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RESUMO 

A perícia contábil tem se destacado como eficiente ferramenta de apoio ao poder judiciário, 
atuando como aliada nos processos trabalhistas de forma a auxiliar no combate a 
irregularidades, sejam elas por erros ou fraudes contábeis. O contador, quando no exercício da 
função de perito tem a obrigação de evidenciar todos os esforços possíveis em busca da 
veracidade dos fatos, transcrevendo no Laudo Pericial os resultados que obteve do exame 
realizado, procurando agir sempre com o máximo de independência e absoluta ética. O 
objetivo deste trabalho foi verificar a qualidade dos laudos periciais contábeis apresentados 
nos anos de 2010 a 2013 na comarca de Lagoa Vermelha, através do cumprimento da norma 
contábil NBC TP 01(09). A metodologia utilizada quanto aos procedimentos foi de caráter 
descritivo, quanto à abordagem foi caracterizada como essencialmente quantitativa onde os 
dados foram obtidos através do levantamento de todos os processos que se utilizaram de 
perícia contábil nos anos de 2010 a 2013 na comarca do Município de Lagoa Vermelha, 
Estado do Rio Grande do Sul. Os resultados foram obtidos através da aplicação de um check-
list baseado na norma contábil NBC TP 01 (09), apresentando que 87,64% dos laudos 
pesquisados conseguiram atingir a eficiência a que se propusera, sendo elucidativos, podendo 
servir de prova e influenciar na decisão judicial de uma lide. 
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1 INTRODUÇÃO 

O laudo pericial contábil é uma peça tecnológica que contém opiniões do perito 
contador, como pronunciamento, sobre questões que lhe são formuladas e que requerem seu 
parecer e que devem ser de [...] boa qualidade e que contenham argumentos sobre as opiniões. 
(SÁ, 2005, p. 45) 

Nesse contexto, na perícia são mostradas as mais diversas áreas de atuação, no qual 
somente o Bacharel em Ciências Contábeis, registrado no CFC, poderá exercer a matéria em 
questão. Indiferente da área de atuação, se for trabalhista, civil, criminal entre outras, o perito 
contador deve exercer sua função com vistas a auxiliar magistrados e as partes envolvidas na 
elucidação dos aspectos técnicos cabíveis ao seu entendimento, com objetividade, clareza, 
coerência e ética profissional. (ORNELAS, 2000). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.2 CONCEITO E OBJETIVO DA PERICIA CONTABIL 



De acordo com Sá (2011, p. 3) a expressão perícia advém do latim: Peritia, que em 
seu sentido próprio significa conhecimento, bem como experiência. 

A perícia segundo Sá (2011) é conhecimento adquirido pela experiência, na Roma 
antiga a perícia passou a designar saber, a tecnologia da perícia é a que enseja opinião sobre 
verificação feita, relativa ao patrimônio individualizado, para tal opinião realizam-se exames, 
vistorias, indagações, investigações, avaliações, em fim todo e qualquer procedimento 
necessário à opinião. 

O Conselho Federal de Contabilidade, por sua vez, define perícia contábil pela 
Resolução CFC nº. 858/99, da seguinte forma. (NBC TP 01): 

“A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnicos e científicos 
destinado a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar a 
justa solução do litígio, 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.” 

A perícia contábil é um meio de apresentar a realidade de um fato ou situação, 
auxiliando o magistrado na tomada de decisão. No entanto, sabe-se que, para realizar a perícia 
é preciso se utilizar de técnicas condizentes que permitem chegar a uma opinião clara e 
concisa, em conformidade com a lei e as técnicas contábeis apropriadas e um profissional 
habilitado. (SÁ, 2011, p. 3). 

Desse modo, pode-se afirmar que a perícia contábil traz as provas necessárias para 
determinar que os fatos contábeis sejam verdadeiros, através da avaliação é emitido um laudo, 
onde se expõe as provas, e a opinião do perito. 

Também, pode-se alegar que a perícia contábil tem por objeto, segundo Ornelas (2000, 
p. 35), “centrar os fatos ou questões contábeis relacionadas com a causa (aspecto patrimonial), 
as quais devem ser verificadas, e por isso, são submetidas a apreciação técnica do perito, que 
deve considerar, nessa apreciação, certos limites essenciais”.  

Já, “o objetivo da perícia contábil é apresentar a verdade dos fatos econômicos, 
comerciais, tributários, previdenciários, financeiros, trabalhistas, fiscais e administrativos, 
segundo cada caso e segundo o que está pleiteado na inicial.” (ZANNA, 2005, p. 86). 

No mesmo sentido, Alberto (2010, p. 36) descreve que “a perícia contábil tem por 
objetivo geral a constatação, prova, ou demonstração contábil da verdade real sobre o seu 
objeto, e transferindo-o, através de sua materialização – o laudo – para o ordenamento da 
instância decisória, judicialmente ou extrajudicialmente”. 

Assim, pode-se entender que o objeto são os fatos relacionados à causa, e o objetivo é 
a constatação das provas, e a veracidade das informações. 

