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Neste artigo será abordado a importante aliança entre o profissional contábil e o 

advogado. 

 

 

Antes mesmo de um processo ser ajuizado pelo advogado do Autor, o mesmo deverá 

efetuar a pré-análise da documentação, no intuito de apurar diferenças ou até mesmo 

para mensurar a grandiosidade da ação. 

 

E neste caso concreto já se faz necessário a aliança com o perito contábil, pois o 

contador com a sua prática diária e experiência já sabe auditar o documento certo para a 

visualização de diferenças, como também identificar quais serão os pedidos a serem 

solicitados com os reflexos necessários. 

 

É muito importante o perito efetuar está pré-análise para o advogado, indicando as 

diferenças de forma correta, evitando assim pedidos ajuizados sem direito algum. 

 

Tal prática errônea de solicitações de pedidos sem base técnica só contribui com o 

desgaste do judiciário, pois para cada processo ajuizado são envolvidos diversos 

servidores e sendo assim, é um desperdício e um descaso com os Autores que foram 

realmente lesados pelas empresas. 

 

 

Explicando melhor: 

 

Documentos a serem analisados para ajuizar a inicial de um processo trabalhista: 

 

 ficha de registro; contrato de trabalho; cartões de ponto; termo de rescisão;  

 seguro-desemprego; 

 Contracheques; dissídios; etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



O que avaliar para ver se vale a pena entrar com a ação   

 Termo de Rescisão; 

 Equiparações, periculosidade 

 Dissídios, insalubridade 

 Horas extras e noturnas 

 Reconhecimento de Vínculo 

 

 

Como identificar o que pedir de forma correta  

Contratação do perito contábil, o qual fará uma amostragem das diferenças e com base 

nelas confeccionar os pedidos com os reflexos cabíveis. 

 

 

Até este momento demonstramos a importante aliança da área contábil e do direito em 

processos extrajudiciais, ou seja, antes de adentrar na Justiça do Trabalho, mas após o 

ingresso do processo judicial o contador poderá ser solicitado pelo advogado em várias 

partes do processo são elas: 

 

 

Iniciando a Instrução 
 Fase de Apontamento de Diferenças 

 Impugnação de documentos 

 Elaboração de Quesitos 

 Acompanhar os trabalhos do Perito Judicial 

 

 

Ao final da instrução 
 Cálculos para acordo 

 

 

 

Quando é Necessária  a Prova através de Cálculos: 

 Na inicial 

 Na contestação 

 Nas diversas impugnações 

 Nos acordos 

 Após a sentença na fase de liquidação 

 Em toda a fase do processo 

 

 

Além das demandas trabalhistas, também poderemos contar com esta parceria na parte 

financeira das empresas, tais como: 

 

 Tomada de decisões 

 Análise de Riscos 

 Gestão 

 Governança 

 Análise dos cenários 



 

Todas as organizações enfrentam incertezas e o desafio de seus administradores é 

determinar até que ponto tal fato é risco ou oportunidade. 

Sendo assim, o gerenciamento de riscos corporativos tem por finalidade alinhar o 

apetite ao risco com a estratégia adotada, como também: reduzir surpresas e prejuízos 

operacionais, fortificar e administrar riscos, fortalecer as decisões e otimizar o capital. 

Estas qualidades, inerentes ao gerenciamento de riscos corportativos ajudam aos 

administradores atingir as metas de desempenho e de lucratividade da organização, e 

evitam a perda de recursos, ou seja, o gerenciamento de riscos corportativos ajudam a 

organização a atingir seus objetivos e a evitar os perigos e surpresas em seu percurso. 

Outra estratégia também utilizada é a elaboração dos cenários que é uma das principais 

ferramentas auxiliares ao processo de planejamento e definição de estratégias. 

 

Considera a análise do passado e do presente dos principais eventos econômicos e não 

econômicos para reduzir as incertezas em relação ao futuro. 

 

 

Após, toda esta análise técnica do perito contábil sobre a saúde financeira da empresa o 

advogado poderá traçar estratégias para o melhor desempenho da organização. 

 

Estas análises dos riscos financeiros efetuados pelo perito ajudarão os gestores das 

empresas na tomada de decisões, tais como: aquisições, vendas, aplicações, ampliações 

dos negócios, diversificação dos negócios, etc. 

 

Pois é sabido que uma empresa saudável tem um grande potencial para o crescimento 

aos olhos dos acionistas. 

 

Com este trabalho em conjunto, a parte jurídica poderá pleitear junto aos órgãos 

descontos tributários, acordos trabalhistas, visando o contingenciamento, organização 

financeira e de recursos humanos. 

 

E por fim abordaremos a parte fundamental da parceria contábil e jurídica que é o 

gerenciamento de informações: 

 

Analisando a situação trabalhista de forma setorial, poucos problemas são detectados, 

entretanto ao analisar a conexão entre os setores jurídico, contábil e administração de 

recursos humanos é possível observar diversas falhas na sistemática global, gerada 

principalmente pela falta de comunicação entre estes setores.  

 

 

Motivos desta falta de Comunicação: 

 Sobrecarga do setor jurídico 

 Sobrecarga do setor de RH 

 Sobrecarga da contabilidade 

 Setor de RH sem conhecimento jurídico 

 Setor Jurídico sem conhecimento contábil 



 Setor contábil sem conhecimento de cálculos trabalhistas 

 Perito Contábil sem conhecimento das Estratégias Empresariais  

 

 

Consequências: 

 Aumento dos custos trabalhistas 

 Problemas não são resolvidos 

 Cada profissional faz o seu trabalho e não se preocupa com o impacto na 

empresa 

 Informações distorcidas levam a decisões erradas  

 Situação se agrava cada vez mais com o tempo 

 

Sendo assim, constatamos que falta um profissional com visão e conhecimento geral 

sobre a área trabalhista, que esteja atualizado sobre as constantes mudanças nestas áreas 

jurídica, contábil e de RH, analisando cenários e riscos. 

 

 

Solução: 

A geração de informação disponibiliza ferramentas para uma decisão concreta e 

embasada. 

 

O gerenciamento de informações não busca só apontar os erros e mostrar como 

deveriam ser pagas as verbas trabalhistas, mas mostra ao gestor até que ponto vale 

apena pagar essas verbas de acordo com a estratégia empresarial, aliando assim a 

parceria contábil e jurídica desde o início, traçando estratégias, mensurando, 

implantando métodos e sugestões de melhora, treinando pessoal, analisando os cenários, 

gerenciando os riscos e não só como a maioria das empresas efetua atualmente que é a 

contratação de tal parceria só quando já está instaurado o passivo propriamente dito, e 

só neste momento é que o perito terá conhecimento da estratégia da empresa só que o 

tempo para esta aprendizagem é muito curta, pois os cálculos de assistência deverão ser 

entregues no prazo de 10 dias, e muitas vezes o perito é contratado no penúltimo dia de 

entrega do laudo, e por óbvio o conhecimento prévio do perito sobre o funcionamento 

de uma determinada empresa resultará em uma perícia de melhor resultado para ambas 

as partes. 
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