deverão opinar, mediante certidão do 

órgão profissional em que estiverem inscritos. § 3º Nas localidades onde não 

houver profissionais qualificados que preencham os requisitos dos 

parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz. 

Art.146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assina a 

lei, empregando toda a sua diligência; pode, todavia, escusar-se do encargo 

alegando motivo legítimo. 

Parágrafo único. A escusa será apresentada dentro de 5 (cinco) dias, 

contados da intimação ou do impedimento superveniente, sob pena de se 

reputar renunciado o direito de alegá-la. 

Art.147. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, 

responderá pelos prejuízos que causar a parte, ficará inabilitado, por 2 (dois) 

anos, a funcionar em outras perícias e incorrerá na sanção penal que a lei 

estabelecer. 
 

 

 Conforme descrito no art. 145 citado acima quando houver necessidade de 

conhecimento técnico o juiz poderá ser assistido pelo perito para esclarecer fatos relevantes 

para esclarecimento e julgamento da causa. Os peritos deverão ser profissionais habilitados e 

qualificados para realizar a atividade pericial. 

Segundo o art. 147 do CPC, o perito que, por dolo ou culpa, prestar informações 

inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar à parte, ficará inabilitado, por 02 (dois) 

anos, a funcionar em outras perícias e incorrerá na sanção que a lei penal estabelecer. Logo o 

perito contador ao executar os seus serviços deve estar ciente de seus deveres, devendo ser 

imparcial, ou seja, não deve tender a nenhum dos lados, limitando sempre a responder o que 

lhe é perguntado, prestando informações corretas. 

O art. 208 do CPC dispõe que: “São admissíveis em juízo todas às espécies de prova 

reconhecidas nas leis civis e comerciais”. 

Cabe ressaltar outros artigos do CPC que são de interesse da perícia contábil, já que os 

mesmos evidenciam o patrimônio, que versam sobre os livros comerciais e a escrituração 

contábil, conforme descritos a seguir: 
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Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao 

comerciante, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, 

que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. 

Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei, 

provam também a favor do seu autor no litígio entre comerciantes. 

Art. 380. A escrituração contábil é indivisível; se os fatos que resultam dos 

lançamentos, uns são favoráveis ao interesse do seu autor e outros são 

contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade. 
 

 

 Isso significa que os livros comerciais e as escriturações contábeis serão utilizados 

para comprovar a veracidade dos fatos elucidados na lide. 

 Ainda citando os artigos do CPC: 

 

Art.420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. 

Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando: 

I – a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico; 

II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas; 

III – a verificação for impraticável. 

Art.421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega 

do laudo. 

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 5 (cinco) dias, contados da intimação do 

despacho da nomeação do perito: 

I – indicar o assistente técnico; 

II – apresentar quesitos; 

§ 2º Havendo pluralidade de autores os réus, far-se-á a escolha pelo voto da 

maioria do grupo; ocorrendo empate, decidirá a sorte. 

§ 3º Quando a natureza do fato permitir, a perícia poderá consistir apenas na 

inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de 

instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente 

examinado ou avaliado. 

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, ou ser recusado por impedimento ou 

suspeição; 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 e 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. 

Art.425. Poderão as partes apresentar, durante a diligência, quesitos 

suplementares. Da juntada dos quesitos aos autos dará o escrivão ciência à 

parte contrária. 

Art.426. Compete ao juiz: 

I – indeferir quesitos impertinentes; 

II – formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa. 
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Art.431-A. As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou 

indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Art.431-B. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área 

de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a 

parte indicar mais de um assistente técnico. 

Art.432. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo 

dentro do prazo, o juiz conceder-lhe-á, por uma vez, prorrogação, segundo o 

seu prudente árbitro. 

Art.433. O perito apresentará o laudo em cartório, no prazo fixado pelo juiz, 

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

Parágrafo único. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 10 (dez) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo. 