2.3 PROVA PERICIAL 

No entendimento de Ornelas (2000) a prova pericial, é um meio assegurado 
constitucionalmente a toda pessoa física e jurídica por meio do qual, possam se defender ou 
requerer algum direito. A perícia contábil neste contexto é considerada uma prova técnica da 
área contábil, já que exige conhecimentos técnicos de um contador. 

Para Zanna (2011, p. 83) a prova constituí: 



Algo material ou imaterial por meio da 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, aceitável ou 
inaceitável em certo momento, segundo certas circunstâncias (metodologia) e em 
determinado local.  

Para Zanna (2011 p. 83), “prova é algo material ou imaterial por meio de qual o 
indivíduo se convence a respeito de uma verdade ou de sua ausência”. 

Ainda, Zanna (2011 p. 83) apresenta que a “prova válida é a maneira pela qual cada 
um de nós atinge a certeza do que seja verdadeiro ou não verdadeiro, aceitável ou inaceitável 
em certo momento, segundo certas circunstâncias e em determinado local”. 

Assim, a prova pericial se baseia em documentos escriturais e fatos verídicos a fim de, 
apresentar a realidade do fato conflitante mediante análise e aplicação de procedimentos 
técnicos cabíveis ao perito contador. Cabe destacar, que o perito contador, não deve trabalhar 
com base em suposições, e sim com fatos comprovados, fato que permite maior 
confiabilidade na opinião emitida pelo perito contador. 

2.4 ESPÉCIES DE PERÍCIA CONTÁBIL 

Segundo Alberto (1989), as espécies de perícias conforme o ambiente em que atuam, 
esses ambientes definem as características para um bom andamento do objeto e do objetivo 
para onde devem ser voltadas. 

2.4.1 Perícia Judicial 

Alberto (2010, p. 38) destaca que: 

A perícia judicial é aquela realizada dentro dos procedimentos processuais do poder 
judiciário, por determinação, requerimento ou necessidade de seus agentes ativos, e 
se processa segundo regras legais específicas. Esta espécie de perícia subdivide-se, 
segundo suas finalidades precípuas no processo judicial, em meio de prova ou de 
arbitramento. 

Assim será a prova quando tiver por objetivo tratar da veracidade dos fatos, que é 
demonstrado cientificamente ou tecnicamente. E será arbitramento quando tiver por objeto 
quantificar a obrigação de dar em que aquela se constituir. 

Ainda, conforme Sá (1994, p. 78), “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”. A perícia judicial obedecerá a um ciclo, 
que engloba três fases: preliminar, operacional e final. 

Fase Preliminar 
 A perícia é requerida ao juiz, pela parte interessada na sua realização; (ou o próprio juiz conclui pela necessidade 

da mesma) 
 O juiz defere a perícia e escolhe seu perito; 
 As partes formulam quesitos e indicam seus assistentes; 
 Os peritos são cientificados da indicação; 
 Os peritos propõem honorários e requerem depósito; 
 O juiz estabelece prazo, local e hora para início. 

Fase Operacional 
 Início da perícia e diligências; 
 Curso do trabalho; 
 Elaboração do laudo; 



Fase Final 
 Assinatura do laudo; 
 Entrega do laudo ou laudos; 
 Levantamento dos honorários; 
 Esclarecimentos. 

Quadro 1: Ciclo Normal da Perícia Judicial 
Fonte: Adaptado de Sá (1994, p. 79). 
 

É a perícia que acontece em âmbito do Poder Judiciário e segue as determinações do 
magistrado, os ditames do CPC (Código do Processo Civil) e as NBC (Normas Brasileiras de 
Contabilidade) aplicáveis a cada caso. (ZANNA, 2011, p. 97). 

2.4.2 Perícia Semijudicial 

Para Alberto (2010, p. 39), 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. Esta espécie de perícia subdivide-se, 
segundo o amparo estatal atuante, em policial (nos inquéritos), parlamentar (nas comissões 
parlamentares de inquérito ou especiais) e administrativo-tributária (na esfera da 
administração pública tributária ou conselho de contribuintes). 

Para Zanna (2005, p. 530), as perícias semi-judiciais “[...] seguem as determinações do 
magistrado ou autoridade equivalente segundo os poderes da República em que acontece o 
trabalho pericial, os ditames do CPC e das NBCs aplicáveis a cada caso”. 

Neste contexto, entende-se que a perícia semi-judicial é feita fora do poder judiciário, 
mas dentro dos procedimentos institucionais do Estado, sempre sendo feita por profissionais 
da área da perícia. 

2.4.3 Perícia Extrajudicial 

Segundo Albert (1998, p. 54) a 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 outra pessoa encarregada de arbitrar a matéria 
conflituosa (fora do juízo arbitral, também). 

Na concepção de Zanna (2011, p. 98) “a perícia extrajudicial tem por objetivo 
esclarecer pontos de discórdia entre pessoas que querem atingir o entendimento sem utilizar 
recursos judiciais ou arbitrais”. 

