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1. Introdução: 

 

O crescimento acelerado da economia do Brasil trouxe surpresas e experiências 

positivas a diversos setores como o da engenharia, arquitetura, relações internacionais e 

turismo. 

 

Entretanto, o que mais chamou a atenção foi à área sócio-econômica, pois com o  

empreendedorismo em ascensão e o reconhecimento brasileiro em nível internacional, 

os empresários começaram a investir no planejamento estratégico, elevando assim os 

profissionais contábeis. 

 

Antigamente a área contábil e econômica era muito restrita, ou seja, não havia tantas 

opções nestes mercados, geralmente tais profissionais laboravam em grandes empresas, 

e os gestores das incorporações acabavam não explorando todo o potencial do 

profissional contábil, a nível gerencial estratégico.  

 

Com o passar do tempo as empresas começaram a optar pela contratação de escritórios 

contábeis autônomos e assim o mercado das pequenas empresas contábeis começou a 

expandir, transformando estes contadores autônomos em empresários. 

 

Diante deste novo cenário possibilitou a contratação de novos profissionais, os 

chamados “gestores”, que na maioria das vezes são profissionais contábeis, que 

exercem a contabilidade no nível gerencial administrativo e corporativo, ajudando os 

empresários a tornar a sua empresa cada vez mais atrativa na visão dos acionistas, 

traçando estratégias em busca de novos clientes, captando recursos e acima de tudo 

gerenciando e controlando a saúde da empresa. 

 

Diante de todas estas modificações no mercado de trabalho e com o aumento da 

concorrência, fez este profissional buscar novos recursos, tanto a nível intelectual como 

estratégico, pois nos dias atuais há uma infinidade de oportunidades para o setor 

contábil, nas áreas de governança, auditoria, perícia, controladoria, finanças e TI. 

 

Comprovamos nossa afirmação com o grande número de jovens nas faculdades de 

ciências contábeis e economia, cursos que eram procurados anteriormente só por adultos 

com uma média de 35 anos ou mais de idade. 

 

Em meados dos anos 90, uma turma de 40 alunos continha apenas 8 alunos com 18 anos 

de idade, tal fato ocorria pela falta de oportunidade, pois os alunos que procuravam a 

graduação em ciências contábeis eram os técnicos em contabilidade que naquele 

momento buscavam a sua graduação por exigência da empresa, como também para 

chancelar os seus conhecimentos. 

 

Mas com o advento da Lei № 12.249/2010, surgiram mudanças significativas na área 

contábil, vejamos: 

 

O Art. 12, do Decreto Lei № 9.295/46, com o advento da Lei № 12.249/2010, veio 

extinguir o exercício da profissão de técnicos em contabilidade, traçando prazo para os 

profissionais registrarem seus diplomas nos Conselhos até 15 de junho de 2015, devendo os 

mesmos, passar por exame de suficiência. 

 



“Art. 12. Os profissionais a que se refere este Decreto-Lei somente poderão exercer a profissão 

após a regular conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido pelo 

Ministério da Educação, aprovação em Exame de Suficiência e registro no Conselho Regional 

de Contabilidade a que estiverem sujeitos. (Redação dada pela Lei nº 12.249, de 2010). 

  

§ 1o O exercício da profissão, sem o registro a que alude êste artigo, será considerado como 

infração do presente Decreto-lei. (Renumerado pela Lei nº 12.249, de 2010) . 

 

§ 2o Os técnicos em contabilidade já registrados em Conselho Regional de Contabilidade e os 

que venham a fazê-lo até 1o de junho de 2015 têm assegurado o seu direito ao exercício da 

profissão. (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)‖ 
 
Também a Resolução nº 560/83, define essas prerrogativas estabelecidas no Decreto Lei, 

dando-lhes esclarecimentos e redefinindo atribuições aos profissionais, onde não há 

restrições para os técnicos quanto à assinatura de balanços, e sim quanto à realização de 

trabalhos de Auditoria, Perícia, entre outras prerrogativas exclusivas dos Contadores 

legalmente habilitados, às previstas no art. 3º, itens de 1 a 6, 8, de 19 a 26, 29, 30, de 32 a 

36 e de 42 a 45 da desta Resolução. 

 

Diante do exposto, visualizamos que a junção das mudanças ocorridas no referido 

Decreto lei, como também o crescimento do país elevou e muito o reconhecimento do 

profissional contábil e o resultado são as turmas de graduação nos dias atuais com 

alunos entre 18 e 25 anos, sendo que agora quem fica completamente fora do contexto 

são os alunos de 35 anos, pois são a minoria nas turmas. 

 

E da resposta deste contexto completamente novo e modificado começaram a surgir 

diversos profissionais autônomos, como também pequenas e médias empresas, 

aumentando acirradamente a concorrência e o comprometimento intelectual continuado, 

surgindo em tal cenário uma nova profissão “perícia contábil”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A origem da perícia contábil 

 

Citando Fonseca Apud Alberto (2000:38): 

“A partir do século XVII, criou-se definitivamente a figura do perito como 

auxiliar da justiça, e ao perito extrajudicial, permitindo assim a especialidade do 

trabalho judicial.” 

 

De Sá (1997:13): 

No tempo do Brasil Colônia, relevante já era a função contábil e das perícias, 

conforme se encontra claramente evidenciado no Relatório de 19 de junho de 

1779 do Vice-rei Marquês do Lavradio a seu sucessor Luís de Vasconcelos e 

Souza (Arquivo Nacional do Rio de Janeiro). 

 

Ainda citando Fonseca Apud Oliveira (2000:38), temos: 

 “No Brasil, a Perícia Judicial foi introduzida pelo Código de Processo Civil de 

1939, em seus artigos 208 e 254, que regulam a Perícia, nomeação do perito pelo juiz e 

indicação pelas partes.” 

 

A perícia surge regulamentada no Brasil em 25/06/1850, por meio da Lei n. 556, que 

previa em seus dispositivos o Juízo Arbitral obrigatório, e, nos artigos 10 e 11 previam a 

obrigatoriedade da elaboração do balanço, dos livros diários, copiador de carta e a 

escrituração de forma cronológica. Em 25/12/1850, se dá a regulamentação do perito, 

através do Regulamento nº. 737, baseado no Código Francês e nas Ordenações Filipinas 

(CALDEIRA, [2000]). 

 

 

No Brasil a perícia contábil começou com vigor no século passado. Entre elas 

encontram-se a de D’ Auria (1962), Perícia Contábil, editada em São Paulo pela 

Nacional, no ano de 1955, sobre o que vem a ser a prova pericial D’Auria, assim se 

expressa : “ São portanto caracteres essenciais da perícia contábil, limitação da matéria 

a ser examinada pronunciamento adstrito à questão ou questões propostas, meticuloso e 

eficiente exame de campo prefixado, escrupulosa referência ao objeto examinado e 

imparcialidade absoluta de pronunciamento”. 

