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Em nosso extenso estudo, sobre qual profissional deve elaborar a perícia contábil de 

instrução e os cálculos de liquidação, vislumbramos que apenas a  perícia contábil é que 

tem obrigatoriedade se ser efetuada pelo graduado em Ciências Contábeis. 

 

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 abaixo: 

 

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 

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


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. 

 

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: 

 

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. 

 

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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