Art.435. A parte, que desejar esclarecimento do perito e do assistente 

técnico, requererá ao juiz que mande intimá-lo a comparecer a 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. 

Art.436. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 

Art.437. O juiz poderá determinar de ofício ou a requerimento da parte, a 

realização de nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente 

esclarecida. 
 

 Fica claro que depois de tudo o que foi exposto, o perito tem que estar atento nas 

previsões estabelecidas no Código de Processo Civil, para manter o seu trabalho dentro do 

que a lei preconiza. 

 

8. ESTUDO DE CASO 

 

 Após a exposição dos conceitos, das normas e da legislação referente à perícia contábil 

e ao código de processo civil, será exposto, o processo de ação civil que visa em seu conteúdo 

pelo autor uma indenização por danos morais e materiais, que já foi julgado e foi extraído de 

uma das Comarcas do Estado do Rio de Janeiro. Mas para que não haja transtornos judiciais 

futuros não será citada, assim como as partes envolvidas. Em seguida será mencionado os 

procedimentos técnicos utilizados pelo perito em sua atuação até a conclusão do seu trabalho 

dada pelo laudo pericial contábil. 

 

8.1. O Processo 

 

 A seguir será descrito o processo de ação civil que se fez necessário à atuação do 

perito contábil para auxiliar a tomada de decisão pelo juiz.  
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 Diz respeito a um processo de indenização por danos morais e materiais movido pela 

Empresa B “autora”, onde almeja que a Empresa A a “ré”, seja condenada e obrigada a 

comprovar o envio dos títulos que foram pagos pela autora, bem como indenizá-la por danos 

morais e materiais ocasionadas pela mesma. 

 A autora Empresa B alega que é cliente da Empresa A e, que possui um comércio 

varejista de um determinado produto e que por problemas financeiros deixou de honrar alguns 

pagamentos ficando com débitos em aberto com a ré. A partir daí a Empresa A, 

indevidamente, deixou de fornecer as mercadorias que a mesma havia comprado até mesmo 

aquelas que foram pagas à vista, lhe enviando também cobrança pelo correio. 

 A autora relata ainda que efetuou o pagamento que estava em aberto diretamente com 

o advogado da empresa que realizou a cobrança, e que solicitou que a ré lhe enviasse os 

títulos que foram pagos, mas a mesma não enviou. 

 Por fim a autora informa que mesmo efetuando o pagamento da dívida que contraiu 

com a ré, a mesma não mais lhe vendeu mercadorias a prazo, o que coloca em risco a sua 

atividade comercial já que a ré é a única empresa fornecedora das mercadorias, ou seja, 

mantém o monopólio do mercado da mercadoria que a autora comercializa o que contribui 

para a sua dificuldade financeira, culminando com o encerramento das suas atividades, devido 

à perda de lucro já que a ré se recusou a realizar novos negócios com a autora. 

 Diante deste relato, o juiz pediu para a Empresa A apresentar aos autos a quitação dos 

débitos conforme o relato da Empresa B, porém a mesma demonstrou que somente alguns 

títulos foram pagos. Logo, o juiz constata que a Empresa B realmente não quitou todos os 

débitos e diz que a Empresa A diante deste fato não é obrigada a continuar fazendo negócios 

com a autora. O juiz então nomeia um perito para averiguar o encerramento das atividades da 

empresa por perda de lucro devido ao não fornecimento de mercadorias pela ré. 

 Fica evidente que se trata de um processo que envolve lucros cessantes. Logo através 

da necessidade de conhecimento técnico-científico o juiz nomeará o perito para avaliar o 

processo, de acordo com o art. 145.  

 Segundo Sá (2000, p. 179) “as questões judiciais que envolvem a indenização por 

lucros que uma pessoa deixa de ter, em razão de impedimentos que outra lhe impôs, envolvem 

perícias de alta qualidade técnica”. 

