


PLANEJAMENTO
DA PERÍCIA CONTÁBIL



É a etapa inicial do trabalho pericial que
antecede as diligências, pesquisas,
cálculos e respostas aos quesitos, na
qual o perito do juízo estabelece:

PLANEJAMENTO
da perícia judicial contábil 

A metodologia dos procedimentos 

periciais a serem aplicados,

Elabora o laudo pericial contábil a 

partir do conhecimento do objeto da 

perícia.



.





Objeto e prazo da perícia;

O conhecimento detalhado dos fatos;

As diligências a serem realizadas;

Os livros e documentos a serem compulsados;

A natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos;

A especialização da equipe de trabalho;

Os quesitos; e

O tempo necessário para elaboração do trabalho.

CONSIDERAÇÕES NO PLANEJAMENTO DA PERÍCIA



Enquanto o Planejamento da 
Perícia é um procedimento 
prévio abrangente que se 

propõe a consolidar todas as 
etapas da Perícia, o 

programa de trabalho é uma 
especificação de cada etapa 
a ser realizada que deve ser 

elaborada com base nos 
quesitos e/ou no objeto da 

perícia.



Ter conhecimento sobre os motivos que resultaram no 

processo e consequentemente na necessidade da perícia.

Conhecer cada um dos procedimentos de trabalho 

estabelecidos pela empresa e os métodos adotados pelos 

funcionários.

Certificar que os procedimentos estabelecidos estão de acordo 

com as normas periciais.

Verificar se os métodos adotados pelos funcionários são 

condizentes os procedimentos.

CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA A PERÍCIA



Entender os motivos pelos quais os métodos adotados não 

estão de acordo com os procedimentos.

Saiba onde e como encontrar evidências que sustentem as 

afirmações defendidas pela empresa.

Manter o foco no objeto da perícia, independentemente da área 

ou profissional envolvido.

Estabelecer uma comunicação clara e eficaz entre as áreas e 

profissionais envolvidos.

CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA A PERÍCIA



Garantir que os profissionais que acompanham as perícias 

sejam capacitados, orientados e convictos da tese defendida 

pela empresa.

Cuidar para que os envolvidos na perícia não estejam 

diretamente ligados as causas que levaram ao litigio.

Facilitar o trabalho do perito de forma “inteligente”.

Verifique se todas as informações levantadas anteriormente são 

verídicas

CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA A PERÍCIA



Use a seu favor todo o tempo disponível para levantar as 

informações e conhecer a empresa.

Provavelmente o perito não terá a mesma 

disponibilidade de tempo.

Seja crítico na análise de documentos e consistente em 

suas colocações para evitar contradições.

Utilize equipamentos de avaliação em conformidade 

com as normas regulamentadoras.

CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA A PERÍCIA



Seja breve na introdução do parecer técnico.

Apresente o objetivo do parecer técnico.

Leia a inicial.

Qualifique adequadamente todos os envolvidos na 

perícia.

Utilize documentos legais para descrever as partes.

Tabule as informações sobre as funções, períodos e 

locais de trabalho de forma cronológica.

CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA A PERÍCIA



do planejamento da Perícia Judicial são:

Conhecer o objeto e a finalidade, a 
fim de permitir a adoção de 
procedimentos que conduzam à 
revelação da verdade, a qual 
subsidiará o juízo, o árbitro ou o 
interessado a tomar a decisão a 
respeito da lide;

Definir a natureza, a oportunidade e a 
extensão dos procedimentos a 
serem aplicados, em consonância 
com o objeto da perícia judicial;

OS OBJETIVOS



Estabelecer condições para que o 
trabalho seja cumprido no prazo 
estabelecido;

Identificar potenciais problemas e 
riscos que possam vir a ocorrer no 
andamento da perícia judicial;

Identificar fatos importantes para a 
solução da demanda, de forma que não 
passem despercebidos ou não 
recebam a atenção necessária;

do planejamento da Perícia Judicial são:
OS OBJETIVOS



Identificar a legislação aplicável 
ao objeto da perícia judicial;

