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RESUMO 

 

 

O trabalho do perito contador é um meio relevante para elucidar ao magistrado e às 

partes integrantes de um processo informações necessárias a conclusão da perícia e do caso no 

qual o perito atua. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é analisar as diferenças e    

semelhanças entre o fluxo pericial brasileiro e norte americano. Para atingir o objetivo foi 

realizada uma pesquisa qualitativa de caráter conceitual-comparativo, baseada no estudo de 

Alberto (2002). Foi necessário também a compreensão do campo de atuação e do perfil do 

profissional e as características intrínsecas ao perito contador, só então foi realizada a análise 

das etapas de perícia contábil.  Ao comparar as informações obtidas nos dois países foram 

encontradas semelhanças e diferenças pontuais em relação aos itens propostos, como as áreas 

de especialização do profissional e os passos anteriores a elaboração do laudo. 

Palavras-chave: perícia contábil, perito contador, campo de atuação, fluxo pericial. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

Tanto no Brasil quanto em outros países, o estudo da perícia contábil é importante,   

reconhecida nos Estados Unidos como forensic accounting, no Canadá como Forensic and  

Investigative Accountig, na França como Expertise Comptable e na Espanha como Perícia 

Contable, esta área da contabilidade se faz um pilar para a sociedade e para os usuários da 

Perícia Contábil na medida em que influenciam ou servem como prova na tomada de decisão 

de inúmeros e diversificados processos. 

É por meio da Perícia Contábil que se verificam a importância, veracidade e relevância 

das informações e fatos inerentes a um caso e as possíveis influências na tomada de decisão. 

Nesse sentido, Sá (2009, p. 8) destaca que “a qualidade do profissional quase sempre dita a 

qualidade do trabalho que executa. Existem, todavia, requisitos essenciais para que uma    

perícia seja considerada de qualidade”. A qualidade do trabalho apresentado e a confiança que 

o sucede são o que o torna relevante e essencial para servir como base à decisão do            

magistrado. 

A qualidade do profissional em perícia contábil diz respeito à habilidade e               

conhecimentos técnicos exigidos para a produção do trabalho pericial. É necessário que no 

processo de produção do trabalho investigativo a perícia passe por algumas etapas até a sua 

conclusão, o que configura um ciclo ou um fluxo. As etapas de iniciação, verificação,        

investigação e posterior conclusão da perícia são importantes para o sucesso e qualidade do 

laudo pericial e também para que este funcione como prova para o referido objeto investigado 

durante o trabalho.  

Os artigos 420 a 439 do Código de Processo Civil dispõem sobre as provas no capítulo 

IV e especificam a prova pericial na seção VII, determinando quais as condições para a     

aceitação pelo magistrado, além de discorrer sobre o processo de aceitação e término, as fases, 

prazos e regras intrínsecas as etapas de produção e apresentação desta (ALBERTO, 2002). 

As etapas da perícia contábil no Brasil, aqui definidas como ciclo ou fluxo, são regidas 

por regras que tem embasamento no Conselho Federal de Contabilidade (CFC) mais          

precisamente nas normas NBC TP 01, NBC PP 01 e NBC T 13, que tratam dos                  

procedimentos técnicos, científicos e práticos da perícia contábil. 

É necessário que o profissional em perícia contábil exerça com retidão e               

responsabilidade a atividade a que é encarregado, para que o interesse social seja             



    14 

 

dignamente preservado. A execução do trabalho pelo profissional, sem deveres e             

responsabilidades perfeitamente determinados, não são aceitos no organismo social, ou seja, 

pelo interesse direto e objetivo da sociedade é necessário que a atividade da perícia contábil 

possua normas e regulações. As normas da perícia contábil se traduzem na existência de    

legislação processual, civil e penal, além do próprio interesse dos profissionais atuantes    

nesta área de regularem a execução de seus serviços (ALBERTO, 2002). 

Alberto (2002, p. 111) afirma que, “em relação às regras técnicas de perícia contábil, 

além das que dissertam sobre a ética e conduta obrigatória aos profissionais da área pericial, o 

Brasil está à frente de alguns países do MERCOSUL como Paraguai e Uruguai, que nada tem 

equivalente às normas do CFC”. 

De acordo com Gonçalves (2001) e Rosa (2011), apud KNACKFUSS (2010), o       

desenvolvimento da perícia data do século XIX, mas só tem destaque no século XX, onde tem 

maior incremento bibliográfico na Europa, França, Suíça e Estados Unidos. Ainda em       

consulta à normalização da profissão no exterior, Alberto (2002) mostra que, é comum que se 

confundam as normas técnicas com aquelas relativas ao auditor. 

É importante salientar que na América do Norte, apesar de existir nas Universidades o 

ensino obrigatório de perícia contábil, é rotineiro encontrar menções a perícia contábil aliada 

à auditoria. Para alguns pesquisadores estudados para realizar este trabalho, o perito deve ter 

conhecimento aprofundado de auditoria, o que deixa claro o conflito com os campos de     

atuação das áreas no Brasil e em outros países (IMONIANA et al, 2013; SILVERSTONE e 

SHEETZ, 2007; ZADEH e RAMAZANI, 2012). 

No Brasil, a perícia contábil está voltada aos âmbitos judicial, semijudicial,              

extrajudicial e arbitral. Nos Estados Unidos da América a prática de Perícia Contábil, segundo 

Rezaee, Ha e Lo (2014), possui três áreas de atuação que são litigation consulting, expert   

witnessing e fraud examination.  

Normalmente, para atender às demandas das partes envolvidas no processo ou para  

esclarecer assuntos de matéria contábil, o juiz recorre ao perito contábil. A perícia é um meio 

de prova previsto no Direito, assim como a documental, a testemunhal e a do depoimento      

pessoal.  

De acordo com Alberto (2002), a perícia tem por finalidade atender àquele que dela se 

utiliza - o usuário do trabalho pericial, judicial ou extrajudicial – transmitir uma opinião    

abalizada sobre o estado do objeto sobre o qual foi solicitada a se manifestar. Dessa maneira, 

a opinião deve estar centrada sobre conhecimentos científicos e técnicos pertinentes ao objeto 
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analisado, aliados à observação dos processos necessários para que a investigação pericial seja 

bem realizada. 

Nesse sentido, o AICPA (2015) descreve que a contabilidade forense geralmente     

envolve aplicação de conhecimento especializado e habilidades investigativas para analisar, e 

avaliar evidencias para interpretar e comunicar provas ao magistrado. 

A aplicação do conhecimento especializado e habilidades investigativas são os meios 

para coletar, analisar e validar matéria evidencial, para que esta seja comunicada ao           

magistrado por via administrativa legal. Para o AICPA (2015) o termo perícia significa          

“adequar-se ao tribunal de justiça” e os recursos ou meios utilizados pelos profissionais      

destinam-se a auxilia-los em cumprir as suas obrigações. 

O perito contador deve, portanto, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos da    

América ter uma série de conhecimentos multidisciplinares em contabilidade, para que em 

todas as esferas e campos de atuação o trabalho pericial possa ser desenvolvido de tal maneira 

que atenda o magistrado em questões pertinentes à tomada de decisão, esclarecendo pontos 

objetivos ao magistrado e às partes.  

Diante do acima exposto, é importante salientar que existem diferenças pontuais entre 

os campos de atuação da perícia nos Estados Unidos da América e no Brasil, além das       

diferenças nas etapas de realização desses trabalhos, o chamado fluxo pericial, que vai desde a 

escolha do perito judicial pelo juiz, ou do assistente técnico pelas partes até a finalização com 

o laudo pericial e a utilidade deste como meio de prova para o magistrado. 

 

1.2 Problema da pesquisa 

 

Dessa maneira, confirma-se a necessidade de busca de fundamentação teórica e      

empírica para responder a seguinte pergunta: Quais as diferenças e semelhanças entre os 

fluxos periciais brasileiro e norte americano? 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

O objetivo dessa pesquisa é analisar comparativamente os fluxos periciais no Brasil e 

nos Estados Unidos da América, afim de identificar a suas diferenças e semelhanças. 
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1.4 Objetivos Específicos 

 

             a) analisar e compreender os campos de atuação dos profissionais nos dois países. 

             b) identificar o perfil do profissional no Brasil e nos Estados Unidos  

             c) conhecer as principais diferenças nas etapas de realização do trabalho de perícia 

contábil no Brasil e nos Estados Unidos da América 

d) identificar as possíveis consequências em relação ao fluxo pericial no trabalho final 

do perito. 