Assim, é possível verificar que a perícia extrajudicial é aquela que ocorre fora do 
poder judiciário, sem a presença de uma pessoa encarregada de arbitrar sobre a matéria 
analisada. Em geral, buscam subsidiar interesses particulares quer de teor físico, quer de teor 
jurídico. As partes escolhem o perito, que vai emitir seu parecer com base nos procedimentos 
por ele adotados com vistas, a esclarecer o fato ou situação litigante. (SÁ, 1994, p. 76). 

2.4.4 Perícia Arbitral 

Alberto (1998) cita a perícia arbitral como aquela que ocorre através de uma instância 
decisória criada pelas partes envolvidas.  Para tanto, alia características de perícias do âmbito 
judicial por meio do árbitro que tem sua atuação semelhante àquela exercida pelo magistrado, 
e extrajudicial, por ocorrer fora do Poder Judiciário. Zanna (2011) complementa 



argumentando que, a perícia arbitral segue os preceitos estabelecidos pelo árbitro para cada 
caso em específico, sendo este, escolhido em consenso entre as partes. 

Na prática, o que se percebe é a existência de regras específicas para produção de 
prova pericial nos regulamentos dos órgãos arbitrais, que devem ser adotados nas arbitragens 
com a chamada “cláusula cheia”, aquela que elege uma instituição para administrar o 
procedimento, que procuram sintetizar os ditames da lei processual, especialmente no que 
toca à nomeação do perito, indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e entrega 
do laudo. (PRECISÃO, 2014). 

Portanto, entende-se que a perícia arbitral é realizada por um árbitro, sendo este 
escolhido pelas partes e não possui a intervenção judiciária. 

2.5 NORMA BRASILEIRA DE PERICIA CONTÁBIL 

2.5.1 Perícia Contábil 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, o objetivo da Norma Brasileira de 
Contabilidade é estabelecer regras e procedimentos técnicos-científicos a serem observados 
pelo perito, quando da elaboração 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, avaliação ou certificação. 

A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnico-científicos destinados 
a levar à instância elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou 
constatação de um fato, mediante laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil, em 
conformidade com as normas jurídicas e profissionais, e a legislação específica no que for 
pertinente. (NBC TP 01, 2009). 

Já os procedimentos de perícia visam fundamentar as conclusões que são levadas ao 
laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil, abrangendo segundo a natureza e a 
complexidade da matéria, o exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, 
mensuração, avaliação e certificação. 

2.5.2 Perito Contábil 

O CFC, através da norma, estabelece procedimentos inerentes a atuação do contador 
na condição de perito. Nesse sentido, a NBC PP 01 (2009) apresenta que o perito é o contador 
regulamente 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. 

O perito-contador nomeado é o designado pelo juiz em perícia contábil judicial; e o 
perito contador assistente é o contratado e indicado pela parte em pericias contábil, em 
processos judiciais e extrajudiciais, inclusive arbitral. (NBC PP 01, 2009). 

Para Alberto (2010) o perito tem que ter um perfil profissional exigível a sua 
profissão. O perito deve ter: caracteres psicoéticos, requisitos educacionais e legais, requisitos 
jurídico-formais, pessoalidade da função (conhecimentos contábeis essenciais, conhecimentos 
jurídicos, conhecimento de lógica formal e aplicada, português instrumental). 

Conforme NBC PP 01 (2009), o perito deve comprovar sua habilitação profissional 
por intermédio da Declaração de Habilitação Profissional - DHP, de que trata a Resolução 
CFC nº. 871/00. É permitida a utilização da certificação digital, em consonância com a 



legislação vigente e as normas estabelecidas pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileiras – ICP - Brasil. 

O perito, em obediência ao Código de ética Profissional do Contabilista, deve respeitar 
e assegurar o sigilo das informações a que teve acesso. O dever de sigilo subsiste mesmo na 
hipótese de o profissional se desligar do trabalho antes de tê-lo concluído. (NBC PP, 2009). 

A respeito disso a NBC PP 01 (2009), afirma que o perito deve conhecer as 
responsabilidades sociais, éticas, profissionais e legais, ás quais está sujeito no momento em 
que aceita o encargo para a execução de pericias contábeis judiciais e extrajudiciais, inclusive 
arbitral. O termo responsabilidade refere-se à obrigação do perito em respeito os princípios da 
moral, da ética e do direito, atuando com lealdade, idoneidade e honestidade no desempenho 
de suas atividades, sob pena de responder civil, criminal, ética e profissionalmente por seus 
atos. 

O perito, em obediência ao Código de Ética Profissional do Contabilista, deve 
respeitar e assegurar o sigilo das informações a que teve acesso, proibida a sua divulgação, 
salvo quando houver obrigação legal de fazê-lo. (CFC Nº. 1.244/09). 

Segundo Sá (2011) o profissional que executa a perícia contábil deve ter algum 
conjunto de capacidades, que são suas qualidades, dentre elas estão: a) Legal; b) Profissional; 
c) Ética; d) Moral. 

Contudo o perito contador deve ter cuidado com a execução de suas tarefas em relação 
a sua conduta, de forma que sua pessoa seja respeitada, seu trabalho levado a bom termo, e o 
laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil dignos de fé pública. 