Estabelecer como ocorrerá a 
divisão das tarefas entre os 
membros da equipe de trabalho, 
sempre que o perito necessitar 
de auxiliares;

Facilitar a execução e a revisão 
dos trabalhos.

do planejamento da Perícia Judicial são:
OS OBJETIVOS



Perícia Judicial Contábil – metodologia de trabalho

Retirada dos 

autos

(CARGA) Planejamento 

dos trabalhos
Aviso de início 

dos trabalhos
Diligências e 

procedimentos Análise dos 

dados Conclusões 

da Perícia

Elaboração 

do Laudo

Entrega do 

laudo ao juiz



O Perito do Juízo, na fase do 
planejamento, com vistas a elaborar 
a Proposta de Honorários, deve:

• avaliar os riscos decorrentes das 
suas responsabilidades e todas as 
despesas e custos inerentes;

• ressaltar que, na hipótese de 
apresentação de quesitos 
suplementares, poderá estabelecer 
honorários complementares.

de honorários
PROPOSTA



de honorários
PROPOSTA

Se estes forem formulados pelo juiz 
e/ou pelas partes, pode haver 
incidência de honorários 
complementares a serem requeridos, 
observando os mesmos critérios 
adotados para elaboração da 
proposta inicial. 

Pode requerer a liberação parcial dos 
honorários quando julgar necessário 
para o custeio de despesas durante a 
realização dos trabalhos.



H
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Relevância

Vulto

Risco

Complexidade

Horas

Etc



Fixa os valores dos 
honorários a serem 

pagos aos peritos, no 
âmbito da Justiça de 
primeiro e segundo 

graus, nos termos do 
disposto no art. 95, §
3º, II, do Código de 
Processo Civil – Lei 

13.105/2015.

I. a complexidade da matéria;

II. o grau de zelo e de especialização 
do profissional ou do órgão;

III. o lugar e o tempo exigidos para a 
prestação do serviço;

IV. as peculiaridades regionais.

O magistrado, em decisão 
fundamentada, arbitrará os honorários 
do profissional ou do órgão nomeado 
para prestar os serviços nos termos 
desta Resolução, observando-se, em 
cada caso:

Resolução

232
de 13/07/2016 – CNJ





RELEVÂNCIA
é entendida como a importância da perícia no contexto social e 

sua essencialidade para dirimir as dúvidas de caráter técnico 

contábil, suscitadas em demanda judicial ou extrajudicial.

VULTO
valor da causa no que se refere ao objeto da perícia; à 

dimensão determinada pelo volume de trabalho; e à 

abrangência pelas áreas de conhecimento técnico envolvidas. 

RISCO 
compreende a possibilidade de os honorários periciais não 

serem integralmente recebidos, o tempo necessário ao 

recebimento, bem como a antecipação das despesas 

necessárias à execução do trabalho. 

NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS 
CONSIDERAR OS SEGUINTES FATORES: 



HORAS 

ESTIMADAS

é o tempo despendido para a realização da perícia judicial, 

mensurado em horas trabalhadas pelo perito do juízo, 

quando aplicável.  

PESSOAL 

TÉCNICO 

formado pelos auxiliares que integram a equipe de trabalho do Perito 

do Juízo, estando os mesmos sob sua orientação direta e inteira 

responsabilidade. 

PRAZO 

DETERMINADO

nas perícias judiciais ou contratado nas extrajudiciais deve ser 

levado em conta nas propostas de honorários, considerando-se 

eventual exiguidade do tempo que requeira dedicação exclusiva do 

Perito do Juízo e da sua equipe para a consecução do trabalho. 

COMPLEXIDADE

dificuldade técnica para a realização do trabalho pericial em decorrência do 

grau de especialização exigido; à dificuldade em obter os elementos 

necessários para a fundamentação do laudo pericial contábil; e ao tempo 

transcorrido entre o fato a ser periciado e a realização da perícia judicial.  