 Ainda de acordo com Sá (2000, p. 179): 

 

O que se precisa provar, em trabalho pericial, é, basicamente, “o que se 

deixou de ganhar em determinado tempo ou razão de um ou mais atos 

praticados por terceiros e que infringiram tais danos”. 
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  O trabalho pericial que será aqui demonstrando visa analisar se realmente houve lucros 

cessantes e se os procedimentos periciais realizados estão de acordo com a legislação e a 

normas contábeis. 

 

8.2. Os Procedimentos Técnicos realizados pelo Perito Contábil 

 

 Após relato do processo, serão demonstrados os procedimentos realizados pelo perito 

nomeado.  

 Logo de início o juiz solicita que o perito apresente sua proposta de honorário para a 

execução da atividade pericial.    

 Após o recebimento da intimação o perito-contador retira o processo da secretaria da 

Comarca e avalia os seus detalhes com a leitura e estudo dos autos. Após a análise constata 

que não há impedimento ou suspeição, estando o mesmo habilitado para executar a perícia, 

informa que aceita realizar o trabalho e apresenta sua proposta de honorário, de acordo com a 

NBC PP 01, que diz “o perito-contador deve apresentar sua proposta de honorários, 

devidamente fundamentada, ao juízo ou contratante, podendo conter o orçamento ou este 

constituir-se em um documento anexo”. (ANEXO B e C) 

 O juiz então homologa o honorário apresentado e estipula um prazo de 30 dias para a 

conclusão do trabalho pericial, de acordo com o art. 421 que diz: “o juiz nomeará o perito, 

fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo”. 

 De posse dos quesitos apresentados por somente uma das partes, no caso a ré, o perito 

constata que falta documentos a serem juntados aos autos para responder aos questionamentos 

feitos pelo assistente técnico, logo, o mesmo emiti um termo de diligência (ANEXO D), 

solicitando os documentos faltantes e assim dar continuidade ao seu trabalho.  Conforme diz a 

NBC TP 01 que “mediante o termo de diligência, o perito deve solicitar por escrito todos os 

documentos e informações relacionadas ao objeto da perícia”. 

 A Empresa B não atendeu a solicitação feita pelo perito no prazo determinado, logo 

em seguida, comunica ao juiz (ANEXO E), de acordo com a NBC TP 01 que descreve: 

 

A eventual recusa no atendimento a diligências solicitadas ou qualquer 

dificuldade na execução do trabalho pericial deve ser comunicada, com a 

devida comprovação ou justificativa, ao juízo, em se tratando de perícia 

judicial; ou à parte contratante, no caso de perícia extrajudicial. 
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 Visto que o perito terá que aguardar a solicitação feita através do termo de diligência 

para dar continuidade ao seu trabalho, o mesmo através de uma petição solicita prorrogação 

por igual período do prazo fixado inicialmente ao juiz (ANEXO F). Esse procedimento está 

amparado pelo art.432 do CPC que diz:  

 

Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do 

prazo, o juiz conceder-lhe-á, por uma vez, prorrogação, segundo o seu 

prudente árbitro. 
 

 

 Em seguida o perito responde aos quesitos elaborados pelo assistente técnico da 

Empresa A, agindo de acordo com o que descreve o art. 5º do Código de Ética Profissional 

em seu inciso III. 

 

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 o seu laudo no âmbito técnico e 

limitado aos quesitos propostos; 
 

 

 Assim o perito responde o que exatamente foi questionado pelo autor dos quesitos, 

sendo imparcial, fundamentando suas respostas incluindo as fontes que utilizou para a sua 

conclusão, não apresentou qualquer opinião de cunho pessoal que pudesse influenciar na 

tomada de decisão pelo juiz.  

 Os quesitos foram fundamentados com base naquilo que foi apresentado pelas partes, 

a Empresa B não apresentou tudo o que foi solicitada conforme diligência realizada, 

dificultando assim, as respostas do perito a alguns quesitos. 