 

De acordo com Ornelas (1994), o significado da palavra perícia tem o mesmo sentido de 

prova pericial ou prova técnica. Entende ainda, Ornelas (1994), o sistema contábil como 

o melhor banco de dados capaz de quantificar monetariamente fatos econômicos – 

financeiros das provas admissíveis em Direito, e a perícia é o meio utilizado pelos 

magistrados e pelas partes para se convencerem de questões controvertidas e de ordem 

técnica e científica. A perícia contábil é a prova material por excelência, conforme 

afirma Ornelas (1994), “A função pressupõe enfrentar determinados aspectos 

processuais, relativos ao domínio e o entendimento quanto à produção de prova pericial 

e, tem papel relevante na qualidade de auxiliar da justiça” . 

 

De Milhomens (1982), colhemos alguns ensinamentos. Citando João Bonumá, diz que: 

“ a prova, no significado comum e geral, visa a demonstração da verdade, ao passo que 

a prova específica processual civil limita-se à produção da certeza jurídica”, daí 

decorrem dois conceitos: o de verdade real e o de verdade formal. 

 



Milhomens (1982) diz ainda que “a prova tem a finalidade de demonstrar a verdade ou 

não verdade de uma afirmação”, e classifica a verdade em duas classes: a verdade a 

respeito dos fatos e verdade no tocante ao direito. 

 

Santos (1983), deixou-nos uma definição que bem sintetiza toda a amplitude do tema, 

ao dizer que “prova é a soma dos fatos produtores da convicção, apurados no processo”. 

Para Sá (1994), perícia contábil é a verificação de fatos ligados ao patrimônio 

individualizado, visando oferecer opinião mediante questões propostas. Para tal opinião 

realizaram-se exames, vistorias, indagações, investigações, avaliações, arbitramento, em 

suma todo e qualquer procedimento necessário à opinião. 

 

Para Schiaffino (1999) “ La pericia es el género en el mundo de las ciencias periciales y 

especie en el campus juridico” 

 

Para Gonçalves, (1968) “ Exame pericial ou perícia é o exame hábil de alguma causa 

realizada por pessoa habilitada ou perito, para determinado fim, judicial ou 

extrajudicial”. 

 

Voltando para os dias atuais, a profissão pericial contábil tornou-se imprescindível, pois 

este profissional presta consultoria, tanto para advogados como para as partes 

envolvidas nos processos, como também, diretamente aos Juízes. Sem este profissional  

as decisões trabalhistas não teriam como ser transformadas em valores pecuniários. 

 

Além de transformar todos estes pleitos dos advogados em pecúnia, este profissional 

também atua como consultor das empresas no intuito de evitar o passivo trabalhista, 

auxiliando e sugerindo modificações nas rotinas da empresa, ou seja, contingenciando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Conceituação de Perícia Contábil 

 

A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnico--científicos destinados 

a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar à justa solução 

do litígio ou constatação de um fato, 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. Manual de perícia contábil, comissão de 

estudos de perícia contábil, comissão de Perícia Contábil do CRCRS - 2010/2011. 

 

Este laudo pericial é apresentado ao Juiz e/ou as partes envolvidas em uma lide, após 

análise de um conjunto de documentos e fatos concretos. 

 

Conforme o Conselho Regional de Contabilidade, este laudo pericial é elaborado pelo 

profissional denominado Perito Contador, o qual é registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade, na categoria de contador, que exige a formação acadêmica de bacharel 

em ciências contábeis. Sendo requerida competência para o desenvolvimento da perícia 

e atualização permanente sobre as Normas Brasileiras de Contabilidade, as técnicas 

contábeis aplicadas à perícia, a legislação de sua profissão, e as normas jurídicas, com a 

finalidade de servir bem ao poder judiciário, apresentando o laudo de acordo com as 

normas, respondendo aos quesitos formulados e oferecendo ao juiz informações 

fidedignas. 

 

 

Esta perícia pode ser elaborada na fase de conhecimento de um processo, na abertura da 

fase de instrução, momento que o perito contábil deve apontar diferenças e divergências 

diante da documentação apresentada, juntamente com os fatos narrados na inicial ou na 

contestação, elaborando o seu laudo pericial e/ou respondendo quesitos solicitados pelas 

partes. 

 

Também poderemos ter este laudo na fase de liquidação de sentença, quando já houve a 

juntada de cálculos por uma das partes e o perito analisará, efetuando o seu parecer de 

forma positiva ou negativa com o que foi elaborado, elaborando novos cálculos e 

impugnando ponto a ponto as falhas encontradas. 

 

 



De acordo com KLEIN, Tolstoy Claderciano. Fraudes em contabilidade. Gráfica 

Editora Aurora, 1970, considera-se como Perícia contábil:  

Os exames técnicos e detalhados, feitos por pessoas especializadas e credenciadas a 

examinar documentos e Bens de qualquer natureza; exames na pessoa ou no objeto de 

direito; exames de atos e fatos, de causa e efeito que originaram o evento, via de regra, 

atendendo a quesitos formulados pelas partes ou pelo juiz. 

 

SÁ, Antônio Lopes de. Perícia Contábil. 6ª ed. São Paulo: Atlas: 2004, define como: 

“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”.ele terá que elas partes. 

 

Para Ornelas a perícia contábil serve como meio de prova de determinados fatos 

contábeis ou de questões contábeis contravertidas, ORNELAS, Martinho Maurício 

Gomes de. Perícia Contábil. 4ª ed. São Paulo: Atlas: 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Atuação da perícia contábil 

 

 Perícia Judicial 

 Perícia Extrajudicial 

 Perícia Arbitral 

 

Perícia Contábil Judicial 

Dispõe sobre a perícia como um dos meios hábeis de provar a verdade dos fatos, 

fazendo-se necessário um técnico-científico. 

Essa é um ramo da contabilidade que requer um profissional especializado, que 

esclareça as questões sobre o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas, ela é expressa 

em laudo pericial. 

Segundo Lopes de Sá (2ª Ed.1997:63): 

“Perícia contábil é a que visa servir de prova, esclarecendo o juiz sobre assuntos em 

litígios que merecem seu julgamento, objetivando fatos relativos ao patrimônio ou de 

pessoas.” 

Julio César Zanluca (Portal Tributário internet) 

Pela definição da Norma Brasileira de Contabilidade, a perícia contábil é “o conjunto de 

procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de laudo sobre questões 

contábeis, mediante exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, avaliação 

ou certificado. 

Para ocorrer a Perícia Contábil, o profissional utiliza um conjunto de procedimentos 

técnicos, como: pesquisa, diligências, levantamento de dados, analise cálculos por meio 

de exame, vistorias, indagação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. 

A conclusão da Perícia Contábil é expressa em laudo pericial, esclarecendo 

controvérsias.  