FORMA DE REAJUSTE 

E DE PARCELAMENTO 

DOS HONORÁRIOS 
Se Houver

LAUDOS 

INTERPROFISSIONAIS E 

OUTROS INERENTES AO 

TRABALHO

são peças técnicas executadas por perito qualificado e 

habilitado na forma definida no Código de Processo Civil e de 

acordo com o Conselho Profissional ao qual estiver vinculado.

PRAZO MÉDIO 

HABITUAL PARA 

LIQUIDAÇÃO

compreende o tempo necessário para recebimento dos 

honorários.  



Quando o pagamento for de 
responsabilidade de 
beneficiário de gratuidade da 
justiça, ela será custeada com 
recursos alocados no 
orçamento do Poder Judiciário 
local para esse fim. 

No âmbito nacional, o CNJ 
editou a Resolução 232/2016 
que traz os valores abaixo:

GRATUITA
JUSTIÇA



CIÊNCIAS ECONÔMICAS/CONTÁBEIS

DOCUMENTO 
VALOR EM 

REAIS 

Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra o 

estado/município 300,00

Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários 

até 4 (quatro) contratos 370,00

Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários 

acima de 4 (quatro) contratos 630,00

Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e 

mercantis 830,00

Outras 370,00

Fonte: http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2309



O CPC traz inovações quanto as 
definições exatas de quem faz jus a 

gratuidade – se houver má-fé, haverá a 
condenação ao pagamento de até 10 
vezes o valor das despesas devidas a 
título de multa, em favor da Fazenda 

Pública, (art. 100, p. u).



Apresentação dos quesitos 
e indicação de assistentes 
técnicos

Intimação do perito para 
prestar esclarecimentos

Atividade pericial e 
elaboração do Laudo

Perito entrega o laudo em 
juízo

Manifestação das partes 
sobre o laudo

Apreciação do juízo sobre 
esclarecimentos e 
manifestação das partes

Homologação do laudo
Fim da atividade Pericial

Designação da perícia e 
nomeação do perito

Intimação do perito para 
prestar esclarecimentos

Atividade pericial 
Esclarecimentos

Perito entrega os 
esclarecimentos em juízo

Manifestação das partes 
sobre os esclarecimentos

Apreciação do juízo sobre 
esclarecimentos e 
manifestação das partes

Designação de nova 
perícia, com nomeação de 
outro perito

Decisão quanto à 
conclusão da perícia
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LEVANTAMENTO 
DOS HONORÁRIOS 
PERICIAIS

É o pagamento dos honorários.

Depois que o juiz aceita a Proposta 
de Honorários, ele determina que a 
parte deposite o valor 
correspondente em juízo. 

Então, concomitantemente à entrega 
do Laudo Pericial Contábil, o Perito 
do Juízo deve solicitar o pagamento 
dos honorários.



HONORÁRIOS PERICIAIS 
PAGOS NO FINAL DO 
PROCESSO

Ocorrem situações em que o Perito 
nomeado pelo juízo é solicitado a 
realizar a perícia às suas expensas 
e receber os honorários no final, ou 
seja, quando o processo for 
concluído.

Esta prática é adotada pela Justiça 
do Trabalho onde não existe a 
possibilidade de requerer 
honorários prévios a não ser em 
situações especiais. 



PARCELAMENTO DE 
HONORÁRIOS 
PERICIAIS

Numa situação em que a parte que deve 
arcar com o ônus da Perícia Judicial não 
tiver condições de efetuar o depósito 
prévio integralmente, o juiz pode 
conceder, ouvido o Perito do Juízo, o 
parcelamento dos honorários. 

Tal parcelamento comumente é feito em 
duas ou três parcelas, sendo a primeira 
como honorários prévios, a segunda na 
entrega do Laudo Pericial Contábil e a 
terceira após 30 dias da entrega do 
Laudo.