 Concluído os quesitos, o perito prepara a redação que compõe o Laudo pericial 

contábil (ANEXO G), esclarecendo através dele todas as controvérsias levantadas no 

desenvolvimento do processo. Suprindo assim, através da constituição do Laudo Pericial tudo 

o que se refere aos conhecimentos técnico-científicos que o juiz desconhece.   

 O perito apresenta o laudo pericial de forma clara e objetiva, transcrevendo em sua 

redação o objetivo da perícia, a metodologia adotada e a conclusão a que chegou após análise 

dos fatos. De acordo com a NBC TP 01: 

 

O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil são documentos 

escritos, nos quais os peritos devem registrar, de forma abrangente, o 

conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que 
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envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de prova necessários para a 

conclusão do seu trabalho. 
 

 

 O perito inclui os quesitos (apresentados somente por uma das partes) na composição 

do seu laudo pericial e posteriormente encerra-o de forma clara e precisa com a sua conclusão 

perante a lide.  

 Segundo Ornelas (2011) quando o laudo for construído por meio de perguntas e 

respostas, é necessário transcrever o quesito e sua resposta em folha específica, destacando a 

pergunta e por sua vez a resposta oferecida. 

 O perito segue as formalidades descritas na norma para compor a estrutura do laudo 

pericial, conforme a NBC TP 01 que diz:  

 

O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil são orientados e 

conduzidos pelo perito-contador e pelo perito-contador assistente, 

respectivamente, que adotarão padrão próprio, respeitada a estrutura prevista 

nesta Norma. Neles devem ser registrados de forma circunstanciada, clara e 

objetiva, sequencial e lógica, o objeto da perícia, os estudos e observações 

realizadas, as diligências executadas para a busca de elementos de prova 

necessários, a metodologia e critérios adotados, os resultados devidamente 

fundamentados e as suas conclusões.  
 

 

 Finalizado o seu trabalho o perito solicita, através de petição (ANEXO H), ao juiz que 

seja juntado aos autos o respectivo laudo pericial contábil para os devidos efeitos legais. 
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9. CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se no estudo de caso analisado, que o perito contábil nomeado pelo juiz 

desenvolveu uma série de procedimentos técnicos até o término do seu trabalho através da 

redação do Laudo Pericial Contábil, agindo de acordo com todas as normas e legislação 

aplicadas no contexto do processo judicial civil e da perícia contábil. Constata-se que a 

atividade desenvolvida pelo perito trouxe à tona a verdade dos fatos, sendo fundamental para 

o andamento do processo.   

 Verifica-se que o perito contábil deve atuar sempre com zelo, coerência e 

principalmente ética profissional ao avaliar os autos do processo, já que o magistrado não 

possui o conhecimento técnico-científico quando o assunto abordado na lide envolve o 

patrimônio, principal objeto da Contabilidade. 

 Analisando a proposta inicial, percebe-se ao longo do estudo realizado que a perícia 

contábil é uma área da Contabilidade que demanda muito conhecimento teórico e prático visto 

que cada processo judicial civil está voltado para questões que envolvem o patrimônio, porém 

cada um com a sua particularidade, seja ela uma ação que envolva lucros cessantes, como o 

estudo de caso que foi abordado, como questões que envolvem operadoras de cartões de 

crédito, planos de saúde e tantos outros.   

 O profissional que de fato for exercer a função de perito contábil deve manter-se 

sempre atualizado, pois, as normas e a legislação passam sempre por reformas, além de ter um 

conhecimento sólido a respeito da matéria que ira tratar, já que a área contábil é muito extensa 

e o profissional poderá atuar tanto com ações civis como também com ações trabalhistas. Faz-

se necessário também que o profissional tenha certa experiência nas questões abordadas nos 

processos em que for nomeado, ficando o mesmo responsável por não aceitar a atividade 

pericial, se por acaso não sentir-se preparado ou com conhecimento técnico-científico 

suficiente para trazer aos autos o esclarecimento necessário. 