 

1.5 Delineamento da pesquisa 

 

Visando a realização da pesquisa, utilizou-se primeiro consulta e revisão de literatura, 

procurando aspectos relacionados ao escopo desejado. Em seguida, fez-se pesquisa empírica 

para levantamento de dados e comparação destes. 

Apesar de relevante, a apresentação de estudo de caso não foi utilizada devido à       

objetividade desejada nesta pesquisa, portanto, nos livros e artigos estudados foram centrados 

conceitos no que se concerne a qualidade da perícia contábil de acordo com sua adequação às 

etapas inerentes à mesma e à atuação dos peritos contadores em outros países, com enfoque 

nos Estados Unidos da América. 

A perícia contábil nos dois países possui espécies diferentes em parte e                    

consequentemente as leis e etapas que permeiam a realização do trabalho pericial também 

envolvem certas diferenças. Determinou-se como ênfase nesse trabalho a análise dos aspectos 

relacionados ao campo de atuação, perfil do profissional e etapas inerentes ao trabalho destes. 

Revelando diferenças existentes ou não em relação a perícia contábil nesses países. 

A pesquisa busca fazer comparação de forma reflexiva ante as diferenças e               

semelhanças das etapas de perícia contábil no Brasil e nos Estados Unidos se estas se       

aproximam ou não. 

Dessa forma, foi utilizado o estudo de Alberto (2002) que faz uma singela comparação 

da legislação aplicável à perícia contábil no Brasil com os países do MERCOSUL também 

citando países como a União Europeia.  A pesquisa foi desenvolvida de forma equiparada a 

do autor, porém, fazendo a comparação não com as normas aplicadas este país, mas com as 

etapas periciais em si. 
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1.6 Justificativa 

 

              O trabalho do perito contador é um meio relevante para elucidar ao magistrado e às 

partes integrantes de um processo, informações necessárias à conclusão da perícia e do caso 

no qual o perito atua. 

O perito atua na resolução das intempéries inerentes ao objeto da perícia, para isso, é 

necessário que passe pelas etapas do trabalho pericial, que de modo geral acontece desde a 

escolha do perito contador ou do perito assistente ao delineamento dos quesitos a serem     

respondidos pelo perito ou a investigação a ser feita pelo mesmo. Em todo o processo, estão 

inclusas exigências cobradas pelo magistrado e pelas partes, para que a perícia resulte em um 

trabalho final de qualidade. 

Tornaghi (1980) e Aranha (2004), citados por Souza (2012), destacam que a            

importância da perícia contábil é reconhecida pela doutrina, quando declara que a perícia não 

serve apenas como prova, mas atribui a prova maior valor, descrevendo a perícia como um 

“plus” em relação à prova e um “minus” em relação ao “decisum”. 

Para Zanna (2007, p. 23), “o desenvolvimento da consciência de cidadania e dos       

direitos dos indivíduos perante o Estado e perante as entidades [...] observa-se o crescimento 

de demandas judiciais com o intuito de fazer valer o que se entende como sendo de direito de 

cada uma das partes”. 

Ou seja, a sociedade exige transparência e responsabilidade no que se trata dos seus 

direitos, a violação destes, seja por sonegação de impostos, fraudes e outros, tratam de matéria 

financeira que necessita ser quantificada pela perícia contábil. 

O estudo das normas que permeiam as etapas de perícia contábil nos países em       

destaque vem da necessidade de expressar o interesse dos usuários da mesma –juízes,         

advogados e as partes que dela utilizam- em entender, assim como o perito, os meios e provas 

em que se baseia a decisão do magistrado. Pode-se afirmar que tal estudo é necessário, pois 

colabora na preservação dos interesses dos mesmos. 

Além disso, é importante pontuar que a comparação entre a realização da perícia    

contábil no Brasil e nos Estados Unidos da América, nos limites deste trabalho, pode      

aprimorar a maneira de atuação dos peritos contadores, assim como as mudanças                

internacionais de contabilidade e sua adaptação a outros países foram importantes, pois     

facilitaram a comparação, estudo e entendimento das contas de qualquer empresa em nível 

internacional. 
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Durante a realização da pesquisa, foi encontrado apenas um artigo científico que   

abordava as etapas da perícia contábil nos Estados Unidos da América, dessa maneira, a   

pesquisa pode acrescentar ao mercado de trabalho dos Estados Unidos o conhecimento das 

etapas da perícia contábil em forma de fluxo. Além disso, o país em questão é uma potência 

mundial, o que justifica a sua escolha para a comparação com o Brasil. 

A pesquisa faz-se necessária na medida em que pontuando tais diferenças entre os  

fluxos periciais e as consequências no trabalho final do perito, novas áreas de estudo na     

perícia contábil podem receber maior atenção no estudo prático e a aproximação e           

comparação das mesmas poderá servir de auxílio aos profissionais atuantes na área e que não 

estão familiarizados com a importância de tais processos para o desenvolvimento do trabalho 

pericial, além de ser necessário à sociedade como um todo, na medida em que possam existir 

melhorias na transparência dos negócios privados e públicos de qualquer categoria e também 

a melhoria da perícia contábil. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

  Neste tópico serão abordados os conceitos de perícia contábil, o campo de atuação da 

perícia contábil no Brasil e nos Estados Unidos da América, o perfil do profissional em     

perícia nos dois países, além das etapas necessárias ao andamento e conclusão do trabalho        

pericial. 

Para o entendimento do fluxo pericial é necessário a compreensão dos modos de       

realização do trabalho pericial, a metodologia inerente ao trabalho do perito contador. 

 

Toda ciência tem seu objeto e seus princípios e também sua adaptação dos métodos 

a se expressarem através da metodologia própria daquela ciência. A ciência, todavia, 

não se pode cercar de trincheiras intelectuais, isolando-se de uma aplicação          

prática. [...] Na aplicação prática da Ciência Contábil, da qual a perícia é uma delas 

(embora ligeiramente modificada), há que se considerar os “modos de operação”   

decorrentes da própria ciência (ALBERTO, 2002, p. 119). 

Discriminar o campo de atuação da perícia contábil, o perfil do profissional e o ciclo 

pericial e a aplicação destes em matéria de qualidade do serviço prestado pelo perito contador 

pode ser tomado como caráter exemplificativo, apenas como sendo o “modo de operação”, 

isso porque a perícia contábil tem ampla abrangência por ser manifestação de situações, casos 

ou fatos de natureza contábil. 

 

2.1 Espécies de Perícia Contábil no Brasil 

 

Existem campos de trabalho da perícia contábil voltado à perícia judicial,                 

extrajudicial, semijudicial e arbitral. Na perícia Judicial, segundo DÁuria (1962), os           

magistrados são doutos em direito, mas não se pode pretender que sejam polivalentes        

(especialistas em certos assuntos). Além disso, há casos em que a matéria a ser julgada      

precisa ser esclarecida e certificada por profissionais que mereçam inteira fé, nos aspectos 

técnicos, morais e científicos. Por isso a necessidade de um profissional que apresente de   

maneira clara questões precisas em algum caso. 

De maneira geral, existem no Brasil quatro espécies de perícia contábil. A perícia    

Judicial, Extrajudicial, Semijudical e Arbitral, cada espécie possui seu desdobramento       

específico. De acordo com os autores Sá (2009), Zanna (2007) e Alberto (2002) pode-se   

conceituar as espécies de perícia contábil de acordo com o apresentado no Quadro 1: 
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Quadro 1. Conceitos dePerícia Judicial, Extrajudicial, Semijudicial e Arbitral 

 SÁ (2009) ZANNA (2007) ALBERTO (2002) 

Judicial Visa servir de prova,       

esclarecendo o juiz sobre 

assuntos em litígio que 

merecem seu julgamento. 

[...] código civil e NBC 

cabíveis. 

É a que acontece no âm-

bito do poder judiciário e 

segue as determinações 

do      magistrado nos 

ditames do CPC e as 

NBCs aplicáveis a cada 

caso. 

É aquela realizada denro 

dos procedimentos      

processuais do poder   

judiciário, por              

determinação,        reque-

rimento ou necessidade de 

seus agentes ativos, e se 

processa segundo regras 

legais     específicas. 