Segundo Sá. O ciclo da Perícia Contábil Judicial compõe-se de três fases: 

“Fase Preliminar: 

1. A perícia é requerida ao juiz parte interessada; 

2. O juiz defere a perícia e escolhe o perito; 

3. As partes formulam quesitos e indicam seus assistentes; 

4. Os peritos são cientificados da indicação; 

5. Os peritos propõem honorários e requerem depósitos; 

6. O juiz estabelece prazo, local e hora para o inicio. 

 



No momento que a lide foi ajuizada, passa a existir o processo judicial e a perícia 

contábil judicial poderá ser determinada pela justiça de ofício ou a pedido das partes 

envolvidas. 

 

• Parecer 

• Fase de Conhecimento/Instrução 

• Apontamentos de diferenças e divergências  

• Demonstrativo de Cálculos 

• Fase de Liquidação 

• Soluções 

• Ferramenta que auxilia o Juiz 

O perito judicial opina sobre questões que lhe são submetidas pelas partes ou pelo juiz, 

a fim de esclarecer fatos que auxiliem o julgador a formar sua convicção. 

 

Fase operacional: 

1. Inicio da perícia e diligências; 

2. Curso do trabalho 

3. Elaboração do laudo. 

 

Fase Final: 

1. Assinatura do laudo; 

2. Entrega do laudo; 

3. Levantamento dos honorários; 

4. Esclarecimentos (se requerido); 

 

“Em todas as fases, existem prazos e formalidades a serem cumpridas.” 

O Laudo Pericial é a prova técnica do perito que serve para suprir a necessidade do 

magistrado no que se refere aos conhecimentos técnicos ou científicos. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Juiz


Perícia Contábil Extrajudicial: 

É aquela realizada fora do judiciário, por vontade das partes. Seu objetivo poderá ser: 

demonstrar a veracidade ou não do fato em questão, assim como discriminar interesses 

de cada pessoa envolvida em matéria conflituosa; também comprovar fraude, desvios, 

simulação. 

Sendo assim, quando uma das partes da relação trabalhista se sente lesada e antes de 

adentrar com uma demanda trabalhista o perito contábil é procurado para fornecer o seu 

parecer, indicando para a parte se a sua desconfiança é realmente verdadeira, se há 

direitos referente a sua relação trabalhista que a outra parte não vem respeitando. 

 

Se neste parecer contábil for demonstrado diferenças a favor da parte o perito indicará 

ao cliente que o mesmo deverá procurar um advogado, no intuito de ajuizar na Justiça 

do Trabalho o seu pleito. 

 

A outra forma de aplicar a perícia contábil é no contingenciamento trabalhista. 

 

O Contingenciamento dos Passivos Trabalhistas ganha cada vez mais força, importância 

e peso dentro das grandes corporações, devido à transparência de critérios empregados 

para se auferir os riscos ou valores envolvidos, demonstrando credibilidade aos números 

e resultando assim segurança a todas as áreas da companhia. 

 

Contingenciar, nada mais é do que planejar, preparar para algo de forma mais ou menos 

conservadora, de acordo com as políticas internas e a própria filosofia ou 

comportamento da empresa frente o mercado e seus pares. 

 

As premissas básicas de ciências correlatas, tais como contabilidade e economia são 

fundamentais para se transformar conceitos e situações eminentemente de direito em 

números e com isto transformar a milenar ciência humana em algo exato ou muito 

próximo a isto e assim possibilitar, dentre outras coisas, abertura do capital de uma 

empresa, fixação do preço de uma ação e seu risco, os custos do negócio, o valor 

agregado de uma operação ou marca e seu deságio frente o passivo trabalhista, o 

atendimento as normas e regras cada vez mais presentes na rotina do advogado que 

representa ou trabalha em corporações.  

 



É fato que hoje algumas já são as ferramentas, principalmente tecnológicas, que dão 

guarida a este tipo de trabalho e sem dúvida é necessária uma equipe multidisciplinar 

para que com isto se extraia o que há de melhor em cada uma das ciências envolvidas, 

entregando ao consumidor final deste produto, seu mais adequado resultado.  

 

Perícia Arbitral 

É realizada por um perito, e, embora não seja judicialmente determinada, tem valor de 

perícia judicial, mas natureza extrajudicial, pois as partes litigantes escolhem as regras 

que serão aplicadas na arbitragem. 

A arbitragem é, portanto, um método extrajudicial para solução de conflitos, cujo 

árbitro desempenha função semelhante à do juiz estatal. 

 

5. Objetivos da Perícia Contábil 

A Perícia tem como objetivo fundamentar as informações demandadas, mostrando a 

veracidade dos fatos de forma imparcial e merecedora de fé, tornando-se meios de prova 

para o juiz de direito as questões proposta. 

Objetivos específicos da Perícia Contábil. 

 Objetividade; 

 Precisão; 

 Clareza 

 Fidelidade; 

 Concisão; 

 Confiabilidade inequívoca baseada em materialidades, e 

 Plena satisfação da finalidade 

 

 Objetividade: caracteriza-se pela ação do perito em não desviar-se da matéria 

que motivou a questão. 

 

 Precisão: oferece respostas pertinentes e adequadas às questões formuladas ou 

finalidades propostas. 

 

 Clareza: usar uma linguagem acessível para quem vai utilizar esse trabalho, 

mesmo conservando a terminologia tecnológica e cientifica em seus relatórios. 



 Fidelidade: é ter certeza da sua fidelidade, não deixando se influenciar por 

terceiros, nem por informes que não tenham materialidade e consistência 

competente dos fatos. 

 

 Concisão: evitar o prolixo e emitir uma opinião que possa de uma forma mais 

fácil facilitar as decisões a serem tomadas. 

 

 Confiabilidade: a Perícia tem que estar com elementos inequívocos, válidos, 

corretos legalmente e tecnológicos.  

 

 Plena satisfação da finalidade: é estar exatamente satisfeito com o trabalho e ser 

coerente com os motivos que ensejaram o trabalho. 

 

 

6. Prova Pericial 

As provas admitidas nos processos judiciais na legislação brasileira são: 

 Depoimento pessoal, confissão exibição (de documentos ou coisa), testemunho, 

perícia, inspeção judicial. 

O objetivo primordial da Perícia Contábil e mostrar a verdade dos fatos do processo na 

instância decisória. 

O procedimento de Perícia Contábil fundamenta as conclusões que serão levadas ao 

laudo pericial contábil ou parecer contábil que podem ser total ou parcialmente, 

segundo a sua natureza e complexidade da matéria, exame, vistoria, indagação 

arbitramento mensuração avaliação e certificação. 

 O exame é feito nos livros comerciais de registros, os documentos fiscais e 

legais, todos os elementos que servirão de prova para o profissional. 

