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RESUMO: A contabilidade veio da necessidade do homem em ter um instrumento que mostrasse o 
seu patrimônio de modo a ajudá-lo na sua mensuração e gestão. A perícia é um instrumento por meio 
de prova, obtidas através de prova documental, testemunhal e a de depoimento pessoal, que tem como 
finalidade oferecer informações, identificar, registrar, mensurar e possibilitar a análise e o efeito dos 
fatos econômicos que podem modificar o patrimônio da empresa, ou seja, a contabilidade vem garantir 
o controle patrimonial da entidade. O artigo tem como objetivo fazer uma análise sobre a perícia contábil 
e como metodologia a revisão bibliográfica. 

 

Palavras-chave: Perícia. Norma. Contabilidade.  Prova. Autos. 
 

 
 
ASTRACT: The accounting came from the man's need to have an instrument that would show his equity 
in order to assist him in his measurement and management. The expertise is an instrument by means 
of proof, obtained through documentary evidence, testimonial and personal testimony, whose purpose 
is to provide information, identify, record, measure and enable the analysis and the effect of economic 
facts that can modify the patrimony of the company, that is, the accounting comes to guarantee the 
patrimonial control of the entity. The article aims to make an analysis on accounting expertise and as 
methodology the bibliographic review. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 A perícia constitui uma atividade especializada que intervém em diversas áreas 

do conhecimento, tornando-se às vezes, indispensável na resolução dos conflitos. É 

amplamente utilizada como meio de prova no Poder Judiciário. Portanto é 

indispensável ao perito, ter conhecimentos básicos sobre conceitos jurídicos e dos 

fundamentos processuais. 

 Sua utilização servirá para eu as partes envolvidas na lide judicial busquem 

provar o que alegaram no processo, buscando uma decisão judicial favorável aos seus 

interesses. A prova pericial constituirá um fator decisório no processo, qualquer que 

seja a natureza processual.  

 “São as provas que embasam e corroboram a livre convicção do juiz, podendo 

as partes envolvidas na disputa empregar todos os meios legais, bem como os 

moralmente legítimos para produzi-las” (FORTES, 2017, P. 1). 

 É preciso compreender a realidade da função de um perito-contador no 

processo de disputas, pois sua palavra tem peso e valor jurídico, constituindo prova 

no processo. Ao fazer a perícia, o contador irá conceder um laudo, no qual irá 

dispensar todas as suas avaliações. De acordo com Lopes de Sá (2005, p. 45) “é uma 

peça tecnológica que contém opiniões do perito contador, sobre questões que lhe são 

formuladas e que requerem seu parecer”. 

 O estudo tem como objetivo fazer uma análise sobre a perícia contábil e como 

metodologia a revisão bibliográfica realizada através da pesquisa qualitativa e 

exploratória, buscando em livros, artigos, resenhas, teses e sites pertinentes, o tema 

proposto. 

CONTABILIDADE   

 

“A contabilidade nasceu com a civilização e jamais deixará de existir em 

decorrência dela; talvez, por isso, seus progressos quase sempre tenham coincidido 

com aqueles que caracterizam os da própria evolução do ser humano” ( LOPES de 

SÁ, 1999, p. 15). 

A contabilidade veio da necessidade do homem em ter um instrumento que 

mostrasse o seu patrimônio de modo a ajudá-lo na sua mensuração e gestão. 



Com o passar dos anos, a contabilidade foi se aperfeiçoando e o leque de 

informações extraídas da contabilidade vem crescendo especialmente pelo avanço da 

tecnologia, da demanda dos usuários, principalmente após a revolução industrial, e 

do próprio crescimento da ciência contábil (HENDRIKSEN e BREDA, 1999).  

A Ciência Contábil se tornou uma ferramenta fundamental no auxílio da 

administração atual no sentido de embasar as decisões a serem tomadas, para evitar 

as incertezas que giram em torno do assunto analisado. Tem como finalidade oferecer 

informações, identificar, registrar, mensurar e possibilitar a análise e o efeito dos fatos 

econômicos que podem modificar o patrimônio da empresa, ou seja, a contabilidade 

vem garantir o controle patrimonial da entidade. 

 Sobre a atuação da Ciência Contábil, Iudícibus e Marion (2008, p.42) apontam: 

 
 A contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar 
decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-
os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios 
ou de comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de 
decisões.  

 

Porém, a Contabilidade científica, passou a ser considerada como um conjunto 

ordenado de conhecimentos com objeto de estudo, no caso, o patrimônio, e campo 

de aplicação, as entidades econômicas administrativas, bem definidas.  

A ciência contábil tem como principal finalidade o controle e o planejamento. O 

controle denomina o processo pelo qual a administração investiga se a organização 

está trabalhando de acordo com os planos e políticas objetivados. Já o planejamento 

é a forma de decidir qual o curso de ação deverá ser ocupado futuramente.   