Extrajudicial Ocorre fora do poder      

judiciário. [...] é voltado a 

dirimir assuntos contro-

versos entre partes que 

necessitem e análise ou 

investigação de profissio-

nal contábil       especialis-

ta. 

Perícia extrajudicial é o 

nome que se dá a qual-

quer perícia que acontece 

fora do âmbito do poder 

judiciário, [...] é a perícia 

que acontece por vontade 

das partes. 

É aquela realizada fora do 

estado por necessidade e 

escolha dos entes físicos e 

jurídicos particulares-

privados, vale dizer – no 

sentido estrito, ou seja, não 

submetiveis a outra pessoa 

encarregada de arbitrar a 

matéria conflituosa. 

Semijudicial É uma categoria da perícia 

extrajudicial. Ocorre no 

interior do âmbito do 

Estado, contudo, de forma 

externa ao poder        

Judiciário. [...]       inqué-

ritos policiais, parlamenta-

res e administrativos. 

É a que acontece dentro 

do aparato institucional 

do estado, porém fora do 

poder judiciário, [...] esta 

espécie de perícia contá-

bil ocorre, por exemplo, 

no âmbito do tribunal de 

impostos e     Taxas. 

É aquela realizada dentro 

do aparato institucional do 

estado, porém fora do  

poder judiciário, tendo 

como finalidade           

principal ser meio de prova 

nos ordenamentos institu-

cionais usuários. [...]   

policial, inquérito        

parlamentar,administrativo-

tributária. 

Arbitral Não há menção a Perícia 

Arbitral. 

Não há menção a Perícia 

Arbitral. 

Realizada no juízo arbitral 

- instância decisória criada 

pela vontade das partes -. 

Fonte: elaboração própria 

De acordo com Sá (2009), Zanna (2007) e Alberto (2002) as espécies de perícia     

contábil são realizáveis dentro ou fora do âmbito judiciário, e é possível observar que para os 

autores a perícia judicial é um importante ramo da Contabilidade, fazendo-se necessário    

profissional especializado. A perícia semijudicial é a perícia realizada no meio estatal, por       

autoridades policiais, parlamentares ou administrativas que têm poder jurisdicional, por      

estarem sujeitas a regras legais e regimentais, e é semelhante à Perícia Judicial. A perícia         

extrajudicial é aquela realizada fora do judiciário, por vontade das partes. Seu objetivo       

poderá ser: demonstrar a veracidade ou não do fato em questão, discriminar interesses de cada 

pessoa envolvida em matéria conflituosa; comprovar fraude, desvios, simulação. 
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E a perícia arbitral para os autores Sá (2009), Zanna (2007) e Alberto (2002) é a        

realizada por um perito, e as partes litigantes escolhem as regras que serão aplicadas na      

arbitragem, é portanto, um método extrajudicial de resolução de casos. 

 

2.2 Espécies de Perícia Contábil nos Estados Unidos da América 

 

Segundo Rezaee, Ha e Lo (2014), nos Estados Unidos a prática de perícia contábil 

possui três áreas de atuação que são litigation consulting, expert witnessing, and fraud      

examination. 

Para Rezaee, Ha e L0 (2014), na área de litigation consulting o perito assiste os       

advogados nas situações de pré-julgamento e investigação, de maneira que aplicando         

habilidades técnicas fique claro para o advogado a interpretação e o entendimento das        

informações financeiras. A consultoria em litígios oferece serviços para determinar a                  

responsabilidade e grandes riscos em avaliações de empresas, créditos de seguros, acordos de 

divórcio e roubo em locais de trabalho. Ajudando os juízes, advogados e jurados que atuam 

nos tribunais a interpretar os dados financeiros. 

No código de conduta do AICPA (2015) os serviços de litigation são os que ocorrem 

sobre aparato do estado em que o profissional atua como perito ou consultor, tal serviço     

consiste na prestação de assistência para o magistrado. Os peritos são contradados para emitir 

um parecer ante o juiz sobre o assunto em disputa com base no conhecimento do perito sobre 

o caso. 

Nos Serviços de Expert Witnesses, segundo Rezaee, Ha e Lo (2014), é preciso manter 

o ceticismo necessário, ser neutro e objetivo para que se estabeleça credibilidade com a parte 

contrária, diferenciando-se da área de litigation porque nesta o perito age sob a supervisão do 

advogado e tem privilégios no caso de detalhes específicos das provas não precisarem ser 

revelados. 

Segundo Rezaee, Ha e Lo (2014), o perito contador normalmente age na área de fraud 

investigation quando já existe alegação de fraude, nesse caso o perito examina os dados     

financeiros e outras evidências para detectar atividades fraudulentas por meio de                 

levantamento de provas suficientes para comprovar a confiabilidade, integridade,             

transparência e rigor dos relatórios financeiros. O trabalho do perito é descobrir e evitar     

possíveis eventos ou     transações que podem ser fraudulentos. Além disso, peritos nesta área 

podem ser contratados para examinar direito familiar, avaliação de risco, avaliação de ativos, 

crimes de colarinho branco, atos ilegais, suborno, lavagem de dinheiro e corrupção.  
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2.3 Áreas de conhecimento da Perícia Contábil no Brasil 

 

Em geral, as áreas de conhecimento especializado do perito contador no Brasil         

são:   perícia cível, comercial, criminal, trabalhista e fiscal. 

A Perícia cível é aquela exercida em uma ou mais varas que incluem o direito de    

pessoas o direito familiar, o direito das coisas, das obrigações e o direito das sucessões. A 

perícia comercial inclui questões referentes a atos e fatos de natureza comercial. A perícia 

criminal pode ser civil ou militar e é exercida para assuntos de natureza criminal em face da 

ocorrência de certo ou pressuposto ilícito penal. A perícia trabalhista é exercida junto à Justiça 

do Trabalho, iniciadas nas Juntas de Conciliação e Julgamento, ainda que o caso possa chegar 

ao Superior Tribunal do Trabalho, e aborda questões entre empregados e empregadores. A 

maior parte das questões na perícia trabalhista se refere a assuntos de salários ou ordenados, 

horas extras, férias, aviso prévio, indenizações, comissões, dispensa. A perícia fiscal é de   

natureza pública, cujos fins implicam na investigação de supostas irregularidades fiscais 

(SCHMIT, 2009).  

Cada um desses tipos de perícias ocorre em maneiras diferentes e com minuciosas   

particularidades, dentro de cada espécie, que podem ser direito de pessoas, de família, direito 

das coisas, direito das obrigações e direito das sucessões. 

Para Zanna (2007) a oportunidade de exercer a função pericial contábil em juízo surge 

em duas hipóteses: a) ser nomeado por um juiz de direito ou do trabalho; b) ser indicado    

como assistente técnico por uma das partes. 

Perito é o contador regularmente registrado em Conselho Regional de                 

Contabilidade, que exerce a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser        

profundo conhecedor, por suas qualidades e experiências, da matéria periciada. 

(NBC PP 01, 2009, nº 02) 

Para Zanna (2007) as áreas de envolvimento do perito contador no Brasil ou o campo 

de atuação são:  

a) Perito judicial, atendendo ao Juiz que o nomeia para produzir a prova contábil         

demandada, principalmente, em processos da justiça cível e trabalhista ou como perito     

extrajudicial no caso de perícias no âmbito privado, para atender às pessoas físicas e        

jurídicas que             recorrerem aos seus serviços especializados; 

b) Assistente técnico, atendendo aos advogados das partes que o indicam para produzir,     

conforme o caso, um parecer técnico, que pode ser totalmente divergente, parcialmente   

divergente ou até convergente com o laudo apresentado pelo expert nomeado pelo juízo;  
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c) Como consultor dos Advogados, por ocasião da preparação da "Peça Inicial" que     

servirá para dar entrada de uma ação junto ao Poder Judiciário;  

d) Como policial especializado, fazendo parte do corpo da Polícia técnico-científica     

Estadual ou Federal -, atuando nos inquéritos policiais que darão suporte aos processos de 

sonegação de tributos ou nos casos de corrupção;  

e) Como árbitro, atuando em casos em que as partes prefiram resolver suas controvérsias 

de variadas naturezas, pela via extrajudicial e, assim, chegarem a um acerto de forma mais 

rápida que a via judicial. 

f) Corno professor da disciplina Perícia Contábil em faculdades de Ciências Contábeis. 

g) O perito contador no Brasil conta com uma multiplicidade de maneiras em que é    

possível a sua atuação, de qualquer maneira deverá, também, possuir habilidades e           

características que se encaixem em cada campo de atuação. 

