
A IMPORTÂNCIA 
DA PERÍCIA CONTÁBIL 

NA SOLUÇÃO DE LITÍGIOS



• Prova PericialProva Pericial

CPC Art. 464.  

A prova pericial consiste em exame, 
vistoria ou avaliação.



• Características da PeríciaCaracterísticas da Perícia
• Tem sua origem em função da existência de situação 

conflitante que necessita de esclarecimento;

• Demonstra a existência, autenticidade ou 
veracidade de um fato ou ato;

• Auxilia na formação da certeza jurídica.

Paulo Cordeiro de Mello



• Perícia ContábilPerícia Contábil
A perícia é um meio de prova realizado por 

profissional com formação e registro específicos.

É de natureza contábil quando sua análise recai sobre 
aspectos relativos ao patrimônio de qualquer 
entidade. 

Paulo Cordeiro de Mello



• Conselho Federal de ContabilidadeConselho Federal de Contabilidade
• NBC TP 01 - Perícia Contábil
Esta Norma estabelece regras e procedimentos técnico-

científicos a serem observados pelo perito, quando 
da realização de perícia contábil, no âmbito judicial, 
extrajudicial, inclusive arbitral, mediante o 
esclarecimento dos aspectos e dos fatos do litígio 
por meio de exame, vistoria, indagação, 
investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e 
certificação.



• Conselho Federal de ContabilidadeConselho Federal de Contabilidade
• NBC PP 01 - Perito Contábil

Esta Norma estabelece critérios inerentes 
à atuação do contador na condição de 
perito.



• Conselho Federal de ContabilidadeConselho Federal de Contabilidade
• CNPC – Cadastro Nacional de Peritos 

Contábeis – Resoluções 1502/2016 e 
1513/2016 do CFC (Art. 156 CPC) 

• Exame de Qualificação Técnica – NBC PP 
02 – 01/01/2018

• Programa de Educação Profissional 
Continuada – NBC PG 12 – 40 Pontos



• Programa de Educação Profissional Programa de Educação Profissional 
Continuada – NBC PG 12Continuada – NBC PG 12

Educação Profissional Continuada (EPC) é a atividade que 
visa manter, atualizar e expandir os conhecimentos e 
competências técnicas e profissionais, as habilidades 
multidisciplinares e a elevação do comportamento 
social, moral e ético dos profissionais da contabilidade, 
como características indispensáveis à qualidade dos 
serviços prestados e ao pleno atendimento das normas 
que regem o exercício da profissão contábil.



• Atuação profissional na função de Atuação profissional na função de 
perito judicialperito judicial
NCPC Art. 156.  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.”



• Atuação profissional na função de Atuação profissional na função de 
assistente técnicoassistente técnico

NCPC Art. 465.  O juiz nomeará perito especializado no objeto da 
perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 
intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

...



• Áreas de atuaçãoÁreas de atuação
• Trabalhista;
• Previdenciário;
• Cível;
• Criminal;
• Execução Fiscal;



• Áreas de atuaçãoÁreas de atuação
• Família e Sucessões;
• Fazenda Pública;
• Falências e Recuperações Judiciais.



• Possibilidades de AtuaçãoPossibilidades de Atuação
• Prestações de contas – Art. 550 CPC. 

Exemplo: Condomínios;
• Liquidação por arbitramento – Art. 510 

CPC;
• Dissolução de sociedades – Art. 599 

CPC;



• Possibilidades de AtuaçãoPossibilidades de Atuação
• Apuração de haveres;
• Lucros cessantes;
• Pensão judicial;
• Financeira/bancária.







Obrigada.

janainariegelpericias@gmail.com

51.985447591
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