HONORÁRIOS 
PERICIAIS 
PROVISÓRIOS

Quando o Perito do Juízo constatar 
que o trabalho é por demais 
complexo e for difícil a estimativa 
dos honorários previamente, pode 
pedir honorários prévios 
provisórios e ao concluir seus 
trabalhos peticionar ao Juiz o 
arbitramento dos honorários 
definitivos, requerendo, na 
oportunidade a intimação da ou 
das partes para efetivação do 
depósito complementar.



A TRIBUTAÇÃO DOS 
HONORÁRIOS 
PERICIAIS DO PERITO

Os honorários 
recebidos são 
tributáveis pelo 
Imposto de Renda, 
devendo ser retido 
o IRRF respectivo, 
por ocasião do 
depósito judicial.



Comunicar o início dos trabalhos ao assistente técnico;

Se ater ao objeto da perícia;

Solicitar os documentos por meio do Termo de 

Diligência;

Usar os meios facultados pela legislação;

Responsabilizar-se pela equipe técnica contratada;

Documentar evidências nos papéis de trabalho.

FASE DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS



TERMO DE DILIGÊNCIA



TERMO DE DILIGÊNCIA



CRONOGRAMA 
DOS 

TRABALHOS

Diligências a serem realizadas,

Deslocamentos,

Necessidade de trabalho de terceiros,

Pesquisas que serão feitas,

Elaboração de cálculos e planilhas,

Respostas aos quesitos,

Prazo para apresentação do laudo 

pericial contábil e/ou oferecimento do 

parecer técnico contábil, de forma a 

assegurar que todas as etapas 

necessárias à realização da perícia 

judicial sejam cumpridas.

Devem ficar 
evidenciados, 

quando aplicáveis, 
todos os itens 
necessários à 
execução da 

Perícia Judicial, 
como:



Ao ser intimado para dar 
início aos trabalhos 
periciais, o Perito do Juízo 
deve comunicar às partes e 
aos assistentes técnicos: a 
data e o local de início da 
produção da prova pericial 
contábil, exceto se 
designados pelo juízo.

EXECUÇÃO
Da perícia judicial contábil



Caso não haja, nos autos, dados 

suficientes para a localização 

dos assistentes técnicos, a 

comunicação deve ser feita aos 

advogados das partes, ou a 

comunicação deve ser feita 

diretamente às partes e/ou ao 

Juízo.

EXECUÇÃO
Da perícia judicial contábil



FASE OPERACIONAL

✓Início da perícia e diligências;

✓Desenvolvimento dos trabalhos 
periciais;

✓Elaboração do laudo pericial 
contábil.

EXECUÇÃO
Da perícia judicial contábil



FASE FINAL

✓Entrega do laudo pericial contábil;

✓Levantamento dos honorários;

✓Esclarecimentos (se requeridos).

EXECUÇÃO
Da perícia judicial contábil



O Perito Assistente Técnico pode 
entregar ao Perito do Juízo cópia 
do seu Parecer Técnico Contábil, 
previamente elaborado, planilhas 
ou memórias de cálculo, 
informações e demonstrações 
que possam esclarecer ou auxiliar 
o trabalho a ser desenvolvido 
pelo perito do juízo. 

EXECUÇÃO
Da perícia judicial contábil



EXECUÇÃO CONJUNTA 
DA PERICIA CONTÁBIL

O Perito Assistente Técnico pode, tão 
logo tenha conhecimento da perícia, 
manter contato com o Perito do Juízo, 
colocando-se à disposição para a 
execução da perícia em conjunto.

Na impossibilidade da execução da 
perícia em conjunto, o Perito do Juízo 
deve permitir aos Peritos Assistentes 
Técnicos o acesso aos autos e aos 
elementos de prova arrecadados durante 
a perícia, indicando local e hora para 
exame pelo Perito Assistente Técnico.



São perguntas formuladas pelas partes ou 
pelo julgador, devidamente registradas nos 
autos, cujo objetivo é o esclarecimento dos 
fatos e das operações em discussão.

Perguntas de natureza técnica ou científica a 
serem respondidos pelo Perito do Juízo com 
objetividade, justificação, rigor tecnológico, 
precisão e clareza.