 

2.4 Áreas de conhecimento do perito contador nos Estados Unidos da América 

 

Kass- Shraibman e Sampath (2011) afirmam que, não é necessário ser um Contador   

Público Registrado (CPA) para ser um contador forense. No entanto, ter a credencial de CPA 

é importante, pois além de significar que o profissional está apto a realizar perícias. A        

credencial CPA é reconhecida mundialmente. O requisito para se tornar um CPA varia de 

acordo com a jurisdição (54 jurisdições têm a designação CPA), mas todos são semelhantes. 

Na maioria das jurisdições, você precisa de 150 horas de aprendizado. 

A maior associação profissional é o Instituto Americano de Contadores Públicos       

Certificados (AICPA).  O AICPA fornece a licença para realização de perícias forenses,     

Certified in Financial Forensics ou Certificado em Perícia Financeira (CFF). 

Segundo Kass- Shraibman e Sampath (2011) o Governo é provavelmente a maior      

organização a contratar peritos. Tradicionalmente, o Federal Bureau of  Investigation ou          

Departamento Federal de Investigação (FBI) investiga fraudes, porém além do FBI, muitas 

agências federais têm seu próprio escritório de inspetoria (tradução nossa), qual seja, os Office 

of the Inspector General (OIG) que investiga os crimes financeiros e fraudes particulares.  

Para Kass- Shraibman e Sampath (2011) muitas empresas Certified Public Accountants 

(CPA) tem divisões que empregam contadores forenses independentes. Os peritos são        

contratados por advogados, empresas e pessoas que têm problemas e precisam dos serviços de 

um contador forense para descobrir a verdade.  
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De acordo com o AICPA (2015) para ter uma certificação é necessário ter bacharelado 

em alguma instituição de ensino superior, não é requerida nenhuma área específica. Caso não 

possua bacharelado o profissional pode ter dois anos de experiência prática, que                  

inclui: Contabilidade ou auditoria, incluindo a detecção ou prevenção de fraudes, ser um     

educador ou pesquisador na criminologia ou sociologia da fraude ou crime do colarinho   

branco, investigação de fraude, incluindo o trabalho na aplicação da lei e fraude de seguro, 

trabalhar na prevenção de perdas, demonstrar caráter moral elevado e o Cumprimento do   

Estatuto e Código de Ética Profissional. 

Em geral a área de conhecimento especializado nos Estados Unidos da América de 

acordo com o AICPA (2015) está ligada as áreas de: a) Falência, Insolvência e reorganização; 

b) Análise de dados eletrônicos; c) Direito da família; d) Avaliação de ativos; e) Prevenção e 

detecção de fraudes; f) Deturpação de representação financeira; g) Falhas em cálculos  

econômicos. 

O perito contador nos Estados Unidos da América está habituado à realização de        

perícias contábeis em assuntos específicos; Zysman (2015) os define como investigações   

criminais, disputas de acionistas, interrupção de negócios, disputas matrimoniais, perdas    

econômicas, negligência profissional e investigações de fraudes. Além de atuar como árbitro. 

Zysman (2015) salienta que, investigações forenses muitas vezes referem-se a            

investigações criminais em nome das forças policiais, as disputas entre acionistas estão      

ligadas a uma análise detalhada de vários anos de registros contábeis para quantificar as    

questões em litígio. Por exemplo, a compensação e os benefícios recebidos por cada um dos 

acionistas ou sócios em disputa. 

As Investigações de fraude muitas vezes envolvem procedimentos para determinar a 

existência, a natureza e a dimensão da fraude e pode dizer respeito à identificação de um    

criminoso.  

Disputas matrimoniais muitas vezes envolvem a detecção, localização e avaliação dos 

bens. Os ativos a serem avaliados e valorizados podem ser empresas, propriedade ou outros 

ativos, de acordo com Zysman (2015) as investigações envolvendo negligência profissional 

são muitas vezes abordadas a partir de duas perspectivas diferentes, mas complementares, a 

saber: a) técnico: tem uma violação de princípios contábeis geralmente aceitos ou Normas de 

Auditoria Geralmente Aceitas ou outros padrões de práticas ocorreram; b) Quantificação    

perda: se o profissional em questão é um contador, em seguida, um contador forense poderia 

estar envolvido com ambas as perspectivas.  
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E finalmente, por causa de sua familiaridade e conforto com as questões e                  

procedimentos legais alguns contadores forenses têm procurado treinamento especial e       

tornar-se envolvido na resolução alternativa de litígios como árbitros (ADR). (ZYSMAN, 

2015) 

 

2.5 Perfil do profissional no Brasil 

 

Para Sá (2009), de maneira geral o perito contador precisa de certas habilidades, que 

dizem respeito ao modo de trabalho e ação na perícia contábil, formando assim o seu perfil, 

são elas as capacidades legais, profissionais, éticas e morais.  

Alberto (2002) envolve as características necessárias ao perfil do perito contador com 

as formas de excelência de Aristóteles, que são a excelência moral e a excelência intelectual. 

A excelência moral diz respeito a honestidade, moderação e equidade, a excelência intelectual 

é a inteligência, conhecimento e discernimento. Tais virtudes são indispensáveis para que o 

trabalho do perito seja realizado de forma equilibrada. 

É por consequência, que os requisitos gerais inerentes ao perfil profissional do perito 

encontram-se de maneira clara, quando da aplicação dos seus conhecimentos técnicos e      

científicos no caso em si. A Norma Brasileira de Contabilidade NBC PP 01 no art. nº 5 define 

que é de responsabilidade do perito contador manter conhecimento atualizado relativo às 

normas brasileiras aplicáveis à atividade pericial, realizar programas de capacitação,          

treinamento, educação continuada e especialização. 

Sá (2009) aborda que a capacidade legal, é a que confere ao contador o título de       

bacharel em Ciências Contábeis, devidamente registrado no CRC; a capacidade profissional 

diz respeito ao conhecimento teórico, prático, a perspicácia, sagacidade, conhecimento geral 

da contabilidade e índole criativa e intuitiva; capacidade ética é aquela estabelecida no código 

de ética do profissional e no CFC; a capacidade moral é a que se estriba nas virtudes das    

atitudes pessoais do profissional, como abordado por Alberto (2002) como sendo a              

Excelência moral.  
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2.6 Perfil do Profissional nos Estados Unidos da América 

 

Um estudo feito por Davis, Farrell e Ogilby em 2010 demonstrou quais as                 

características mais importantes para a formação do perito contador, a pesquisa avaliou a    

opinião de professores, contadores certificados e CPAs. 

Em geral, o estudo realizado por Davis, Farrell e Ogilby (2010) pressupõe que o perito 

contador precisa ser analítico, detalhista, ético, comunicativo e inquisitivo. Analítico, pois de 

acordo com Davis, Farrell e Ogilby (2010), “peritos contadores têm de ser capazes de       

identificar anomalias [...] e utilizar habilidades complexas de avaliação [...] para entender   

como tais anomalias levaram a contestações”. 

O perito contador deve ter a capacidade de ser detalhista na medida em que todo seu 

trabalho é fundado em encontrar pequenos detalhes que levarão a descoberta da verdade. Para 

Davis, Farrell e Ogilby (2010) essa característica é vital ao perfil do perito contador.               

É também, detalhada no estudo a necessidade da ética no perfil do Professional já que “ter 

uma ancora ética sólida e um desejo pessoal de realizar o trabalho de maneira correta é       

necessário” (DAVIS, FARRELL e OGILBY, 2010, p.10) (tradução nossa). 

Dissertando sobre as habilidades abordadas como “ser comunicativo” e “ser              

inquisitivo”, o AICPA as designa conceituando o “ser comunicativo” como um dos principais 

requisitos do profissional, compartilhando descobertas no tribunal e no laudo pericial. Já o 

“ser inquisitivo” é descrito como a capacidade de fazer o questionamento certo (no estudo foi 

considerado o ciclo da perícia contábil nos Estados Unidos da América estando incluída a 

etapa de entrevista com as partes). 

 

2.7 Ciclo da Perícia judicial no Brasil 

De acordo com Sá (2009), “as perícias devem cumprir todo um curso de rotinas         

fixadas pela lei, de normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de                 

Contabilidade”. 