 Percebe-se que a Perícia Contábil é uma área de suma importância para a manutenção 

da Justiça, sendo assim, o profissional contábil exercendo a função de perito possui uma 

responsabilidade enorme perante a sociedade, devendo agir dentro dos preceitos legais e das 

normas brasileiras de contabilidade sempre que for nomeado para analisar um litígio. 
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ANEXO A – Declaração de Autorização 
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ANEXO B – Petição de Aceitação 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE XXXXXXXX DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

PROC.: 2001.065.002559-0 

AUTOR:         EMPRESA B 

RÉU:             EMPRESA A 

AÇÃO: Responsabilidade Civil 

 

 

 

Sávio Lenzi Maia, da área de Contabilidade, CRC-

RJ nº. 084.627/0-6 vem respeitosamente, em atendimento ao chamado de Vossa Excelência, 

declarar-me compromissado para realizar a Perícia para a qual fui nomeado, bem como 

respeitar o prazo designado para a entrega do Laudo Pericial, além de estar de acordo com 

todos os termos da Resolução nº. 20/2006 do E. Conselho da Magistratura. 

 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

 

Local, ____ de _________ de______. 

 

 

Sávio Lenzi Maia 

Perito do Juízo 

CRC RJ-084.627/0-6 
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ANEXO C – Petição de Valor Atribuído 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE XXXXXXXXXX - RJ 

 

 

 

PROC.: 2001.065.002559-0 

AUTOR:         EMPRESA B 

RÉU:  EMPRESA A 

AÇÃO: Responsabilidade Civil 

 

 

 

 

Sávio Lenzi Maia, Contador, honrado com sua 

designação como perito desse Juízo, fls. 113 dos autos em epígrafe, vem dizer a V. Exa. que 

aceita o encargo, estimando seus honorários profissionais em R$ 900,00 (novecentos reais), 

sendo que a perícia será realizada tão logo seja depositado o valor dos honorários.  

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Local, ____ de _________ de______. 

 

 

Sávio Lenzi Maia 

Perito do Juízo 

CRC RJ-084.627/0-6 
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ANEXO D – Termo de Diligência Pericial 

 

Local, ___ de _________ de _____. 

Ao  

EMPRESA B 

Rua Y, nº. 2  XXXXX XXXXXX RJ 

CEP 27.000-000 

 

Ref. Termo Inicial de Diligência Pericial. 

 

PROC.: 2001.065.002559-0  

AUTOR: EMPRESA B 

RÉU:  EMPRESA A 

AÇÃO: Responsabilidade Civil 

 

 

Prezados Senhores: 

 

Considerando os questionamentos feitos na ação em epígrafe junto ao Poder Judiciário em 

XXXXXX – RJ, cumpre-me, na condição de Perito do Juízo, a fim de proceder às diligências 

e exames imprescindíveis à solução da prova pericial, bem como para oferecer resposta aos 

quesitos formulados, solicito da Empresa B, por serem necessários ao desenvolvimento do 

trabalho pericial, a exibição imediata dos livros e documentos abaixo: 

a) Livros diário e razão devidamente escriturados ao período de janeiro de 2001 a 

dezembro de 2005. 

 

b) Cópias das declarações do imposto de renda pessoa jurídica aos exercícios de 2001 a 

2005. 

 

c) Livros de entrada e saída de mercadorias escriturados de janeiro de 2001 a dezembro 

de 2005. 

 

d) Apresentar os documentos comprobatórios, se os pagamentos das faturas reclamados 

pela Ré, que ensejaram o pedido de falência da autora, foram realizados, e se 

afirmativo, em que data e valor. 
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e) Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), devidamente escriturados ao período 

de janeiro de 2001 a dezembro de 2005. 