 A vistoria é um exame pericial, mas distingue-se do exame, porque nela são 

confirmados estados e situações alegados por interessados, para reclamar 

direitos, defender-se de acusações, justificar e comprovar atos e em oposição, 

por aqueles que sustentam obrigações de terceiros, acusam ou pretendem 

garantir seus direitos. 

 A indagação é o ato pericial de se obter testemunho pessoal de quem tem 

conhecimento de atos e fatos pertinentes à matéria. 

 A investigação é uma técnica pericial abrangente, que detectar fatos, 

procedimentos que obscurece a verdade, como: fraude, má-fé, dolo, erro, etc. 



 O arbitramento é utilizado como procedimentos estatísticos para estabelecer 

valores e procedimentos analógicos para fundamentar o valor encontrável. 

 A mensuração é o ato de quantificação física de coisas, bens, direitos e 

obrigações. 

 A avaliação é o ato de estabelecer o valor das coisas, bens, direitos e obrigações, 

despesas e receitas. É a constatação do valor real. das coisas por meio de 

cálculos e analises. 

 A certificação é feita por um profissional habilitado formal e tecnicamente é 

merecedor de fé pública. 

O perito contábil em qualquer trabalho que venha desenvolver terá acesso a todos aos 

documentos necessários para elaboração do laudo pericial, inclusive em alguns casos, 

poderá solicitar o depoimento dos envolvidos. 

O Perito Contador é um profissional graduado em Ciências Contábeis e registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Este profissional exerce atividade de forma 

pessoal e trabalha nesta função colaborando com a justiça, esclarecendo fatos que estão 

obscuros, tem que possuir experiência sobre a matéria pericial, para manter o nível de 

competência profissional, idoneidade profissional e gozar de boa reputação. 

O perito contador é chamado pela justiça para oferecer laudos técnicos em processos 

judiciais, ou pode ser contratado por uma das partes envolvidas no processo e nos quais 

podem estar envolvidos pessoas físicas, jurídicas e órgãos públicos. O laudo técnico é 

escrito e assinado pessoalmente pelo perito e passa a ser uma das pecas que compõem 

um processo judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Estatística do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª. Região 

Provamos abaixo, com as estatísticas fornecidas no site do TRT4, como cada vez 

mais as empresas devem se preocupar com a prevenção trabalhista. 

A área trabalhista acumula expressiva movimentação de processos, vejamos: 

A demanda de ações trabalhistas no Rio Grande do Sul vem crescendo a cada ano, 

desde 2010, de acordo com as estatísticas do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região (RS). No ano passado, foram ajuizadas 161.000 novas ações no primeiro grau, 

8% a mais do que em 2012 e com crescimento acumulado nos últimos quatro anos que 

chega a 28%. 

No Tribunal, que recebe recursos e algumas ações próprias da segunda instância, o 

aumento da demanda foi de 25% no mesmo período. Em 2013, ingressaram no segundo 

grau 59.169 processos, 6% a mais do que no ano anterior.  

As estatísticas mostram, por outro lado, o crescimento da produtividade dos juízes e 

desembargadores, bem como dos servidores que prestam suporte à atividade-fim. Entre 

2010 e 2013, o número de processos julgados na primeira instância cresceu 26%. No 

Tribunal, o incremento foi de 13% ao longo desses quatro anos.  

Em 2013, a primeira instância proferiu 157.302 sentenças, 10% a mais do que em 2012. 

No segundo grau, foram julgados 57.206 processos, com aumento de 7% em relação ao 

ano anterior. 

O tempo médio para o julgamento de um processo no primeiro grau é de 230 dias, ou 

seja, menos de oito meses. Na segunda instância, um processo leva, em média, três 

meses para ser julgado. 

Conforme a presidente do Tribunal, desembargadora Cleusa Regina Halfen, o aumento 

da litigiosidade advém não apenas do descumprimento da lei pelos empregadores, mas 

também do crescimento da rotatividade no emprego. “Normalmente, o trabalhador 

aciona a Justiça após a rescisão do contrato com o empregador. Assim, quanto maior o 

número de desligamentos, mais ações trabalhistas são ajuizadas”, avalia a 

desembargadora. Na opinião da magistrada, a rotatividade resulta da combinação de 



diversos fatores, como a criação de novas vagas no mercado formal, as atividades 

sazonais, os contratos temporários e até mesmo a relativa facilidade para o 

despedimento de um empregado no país. Um estudo da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE) indica o Brasil entre os países que pouco 

protegem o trabalhador contra despedidas individuais. “O crescimento da demanda é um 

desafio a ser enfrentado pelo Judiciário. É preciso encontrar soluções para dar conta dos 

processos que entram e, ainda, resolver os que estão no estoque”, afirmou a presidente.  

 

Para a desembargadora, a crescente produtividade resulta do esforço dos magistrados e 

servidores. Além disso, lembra a presidente, outros fatos colaboraram para o incremento 

dos números, como a instalação de 17 novas Varas do Trabalho (em 2011 e 2012) e de 

12 novos cargos de desembargadores, providos em 2012 e 2013. A magistrada também 

enalteceu o fato de a produtividade ter tido um percentual de crescimento maior que o 

de ingresso de novas ações em 2013. “Seguindo nesse ritmo, o número de processos 

julgados em 2014 deverá ser maior que o de ações novas. Assim, conseguiremos atacar 

uma parcela do estoque”, afirmou a magistrada. 

Em 31 de dezembro de 2013, a Justiça do Trabalho gaúcha contava com 72.591 

processos em tramitação na fase de conhecimento (anterior à sentença). Na fase de 

execução, que busca garantir o pagamento da dívida trabalhista pendente, o estoque 

fechou o ano com 122.690 processos. “A execução ainda é o gargalo da Justiça do 

Trabalho. Estima-se que, no Brasil, sete em cada dez dívidas trabalhistas não são pagas 

imediatamente após a decisão judicial, levando o processo para a execução. Precisamos 

dedicar atenção especial a essa etapa e otimizar a utilização das ferramentas que 

investigam o patrimônio dos devedores para penhora”, explica a desembargadora. No 

segundo grau, o resíduo era de 15 mil processos no final do ano.  

Estrutura 

Atualmente, a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul conta com 132 Varas do 

Trabalho e 10 Postos Avançados, distribuídos em 65 Municípios. O quadro é composto 

por 247 juízes do Trabalho, 48 desembargadores e aproximadamente 3,4 mil servidores. 

 

 



Movimentação Processual: 

Primeiro grau: 

Ano Recebidos Julgados 

2010 125.455 124.592 

2011 137.117 132.977 

2012 148.990 142.984 

2013 161.000 157.302 

Segundo grau: 

Ano Recebidos Julgados 

2010 47.350 50.800 

2011 51.736 52.442 

2012 56.481 53.409 

2013 59.169 57.206 

Fonte:  TRT4 - Tribunal Regional do Trabalho 4ª região (RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Quem pode fazer a perícia contábil trabalhista 

Em nosso extenso estudo, vislumbramos que apenas a  perícia contábil é que tem 

obrigatoriedade se ser efetuada pelo graduado em Ciências Contábeis. 