Devem ter como objeto questões técnicas de 
natureza contábil, não podendo extrapolar as 
questões em discussão, observadas a 
urbanidade e a boa técnica jurídica.

QUESITOS DA 

PERICIA CONTÁBIL 





Não cabe ao Perito do Juízo a emissão de 
juízo sobre temas em discussão ou a 
opinião jurídica que requeira 
interpretação da aplicabilidade de norma 
legal, ou quanto à veracidade de 
alegações apresentadas.

Caso não sejam apresentados quesitos, 
o perito judicial nomeado poderá realizar 
o trabalho, observando os aspectos 
contábeis sobre as questões em 
discussão na lide, ofertando informações 
técnicas sobre o tema em discussão.

QUESITOS DA 

PERICIA CONTÁBIL 



QUESITOS 
IMPERTINENTES

São questionamentos efetuados 
pelas partes, que abordam, 
geralmente, aspectos não 
relacionados com a demanda judicial, 
ou então, são perguntas que buscam 
do perito do juízo opinião fora de sua 
competência profissional e/ou o 
induzem a adentrar ao mérito, para a 
qual o perito do juízo não tem 
competência legal.

Art. 470, CPC 



São indagações efetuadas no curso da 
diligência pericial, ou seja, enquanto a Perícia 
não estiver concluída.

As partes poderão apresentar quesitos 
suplementares durante a diligência, que 
poderão ser respondidos pelo Perito do Juízo 
previamente ou na audiência de instrução e 
julgamento. (Art. 469, CPC) 

Os documentos dos autos servem como 
suporte para obtenção das informações 
necessárias à elaboração do planejamento da 
perícia. 

QUESITOS 

SUPLEMENTARES



O planejamento deve ser realizado, quando 
necessário, pelo perito do juízo ainda que o 
trabalho venha a ser realizado de forma 
conjunta.

Deve ser mantido por qualquer meio de 
registro que facilite o entendimento dos 
procedimentos a serem aplicados e sirva de 
orientação adequada à execução do trabalho.

Deve ser revisado e atualizado sempre que 
fatos novos surjam no decorrer da perícia.

QUESITOS 

SUPLEMENTARES





Em caso de ser identificada a necessidade de 

realização de diligências, na etapa de elaboração do 

planejamento, devem ser considerados, se não 

declarada a preclusão de prova documental, a 

legislação aplicável, documentos, registros, livros 

contábeis, fiscais e societários, laudos e pareceres já 

realizados e outras informações que forem 

identificadas como pertinentes para determinar a 

natureza do trabalho a ser executado. 



A Perícia, cada vez mais essencial, como meio de provas 

para a solução de litígios na Justiça, considerando o poder 

que a mesma possui em elucidar os fatos complexos de 

natureza técnica e cientifica. 

O poder judiciário recorre ao Perito Contador quando o juiz 

necessita de um laudo profissional especializado ou para 

atender ao pedido de uma das partes envolvidas no 

processo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Muitas Perícias na área da Contabilidade são hoje requeridas 

principalmente na parte de levantamento de perdas e danos, 

avaliação de haveres na dissolução ou saída de sociedade, 

revisão de encargos financeiros contra bancos e outras 

questões como leasing e prestação de contas.

A Lei de Falências e Recuperação Judicial fortaleceu mais 

ainda no mercado a importância da perícia contábil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Quando a perícia é solicitada é porque não se tem condições 

de resolver o que está sendo pleiteado por uma das partes 

com as provas existentes.

O Perito Contador é indicado pelo juiz e goza da confiança 

do mesmo, devendo realizar o trabalho com qualidade 

técnica, mostrando ao julgador a verdade dos fatos de forma 

cristalina, com o objetivo maior de fazer justiça.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



“PERICIA A BUSCA PELA VERDADE FÁTICA”

"A verdade é inconvertível, a malícia pode atacá-

la, a ignorância pode zombar dela, mas no fim; 

lá está a VERDADE.“

Winston Churchill 



silvio@crepaldi.adv.br

PERGUNTAS?

crepaldi.adv.br








