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Desafios para o perito contábil 
trabalhista

 Variedade crescente dos tipos de perícia realizadas na 
Justiça do Trabalho: 

 elaboração de cálculos de liquidação

 perícia atuarial

 perícias relativas a apuração de participação nos lucros

 Análise de documentos contábeis



Ferramentas informatizadas –
necessidade de constante atualização:

Processo Judicial Eletrônico – Pje

PJeCalc – programa de elaboração dos 
cálculos de liquidação –
obrigatoriedade de seu uso a partir de 
julho de 2020



Limites do perito na elaboração 
dos cálculos trabalhistas?

 O objetivo da perícia é “liquidar” (delimitar os valores 
da dívida e tributos incidentes) a sentença

 Ausência de elementos suficientes para elaboração dos 
cálculos

 Apuração de fatos ou juntada de novos documentos

 Apuração apenas com os elementos existentes nos 
autos



 Modalidades de liquidação

fato novo

quando é necessário 

conhecimentos 

técnicos para a 

apuração

Artigos 

Arbitramento 

Cálculos
Meras operações 

aritméticas



Liquidação por cálculos 

 Utilizada quando a apuração do valor do débito 
depender apenas de simples operações aritméticas. 
Ocorre sempre que, por exclusão, seja 
desnecessário provar fato novo (artigos) ou efetuar 
arbitramento.



Art. 879/CLT. Sendo ilíquida a sentença 
exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua 
liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por 
arbitramento ou por artigos.

§ 1º Na liquidação, não se poderá modificar, ou 
inovar, a sentença liquidanda, nem discutir 
matéria pertinente à causa principal.

§ 1º-A. A liquidação abrangerá, também, o 
cálculo das contribuições previdenciárias 
devidas.



§ 1º-B. As partes deverão ser previamente 
intimadas para a apresentação do cálculo 
de liquidação, inclusive da contribuição 
previdenciária incidente.

§ 2º Elaborada a conta e tornada líquida, 
o juízo deverá abrir às partes prazo 
comum de oito dias para impugnação 
fundamentada com a indicação dos itens 
e valores objeto da discordância, sob pena 
de preclusão.



§ 3º Elaborada a conta pela parte ou pelos 
órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz 
procederá à intimação por via postal do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por 
intermédio do órgão competente, para 
manifestação, no prazo de dez dias, sob pena de 
preclusão.

§ 4º A atualização do crédito devido à 
Previdência Social observará os critérios 
estabelecidos na legislação previdenciária.



§ 5º  O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante 
ato fundamentado, dispensar a manifestação da União 
quando o valor total das verbas que integram o salário-
de-contribuição, na forma do art. 28 da Lei no 8.212, de 
24 de julho de 1991, ocasionar perda de escala decorrente 
da atuação do órgão jurídico.

§ 6º  Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o 
juiz poderá nomear perito para a elaboração e fixará, 
depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos 
honorários com observância, entre outros, dos critérios 
de razoabilidade e proporcionalidade. 



Quem pode fazer a perícia?
A CLT não estipula quem deve fazer os cálculos de 

liquidação e nem sequer denomina esse 
procedimento de “perícia”.

A rigor não se trata de um procedimento contábil, 
embora seja um trabalho técnico-jurídico.



CPC de 2015

Art. 156/ CPC 2015.  O juiz será assistido por 
perito quando a prova do fato depender de 
conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os 
profissionais legalmente habilitados e os 
órgãos técnicos ou científicos devidamente 
inscritos em cadastro mantido pelo tribunal 
ao qual o juiz está vinculado.



§ 2º Para formação do cadastro, os 
tribunais devem realizar consulta pública, 
por meio de divulgação na rede mundial 
de computadores ou em jornais de grande 
circulação, além de consulta direta a 
universidades, a conselhos de classe, ao 
Ministério Público, à Defensoria Pública e 
à Ordem dos Advogados do Brasil, para a 
indicação de profissionais ou de órgãos 
técnicos interessados.



§ 3º Os tribunais realizarão avaliações e 
reavaliações periódicas para manutenção do 
cadastro, considerando a formação profissional, a 
atualização do conhecimento e a experiência dos 
peritos interessados.

§ 4º Para verificação de eventual impedimento 
ou motivo de suspeição, nos termos dos arts. 148 
e 467, o órgão técnico ou científico nomeado 
para realização da perícia informará ao juiz os 
nomes e os dados de qualificação dos 
profissionais que participarão da atividade.



§ 5º Na localidade onde não houver 
inscrito no cadastro disponibilizado pelo 
tribunal, a nomeação do perito é de livre 
escolha pelo juiz e deverá recair sobre 
profissional ou órgão técnico ou 
científico comprovadamente detentor do 
conhecimento necessário à realização da 
perícia.



Dificuldades da elaboração dos 
cálculos

Os cálculos, a rigor, constituem uma técnica 
interpretativa da decisão (sentença).