2.7 LAUDO PERICIAL CONTÁBIL 

Alberto (2010) apresenta o laudo como um documento pericial escrito, de caráter 
obrigatório por meio do qual o perito expõe de forma clara as situações que levaram a sua 
elaboração, permitindo ao usuário obter o melhor entendimento das práticas adotadas no 
decorrer da perícia, bem como os fundamentos e conclusões as quais o perito alcançou no 
desempenho de sua função. 

Os laudos periciais contábeis conforme Zanna (2011), devem ser completos, outra 
qualidade fundamental é ser inteligível aos leitores, que a leitura dos textos devem permitir o 
entendimento dos assuntos abordados sem maiores dificuldades. O laudo, enquanto peça 
tecnológica pode ser estruturado conforme abaixo: 

a) Identificação da vara, da comarca, do processo, da causa, do autor, do réu e do 
perito. 

b) Breve relato ou considerações preliminares a respeito do objeto da perícia e dos 
trabalhos realizados; 

c) Apresentação dos métodos utilizados para o exame e investigação dos fatos e 
critérios de cálculos. E neste item que o perito define e circunscreve o campo 
investigado e a metodologia aplicada. 

d) Resposta aos quesitos do magistrado, caso tenham sido formulados; 
e) Resposta aos quesitos do promotor público, caso tenham sido formulados; 
f) Resposta aos quesitos do Autor; 
g) Resposta aos quesitos suplementares do autor, caso tenham sido formulados e 

deferidos pelo magistrado; 
h) Resposta aos quesitos do réu; 



i) Resposta aos quesitos suplementares do réu; 
j) Conclusões técnicas e resumo; 
k) Encerramento; 
l) Anexos e 
m) Apêndices. 

O laudo deve apresentar respostas a todas as questões, seja por meio de quesitos 
constantes nas peças, não podendo deixar perguntas sem respostas e duvidas sem 
esclarecimentos. (ZANNA, 2011). 

Segundo Zanna (2011, p. 54), o profissional deve considerar que tudo que for revelado 
no laudo deve estar fundamentado em provas. As respostas aos quesitos deverão estar 
fundadas em registros contábeis e fiscais, em documentos que lhes deem suporte e em 
cálculos. 

O perito deve dar as razoes em que fundamenta o texto de seu laudo e em que 
fundamenta a resposta a cada um dos quesitos apresentados; Zanna (2011) descreve que 
quando ocorrer a ausência de elementos com os quais posa comprovar o que diz ou o trabalho 
de investigação estará incompleto, ou então o profissional não estará, ainda preparado para 
redigir o seu laudo. 

Segundo NBC TP 01 (2009), o laudo pericial contábil é um documento escrito, 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. 

2.7.1 Estrutura do Laudo Pericial 

Considera-se que todos os laudos apresentados por perito-contador, são laudos 
periciais contábeis. Conforme Zanna (2011), mesmo quando não for utilizada a contabilidade 
para atingir o escopo pericial por ter sido desqualificada para servir como prova em juízo, ou 
nos casos de avaliação de bens e direitos sem o uso de contabilidade, ou ainda nos casos em 
que o magistrado em face da ausência de escrituração contábil idônea requerer ao perito o 
arbitramento de valores por critérios técnicos; ainda assim a peça probante denominada laudo, 
quando feita sob a responsabilidade de um contador, deve ser chamada de laudo pericial 
contábil. 

Justifica-se este conceito porque será a cultura contábil que guiará o profissional na 
confecção de seu trabalho. São os conhecimentos da ciência contábil que darão segurança ao 
trabalho pericial; portanto, nada mais certo do que denominar o laudo pericial contábil. 

No que tange a estrutura, a NBC TP 01 (2009), aborda este tema no item 80: 

O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil devem conter, no mínimo, os 
seguintes itens: 

a) identificação do processo e das partes;  
b) síntese do objeto da perícia; 
c) Metodologia adotada para os trabalhos periciais; 
d) Identificação das diligencias realizadas; 
e) Transcrição e resposta aos quesitos: para o parecer pericial contábil, onde 

houver divergência, transcrição dos quesitos, respostas formuladas pelo perito-
contador e as respostas e comentários do perito-contador assistente; 



f) Conclusão; 
g) Anexos; 
h) Apêndices; 
i) Assinatura do perito: fará constar sua categoria profissional de contador e o seu 

número de registro em Conselho Regional de Contabilidade. Comprovada 
mediante Declaração de Habilitação Profissional - DHP. É permitida a 
utilização da certificação digital, em consonância com a legislação vigente e as 
normas estabelecidas pela infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-
Brasil. 

Conforme orienta Sá (1994, p. 55), os laudos em suas estruturas devem encerrar 
identificações dos destinatários, do perito, das questões que foram formuladas e conter 
respostas pertinentes, devidamente argumentadas, anexando-se o que possa reforçar os 
argumentos das respostas ou opiniões emitidas. 

Um laudo contendo objetividade, rigor científico, citação de normas legais, concisão, 
argumentação, exatidão e clareza, certamente será um laudo bem aceito pelo magistrado 
podendo ampará-lo em sua decisão para a justa resolução da lide. 