Para a compreensão do ciclo da perícia contábil é necessário entender que existem 

etapas próprias à sua realização. Sá (2009) define que o ciclo pericial pode ser divido em três 

importantes procedimentos, que são: a) fase preliminar; b) fase operacional; e c) fase final. O 

quadro a seguir descreve cada uma das fases: 
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Quadro 02: descrição das fases da perícia contábil no Brasil 

      Fase Preliminar 

1. A perícia é requerida pelo Juiz, pela parte interessada na sua realização; (ou o próprio Juiz con-

clui pela necessidade da mesma); 

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

3. As partes formulam quesitos e indicam seus assistentes; 

4. Os peritos são cientificados da indicação; 

5. Os peritos propõem honorários e requerem o depósito; 

6. O Juiz estabelece prazo, local e hora para início. 

     Fase operacional 

7. Início da perícia e diligências; 

8. Curso do trabalho; 

9. Elaboração do laudo. 

     Fase final 

10. Assinatura do laudo; 

11. Entrega do laudo aos laudos; 

12. Levantamento dos honorários; 

13. Esclarecimentos (se requeridos). 

Fonte: Elaboração a partir das fases da perícia contábil descritas por Sá (2009). 

Na fase preliminar, é solicitada a pedido de uma das partes, ou por solicitação do juiz a 

perícia contábil, para ser nomeado, o perito além de condição legal e técnica, de acordo com o 

art. 145 do CPC, deve gozar da confiança do juízo, ter bom conceito profissional, moral e 

idoneidade. 

Após a nomeação, as partes relacionam os quesitos ao perito e indicam o assistente 

técnico, então, o perito, ciente da nomeação pode, de acordo com o Art.423. Escusar-se [...] 

ou ser recusado por impedimento ou suspeição [...] (redação dada pela lei n° 8.455 de 1922). 

No caso de aceitação da perícia pelo profissional, a perícia pode ter início nos         

Certames do Art. 33: “Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver   

indicado; a do perito será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor,    

quando requerido por ambas as partes ou determinado de ofício pelo Juiz. ” (Lei nº 5.869 de 

1973). 

Serão fixados os prazos para realização dos trabalhos do perito, incluindo data, local e 

hora de início e conclusão, com a entrega do laudo, de acordo com o Art. 431-A. “As partes 

terão ciência da data e o local designado pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a 

produção da prova”. (Incluído pela lei nº 10.358 de 2011) 
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A Fase Operacional é o início propriamente dito da perícia contábil, com a elaboração 

da metodologia a ser utilizada na investigação, diligências e obtenção de dados que            

contribuirão para a exposição do laudo final. 

A NBC TP 01 de 10 de dezembro de 2009 em seu art. nº 18 expõe os procedimentos 

necessários à perícia contábil da seguinte forma: 

Os procedimentos de perícia contábil visam fundamentar as conclusões que serão 

levadas ao laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil, e abrangem total ou 

parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria, exame, vistoria, in-

dagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. 

Alberto (2002) divide o processo de investigação da perícia contábil em técnicas     

preliminares, básicas e decorrentes de novos enfoques científicos. 

O autor afirma que as técnicas preliminares incluem a definição do objeto da perícia, 

que significa estudar o processo e os elementos da consulta que lhe foi formulada. Depois, o 

perito deve estabelecer com base no objeto pericial a finalidade da matéria, tal passo é        

importante, pois o perito poderá estabelecer a metodologia que será utilizada durante o       

trabalho pericial. 

Para Alberto (2002), se o delineamento do objetivo e objeto da perícia fizerem          

necessária uma pesquisa de campo o profissional deve comparecer pessoalmente no local de 

verificação ou pesquisa, para assim ter acesso a documentos, entrevistas pessoais, mediações 

e reproduções da coisa. 

De acordo com Rocha (1995), a perícia contábil inicia-se da nomeação pelo juiz de na 

forma do artigo 412 do CPC. Se não ocorrer a recusa ou o impedimento de realização do    

trabalho, ou seja, caso o perito aceite cumprir o encargo, deverá formular sua proposta de    

honorários. 

Após aceitar o serviço pericial o profissional deve elaborar proposta de honorários, o 

Juiz sugere normalmente que o perito elabore a quantia de honorários em certa quantia e    

estipulará um prazo para a realização da perícia, alegando o que é devido de honorários a cada 

parte (ROCHA, 1995). 

Na proposta de honorários o perito pode pleitear o depósito prévio dos honorários, a 

ordem do Juízo. Após a determinação de honorários, as partes têm em média cinco dias para a 

formulação dos quesitos (contados a partir da nomeação do perito). 

Caso as partes decidam ainda durante as diligências formularem mais quesitos,         

poderão pedir aprovação do juiz e manda-los ao perito. Os quesitos elaborados após a       

formulação dos quesitos iniciais são chamados quesitos suplementares. Também as partes 

dentro de cinco dias a contar da nomeação do perito poderão indicar assistentes técnicos. 
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 Rocha (1995), afirma que o perito deve observar a regularidade processual quanto às 

intimações das partes para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos sob 

pena de perda do trabalho pericial ou de nulidade.  

Para Alberto (2002), a partir da admissibilidade da necessidade de prova pericial e     

determinada sua produção, acontecerá designação dos agentes, ou seja, dos peritos que a    

realizarão e farão com que ela venha aos autos por meio do laudo. Quando nomeado o perito 

estará compromissado a cumprir o encargo conscienciosa e escrupulosamente, formalizado ou 

não este através de Termo de Compromisso. 

Determinado o objeto da perícia, as partes envolvidas no processo deverão formular 

quesitos para que o perito os esclareça. Quesitos suplementares poderão ser elaborados       

durante a execução de a perícia, porém, antes que esta se encerre. O juiz pode considerar    

alguns quesitos impertinentes e também elaborar seus quesitos, da maneira que entender    

necessário. (ALBERTO, 2002). 

O perito poderá negar a realização do trabalho, neste caso, terá um prazo de cinco dias 

contados da nomeação para fazê-lo sob pena de não poder alega-lo posteriormente. Alberto 

(2002) alega que é permitido ao perito solicitar prorrogação antes de vencido o prazo inicial, 

são concedidos no mínimo 30 e no máximo 60 dias para o cumprimento do trabalho pericial, 

qual seja, a entrega do laudo. 

Ao fim do trabalho pericial, o perito elabora o laudo, que é uma exposição por escrito 

das conclusões do mesmo, respondendo tecnicamente a todos os quesitos. 

Caso não consiga realizar a elaboração do laudo dentro do tempo determinado o Perito 

pode pedir ao Juiz dilação do prazo, nos moldes do Art. 432 do Código de Processo Civil 

(2003), que assim aborda a questão: “Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar 

o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação, segundo seu 

prudente arbítrio”. 

Na fase Final do ciclo, após assinatura do laudo que é obrigatória e posteriormente sua 

entrega na vara de origem, o perito requisita o levantamento de honorários depositados em 

juízo e caso necessário, são pedidos esclarecimentos quanto ao laudo apresentado. 

O Código de Processo Civil (2003) no Art. 435, assim se refere sobre os                   

esclarecimentos do laudo pericial: 

A parte que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico requererá ao juiz 

que mande intimá-lo a comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas 

sob forma de quesitos. 

Parágrafo único. O perito e o assistente técnico só estarão obrigados a prestar os    

esclarecimentos a que se refere este artigo quando intimados cinco (5) dias antes da 

audiência. 
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Após a entrega do laudo, as partes são intimadas a reconhecerem o conteúdo do    

mesmo e querendo, se manifestarem sobre este. A manifestação será por concordância,     

impugnação do laudo ou pedido de esclarecimentos. A peça técnica redigida (após a aplicação 

das técnicas investigativas, exames, demonstrações de fatos) será anexada aos autos. 

Tendo em vista a diversidade de procedimentos e questões judicias, nem sempre o   

fluxo apresentado irá corresponder, exatamente, a todos os processos que envolvam perícia 

contábil. 