 

Pois em toda esta literatura contábil é dito que a perícia contábil é: 

 

A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnicos e científicos destinado 

a levar à instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar à 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. 

 

No entanto, discordamos em parte da conceituação de perícia contábil, pois uma das 

fases mais importantes do processo trabalhista é a liquidação de sentença, que não está 

incluída no conceito de perícia contábil, dos diversos Autores referenciados em nossa 

bibliografia. 

 

A perícia contábil trabalhista deve ser efetuada pelo Contador, conforme prevê as 

Normas do Conselho Federal de Contabilidade, pois toda esta fase conhecimento já 

relatada acima seria um resumo de uma mini auditoria que é elaborada pelo perito 

contador na confecção de seu laudo pericial. 

 

Por mais que a fase de conhecimento e de execução tenham a prática processual diversa 

no âmbito de advogados, partes, servidores e juízes, esta prática não é tão diferente para 

o perito, conforme elencamos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Legisla%C3%A7%C3%A3o


Etapas de serviço a serem elaborados Instrução Liquidação Liquidação 

pelo perito na fase de instrução contábil  processos físicos processos eletrônicos 

e fase de liquidação - elaboração de cálculos    

    

    

Análise de documentos na sede da Ré quase sempre as vezes quase sempre por causa 

   do grande volume de 

   escaneamento de docs. 

    

Documentos mais analisados pelo perito documentos do  documentos do  documentos do  

 R.H. da empresa R.H. da empresa R.H. da empresa 

    

 demonstrações demonstrações demonstrações 

 contábeis contábeis contábeis 

    

 Convenções Convenções Convenções 

 Coletivas Coletivas Coletivas 

    

    

Conhecer a rotina do R.H. da empresa sempre sempre sempre 

Ser familiarizado com os documentos de R.H. sempre sempre sempre 

Ter pleno conhecimento sobre contabilidade quando solicitado quando solicitado quando solicitado 

    

Responsabilidades com o processo iguais iguais iguais 

Prazo e retiradas do processo iguais iguais iguais 

habilitação nas varas iguais iguais iguais 

nomeação de perícia contábil fase de instrução contadores contadores contadores 

 administradores administradores Administradores 

 economistas economistas Economistas 

 atuários atuários Atuários 

    

nomeação para efetuar cálculos trabalhistas contadores contadores contadores 

 administradores administradores Administradores 

 economistas Economistas Economistas 

 atuários Atuários Atuários 

    

Interpretação dos documentos sempre Sempre sempre 

Elaboração de parecer sempre sempre sempre 

  Exemplo: Exemplo: 

  Impugnações Impugnações 

  Bases p/ embargos Bases p/ embargos 

  Explicações sobre: Explicações sobre: 

  Cálculos Cálculos 

  Critérios Critérios 

  Arbitramentos Arbitramentos 

    

    

Interpretação da sentença para    

transformar os pedidos em pecúnia nunca sempre sempre 

    

bases para embargos à advogados para nunca sempre sempre 

impugnar cálculos efetuados    



Etapas de serviço a serem elaborados Instrução Liquidação Liquidação 

pelo perito na fase de instrução contábil  processos físicos processos eletrônicos 

e fase de liquidação - elaboração de cálculos    

    

Estudo da rotina da empresa para realização    

de perícia e cálculos complexos sempre sempre sempre 

    

Reunião com as partes as vezes as vezes as vezes 

    

Solicitação de documentos na maioria das vezes as vezes na maioria das vezes 

    

Para a confecção dos cálculos e demonstrações sempre sempre sempre 

de diferenças o perito deve conhecer a     

matemática, mais a rotina do R.H. como    

também a rotina contábil    
 

No nosso quadro acima, queremos demonstrar a rotina de toda a perícia contábil na fase 

de instrução e liquidação, na visão do perito nomeado pelo juiz, e como se vê não 

existem diferenças para o perito entre o processo de instrução e liquidação na sua rotina 

de trabalho, responsabilidade, técnica, experiência e conhecimento. 

 

Comprovamos conforme quadro acima que a matemática é apenas uma das ferramentas 

a serem usadas na liquidação de sentença, e na parte executória se faz necessário um 

profissional completo, que tenha experiência em toda a abrangência pericial e não 

apenas um expert em cálculos. 

 

Como se observa acima também, o juiz sempre nomeia o profissional graduado nas 

áreas contábeis, de administração, economia e atuarial, de acordo com a matéria 

debatida no processo em questão. 

 

No nosso judiciário, citando exclusivamente a Justiça do Trabalho da 4ª. Região, 

constatamos que os MM. tem este zelo e cuidado de nomear para a peritagem contábil e 

de cálculos estes profissionais graduados citados acima. 

 

Nas Normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade estabelecem que a 

perícia contábil deve ser elaborada só pelo Contador, mas outras graduações também 

são observadas no nosso judiciário, pois os Conselhos Regionais das Classes dos 

administradores, atuários e economistas também possuem as suas normas pré-

estabelecidas, informando que se a questão não é meramente contábil pode sim ser 



efetuada pelo economista ou administrador, como também a parte atuarial deverá ser 

efetuada só pelo atuário.   

 

Todos estes conselhos efetuam um ótimo papel de proteção e reconhecimento de sua 

classe, pois buscam o seu espaço e reconhecimento. 

 

No entanto, as questões discutidas pelos contadores, administradores, economistas e 

atuários são os mesmos, ou seja, na hora da apresentação dos cálculos de liquidação 

pelas partes, pois é nesse momento que muitas vezes as partes envolvidas no processo 

contratam profissionais que não são estes graduados e citados no quadro acima, muitas 

vezes são estagiários de ensino médio, matemáticos, os próprios advogados, 

engenheiros, etc., ou seja, profissionais com um bom conhecimento matemático, 

entretanto, frisamos sem estarem habilitados nas graduações elencadas no quadro acima. 

 

Este formato só traz prejuízo ao judiciário, pois citamos: que na contração de um 

projeto de uma casa e/ou em uma cirurgia, o cliente não vai contratar um contador, 

sendo assim, é o mesmo exemplo, cada classe deve atuar no seu nicho de trabalho, pois 

assim, todos estarão desenvolvendo o seu melhor e apresentando um trabalho a altura 

do solicitado. 

 

E sendo assim, frisamos que nesta parte assistencial os conselhos deverão ter uma 

melhor atuação, protegendo e ajudando o profissional de sua entidade. 

 

Pois, na Justiça do Trabalho os competentíssimos juízes já efetuam esta reciclagem, 

nomeando cada profissional graduado na específica área de atuação da perícia 

designada, quais sejam: contábil, de administração, de economia, atuarial, de 

engenharia, arquitetura, médica, etc. 