2.7.2 Laudo Coletivo 

O laudo coletivo segundo Sá (2011), é aquele que é realizado por uma junta de peritos, 
ou seja, por mais de um profissional e pode provocar concordância ou discordância entre eles. 

Já nos casos de discordância, o perito que não concordar produz um laudo a parte no 
qual manifesta seu ponto de vista, é o caso dos laudos em separado. Nesse caso como diz Sá 
(2011), o perito em seu lado diz que concorda com os demais em tais ou quais respostas, mas 
discorda em tal e qual. 

Conforme Sá (2011) e nestes casos é preciso que o perito apresente seu ponto de vista, 
e também justifique e argumente porque discorda. O perito deve ater-se a parte material, a seu 
ponto de vista como ideias, jamais dando caráter pessoal que possa de forma direta ou indireta 
atingir seu colega. 

2.7.3 Laudo Insuficiente 

“O laudo insuficiente é aquele que não esclarece tudo o que dele se espera como meio 
de entendimento sobre uma questão ou várias que tenham sido formuladas.” (SÁ, 2011, p. 
58). 

O laudo pericial contábil pode satisfazer a uma parte e não satisfazer a outra; a uma 
pode interessar a omissão e a outra isto pode prejudicar, sendo o laudo uma peça de valia para 
os fins de decisão, conforme Sá (2011) pode ocorrer que uma das partes interessadas o 
considere lesivo a seus direitos, porque omitiu ou distorceu opiniões. 

Segundo Sá (2011, p. 59), 

Pequenos erros de cálculos, exclusões de detalhes e documentos irrelevantes, falta 
de análise de particularidades não decisivas em face do julgamento são 
imperfeiçoes, mas não insuficiências competentes para que um laudo seja de fato, 
considerado defeituoso por insuficiência de dados. 



Por isto não escapa ao julgamento o laudo insuficiente, aquele que tem como resposta 
a evasiva ou uma declaração de incapacidade de apuração quando na realidade a apuração era 
possível. 

Nos laudos insuficientes, segundo Sá (2011, p. 58), as verificações dos laudos podem 
ser incompletas, os exames podem ser mal interpretados, e os fatos passarem despercebidos, 
por isso todas essas ocorrências podem suceder, e são de fato, na pratica, constatáveis, a 
própria lei prevê isso para os casos de perícia judicial. 

2.7.4 Entrega do Laudo 

Os laudos devem ser entregues em prazos certos e necessário se faz comprovar a 
entrega, obtendo-se recibo ou meio de prova do cumprimento dos referidos prazos. (SÁ, 2011, 
p. 60). 

Conforme Alberto (1996, p. 41) o prazo para os assistentes técnicos varia, os 
assistentes têm 10 dias após a apresentação do laudo do perito do juízo, para apresentar seu 
parecer (críticas ou comentários). Após a entrega do laudo, as partes serão intimadas a tomar 
ciência dos mesmos, e assim se manifestarem sobre o conteúdo da peça técnica. 

Por isso Sá (2011) afirma que a formalização de entrega deve obedecer a natureza e as 
formalidades de cada caso; nas pericias administrativas, uma carta ou um oficio; nas judiciais 
a petição ao juiz para a anexação aos autos, o laudo é compromisso em tempo determinado e 
por isso sua entrega deve ser sempre comprovada. 

3 METODOLOGIA 

Segundo Diehl e Tatim (2004, p. 47-48), a metodologia pode ser definida como o 
estudo e a avaliação dos diversos métodos, com o propósito de identificar possibilidades e 
limitações no âmbito de sua aplicação no processo de pesquisa científica. A metodologia 
permite, portanto, a escolha da melhor maneira de abordar determinado problema, integrando 
os conhecimentos a respeito dos métodos em vigor nas diferentes disciplinas cientifica. 
(DIEHL, 2004, p. 47-48). 

Esse estudo teve como objetivo geral verificar a qualidade dos laudos periciais 
contábeis, apresentados nos anos de 2010 a 2013 na comarca de Lagoa Vermelha, Estado do 
Rio Grande do Sul, através do cumprimento da norma contábil NBC TP 01. 

Para tanto, os processos jurídicos analisados são relativos a Vara do Trabalho da 
cidade de Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande do Sul e compreendem o período de 2010 a 
2013. Os processos localizados são relativos a litígios de ação trabalhista. Nos seguintes 
documentos foram analisados os Laudos Periciais contábeis. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados 5 processos, quantidade 
máxima obtida. Cada processo teve 23 variáveis itens do check-list, divididos nos seguintes 
grupos: dados do processo, estrutura do laudo, requisitos do laudo, suposições levantadas e 
resposta ao problema da pesquisa. 

Logo, para a análise do laudo pericial contábil foram considerados nesta pesquisa os 
fundamentos de Sá (2011), que apresenta os seguintes requisitos de qualidade: ter 
objetividade, rigor tecnológico; concisão; argumentação; exatidão; e clareza. 

