
Assessoria Contábil-Jurídica uma História de União, Renovação e Competência, 

contada em 3 Gerações: 

 

Como tudo começou: 

Após ter trabalhado em diversas empresas de grande porte como Gerente Contador, em 

meados de 1980 o profissional de visão, Bel. Tomaz da Silva Laranja, graduado em 

ciências contábeis resolveu investir numa nova profissão contábil chamada de “ Perícia 

Contábil”. 

Nesta época esta profissão era pouco divulgada e quando se falava em perícia, todos 

pensavam em perícia criminal e sendo assim, para melhor divulgação desta nova 

profissão, como também para auxiliar os colegas, foi fundado em 1986 a APEJUST 

(Associação dos Peritos da Justiça do Trabalho), o qual é sócio fundador a 29 anos. 

Começou a atuar perante a Justiça do Trabalho de Porto Alegre, Gravataí/RS e 

Canoas/RS, efetuando laudos de instrução e liquidação, laborando nesta época 

exclusivamente como perito judicial. 

È inacreditável, mas entre 1979 até 1995, sem computador e sem internet, as perícias 

eram elaboradas tanto as de instrução como de liquidação em máquinas de escrever, 

trabalho efetuado de forma artesanal, pois todo o processo passava criteriosamente pelos 

seguintes processos: 

 Leitura do processo 

 Interpretação 

 Relatório com o pedido de documentos faltantes as empresas 

 Ligações diversas as empresas e análise da documentação in loco 

 Elaboração da perícia toda em papel rascunho 

 E finalmente datilografar toda a perícia com cópia carbono para as partes 

Nos anos relatados acima, a maioria dos peritos trabalhavam em escritórios nas suas 

próprias residências, uma vez que 90% do serviço realizado era efetuado para as varas 

judiciais, não tendo a necessidade de atendimento ao público, reuniões de negócio, etc., 

o perito tinha apenas um cliente que era a Justiça do trabalho ou Justiça Cível. 

Mas, com o passar do tempo passou a atuar junto ao Foro Central (Nas Varas Cíveis, 

Criminais, Família e Fazenda Pública), na Justiça Federal e em assistência a empresas e 

advogados, precisando assim, expandir o seu negócio. 

Sendo assim, em 1995, passamos por 2 reformulações a primeira foi a implantação de 

computadores em nosso escritório e a segunda foi a entrada da profissional Bel. Cláudia 

Safar Laranja Marranghello, graduada em ciências contábeis e pós graduada pela 

UFRGS em perícia e auditoria, o qual se associou ao escritório, atendendo à 



necessidade de expansão das atividades, visando sempre a inovação e qualidade dos 

serviços prestados. 

Em meados de 1998, com o crescimento e expansão do escritório passamos a ter 

endereço exclusivamente comercial, como também no mesmo ano a Bel. Sabrina Safar 

Laranja, advogada formada pela Ulbra e pós graduada em Direito Trabalhista pela Imed 

POA/RS, associou-se ao escritório, transformando o conceito pericial contábil em 

assessoria jurídica e contábil. 

Assim, nós passamos a oferecer aos clientes um serviço completo de consultoria 

contábil, jurídica e gestão empresarial (captação de recursos, redução de custos, análise 

e acompanhamento patrimonial da empresa, etc...). 

E com a chegada da internet que passou o serviço pericial para outro nível de 

conhecimento e aplicações, percebemos a importância de fortificarmos a nossa marca e 

sendo assim, com o maior orgulho em 2001 criamos o nosso site o Laranja & 

Marranghello Peritos Consultores, o qual publicamos nossos artigos, como também de 

outros profissionais da área jurídica e contábil, demonstrando todos os nossos serviços 

desenvolvidos em nosso escritório, como também o site advocatício o Laranja & 

Morisso advogados. 

Após em agosto/2010, mudamos novamente de endereço, ampliando novamente o 

nosso grupo empresarial, contando agora com o Bel. Márcio Garcia Morisso, advogado 

formado pela Ulbra, o qual ampliou a parte cível do escritório. 

E por fim, em meados de 2012, recebemos o nosso novo associado, o estudante de 

ciências contábeis, Bruno Laranja Marranghello, o qual muito em breve será o nosso 

novo bacharel em ciências contábeis, sua vinda foi de extrema importância, pois a 

juventude aliada a nossa experiência só nos fez crescer e ver que o trabalho pericial não 

tem limites, pois com as novas técnicas de contabilidade trazidas passamos a 

desenvolver o projeto de Blindagem Empresarial e cursos. 

Assim formamos o nosso ciclo de 3 gerações de peritos contábeis, como também da 

parte jurídica, o avô, as filhas e o neto, uma história de vida, de amor e muita união, 

profissionais apaixonados pela peritagem, advocacia e gestão empresarial. 

Juntos conseguimos unir a experiência, o conhecimento, a modernidade e a renovação 

necessária, pois agora a peritagem e a advocacia atingiu um novo desafio que é o 

processo eletrônico. 

Diante do exposto, finalizo este artigo, o qual quero homenagear e dedicar ao meu pai, 

meu herói, meu mestre, meu professor, meu sócio, meu amigo e dizer o orgulho que 

tenho dele, pois conforme relatado neste pequeno resumo ele passou por todas estas 

etapas da perícia desde a máquina de escrever manual até o nosso PJE de hoje, 

provando assim, que é um profissional exemplar, renomado e visionário a frente do seu 

tempo e merecedor de todos os aplausos. 