 

E por fim ressaltamos que  estes profissionais contratados que não possuem a graduação 

contábil já relatado minuciosamente acima, efetuam cálculos errôneos, sem os 

regramentos adotados na Justiça do Trabalho, ou elaborados por sistemas de cálculos 

duvidosos, uma vez que para ser perito contábil, além de ter a graduação são necessários 

anos e anos de estudo, uma imersão por completo nesta carreira tão diferenciada que é 

um estudo constante. 



9. A importância e a Responsabilidade da Perícia 

 

Na resolução do problema trabalhista, ajudar a parte que foi lesada, ajudar a empresa 

entender os erros cometidos no seu setor de recursos humanos, diminuir o passivo 

trabalhista da empresa, deixar a empresa mais atrativa para seus acionistas, ajudando a 

mesma em sua organização financeira e estrutural. 

 

A perícia contábil trabalhista além de concretizar os comandos sentenciais em valores 

pecuniários, ela veio para agilizar as relações de conflito entre as partes, pois o parecer 

contábil veio ao encontro da mediação, observamos tal fato concreto nos acordos. 

 

Da perícia ocorreu a agilização do sistema judiciário, o qual o perito consegue de forma 

rápida fornecer os dados suficientes para o juiz efetuar a sentença, como também muitas 

vezes arbitrar formas de cálculo para uma solução na lide o qual não existem elementos 

documentais, efetuando assim, diligências e pesquisas. 

 

A perícia, conforme já destacado será necessária aos Autores e as Rés, da seguinte 

forma: 

 

Autor: 

 

Perícia extrajudicial = parecer contábil para ver se há diferenças para adentrar com uma 

demanda trabalhista. 

 

Este parecer é elaborado após minuciosa análise de toda a documentação fornecida ao 

perito, como também informações das partes. 

 

Com base em todos estes elementos são efetuados demonstrativos e planilhas de 

cálculos até chegar no seu parecer. 

 

Perícia judicial = quando já existe um processo, já há o pleito e a tese das partes, sendo 

assim, as demonstrações de diferenças devem seguir o que está sendo discutido no 

processo, examinando a documentação acostada aos autos, como também a busca in 



loco na empresa por novas provas, impugnação de documentos, parecer, impugnações, 

apresentação de cálculos na fase de execução. 

 

Empresa - Ré: 

extrajudicial = tentando se prevenir do passivo trabalhista, contingenciamento 

 

judicial = tentando demonstrar através de planilhas que efetuou os pagamentos de forma 

correta ao Autor, impugnação de documentos, parecer, impugnações, cálculos. 

 

 

10. Tipos de peritos 

 

Perito Judicial 

Perito Assistente ou Técnico 

 

Perito judicial 

 

Papel do perito judicial 

 

O perito judicial é o técnico ou especialista que opina sobre questões que lhe são 

submetidas pelas partes ou pelo juiz, a fim de esclarecer fatos que auxiliem o julgador a 

formar sua convicção. 

 

O perito judicial é nomeado pelo juiz na fase de conhecimento, trazendo à lide mais 

esclarecimentos ao juiz, através de seu parecer ou demonstrações de cálculo, no intuito 

do MM.  obter elementos para a sentença final. 

 

Este profissional também é nomeado na liquidação de sentença, quando as partes não 

apresentarem os cálculos, como também quando, os cálculos elaborados pelas partes 

não satisfazerem o MM. Juiz ou alguma das partes, precisando assim, dos cálculos de 

seu perito de confiança. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Juiz


O perito judicial deve ter alta responsabilidade em seu laudo pericial e cálculos, sigilo, 

competência, ser cumpridor dos prazos estabelecidos, honestidade e acima de tudo 

idoneidade.  

 

O perito é o olho técnico do Juiz, cabendo-lhe a análise, interpretação e  solução. 

 

Quando é necessário a nomeação do perito judicial 

• Na abertura da fase de instrução, quando não há acordo 

• Após a sentença na fase de liquidação, quando as partes não apresentam 

cálculos, ou divergem dos mesmos 

 

Perito Assistente ou Perito Técnico 

• Indicado por advogados e empresas. 

• Profissional que auxilia nos pareceres e cálculos para seus clientes. 

 

 

Quando é necessário a nomeação do perito assistente 

• Sempre 

• Auxilia o cliente em toda a rotina de cálculos e pareceres, proporcionando 

acordos e esclarecimentos 

 

Vejamos, mesmo antes 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 assistente 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. 

 



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 = efetuando demonstrativos, confirmando a tese e seus pleitos 

• Na contestação = elaborando planilhas de cálculos, no intuito de provar que tudo 

ou apenas uma parte dos pedidos da inicial estão super estimados, ou sem razão. 

• Nas diversas impugnações 

• Nos acordos = em qualquer fase do processo 

• Após a sentença na fase de liquidação 

 

 

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. 

  

 

Importante ressaltar para esses dois profissionais peritos: 

• Respeito 

• Prazo 

• Seriedade 

• Ética 

• Competência 

• Responsabilidade 

 

Pois, estes profissionais mesmo estando de lados opostos, devem cumprir os mesmos 

regramentos quanto as obrigações profissionais e éticas, conforme prevê os Conselhos 

de Classe de demonstrar a verdade através dos documentos apresentados e não apenas 

se aventurar com teses descabidas, afogando assim, o nosso judiciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Citamos a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade, quanto a 

responsabilidade do perito: 

 

Normas brasileiras de contabilidade: perícia contábil: NBC TP 01 e NBC PP 01/ 

Conselho Federal de Contabilidade. -- Brasília: Conselho Federal de  ontabilidade, 

2012. 
 

RESPONSABILIDADE 

28. O perito deve conhecer as responsabilidades sociais, éticas, profissionais e legais, às 

quais está sujeito no momento em que aceita o encargo para a execução de perícias 

contábeis judiciais e extrajudiciais, inclusive arbitral. 

29. O termo “responsabilidade” refere-se à obrigação do perito em respeitar 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. 

 

Responsabilidade e ética 

30. A responsabilidade do perito decorre da relevância que o resultado de sua atuação 

pode produzir para solução da lide. 

31. A responsabilidade ética do perito decorre da necessidade do cumprimento dos 

princípios éticos, em especial, os estabelecidos no Código de Ética Profissional do 

Contabilista e nesta Norma. 

32. Ciente do livre exercício profissional deve o perito-contador, sempre que possível e 

não houver prejuízo aos seus compromissos profissionais e suas finanças pessoais, em 

colaboração com o Poder Judiciário aceitar o encargo confiado, na condição de perito-

contador do juízo, ou escusar-se do encargo, no prazo legal, apresentando suas razões. 

33. Cumpre ao perito-contador no exercício de seu ofício atuar com independência. 

34. O perito-contador no desempenho de suas funções deve propugnar pela 

imparcialidade, dispensando igualdade de tratamento às partes e especialmente aos 

perito-contadores assistentes. 