Já no aspecto da estrutura do Laudo Pericial Contábil a pesquisa foi baseada na NBC 
TP 01, nas quais define os seguintes requisitos: (a) Identificação do processo e das partes; (b) 



Síntese do objeto da perícia; (c) Metodologia adotada para os trabalhos periciais; (d) 
Identificação das diligências realizadas; (e) Transcrição dos quesitos; (f) Resposta aos 
quesitos; (g) Conclusão; (h) Identificação do perito; e (i) Outras informações, a critério do 
perito contador, entendidas como importantes para melhor esclarecer ou apresentar o laudo 
pericial. 

Os processos judiciais que contemplam a perícia contábil foram analisados com base 
em Check-list. Este documento de verificação apresentou os seguintes quesitos: (a) Dados do 
processo; (b) Estrutura do laudo; (c) Requisitos do laudo;(d) Análise das suposições 
levantadas; (e) Resposta ao problema do trabalho com base no processo analisado. Para 
responder ao item (e) - Resposta ao problema do trabalho do Check-list - foi utilizado uma 
régua de pontuação onde foi atribuída uma pontuação de 0 (zero) a 23 (vinte e três) através da 
escala a seguir: 

 

Qualidade Mínima                                                                                         Qualidade Máxima 

0 |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|---|---|---| 23 

1    2    3   4   5  6  7   8   9  10  11    12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

Quadro 4 - Escala de Pontuação 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

A pontuação total será obtida pela somatória dos pontos de cada item de verificação. 
Cada item equivale a 1 ponto. Desta forma, considerando-se que são 23 itens, cada laudo 
poderá obter 23 pontos. Quanto mais próximo de 0 (zero) menos qualidade tem o laudo, e vise 
versa. 

4 RESULTADOS 

Os resultados da pesquisa foram estruturados a partir dos dados e pontos de 
verificação contidos no check-list. Os resultados são apresentados na tabela a seguir: 

 

CHECK-LIST 

Primeiro Grupo: ESTRUTURA DO LAUDO Sim % Não % 
 1. Contém um cabeçalho que identifica o processo? 3 60 2 40 
 2. É apresentado o objetivo do Laudo? 5 100 0 0 
 3. O perito mencionou os métodos que serão utilizados na investigação? 3 60 2 40 
 4. O perito evidencia quais modalidades e procedimentos de perícia foram 

utilizados? 
5 100 0 0 

 5. Comunica as diligências que identificam os procedimentos adotados e a coleta de 
dados? 

4 80 1 20 

 6. Responde aos quesitos ou pontos controvertidos formulados pelo magistrado? 4 80 1 20 
 7. Responde aos quesitos formulados pela requerente (autor)? 5 100 0 0 
 8. Responde aos quesitos formulados pela requerida (Ré)? 4 80 1 20 
 9. O laudo apresenta conclusão e encerramento? 5 100 0 0 
 10. O laudo contém bibliografia? 5 100 0 0 
 11. O laudo apresenta documentos? 5 100 0 0 
 12. O laudo apresenta anexos? 4 80 1 20 
Segundo Grupo: REQUISITOS DO LAUDO Sim % Não % 

 13. Apresenta objetividade? 2 40 3 60 



 14. Contem rigor tecnológico? 3 60 2 40 
 15. O laudo é conciso (objetivo)? 4 80 1 20 
 16. Apresenta argumentação nas suas respostas? 3 60 2 40 
 17. Apresenta Exatidão (verdadeiro) em suas provas? 5 100 0 0 
Terceiro Grupo: SUPOSIÇÃO LEVANTADAS Sim % Não % 

 18. O laudo analisado atinge o grau de eficiência a que se propõe? 4 80 1 20 
 19. O perito não deixou margem para contestação no Laudo Pericial Contábil? 2 40 3 60 
 20. O Laudo foi elucidativo (explicativo) para a decisão do magistrado? 4 80 1 20 
 21. O laudo foi devidamente assinado e rubricado em todas as páginas pelo Perito? 5 100 0 0 
 22. Houve assinatura em conjunto pelos peritos contadores e perito contador 
assistente? 

0 0 5 100 

 23. O perito contador é devidamente habilitado perante Conselho Regional de 
Contabilidade? 

5 100 0 0 

Quadro 5 - CheckList 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Em primeiro momento no laudo foram contemplados os Dados do Processo. A maioria 
dos campos desses documentos foram devidamente preenchidos: nº. do processo, cidade/UR, 
Vara, Fórum, Ação e o período. Estes dados permitiram caracterizar os processos quanto a 
estrutura do laudo, os requisitos do laudo, as suposições levantadas e as respostas ao problema 
do trabalho. 

O primeiro grupo do Check-list e referente a Estrutura do Laudo, que contem 12 
questionamentos que foram respondidos e analisados de forma criteriosa. A seguir são 
apresentados os resultados: 

1. Contem cabeçalho que identifica o processo? 

Verificou-se que dos 5 laudos obtidos, 3 deles ou melhor 60% deles tem cabeçalho 
que identifica o processo, é 2 deles ou 40% tem deficiência, ou seja, um deles não evidencia 
as partes envolvidas no processo e outro não evidencia o tipo de ação, sendo esta uma das 
partes importantes do laudo pericial contábil, é através do cabeçalho que se identifica qual 
tipo de processo e as partes envolvidas. 

2. É apresentado o objetivo do Laudo? 