 

2.8 Ciclo da Perícia nos Estados Unidos da América 

 

Uma aproximação normal do que seria o ciclo da perícia contábil nos Estados Unidos, 

pode ser, de acordo com Zysman (2015), da seguinte maneira: 

Quadro 3: Descrição das fases de Perícia Contábil nos Estados Unidos da América 

Fases da perícia Contábil Nos Estados Unidos da América 

1. Requisição do perito pelo cliente. 

2. Encontro com o Cliente 

3. Execução uma verificação de conflito 

4. Investigação Inicial 

5. Desenvolvimento de um plano de Ação 

6. Obtenção provas pertinentes 

7. Realização de Análise 

8. Preparação do laudo 

Fonte: elaboração própria 

            Os procedimentos realizados serão específicos à abordagem necessária a realização de 

cada perícia contábil, sendo adequada a cada perícia específica.  No entanto, em geral, muitas 

atribuições de contabilidade forense irão incluir as etapas demonstradas no Quadro 3. 

Após o contato do cliente com o perito contador, para que se tenha início a perícia em 

si, é útil que o perito se reúna com o cliente para obter um entendimento dos fatos               

importantes, então, de acordo com Zysman (2015), deve haver uma verificação de conflito, 

assim que as partes relevantes sejam estabelecidas. 

Muitas vezes, é útil ao perito realizar uma investigação preliminar antes do               

desenvolvimento de um plano detalhado de ação. Isto irá permitir o planejamento subsequente 
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o dará e uma compreensão mais completa dos problemas. Para Zysman (2015), o plano de 

ação terá em conta a informação adquirida em reunião com o cliente. Na realização da       

investigação inicial e serão definidos os objetivos a serem alcançados e a metodologia a ser 

utilizada dependendo da natureza do caso. 

A análise a ser realizada depende da natureza da tarefa que se pode desenvolver, para 

Zysman (2015), as tarefas incluem atividades como: a) cálculos de danos econômicos;          

b) número de transações; c) rastreamento de ativos; d) cálculos de valor presente utilizando 

taxas de desconto adequadas; d) utilizar planilhas, banco de dados etc. 

Em acordo com Zysman (2015), na preparação do relatório (laudo) poderão ser         

inclusas secções sobre a natureza do trabalho, o âmbito da investigação, a abordagem         

utilizada, as limitações de escopo e resultados e opiniões. O relatório incluirá as conclusões 

do perito contador e ainda, gráficos e outras provas necessárias para apoiar de forma adequada 

e explicar os dados encontrados. 

Warshavsk (2013) em seu artigo sobre o papel dos peritos nos litígios afirma           

que: “devido às circunstâncias específicas de cada caso, o papel do contador forense pode 

diferir de uma atribuição a outro, e pode até mudar à medida que o caso avança através do 

processo de litígio”. 

Ainda no desenvolvimento de suas ideias, Warshavsk (2013) demonstra que existem 

quatro fases gerais, que são: fundacional, interpessoal, recolhimento de dados e análise e    

relatório dos peritos e julgamento. Tais fases são descritas pelo autor da seguinte forma:  

a) fundacional: Prestar assistência nas fases de desenvolvimento e descoberta de caso,        

avaliando a qualidade dos documentos para determinar o que pode ser relevante. 

b) interpessoal: Conduzir entrevistas para ajudar no planejamento e na execução da coleta de 

dados caso, e realizar uma investigação de fundo sobre as pessoas e entidades relevantes para 

o assunto. 

c) a recolha de dados e análise: acumular os dados e organizar as tarefas analíticas necessárias 

para apoiá-la ou refutar as teorias jurídicas apresentadas.  

d) relatório de peritos e julgamento: agregar todas as conclusões do contador forense durante 

a atribuição, seguido pela apresentação de um relatório pericial e, possivelmente depor na 

deposição ou julgamento.  

Independentemente de suas atribuições, sendo penais ou civis ou do campo de atuação, 

os peritos contadores devem seguir os mesmos princípios de contabilidade forense ao       

conduzir suas investigações. 
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Para Freeman (2008), primeiro eles se encontram com um representante do governo, o 

advogado ou outro cliente para aprender as especificidades do caso. Em seguida, eles         

começam a sua pesquisa inicial e planejamento da logística da investigação. O próximo passo 

é pesquisar os registros, documentos, e realizar entrevistas, tudo que de alguma forma        

funcione como prova na realização do trabalho.  

Dependendo da natureza do processo, são utilizadas diferentes metodologias para     

obter evidências. De acordo com Freeman (2008), nos casos criminais, eles costumam        

trabalhar com a aplicação da lei e do gabinete do procurador do distrito. Assim como ocorre 

com outros tipos de provas, a acusação deve obter mandados de busca e intimações para     

localizar informações financeiras e obrigar as pessoas conhecedoras para dar entrevistas sobre 

a situação em questão. Se o caso é civil, eles estão capacitados pelo cliente, que é geralmente 

uma parte da empresa a ser investigada ou mantém acordos que permitem investigações     

contábeis. 

Depois de reunir todas as informações, um contador forense começa a análise, na qual 

se pode calcular a perda total e exatamente como ela ocorreu, e resumir diversas transações. 

Freeman (2008) descreve que o passo final (a menos que o contador é também testemunho em 

tribunal) é preparar um relatório (laudo) detalhando o plano de ação e que o inquérito revelou. 

Isso pode incluir gráficos, tabelas, planilhas e outros métodos de explicar o caso. 

Além da investigação, contabilistas forenses podem fornecer suporte a litígios.        

Procuradores contratam os serviços de contadores forenses para avaliar a documentação e 

testemunho existente e explicar sua importância financeira. Um contador forense pode dizer o 

advogado que informação adicional pode ser necessária para provar o caso e que perguntas 

fazer de testemunhas. O contador forense também pode rever relatórios de danos e indicar se 

o relatório foi montado com precisão e suporta o caso.  

Além disso, o perito pode ser testemunha de algum caso, de acordo com experiência 

prévia em processos da mesma natureza, de acordo com AICPA (2015). 
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3. ESTUDO CONCEITUAL COMPARATIVO ENTE BRASIL E            

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

3.1 Aspectos metodológicos 

 

A pesquisa se restringe ao estudo conceitual-comparativo que consiste em investigar 

fatos e explicá-los segundo suas semelhanças e suas diferenças, no presente estudo serão    

investigados o fluxo pericial no Brasil e o fluxo pericial nos Estados Unidos da América. 

O presente estudo se enquadra na perspectiva qualitativa. Nessa pesquisa se utilizou o 

estudo conceitual-comparativo, pois, apresenta e compara alguns dos conceitos da perícia 

contábil nos países que serão investigados e algumas diferenças entre as normas de             

contabilidade desses países (AMENÁBAR, 2001). Foi utilizado, também, o método          

exploratório, pois se analisou algumas normas contábeis dos países em estudo, referentes a 

perícia contábil. 

Essa pesquisa se caracteriza como documental, pois foram realizadas consultas em    

artigos científicos, livros, anais de congressos, foram utilizados artigos com pesquisas        

voltadas a área de atuação do perito contador nos países da amostra, como a cartilha de        

informações, a imagem do contador, a percepção dos peritos contadores norte-americanos 

quanto à perícia contábil e o código profissional do contador a atuação do perito contador no 

Brasil, além de artigos voltados ao estudo das habilidades necessárias ao perito contador. 

 

3.2 Reflexões críticas-conceituais 

 

Para se desempenhar a perícia em juízo no Brasil é necessário ser nomeado por um    

juiz ou atuar como assistente técnico e necessariamente possuir a credencial no Conselho   

Regional de Contabilidade (CRC) para atuar como tal, ao passo que nos Estados Unidos da 

América, não existe a necessidade de possuir uma credencial, no Conselho Contábil (AICPA) 

apesar de ser importante, o perito apenas precisa ser contratado pelo advogado para atuar em 

juízo. 

Para o AICPA, o perito precisa apenas de 150 horas de aprendizado ou dois anos de 

experiência, sem existir a necessidade de ser possuir graduação em área específica enquanto 

que no Brasil o perito precisa, além da certificação, se manter atualizado em relação as    

normas e fazer treinamentos, participar de programas de especialização. 
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Quadro 4: Semelhanças e diferenças das espécies de perícia contábil no Brasil e nos Estados Unidos 

Espécies de Perícia Contábil Semelhanças Diferenças 

Brasil Estados Unidos 

Judicial Litigation Auxílio ao magistrado Nomeação 

Extrajudicial Expert Witnesses Fora do âmbito judiciário Independência  

Semijudicial Fraud investigation Controle de órgão do estado Objeto 

Arbitral  Campo de atuação  

Fonte: adaptado a partir de Sá (2009), Alberto (2002), Zanna (2007) e Rezaee, Ha e Lo (2014) 

De acordo com os Autores Sá (2009), Alberto (2002), Zanna (2007) e Rezaee, Ha e Lo 

(2014) as espécies de perícia contábil no Brasil e nos Estados Unidos da América se            

assemelham nas áreas de Perícia Judicial e litigation, já que, tanto a perícia judicial quanto a 

perícia na área de litigation na América do Norte servem de auxílio ao magistrado, ao        

tribunal. Nos casos em litígio e segundo regras legais. A primeira visa servir de prova ao    

magistrado e o perito é necessariamente nomeado pelo Juiz, enquanto que a segunda apesar de 

poder servir de prova, funciona como um manual da situação financeira em investigação e o 

perito age por contratação pelo advogado das partes. 