Não se considera parcialidade, entre outros, os seguintes: 

(a) atender a uma das partes ou perito-contadores assistentes, desde que se assegure 

igualdade de oportunidade à outra parte, quando solicitado; 

(b) trabalho técnico-científico anteriormente publicado pelo perito-contador que verse 

sobre o tema objeto da perícia. 

 

Responsabilidade civil e penal 

35. A legislação civil determina responsabilidades e penalidades para o profissional que 

exerce a função de perito-contador, as quais consistem em multa, indenização e 

inabilitação. 

36. A legislação penal estabelece penas de multa, detenção e reclusão para os 

profissionais que exercem a atividade pericial que vierem a descumprir as normas 

legais. 

 

ZELO PROFISSIONAL 

37. O termo “zelo” para o perito refere-se ao cuidado que o mesmo deve dispensar na 

execução de suas tarefas, em relação à sua conduta, documentos, prazos, tratamento 

dispensado às autoridades, aos integrantes da lide e aos demais profissionais, de forma 



que sua pessoa seja respeitada, seu trabalho levado a bom termo e, consequentemente, o 

laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil dignos de fé pública. 

38. O zelo profissional do perito na realização dos trabalhos periciais compreende: 

(a) cumprir os prazos fixados pelo juiz em perícia judicial e nos termos contratados em 

perícia extrajudicial, inclusive arbitral; 

(b) assumir a responsabilidade pessoal por todas as informações prestadas, quesitos 

respondidos, procedimentos adotados, diligências realizadas, valores apurados e 

conclusões apresentadas no Laudo Pericial Contábil e no Parecer Pericial Contábil; 

(c) prestar os esclarecimentos determinados pelo juiz ou pelo árbitro, respeitados os 

prazos legais ou contratuais; 

(d) propugnar pela celeridade processual, valendo-se dos meios que garantam eficiência, 

segurança, publicidade dos atos periciais, economicidade, o contraditório e a ampla 

defesa; 

(e) ser prudente, no limite dos aspectos técnico-científicos, e atento às conseqüências 

advindas dos seus atos; 

(f) ser receptivo aos argumentos e críticas, podendo ratificar ou retificar o 

posicionamento anterior. 

39. A transparência e o respeito recíproco entre o perito-contador e o perito-contador 

assistente pressupõem tratamento impessoal, restringindo os trabalhos, exclusivamente, 

ao conteúdo técnico-científico. 

40. O perito é responsável pelo trabalho de sua equipe técnica, a qual compreende os 

auxiliares para execução do trabalho complementar do laudo pericial contábil e/ou 

parecer pericial contábil, tais como: digitação, pesquisas e análises contábeis, cálculos e 

pesquisas pertinentes. 

 

 

Resumindo a Perícia poderá ocorrer: 

 

• Sem Processo- extrajudicial: Somente Perito Assistente/Técnico 

 

• Exame apenas dos documentos e todas as informações das partes, para a correta 

elaboração do parecer. 

 

 

• Com Processo – judicial: Auxílio do Perito Judicial e do Perito Assistente 

Técnico 

 

Análise de todo o processo, contendo todos os dados do Autor e da Ré, documentos, 

explicações, impugnações, tudo o que for importante para aquela lide em questão 

  

 

 



11. Tipos de processos 

 

Instrução e Liquidação 

 

Fase de Instrução: 

Instrução é um termo com origem no latim instructĭo que faz referência à acção de 

instruir (ensinar, doutrinar, comunicar/transmitir conhecimentos, dar a conhecer o 

estado de algo). A instrução é o caudal de conhecimentos adquiridos e o curso que 

segue um processo que se está a instruir. 

 

Após a inicial e a contestação , há a 1ª. audiência e não tendo êxito de acordo, começa a 

fase de juntada de provas de documentais, como também a fase de impugnar esses e 

apresentar as diferenças cabíveis. 

 

Por fim, poderá ocorrer um acordo no meio do trâmite do processo, mas se não houver 

acordo e o processo não está muito claro para o juiz dar a sentença, ocorrerá a abertura 

da fase de instrução.  

 

1ª. atuação do perito assistente, junto com a inicial e/ou com a contestação, pois nesta 

fase o perito assistente já pode efetuar demonstrações das diferenças devidas para 

embasar melhor os pedidos do advogado e na contestação, conseguir impugnar os 

pedidos do Autor indicando através de cálculos a correção dos mesmos. 

 

Sendo assim, já visualizamos a importância do perito contábil desde o início da lide. 

 

2ª. atuação do perito assistente, na impugnação de documentos, como também 

reapresentação de cálculos de acordo com a nova documentação juntada. 

 

3ª. atuação do perito assistente = apresentação de cálculos para acordo, conforme os 

pedidos da inicial 

 

4ª. atuação do perito assistente = acompanhamento da fase de instrução, feitura de 

quesitos contábeis 

 

http://conceito.de/instrucao


1ª. atuação do perito do juiz = nomeação para apresentar laudo contábil na fase de 

instrução, respondendo os quesitos fornecidos pelas partes 

 

Conforme, se visualiza acima, o perito assistente já pode ser contratado pelas partes no 

início do processo e atua em diversos segmentos dele, já o perito judicial passa atuar na 

fase introdutória apenas com a sua nomeação já para a feitura do laudo. 

 

 

Ao final da instrução 

 

• Sem acordo, será dada a sentença. 

• Procedente ou improcedente, dependendo do que o Perito Contábil apresentar. 

 

 

 

Liquidação 

 

• É a Sentença 

 

Tipos de Liquidação: 

 Liquidação por cálculos 

 Liquidação por arbitramento 

 Liquidação por artigos 

 

Liquidação por cálculos 

Far-se-á liquidação por cálculo quando o montante da condenação depender de simples 

cálculo aritmético. 

 

Liquidação por arbitramento 

Se liquida a sentença por arbitramento quando a apuração não depende de simples 

cálculos, nem de prova de fatos novos, mas seja necessário o “juízo ou parecer de 

profissionais ou técnicos”. 

 



Arbitrar está aqui, não no sentido de julgar, mas no de estimar, sendo o arbitrador o 

perito, mas pode ocorrer que, na impossibilidade de calcular-se com exatidão o débito, o 

arbítrio pode ser o próprio juiz. 

 

Liquidação por Artigos  

 

A liquidação da sentença trabalhista por artigos é utilizada quando há necessidade de se 

provar fato novo (CPC. Art. 608). Não é qualquer fato, mas aquele que influencia a 

fixação do valor da condenação ou a individuação do seu objeto. 

 

 

Iniciando a Liquidação 

 

• Após a Sentença Procedente: 

• Nomeação de Perito judicial 

• Tempo para as partes apresentarem cálculos através de seus assistentes antes de 

ir para o perito judicial. 