 

f) Relação mensal da receita e da despesa acompanhada dos respectivos comprovantes 

ao período de janeiro de 2001 a dezembro de 2005. 

 

As informações e documentos acima devem ser remetidos para Sávio Lenzi Maia, Rua Nicarágua, 

nº. 47 Vila Americana, Volta Redonda – RJ – CEP 27.212-130. 

 

Prazo para atendimento ao que acima é solicitado: 10 (dez) dias.  

 

 

Sávio Lenzi Maia 

Perito Judicial. 

CRC RJ-084.627/0-6 
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ANEXO E – Petição de Devolução do Processo ao Juiz 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE XXXXXXXX - RJ 

 

 

PROC.: 2001.065.002559-0 

AUTOR:         EMPRESA B 

RÉU:  EMPRESA A 

AÇÃO: Responsabilidade Civil 

 

 

Sávio Lenzi Maia, Contador, honrado com sua 

designação como perito desse Juízo, fls. 113 dos autos em epígrafe, vem dizer a V. Exa. que 

solicitou ao Autor informações por serem necessários ao desenvolvimento do trabalho 

pericial, através do Termo Inicial de Diligência Pericial, cópia em anexo, datado no dia ___ 

de ________de ______. 

Informa a V. Exa, que não conseguiu os documentos 

solicitados, estando assim impedido de realizar o Laudo Pericial Contábil.  

Nesta oportunidade requer, seja determinada a 

apresentação dos documentos conforme solicitação acima, com o fim de contribuir para o 

deslinde da lide. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Local, ____ de _________ de______. 

. 

 

Sávio Lenzi Maia 

Perito do Juízo 

CRC RJ-084.627/0-6 
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ANEXO F – Petição de Prorrogação do Prazo 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE XXXXXXXX - RJ 

 

 

 

PROC.: 2001.065.002559-0 

AUTOR:         EMPRESA B 

RÉU:  EMPRESA A 

AÇÃO: Responsabilidade Civil 

 

 

 

Solicitamos a V. Exa, a prorrogação de prazo por igual 

período, ao que se refere ao Processo em epigrafe, tendo em vista a necessidade de 

levantamento de todos os dados necessários para a realização da perícia, conforme cópia da 

Diligência Pericial em anexo. 

 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

 

Local, ____ de _________ de______. 

 

 

Sávio Lenzi Maia 

Perito do Juízo. 

CRC RJ-084.627/0-6 
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ANEXO G – Laudo Pericial Contábil e Quesitos 
 

LAUDO PERÍCIAL - CONTÁBIL 

 

PROC.: 2001.065.002559-0 

AUTOR:         EMPRESA B 

RÉU:  EMPRESA A 

AÇÃO: Responsabilidade Civil 

 

 

Relatório: 

 

Na inicial da presente ação, o autor é dono de uma loja de comércio varejista de XXXXXX e 

XXXXXX na cidade de XXXXXXXX há 15 anos. Vem passando dificuldades financeiras, 

que a Ré é a única a comercializar os produtos vendidos pelo Autor, ocasionando um débito 

junto à empresa Ré, que acarretou dentro de muitos problemas o corte de fornecimento de 

material, inclusive a vista. 

Alega o Autor que, por força dos fatos antes narrados, a reparação dos danos morais e danos 

materiais. 

O Réu, fls. 26 e 27, requer propor o Pedido de Quebra contra o Autor. Requer ainda fls. 

49/60, não que seja reconhecido à indenização por danos morais e materiais, bem como às 

punições ai previstas, haja vista ausência de conduta por parte da Ré, que enseja o dever de 

reparar, além de incontroversa inadimplência do Autor, conforme ditames legais. 

O Autor, fls.87/90, reitera os pedidos formulados na inicial, manifestando-se pela total 

procedência da ação, bem como pelo julgamento antecipado da lide. 