 A espécie de perícia extrajudicial brasileira se assemelha com a perícia na área norte 

americana denominada como expert witnesses, como demonstrado no Quadro 4. Isto é,      

similar em parte, como é possível observar a partir do estudo dos autores Sá (2009), Alberto 

(2002), Zanna (2007) e Rezaee, Ha e Lo (2014), pois apesar destas ocorrerem fora do âmbito 

judiciário e por vontade das partes a expert witnesses ocorre sob a supervisão do advogado, 

como a atuação do assistente técnico. Enquanto que na perícia Extrajudicial o perito age de 

maneira independente do     advogado, apesar de este ser uma maneira de contato entre o   

perito e as partes.  

  Na área de fraud investigation, o perito é contratado quando já existe alegação de 

fraude, o que se assemelha por certo a todas as espécies de perícia brasileiras, uma vez que 

estas são contratadas quando existe alguma controvérsia a ser resolvida e esclarecida às partes 

e ou ao juiz. Normalmente as perícias desta espécie são realizadas por órgão do governo,   

como o Federal Bureau Investigation (FBI), e apenas desse ponto de vista se assemelha a 

perícia semijudicial. 

Além disso, o profissional em perícia contábil nos Estados Unidos da América pode 

atuar como árbitro, assim como o perito brasileiro, dependendo da vontade das partes        

envolvidas no processo em resolver a causa utilizando a perícia arbitral. 
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Apesar de existirem atuações do perito contador em inúmeros campos, no Brasil      

geralmente são mais comuns perícias cíveis, comerciais, trabalhistas e fiscais. Nos Estados 

Unidos da América as áreas de conhecimento especializado do perito estão ligadas as áreas de 

falência, insolvência e reorganização, análise de dados eletrônicos, direito da família,         

avaliação de ativos, prevenção e detecção de fraudes, deturpação e representação financeira, 

falhas em cálculos econômicos, etc. O perito normalmente realiza perícias em casos           

investigativos, criminais, disputas acionárias, interrupção de negócios, matrimonio,           

negligência profissional e investigação de fraudes, como demonstrado no Quadro 5: 

Quadro 5: Campos de atuação do Perito Contador no Brasil e Estados Unidos da América 

Campos de atuação da de Perícia Contábil 

Brasil Estados Unidos da América 

Perícia Cível Perícia em falência, insolvência 

Perícia Comercial Perícia em dados eletrônicos 

Perícia Criminal Perícia em direito familiar 

Perícia Trabalhista Perícia em detecção de fraudes 

Perícia Fiscal Perícia em deturpação de representações financeiras 

 Perícia em cálculos econômicos 

Fonte: adaptado a partir de SCHMIT (2009) e AICPA (2015). 

De acordo com dados obtidos durante a pesquisa de Sá (2009), Alberto (2002) e    

Zanna (2007) foi possível notar que nos Estados Unidos da América os campos de atuação da 

perícia contábil são melhor descritos, de forma que a partir da assimilação do campo de      

atuação do perito contador, facilmente se identifica a que campo cada caso específico se    

encaixa. 

Para a realização dos trabalhos em perícia contábil, tanto no Brasil quanto nos Estados 

Unidos da América são necessárias características ou habilidades intrínsecas ao trabalho   

pericial, que são normalmente as características que delimitam o perfil do profissional. 

Nos países da amostra, de acordo com Alberto (2002) a excelência moral e a             

excelência intelectual estão inerentes ao trabalho do profissional. No Brasil, a habilidade    

profissional do perito está vinculada ao conhecimento teórico, prático, a perspicácia,          

sagacidade, conhecimento geral da contabilidade, índole criativa e intuitiva. O perito também 

tem de seguir o Código de Ética Profissional do contador, emitido pelo CFC. 
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Nos Estados Unidos da América as habilidades esperadas para o profissional em      

perícia contábil concluem que o mesmo precisa ser analítico, detalhista, ético, comunicativo e 

inquisitivo.  

 

Quadro 6: Características do Perito Contador no Brasil e Estados Unidos 

Características do Perito Contábil 

Brasil Estados Unidos da América 

Conhecimento teórico e prático Habilidade Analítica 

Perspicácia Detalhista 

Sagacidade Ética 

Conhecimento geral da contabilidade Comunicação 

Índole criativa e intuitiva Habilidade Inquisitiva 

Fonte: elaboração própria a partir dos autores Sá (2009), Alberto (2002) e Davis, Farrell e Ogilby (2010). 

Para os autores Sá (2009), Alberto (2002) e Davis, Farrell e Ogilby (2010) as            

características do profissional, nos países da amostra, apesar de parecerem diferentes são    

intrinsecamente semelhantes. O conhecimento teórico e prático está intimamente ligado ao 

profissional norte americano, já na contratação do mesmo, a característica de índole criativa e 

intuitiva é terminantemente semelhante a característica do perito norte Americano descrita 

como “ser detalhista”, pois exige deste criatividade e intuição ao perceber detalhes. 

A perspicácia e a sagacidade do profissional brasileiro podem ser comparadas a        

habilidade analítica do perito norte americano, como se pode destacar a partir dos estudos de 

Sá (2009), Alberto (2002) e Davis, Farrell e Ogilby (2010), pois tais características fazem 

parte da capacidade de investigação do perito, influenciando sua opinião no laudo pericial. 

A característica nomeada como habilidade inquisitiva nos Estados Unidos da América 

não se encaixa no perfil característico do profissional no Brasil, pois existe uma etapa na    

perícia Norte Americana em que o perito faz entrevistas com os envolvidos no litígio,         

sobretudo, no Brasil, as “perguntas” são na verdade feitas ao perito pelas partes e ou pelo           

magistrado, portanto a característica inquisitiva poderia ser descrita no Brasil como            

“ser objetivo”, de acordo com os autores Sá (2009), Alberto (2002) e Davis, Farrell e Ogilby 

(2010).  

Quanto as excelências moral e intelectual, as características ligadas a excelência moral 

(honestidade, moderação, equidade) e a excelência intelectual (inteligência, conhecimento e 

discernimento) de acordo com Alberto (2002) estão internamente presentes nas características 

listadas no quadro 6, devendo ser exigidas ao perfil do profissional em perícia, pois, para    
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existir conhecimento teórico e prático e habilidades analíticas é necessário ao profissional 

possuir inteligência, conhecimento e discernimento. Sobretudo, a excelência moral se      

apresenta por meio das características éticas. 

A ética para todos os autores estudados, destacando-se Sá (2009), Alberto (2002) e 

Davis, Farrell e Ogilby (2010), é essencial ao trabalho do perito contador, tanto no Brasil 

quanto nos Estados Unidos da América, obviamente porque sem essa virtude seria inviável a 

realização de um trabalho honesto e sério, preparado para dar base à solução de problemas. 

A figura 1 define o fluxo de acontecimentos da Perícia Contábil no Brasil, de acordo 

com Sá (2009), Alberto (2002) e Rocha (1995). As etapas de perícia contábil, de maneira   

geral e em seu andamento normal, passam pelas etapas descritas. 

 

 Figura 1: Fluxo Pericial no Brasil  

Fonte: elaboração a partir de Sá (2009); Alberto (2002) e Rocha (1995). 