Sim, todos os 5 ou 100% dos laudos deixaram claro o que desejam atingir, a meta que 
se pretende alcançar, isto faz com que o indivíduo se mova para tomar alguma decisão ou 
correr atrás de suas aspirações, na verdade são valores e finalidades que se espera expectativas 
futuras e que determina o tipo de estratégia e de estrutura que adotará nos processos.  

3. O perito mencionou os métodos que serão utilizados na investigação? 

Constatou-se que 3 ou 60% dos laudos mencionam os métodos utilizados, e 40% deles 
não informam o método de investigação. É de grande importância se esclarecer o dever do 
perito de indicar o método utilizado, a fim de permitir a avaliação da perícia realizada, e 
também demonstrar que este método é predominantemente aceito pelos especialistas da área 
do conhecimento da qual se originou, ou seja, tenha fundamentação doutrinária, dentro de 
obras especificas da teoria da contabilidade. 

4. O Perito evidencia quais modalidades e procedimentos de perícia foram utilizados? 

Constatou-se que todos os 5 ou 100% dos laudos analisados evidenciam de forma 
clara a modalidade e o procedimento que foram utilizados, isto faz com que fique claro o tipo 



de perícia que está sendo realizada visando fundamentar as conclusões que serão levadas ao 
laudo pericial contábil, e abrangem, total ou parcialmente, segundo a natureza e a 
complexidade da matéria em litígio. 

5. Comunica as diligências que identificam os procedimentos adotados e a coleta de 
dados?  

Verificou-se que 4 ou 80% dos laudos deixaram claro as diligências e a coleta de 
dados entendendo-se todos os procedimentos e atitudes, adotados pelo perito na busca de 
informações e subsídios necessários à elaboração do laudo; já 1 ou 20% não se preocuparam 
em esclarecer este problema,  

6. Responde aos quesitos ou pontos controvertidos formulados pelo magistrado? 

Sim, 4 ou 80% doa laudos apresentam quesitos elaborados pelo magistrado, sendo 
respondidos pelos peritos, podendo ser decisiva no esclarecimento, ou no direcionamento da 
questão, fazendo com que a verdade real apareça. Para Sá (1994, p.15) a perícia contábil é 
verificação de fatos ligados ao patrimônio individualizado, visando oferecer opinião, 
mediante questão proposta.  

7. Responde aos quesitos formulados pela requerente? 

Em todos os laudos, os quesitos foram respondidos de forma fundamentada. 

8. Responde aos quesitos formulados pela requerida? 

Verificou-se que 4 ou 80% doa laudos contemplam respostas aos quesitos de forma 
circunstanciada e fundamentada na matéria em litígio, já 1 perito deixou perguntas em aberto 
por não conhecer a lide (matéria). 

9. O laudo apresenta conclusão e encerramento? 

Sim, todos os laudos analisados possuem conclusão e encerramento, pois é na 
conclusão que o perito colocará outras informações que não foram objeto de quesitação, 
porém, as encontrou na busca dos elementos de prova inerentes ao objeto da perícia e que, de 
alguma forma, servirão de apoio para a opinião ou julgamento. 

10. O laudo contém bibliografia? 

Neste item considerou-se como bibliografia os referenciais utilizados para a 
fundamentação do laudo, desta forma, foi possível observar que todos os laudos continham 
elementos que demonstravam a preocupação dos profissionais em descrever detalhadamente o 
material utilizado para a sua fundamentação. 

11. O laudo apresenta documentos? 

Sim, todos os laudos apresentarão documentos contábeis, servindo estes para suporte 
para obtenção das informações necessárias para elaboração e planejamento da perícia. 

12. O laudo apresenta anexos? 

Constatou-se que 4 deles ou 80% dos laudos, houve a preocupação das partes com o 
intuito de complementar a argumentação ou elementos de prova, arrecadados ou requisitados 
pelo perito durante as diligencias; de produzir anexos para melhor fundamentar as respostas. 
Apenas 1 laudo ou 20% não apresentou anexos. 



13. Apresenta Objetividade? 

Constatou-se que 2 ou 20% dos laudos ativeram-se ao assunto sendo expresso de 
maneira simples, sem metáforas, sem ambiguidade, 3 ou 80% deles não tiveram objetividade. 

14. Contem Rigor Tecnológico? 

3 ou 60% dos laudos ativeram-se ao que é reconhecido como cientifico na 
contabilidade devendo ser bem redigido, não saindo do assunto da lide, sendo que 2 ou 40% 
não apresentaram o rigor tecnológico em algumas respostas. 

15. O laudo é conciso? 

Verificou-se que 4 ou 80% dos laudos não foram  prolixos ou seja, os peritos não 
fizeram um longo discurso, com explicações supérfluas e que se estendem demoradamente, 
apenas 1 ou 20%, não tiveram respostas satisfatórias, que dariam  margem a contestação. 

16. Apresenta argumentação nas suas respostas? 

Verificou-se que em 3 ou 60% dos laudos, apresentam respostas fundamentadas, em 
apenas 2 ou 40% não houve essa preocupação. 