O Réu, fls. 93/102, reitera não que seja reconhecido à indenização por danos morais e 

materiais, bem como às punições ai previstas, haja vista ausência de conduta por parte da Ré, 

que enseja o dever de reparar, além de incontroversa inadimplência do Autor, conforme 

ditames legais.  

Em despacho fls. 103, digam as partes se há possibilidade de acordo, sem prejuízo, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificadamente. 
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O Réu fls. 104/106, por ocasião de instrução, serão produzidas provas testemunhais, 

precisando-lhes nomes e demais dados referentes à qualificação. 

O Autor, fls. 110, vem dizer que deseja produzir provas documentais, testemunhais e periciais 

dos livros contábeis da empresa a fim de demonstrar a queda no faturamento, justamente no 

período em que o Réu suspendeu as vendas. 

Fixou em decisão de fls. 113, Rejeito a preliminar de prescrição tendo em vista que os 

documentos de fls. 29/30, não impugnados pela Ré, comprovam que a Autora encerrou sua 

atividade no ano de 2004, sendo esta lide proposta. Nomeio perito do Juízo, o contador Sr. 

Sávio Lenzi Maia, para apresentação de proposta de honorários. Em seguida, digam, as partes 

assistentes técnicos e ofereçam quesitos. 

O Autor, fls. 114/119, requer a juntada de Declarações de Faturamento anual da empresa. 

O perito aceitou o encargo e apresentou o valor de seus honorários, fls. 120. A Autora não 

indicou Assistente Técnico e não apresentou quesitos. O Réu indicou Assistente Técnico Sr. 

XXXXXXXXX e apresentou quesitos, fls.127/129. 

Em decisão, fls. 131, homologo os honorários de fls. 120. Intime o perito para realização da 

perícia, devendo o mesmo ser concluído no prazo de 30 dias. 

 

Metodologia de Trabalho: 

Desenvolveu-se o trabalho mediante a análise de livros e documentos, conforme Termo 

Inicial de Diligência Pericial, conforme cópia em anexo. 

Sobre os Quesitos das Partes: 

Apresentação de quesitos, atendida apenas pelo Réu. 

Quesitos do Réu, fls. 127/129: 

 

a) – Descreva o Sr. Perito se os livros contábeis e fiscais da Empresa B, se encontram-se 

revestidos de suas características usuais, de modo a identificar de pronto o lançamento de 

todas as suas atividade; 
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Resposta: Solicitado ao Autor, através de Diligência Pericial, os livros Diário e Razão, em 

resposta o Autor informou que não serão apresentados pelo fato de não existirem por não 

serem exigidos para as Microempresas segundo Contador da empresa. 

 

b) – Queira o Sr. Perito informar, com base em pesquisas e fundamentado na respectiva 

escrituração contábil, qual era a situação tributária e fiscal da autora Empresa B, por ocasião 

do término de suas atividades. Caso a mesma seja devedora de tributos e impostos queira o Sr. 

Perito elencar o conteúdo de tal dívida apontando o tipo e os valores envolvidos; 

Resposta: O quesito ficou prejudicado, de qualquer forma, foi solicitado ao Autor, através de 

Diligência Pericial, o Balanço realizado em 31 de dezembro de 2003, cópia em anexo. 

 

c) – Queira o Sr. Perito apresentar as declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica da 

sociedade autora, relativa aos últimos três exercícios em que a mesma operou normalmente; 

Resposta: Solicitado ao Autor, através de Diligência Pericial, as Declarações Anuais, relativo 

ao ano calendário de 2001, 2002 e 2003, cópia em anexo. 