A partir do que foi compreendido dos autores Sá (2009); Alberto (2002); Rocha 

(1995); Zysman (2015) e Warshvask (2013) como sendo o fluxo pericial do Brasil e dos     

Estados Unidos da América O ponto  inicial é a necessidade da perícia contábil em ambos os 

países, não existe a necessidade do trabalho pericial sem que exista algum problema contábil, 

ou seja, algum problema que possa ser resolvido por um profissional com experiência devida 

para aplicar as técnicas de  investigação para que sejam sanadas as controvérsias entre as   

partes e ou sanar as dúvidas e expectativas do magistrado. 
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A etapa seguinte, descrita como “nomeação do perito contador” tem em sua essência a 

mesma oportunidade de acontecimentos nos dois países da amostra. No Brasil, após ser      

verificada a necessidade da perícia, seja no campo judicial, extrajudicial ou arbitral, as partes 

ou o Juiz contratam os serviços de um perito contador. Assim como na América do Norte, em 

que, ansiada a necessidade de uma perícia nos demasiados campos de atuação do perito, o 

mesmo pode ser “nomeado” pelo cliente, seja, um advogado ou partes que decidem resolver 

as controvérsias pelo exercício da arbitragem pelo perito contratado, como evidenciado na 

Figura 2. 

Figura 2: Fluxo Pericial nos Estados Unidos da América 

Fonte: elaboração a partir de Zysman (2015) e Warshvask (2013). 

No Brasil, existe a indicação de assistentes técnicos, que trabalham com menor           

ceticismo em relação ao perito nomeado pelo Juiz, já nos Estados Unidos da América a ação 

do perito contador se aproxima mais da ação do assistente técnico no Brasil, iniciando o       

processo de investigação a partir do encontro com o cliente, para a partir dessa etapa discernir 

sobre o que se trata a perícia, ou seja, qual o escopo do trabalho e a metodologia a ser        

utilizada. 

Aqui, encontra-se um ponto de divergência, pois o perito contador brasileiro responde a 

“perguntas” comumente chamadas de quesitos, formuladas pelas partes, enquanto o perito 

norte americano faz perguntas às partes, esperando solucionar o caso para o qual está        
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designado. O perito norte americano se encontra em posição semelhante ao brasileiro quando 

atua como testemunha em tribunal para esclarecer as potenciais dúvidas do júri. 

Aceita a perícia, o perito brasileiro então determina o objeto da perícia para o qual foi 

designado, não sem antes determinar a proposição de honorários a ser paga. 

Não foram encontrados nos estudos de Zysman (2015) e Warshvask (2013) um       

momento certo para a proposição de honorários nos Estados Unidos, no entendimento normal, 

o perito é pago pelo serviço em sua totalidade. 

O juiz então determina prazo, local e hora para início da perícia, devendo existir       

também prazo definido para entrega do laudo. Tendo início a perícia em si, de maneira      

análoga, o perito brasileiro assim como o perito norte americano dá início as investigações. 

Porém no Brasil, só após o início da perícia é que se delimita a metodologia a ser utilizada. 

Após a aplicação das técnicas definidas na metodologia e o posterior fim da                

investigação, dá-se início a elaboração do laudo. No Brasil existe a possibilidade, caso seja 

necessário, de ainda reformular quesitos suplementares para esclarecimentos do conteúdo do 

laudo pericial, não existe nos Estados Unidos da América etapa semelhante a esta. 

Os fluxos apresentados na figura 1 e na figura 2 tomadas como o andamento normal das 

etapas para início e conclusão da perícia contábil no Brasil e nos Estados Unidos da América 

encontram pontos de convergência devidamente durante a preparação da perícia em si, ou 

seja, a definição do objeto é alinhada a visão geral do conflito, assim como a metodologia à 

logística da investigação e o plano de ação. 

As divergências entre os fluxos são facilmente visíveis no início do fluxo, já que o      

perito contador brasileiro é quem responde aos quesitos elucidativos das partes e isso é parte 

do que o mesmo pode encontrar na investigação, e o perito contador norte americano faz    

entrevistas com as partes como parte da investigação. 

Apesar de não incluídos nos fluxos demonstrados nas Figuras 1 e 2, pode existir na    

atuação do perito nos dois países a recusa da investigação contábil de acordo com Sá (2009); 

Alberto (2002); Rocha (1995); Zysman (2015) e Warshvask (2013). 

A qualidade do laudo pericial vai de encontro à definição o objeto da perícia e da      

execução da perícia de maneira objetiva, cética e ética, em que o perito contador reconheça e 

delimite o campo em que irá atuar, se possui ou não as características e habilidades            

necessárias à execução da perícia contábil e se possui competência suficiente para obedecer 

aos prazos, a metodologia previamente adotada, e a aptidão de comunicação para esclarecer as 

elucidações do cliente, sendo o juiz, os advogados ou as partes. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo da pesquisa foi centrado em destacar as diferenças e semelhanças entre os 

fluxos periciais no Brasil e nos Estados Unidos da América, que demandou a necessidade de 

compreender certas questões inerentes a perícia contábil e ao perito contador, como o campo 

de atuação e as habilidades necessárias ao profissional no andamento da perícia. 

Os passos envolvidos na compreensão do fluxo pericial como parte importante do      

trabalho do perito contador foram analisados e ao comparar os campos de atuação e as       

características do perito contador no Brasil e nos Estados Unidos foi possível encontrar     

diferenças e pontos de concordância. 

De acordo com a análise realizada, alguns pontos são pontualmente diferentes, como a 

contratação do perito contador, a qual no Brasil pode ser realizada por juiz, enquanto que nos 

Estados Unidos da América não existe a possibilidade de “nomeação”, outro ponto de       

divergência interessante é a necessidade da habilidade de inquisição necessária ao perito    

contador norte americano, já o que o mesmo realiza entrevistas com as partes envolvidas no    

processo, enquanto que tal habilidade não é necessária ao perito contador brasileiro, pois as 

metodologias utilizadas no processo de investigação são diferentes. 

Outro ponto divergente quanto a perícia contábil nos países em estudo foram os passos 

anteriores a elaboração do laudo nos dois fluxos, em que, no fluxo brasileiro o perito é      

nomeado por um Juiz e precisa responder a quesitos elucidativos, enquanto que, no fluxo    

pericial nos Estados Unidos o perito é contratado por advogado e age como um investigador, 

fazendo entrevistas e questionamentos aos envolvidos na causa, além disso, o momento de 

determinação da metodologia a ser utilizada durante a realização da perícia em si acontece e 

momentos diferentes nos fluxos apresentados, no Brasil, após o início da mesma e nos      

Estados Unidos da América antes do início da perícia em si. 

Além desses pontos divergentes, foi plausível observar que não existe na América do 

Norte a elaboração de quesitos após a entrega do laudo, uma vez entregue, não há a            

possibilidade de maiores esclarecimentos. 

Ao comparar as características, foi possível observar que além de serem semelhantes, e 

diferirem apenas em nomenclatura, tais características, independente do país a que se aplicam 

ao profissional em perícia são importantes e necessárias ao profissional, seja ele atuante no 

Brasil ou nos Estados Unidos da América. 

Características como ética, perspicácia, sagacidade, criatividade, intuição e                

conhecimento teórico e prático são facilmente alinhadas as características norte americanas 
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definidas como habilidade analítica, capacidade de ser detalhista e capacidade de               

comunicação. 

Alguns dos pontos comuns encontrados nos fluxos periciais demonstrados foram a    

necessidade da perícia, o momento de “contratação do perito contador” o contato com as    

partes, que no Brasil se dá a partir da formulação de quesitos e nos Estados Unidos da       

América se dá a partir da entrevista com as partes, além do momento de realização da perícia 

em si. 

Algumas limitações encontradas durante a pesquisa foram a dificuldade de encontrar   

artigos científicos que tratassem do fluxo pericial contábil e sua importância, a de analisar 

qualitativamente as diferenças, pois não foram utilizados dados quantitativos, encontrar livros 

de autoria norte americana que tratassem do tema de forma geral, pois foram encontrados   

livros que tratavam apenas dos passos de investigação de fraudes. Outra limitação foi abordar 

as informações obtidas de forma objetiva, pois muitos poderiam ser os assuntos analisados 

dentro do tema. 

Dessa maneira, é importante salientar que existem ainda campos a serem estudados   

dentro do universo da perícia contábil, como a deficiência normativa para este campo de    

trabalho em outros países, a apresentação desta como uma área de trabalho promissora aos 

alunos de Contabilidade, a análise da fraude como área de grande escopo do trabalho em    

perícia contábil e a origem de sua necessidade  a partir de grandes escândalos que ocorreram 

ao redor do mundo, como casos de corrupção e desvio de dinheiro, a importância do perito 

contador como parte da investigação e prevenção destes problemas  e a necessidade da perícia 

contábil em controles internos de empresas. 
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