As maiores dificuldades residem na 
interpretação da decisão proferida

Diferença de linguagem entre os operadores 
do direito e os calculistas



 Linguagem da sentença proferida por vários graus 
(sentença e acórdãos)

 Diferentes pessoas e diferentes linguagens: 
contradições dentro dos textos e entre os textos

 O fio condutor deve ser o princípio da razoabilidade –
isso exige experiência



Honorários do perito
Não há regras previstas na lei para a 

fixação do valor dos honorários. 

Em regra o calculista sugere um valor, 
considerando a complexidade do trabalho 
realizado e o tempo despendido.

Tendência de redução do valor solicitado.



 Orientação Jurisprudencial 04 da Seção Especializada do 
TRT da 9ª Região. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E 
HONORÁRIOS PERICIAIS – Aprovada pela RA/SE/001/2008, 
DJPR, 29.09.2008
IX – Honorários de calculista. Responsabilidade da 
executada. A remessa dos autos ao calculista do juízo, por não 
se restringir à aferição do acerto ou não, da conta elaborada 
pelas partes, mas visar também a tornar líquida a obrigação 
imposta no julgado exeqüendo, afasta a responsabilidade do 
exeqüente pelos honorários fixados, já que se trata de 
sucumbência parcial da executada. (ex-OJ EX SE 199, DJPR 
21.05.2004)
X – Honorários de calculista. Cálculos. Apresentação e 
Impugnação. Ônus de sucumbência. Responsabilidade do 
devedor. Não desapareceu, com a Lei 10.035/2000, o caráter 
facultativo da abertura de prazo para apresentação e 
impugnação aos cálculos de liquidação. Logo, o juiz pode 
designar contador, sendo os honorários de responsabilidade do 
devedor. (ex-OJ EX SE 35, DJPR 14.05.2004).



1º Caso:

A sentença prescreve: “Admitem-se 
verdadeiros os horários registrados 
nos cartões de ponto”.

Ao se fazer os cálculos o perito 
verifica que não há registro dos 
horários do intervalo nos cartões de 
ponto. Como deve proceder?



Não considerar nunca a existência de intervalo 
para não violar o princípio da inalterabilidade 
da sentença?

E se era incontroversa a existência de intervalo 
de uma hora? (fato não constante da sentença, 
mas possível de ser confirmado mediante 
leitura da petição inicial e da contestação)

E se a petição inicial reconhecia a existência de 
uma hora de intervalo, mas na contestação se 
afirma que o intervalo era de uma hora e 
meia?



E se o cartão de ponto possui na parte 
superior de forma pré-assinalada registro 
de intervalo de uma hora e meia? (art. 13 
da Portaria MTPS/GM 3.626, de 13.11.1991)



2º Caso:

A sentença defere horas extras sem 
mencionar qual seria o adicional 
aplicável. 

Três possibilidades interpretativas 
seriam possíveis:

a) absolutamente restritiva: as horas 
extras devem ser pagas de forma 
simples;



b) relativamente restritiva: não 
mencionado na sentença o adicional 
aplicável, devem às horas extras ser 
acrescido o adicional mínimo de 50%;

c) sistemático-axiológica: o adicional de 
horas extras aplicável deve ser aquele 
reconhecido na contestação ou 
contratado tácita ou expressamente, 
sempre observado o mínimo legal.



3º caso:

A sentença nada menciona acerca de 

juros, correção monetária, retenção e 

recolhimento de imposto de renda e 

de contribuição para a seguridade 

social: tais acréscimos ou 

providências podem ser inseridos na 

liquidação? 

Se podem, por quais critérios?



A noção da sentença como um “título 
executivo” traduz a idéia de que os 
fundamentos de fato e de direito que 
conduziram à sentença são estranhos à 
sua executividade e que o aplicador da 
norma de decisão deve desprezar 
quaisquer elementos exógenos ao 
conteúdo da sentença.



Os motivos e os fundamentos da 
sentença, como critérios lógicos e 
necessários para que se alcance a 
decisão, não se submetem aos 
efeitos de imutabilidade da coisa 
julgada.



 Base de cálculo - é a grandeza obtida por meio de 
interpretação do ordenamento jurídico com a 
finalidade de apurar o valor ou quantidade de 
determinada prestação pecuniária (verba) a cargo 
do empregador. Em geral, a base de cálculo 
corresponde à soma de outras verbas deferidas na 
sentença e/ou pagas pelo empregador, a ser 
utilizada como sustentáculo lógico para a 
quantificação de uma outra parcela deferida. 

 A verba principal e a verba acessória possuem 
distintas “bases de cálculo”. O característico da 
verba dita “acessória” é que em geral sua base de 
cálculo corresponde ao valor da “verba principal”, 
aspecto que será adiante analisado com mais vagar.