 

d) – Com fundamento nas informações contábeis, financeiras e fiscais colhidas por ocasião 

dos trabalhos periciais, queira o Sr. Perito apresentar de forma detalhada, mensalmente, dos 

últimos três anos em que a autora operou, as seguintes operações: 

 Faturamento Bruto 

 Faturamento Líquido  

 Despesas 

 Resultados obtidos com as operações comerciais 

 Impostos recolhidos 

 

Resposta: Solicitado ao Autor, através de Diligência Pericial, os livros Diário e Razão, em 

resposta o Autor informou que não serão apresentados pelo fato de não existirem por não 

serem exigidos para as Microempresas segundo Contador da empresa. De qualquer forma, 
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podemos verificar de forma anual, através da Demonstração de Resultado do Exercício 

(DRE), relativo aos exercícios de 2001, 2002 e 2003, cópias em anexo. 

 

e) – Queira o Sr. Perito informar, apresentando os documentos comprobatórios, se os 

pagamentos das faturas reclamados pela Ré, que ensejaram o pedido de falência da autora, 

foram realizados, e se afirmativo, em que data e valor; 

Resposta: Solicitado ao Autor, através de Diligência Pericial, em resposta o Autor informou 

que o pedido de falência não se deu, tratou-se apenas de ameaça. 

 

f) – Queira o Sr. Perito informar se o contrato comercial assinado entre as partes disciplinava 

as providências que deveriam ser adotadas em casos de inadimplências; 

Resposta: Não é matéria da pericia, favor reportar a conclusão. 

 

g) – Compulsando os elementos presentes nos autos, bem como aqueles que foram 

solicitados, queira o Sr. Perito informar, à luz do quesito anterior, se a Ré obedeceu nas 

providências adotadas diante das inadimplências sofridas, exatamente ao que estava avençado 

no contrato comercial assinado entre as partes; 

Resposta: Vide resposta do item f. 

 

h) – Queira o Sr. Perito informar se foi apenas a Ré,  Empresa A,  que cobrou dívidas 

vencidas da AUTORA ou se outros fornecedores também o fizeram. 

Resposta: Não é matéria da pericia, favor reportar a conclusão. 

 

Conclusão: 

Foram apurados os lucros/Prejuízos dos exercícios de 2001, 2002 e 2003, através da 

Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), cópias em anexo, obtendo acumulados 
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prejuízos nos exercícios de 2001, 2002 e 2003, conforme planilha nº 01 em anexo, assim não 

existe lucro cessante. 

Os lucros cessantes (a base do cálculo do lucro cessante é: Receita (-) Despesas e Custos = 

Lucro Cessante), portanto, o lucro cessante depende de avaliação objetiva, prática, 

econômica, não apenas da entrada do dinheiro (receita), como também dos dispêndios 

relacionados a esta entrada (despesas e custos). 

Desta forma, no desempenho econômico da empresa, foram apurados, de fato, o valor do 

lucro cessante que é negativo (ou seja, a empresa vinha obtendo prejuízos nos exercícios 

2001, 2002 e 2003). Então “em função da rentabilidade negativa, e sem evidenciação que tal 

valor fosse revertido em lucro, conclui-se que não há lucro cessante para indenização”, ou 

seja, simplesmente, de inexistência de lucros cessantes. 

 

Local, ____ de _________ de______. 

 

 

Sávio Lenzi Maia 

                                                                                                                            Perito do Juízo 

  CRC RJ-084.627/0-6 
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ANEXO H – Petição para Entrega do Laudo 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE XXXXXXXXXX - RJ 

 

 

PROC.: 2001.065.002559-0 

AUTOR:         EMPRESA B 

RÉU:  EMPRESA A 

AÇÃO: Responsabilidade Civil 

 

 

 

 

Sávio Lenzi Maia, Contador, honrado com sua 

designação como perito desse Juízo, fls.113, tendo concluído o seu trabalho, vem apresentar o 

respectivo laudo pericial, requerendo que seja autorizada sua juntada aos autos para os 

devidos efeitos legais.  

 

                                    Termos em que pede deferimento. 

 

 

                                        Local, ____ de _________ de______. 

 

 

 

Sávio Lenzi Maia 

Perito do Juízo 

CRC RJ-084.627/0-6 

 

 