Ressalta-se, que a Ciência Contábil, também se aplicada ao patrimônio 

particular das pessoas físicas, como forma de controle e não somente às empresas. 

E novamente busca-se em Iudícibus e Marion (2008, p. 56) a explicação para tal 

assertiva: 

 
O patrimônio de tais entidades, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, seja 
esse patrimônio resultante da consolidação de patrimônios de outras 
entidades distintas ou a subdivisão do patrimônio de uma entidade em 
parcelas menores que mereçam ser acompanhadas em suas mutações e 
variações.  

 

A Ciência Contábil foi iniciada através de uma perspectiva geral, voltada aos 

registros, mas com o tempo foi se modificando. Atualmente possui diversas 



especialidades, como a perícia contábil.  Sobre essa diversidade, Lopes de Sá (2009, 

p. 13) expõe que:  

 
A contabilidade possui diversas aplicações; logo, diversas tecnologias. Até o 
século XVIII, existiam Técnicas Contábeis, que provinham de exercícios 
milenares da profissão contábil. Isto porque, o conhecimento estava ainda, 
em sua fase empírica e as aplicações eram subjetivas, ou seja, ao feitio de 
cada profissional.  

 

“A perícia contábil é uma tecnologia porque é aplicação dos conhecimentos 

científicos da contabilidade” (LOPES de SÁ, 2009, p. 13). A perícia é uma tecnologia 

contábil que tem como finalidade esclarecer os fatos e diminuir as dúvidas. Sua 

importância está em propiciar melhores condições de justiça para as partes envolvidas 

em algum processo. 

 

PERÍCIA CONTÁBIL  

 

Através dos ensinamentos de Lopes de Sá (2009, p. 14), “a expressão perícia 

advém do Latim: Perítia, que sentido próprio significa conhecimento, experiência”. É 

um instrumento que pode ser realizado em todas as áreas do conhecimento humano. 

Segundo o autor supracitado  

 
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 
(LOPES de SÁ, 2009, p. 14). 
 

“A perícia é a aplicação do conhecimento humano com a finalidade de 

desvendar algo que não está evidente, mostrar o que não está claro para quem está 

analisando, julgando aquilo que está em discussão entre duas ou mais partes” 

(COSTA, 2017, p.1). 

Nota-se, que a perícia é o meio de se confirmar através do laudo pericial, a 

verdade de fatos acontecidos, e que foram contestados por interessados, e que se 

tornou obrigatório realizarem instrumentação técnica contábil, objetivando buscar o 

equilíbrio no sentido de estabelecer uma posição justa, que propicie ao magistrado os 

elementos necessários para o decreto da sentença (LOPES de SÁ, 2009).   

Sobre essa assertiva, Santos, Schimidt e Gomes (2006, p. 100), explicam que 

“não é permitido ao magistrado tomar decisão adotando as suas convicções pessoais, 



e tampouco supor qualquer coisa. Sua convicção é adquirida com base nas provas 

produzidas nos autos”. A perícia contábil é de grande importância tanto para a 

sociedade física , quanto jurídica(LOPES de SÁ , 2009). 

A perícia contábil é o meio de explicar através de laudo pericial, a veracidade 

de fatos que aconteceram e não foram admitidos por interessados, investigados por 

especialistas naquele assunto, os quais irão servir de prova onde o juiz se baseará 

para trazer uma solução ao processo. É uma ferramenta jurídica que pode ser utilizada 

por qualquer cidadão para garantir e fazer valer seus direitos (LOPES de SÁ , 2009).  

E Ornelas (2007, p. 33) assim explica: 

 
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, e 
serve como meio de prova de determinados fatos contábeis ou de questões 

contábeis controvertidas (ORNELAS, 2007, p. 33). 
 

Na definição de perícia, supracitada, destacou-se sua abrangência e os motivos 

pelos quais surge.  

A perícia contábil é diferente da auditoria devido à delimitação do escopo de 

trabalho e pelo objetivo, pois a auditoria utiliza-se da amostragem, buscando 

identificar a veracidade das informações oferecidas pela entidade pelas ferramentas 

administrativas e das afirmações contábeis. Já a perícia, raramente usa o 

procedimento da amostragem, pois consiste em obter provas com fundamentações 

que poderá colaborar com o magistrado em seu julgamento (ORNELAS, 2007; 

FEMENICK, 2011). 

  A perícia contábil é função privativa dos contadores inscritos no Conselho 

Regional de Contabilidade da própria jurisdição, de acordo com a norma legal, alínea 

“c” do art. 25, em consonância com o art. 26, do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio 

de 1946 (CRCCE, 2018). 

  O contador, ao ocupar-se da função de perito, deve manter-se num adequado 

nível de competência profissional, atualizando diariamente no tocante às Normas 

Brasileiras de Contabilidade (NBC), além das técnicas contábeis, principalmente 

àquelas que se aplicam à perícia (CRCCE, 2018). 