17. Apresenta exatidão nas suas respostas? 

Sim, em todos os laudos o perito contador apresentou qualidade daquilo que é exato, 
ou verdadeiro. 

18. O laudo do processo analisado atinge o grau de eficiência a que se propõem? 

Verificou-se que 4 ou 80% dos laudos atingiram a eficiência a que se propuseram 
como auxiliar na justiça no aspecto de poder servir de prova e influenciar na decisão da lide; 
já apenas 1 ou 20% não teve o grau de eficiência pretendido. 

19. O perito não deixou margem para contestação no Laudo Pericial Contábil? 

Constatou-se que 2 ou 40% dos laudos não deixaram dúvidas, mas 3ou 60% deles 
deixaram duvidas, dando margem para contestação pelas partes envolvidas do processo. 

20. O laudo foi elucidativo para a decisão do magistrado? 

Verificou-se que 4 ou 80% dos laudos atingiram o objetivo de serem elucidativos, pois 
conseguiram influenciar na decisão do magistrado. Apenas 1 ou 20% dos laudos apenas 
serviu como mais um elemento de prova, para os peritos contadores. 

21. O laudo foi devidamente assinado e rubricado em todas as páginas pelo perito? 

Sim, todos os laudos foram rubricados e assinados pelo perito contador, que nele fará 
constar a sua categoria profissional de Contador e o seu número de registro junto ao órgão 
responsável. 

22. Houve assinatura em conjunto pelos peritos contadores e perito contador 
assistente? 

Não, nos laudos analisados não tiveram participação de nem um contador assistente. 



23. O perito contador é devidamente habilitado perante Conselho Regional de 
Contabilidade? 

Sim, todos os Peritos são devidamente Registrados em Conselho Regional de 
Contabilidade. 

Verificou-se que a maioria dos relatórios analisados referentes aos laudos, atendem as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, ou seja, a metodologia utilizada para o desenvolvimento 
da perícia; a síntese do objeto da perícia, a utilização de estrutura; a linguagem adequada para 
a redação dos laudos; porem alguns laudos não apresentam estrutura adequada, a linguagem 
foi pouco acessível ou não seguiram rigorosamente as normas. 

De acordo com análise dos processos e com o auxílio do check-list foi possível chegar 
as seguintes conclusões em relação ao problema do trabalho: 

Qualidade Mínima                                                                                                     Qualidade Máxima 

0 |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|---|---|---| 23 

1    2    3   4   5  6  7   8   9  10  11    12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 

Quadro 6 - Escala de Pontuação 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No que diz respeito a qualidade do laudo pericial contábil, verificou-se pela régua de 
pontuação, que os laudos atingiram 22 pontos, o único item que deixou de marca ponto foi o 
de número 22, onde não houve assinatura em conjuntos pelos peritos contadores nem peritos 
contadores assistentes; o que representou estar bem próximo da qualidade máxima a ser 
observada. Também observa-se que os peritos procuraram atentar aos quesitos com qualidade 
para confecção do laudo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A perícia contábil é uma técnica importante que vem dando condições para ambas as 
partes envolvidas em um litígio, sendo útil para diminuir os conflitos existentes entre as 
partes, para isso se faz necessário que o perito contador seja altamente qualificado e 
conhecedor de todas as modalidades e espécies de uma perícia contábil. 

O perito contador, perante a esfera trabalhista, é um profissional de confiança do 
magistrado devendo desempenhar sua atividade dentro da legalidade e da ética que norteiam a 
profissão, buscar sempre a imparcialidade, zelo e sigilo do desempenho da perícia, não sendo 
influenciado pelas situações adversas vindas de terceiros. Por essa razão, a perícia contábil 
deverá obedecer as Normas Legais e Técnicas, o código e ética e os princípios da 
contabilidade. 

A partir dos resultados obtidos verificou-se que a qualidade dos laudos e suas normas, 
de acordo com a régua de pontuação, atingiu 22 pontos, o que representou que os laudos 
analisados revelaram alto grau de qualidade; é importante destacar que as questões 
apresentadas pelos litigantes do processo apresentaram os requisitos objetividade, rigor 
tecnológico, concisão, exatidão e argumentação. No aspecto da estrutura do laudo, constatou-
se a preocupação dos peritos em desenvolver e fundamentar o trabalho realizado. Os peritos 
contadores evidenciaram o objetivo do laudo, apresentaram a metodologia e fundamentaram o 
trabalho com documentos e anexos que pudessem demonstrar as análises e conclusões da 
causa periciada. 



Quanto aos resultados obtidos pela aplicação do check-list, verificou-se que os laudos, 
conseguiram atingir a eficiência a que se propusera e são extremamente elucidativos, o que 
representou um total de 87,64% dos laudos analisados, podendo servir de prova e influenciar 
na decisão de uma lide. Quanto a alguns peritos, deixaram margem para contestação, 
verificou-se que 3 dos 5 laudos analisados tiveram contestações. 

Como contribuição, aos interessados da perícia contábil, este trabalho verificou a 
importância do laudo pericial contábil para a decisão dos magistrados e também aspectos a 
serem melhorados pelos peritos para a melhor apresentação da prova técnica. 
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