  

É disponibilizado as partes 10 dias para apresentarem os cálculos de liquidação de 

sentença, pois se não houver o cumprimento deste prazo, o processo irá para o perito 

judicial efetuar os cálculos. 

 

Entretanto, o processo também poderá ir para o perito judicial, se uma das partes 

solicitar ou se as partes acabarem não concordando com os cálculos elaborados pelos 

seus assistentes, não entrarem em um acordo, como também se o juiz achar que os 

valores apresentados por uma das partes está muito aquém ou além do devido ele poderá 

enviar ao seu perito de confiança. 

 

 

 

 

 

 

 



Fases da Liquidação de sentença: 

 

1ª. fase da execução, todas as decisões e recursos: 

 

Sentença de 1º grau:  

Após o término da fase de instrução é prolatada a sentença. Na verdade a 

sentença de 1º grau marca o término da fase de instrução e o início da fase recursal. 

 

 

Embargos de declaração:  

Se houver na sentença algum item obscuro, ou um erro material ou até mesmo a 

omissão no julgamento de alguma verba, as partes podem entrar com embargos 

declaratórios pedindo esclarecimento sobre o ocorrido, o qual também deve ser 

observado quando da elaboração dos cálculos. 

 

Recurso Ordinário: 

processo é encaminhado para 2a. Instância Tribunal Regional do Trabalho 

 

Embargos de Declaração: 

Se houver na decisão proferida pelos julgadores do TRT, algum item obscuro, 

ou um erro material ou até mesmo a omissão no julgamento de alguma verba, as partes 

podem entrar com embargos declaratórios pedindo esclarecimento sobre o ocorrido, o 

qual também deve ser observado quando da elaboração dos cálculos. 

 

Recurso de revista: 

processo é encaminhado para 3a. Instância Tribunal Superior do Trabalho 

 

Embargos de Declaração: 

Se houver decisão proferida pelos julgadores do TST, algum item obscuro, ou 

um erro material ou até mesmo a omissão no julgamento de alguma verba, as partes 

podem entrar com embargos declaratórios pedindo esclarecimento sobre o ocorrido, o 

qual também deve ser observado quando da elaboração dos cálculos. 

 

 



Agravo de Instrumento - (STF):  

Caso o recurso de Revista seja negado pelo TST, cabe ainda, dependendo da 

matéria, Agravo de Instrumento que será analisado e julgado pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

 

2ª. Fase – Fase de execução: 

 Nesta fase são elaborados os cálculos de liquidação, transformando em 

pecúnia todas as decisões ocorridas na 1ª. fase. 

 

 Após poderão ocorrer as impugnações e pedidos de esclarecimentos das 

partes 

 

 Homologação dos cálculos 

 

3º. Fase – execução 

Processa-se a execução dos bens ou numerário para garantia do Juízo. Uma vez 

garantido o juízo, abre-se vistas às partes para a contestação dos cálculos homologados, 

a começar pelo Réu (cinco dias). 

 

Mandado de citação, penhora e avaliação 

Pagamento da empresa 

Emissão do alvará 

 

Foi demonstrado no tópico “instrução” que o perito assistente tem um envolvimento 

com o processo trabalhista antes mesmo dele começar a existir e que o perito judicial é 

necessário apenas quando se dá a abertura da fase de instrução com apresentação de 

quesitos para o mesmo responder. 

 

Na fase de liquidação apontada acima, vamos verificar que o perito assistente também 

atuará em maior número de vezes que o perito judicial, pois ele será necessário na 1ª. e 

2ª. fases da execução, quando o perito judicial será necessário apenas na 2ª. fase da 

execução, pois o perito judicial só será nomeado quando já tiver uma sentença, como 

também as demais decisões, e o perito assistente a qualquer momento da fase de 

liquidação, efetuando: 



- Acordos 

- Demonstrando diferenças 

- Impugnando documentos 

- Demonstrativos de cálculos 

- Pareceres 

- Contingenciando 

 

 

12. Resumo de um processo na visão do perito contábil: 

 

• Análise de documentos 

 

• Contracheques, Folha de Pagamento 

• Recibos de 13º. Salários/Férias 

• Contratos de Prestação de Serviços 

• Rescisão Contratual 

• Ficha de Registro de Empregados 

• Cartões ou Folhas Ponto 

• Convenções Coletivas 

• Outros 

 

• Busca de Documentos/Diligência  

 

• Ajuizamento da ação = Data do ingresso da ação 

 Importância para o período do cálculo, pois os juros passam a contar a partir 

da data do ajuizamento, como também pela da ta do ajuizamento é que 

poderemos contar a prescrição, 5 anos para trás do ajuizamento da ação. 

 Prescrição serve para sabermos a data inicial para os cálculos, quais as 

parcelas que já estão prescritas e não tem direito aos cálculos deferidos 

 

 

 

 

 



• Análise Quesitos 

O que são quesitos = Perguntas e questionamentos efetuados ao Perito, referente as 

questões da lide 

 

• Montagem do Laudo Instrução 

• Montagem dos Cálculos/Liquidação 

• Leitura da inicial e contestação 

• Análise dos documentos 

• Sentença 

• Embargos de Declaração 

• Recurso Ordinário 

• Embargos de Declaração 

• Recurso de Revista/Agravo Petição 

• Recurso Especial 

 

 Juros 

• Cálculo da data do ajuizamento até o dia 01 do mês corrente ou do próximo 

• 12% ao ano ou 6% quando for ações contra o governo federal ou estadual 

 

 Imposto de renda/INSS/FGTS 

 

 Tabelas de isenções 

 

 A Confecção do laudo de instrução e liquidação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Conclusão 

 

Apesar da profissão pericial ter as suas normas e regulamentações no Conselho Federal 

de Contabilidade e nos Conselhos Regionais de Contabilidade ainda se faz necessário 

aprimorá-las. 

 

Pois, jamais iremos presenciar prédios em construção sendo projetados por 

matemáticos, ou hospitais com Contadores em vez de Médicos, mas infelizmente 

constatamos a cada instante perícia contábil sendo elaborada por diversos profissionais 

que  não os Contadores, como também cálculos de liquidação de sentença elaborados 

por profissionais sem graduação. 

 

Frisamos também que o perito nomeado pelo juiz é de confiança do mesmo e não há 

regulamentação em lei que informe que este profissional nomeado deve ser graduado, 

pós graduado e que seja da área contábil. 

 

Entendemos que em localidades com menos recursos muitas vezes não há profissionais 

graduados e habilitados, entretanto, estes profissionais deverão ser incentivados ao 

estudo continuado, com especializações e cursos específicos, pois só assim, teremos 

laudos contábeis de instrução e liquidação de mais alto nível em todas as regiões do 

nosso país, dando o tratamento para a perícia contábil como ela merece e respeitando 

assim, os profissionais que exercem esta profissão e que se preocupam com o seu estudo 

continuado a qualquer tempo. 
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