  O trabalho do perito contábil precisa ser baseado na análise de livros, registros 

de transações e documentos referentes aos fatos investigados. Porém, na prática, os 

peritos procuram procedimentos segundo os fatos tomados pelas partes, mas estes, 

não podem comprometer as normas legais e ética profissional (CRCCE, 2018). 



  O perito, indicado pelo juiz, e de sua inteira confiança, deve realizar o trabalho, 

que é a perícia, e apresentar o laudo por escrito, onde responderá as questões 

determinados. Essas questões, impostas pelo juiz ou pelas partes do processo 

(CRCCE, 2018). 

  A Resolução CFC 1.243/2009 APROVA NBC TP 01 estabelece regras e 

instrumentos técnico-científicos que precisam ser observados pelo perito, quando este 

irá elaborar a perícia contábil, no âmbito judicial, extrajudicial, até mesmo arbitral. A 

Resolução 1.244/2009 APROVA NBC PP determina os procedimentos específicos à 

atuação do contador quando estiver na condição de perito (CRCCE, 2018). 

 

Laudo pericial 

 

 O laudo pericial é instrumento fundamental para a decisão judicial.  É um 

documento escrito por um perito contador o qual expõe sua opinião sobre o fato 

verificado, com clareza e veracidade das informações, seja nas diligências 

constatadas, nos critérios usados, resultados e conclusões finais a que chegou o 

perito (ORNELAS, 2007; FEMENICK, 2011). 

 É importante ressaltar que o perito contábil precisa ser graduado em Ciências 

Contábeis, com inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, nomeado pelo juiz 

que solicita os laudos com as considerações sobre os questionamentos (HOOG, 

2011) 

Teoricamente, o perito judicial substitui o magistrado em termos técnicos ou 

onde o magistrado não pode fazer a verificação pessoalmente; legalmente é um 

profissional auxiliar da justiça, a quem o juiz faz a nomeação (ORNELAS, 2007; 

FEMENICK, 2011). 

Quando o processo envolve valores e patrimônio, o magistrado recorre ao 

perito contador, que com adequação e competência profissional, atualizando 

frequentemente seus conhecimentos sobre as normas e legislação inerentes à 

profissão, incorpora seu saber sobre as novas técnicas aplicáveis à perícia, através 

de capacitação, treinamento continuado (ORNELAS, 2007; FEMENICK, 2011). 

De acordo com Ornelas (2007, p. 93) “o laudo pericial é a peça técnica da lavra 

do perito nomeado. Pode ser elaborado em cumprimento à determinação judicial, 

arbitral, ou ainda por força de contratação”. A preparação juntamente com a redação 

do laudo é de responsabilidade e exclusividade do perito contador, uma vez que o 



mesmo deverá responder clara e objetivamente todas as dúvidas questionadas 

(FEMENICK, 2011). 

 A elaboração do laudo não exige uma norma estrutural, porém, há certas 

formalidades que precisam ser seguidas, devendo possuir: abertura, considerações 

iniciais, desenvolvimento, considerações finais, quesitos e respostas, encerramento 

por fim os anexos (ORNELAS, 2007, FEMENICK, 2011). 

Os procedimentos de perícia contábil fundamentam o laudo do perito e 

abrangem o exame, a vistoria, a indagação, a investigação, o arbitramento, a 

avaliação ou a certificação, porém não há e nem deve haver um padrão único para 

que o contabilista realize a perícia judicial ou não (FEMENICK, 2011). 

O laudo pericial é a ferramenta escrita, onde o perito contábil expresso, de 

forma detalhada, as considerações e os estudos efetivados, registrando as 

conclusões fundamentadas sobre o assunto em lide.  

A redação final do laudo é de exclusiva responsabilidade do perito que verificou 

a matéria do trabalho. Este documento deve conter clara e objetivamente o resumo 

do objeto da perícia, os critérios adotados e as considerações do perito. É a redação 

do laudo que deverá evidenciar e confirmar as bases para as considerações finais do 

perito, pois este expõe o que foi encontrado através das suas análises, diligências e 

exames. O laudo precisa definir o parecer do perito e não poderá de forma alguma, 

expressar a opinião pessoal do profissional (FEMENICK, 2011). 

 

CONCLUSÃO 

 

 Com o trabalho, pôde-se melhor entender sobre a estrutura da perícia contábil, 

assim como as espécies judicial e extrajudicial e o laudo pericial.  A perícia é uma 

forma de se provar algo numa demanda para poder resolver as controvérsias e assim 

solucionar a lide.  

 Diante do exposto o conteúdo sobre a perícia contábil trouxe as informações 

necessárias para o conhecimento do assunto, alcançando assim, o objetivo a que se 

propôs. Observou-se a perícia contábil é utilizada para definir os laudos periciais, que 

são as peças importantes para a decisão judicial, pois a perícia elucida o que 

necessitaria ser elucidado. 
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