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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 

Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, proativos, críticos e reflexivos 

que promovam o desenvolvimento sustentável das organizações e da sociedade, com senso de 

responsabilidade, competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a gerenciar informações, 

assessorando na tomada de decisões. 

 

EMENTA: 

Aspectos introdutórios da perícia. Perito judicial. Honorários periciais. Plano de trabalho do perito. 

Laudo e parecer pericial. Perícia contábil. Normas brasileiras de contabilidade sobre perícia. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Proporcionar aos alunos conhecimento e entendimento teórico e prático da perícia contábil, 

conscientizando-os de sua responsabilidade profissional, ética e moral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 

- Conhecer os aspectos gerais da teoria pertinente à perícia contábil e o perito judicial. 

- Discorrer sobre os honorários periciais e vivenciar sua prática. 

- Entender como funciona o papel de trabalho do perito e os procedimentos para elaboração do 

laudo pericial. 

- Conhecer as normas técnicas e profissionais da perícia contábil vigentes atualmente. 

- Verificar e entender as possibilidades de aplicação da perícia contábil. 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

Data Horário Cronograma das atividades 

01/08/2016 18:50 - 22:20 

Apresentação do plano de ensino. 

Introdução à Perícia: Conceito e considerações gerais de perícia, diferença 

entre perícia judicial e extrajudicial, perícia x auditoria. 

Exercícios 

08/08/2016 18:50 - 22:20 

Introdução à Perícia: Da necessidade da prova pericial, conceitos de 

prova, prova pericial, ônus da prova, meios de prova, modalidades de 

prova segundo o CPC, procedimentos de perícia contábil. 

Exercícios 

15/08/2016 18:50 - 22:20 

Perito Judicial: Conceito e considerações gerais, escolha do perito, 

indicação do assistente. 

Atividade em dupla/grupo envolvendo a NBC PP 01 - Perito Contábil: 



habilitação profissional, impedimento e suspeição, responsabilidade, zelo 

profissional, trabalhos de especialistas. 

22/08/2016 18:50 - 22:20 

Perito contador no mercado de trabalho: leitura de artigo e discussões 

sobre o mesmo. 

Exercícios 

29/08/2016 18:50 - 22:20 

Planejamento da Perícia Contábil: Conceito e considerações gerais, 

objetivos, desenvolvimento do planejamento da perícia, riscos e custos, 

equipe técnica, cronograma, conclusão, termo de diligência: aplicabilidade 

e estrutura. NBC TP 01 - Perícia Contábil. 

Exercícios. 

05/09/2016 18:50 - 22:20 Atividades de revisão  

12/09/2016 18:50 - 22:20 

Prova 1 (P1) – Introdução à Perícia, Perito Judicial e Planejamento da 

Perícia Contábil (questões dissertativas e de múltipla escolha, individual e 

sem consulta). 

19/09/2016 18:50 - 22:20 

Honorários periciais: Considerações iniciais, levantamento de honorários, 

elaboração de proposta, quesitos suplementares, quesitos de 

esclarecimento, apresentação de proposta de honorários, execução de 

honorários periciais, despesas supervenientes na execução da perícia. 

NBC PP 01 - Perito Contábil. 

Exercícios. 

26/09/2016 18:50 - 22:20 

Laudo e Parecer Pericial: Conceito e considerações gerais, estrutura de um 

Laudo Pericial, requisitos de um Laudo Pericial, quesitos, modelos de 

Laudo Pericial, esclarecimentos de Laudo Pericial, impugnação de Laudo 

Pericial, Laudo fora do prazo, Parecer Pericial Contábil. NBC TP 01 - 

Perícia Contábil. 

Exercícios. 

03/10/2016 18:50 - 22:20 
Trabalho 1 (T1): estudo de caso em grupo, em que será elaborado o 

planejamento da perícia, proposta de honorários e laudo pericial. 

10/10/2016 18:50 - 22:20 
Trabalho 1 (T1): estudo de caso em grupo, em que será elaborado o 

planejamento da perícia, proposta de honorários e laudo pericial. 

17/10/2016 18:50 - 22:20 
Trabalho 1 (T1): estudo de caso em grupo, em que será elaborado o 

planejamento da perícia, proposta de honorários e laudo pericial. 

24/10/2016 18:50 - 22:20 
Entrega do Trabalho 1 (T1) impresso referente ao estudo de caso. 

Exposição do Trabalho 1. 

31/10/2016 18:50 - 22:20 

Trabalho 2 (T2) sobre aplicações da perícia contábil (em grupo) – 

pesquisa em livros, artigos e materiais sobre o tema, elaboração de 

apresentação para seminário. 

05/11/2016 08:20 – 11:50 

Sábado para recuperar aula do dia 14/11. Aula à distância. Trabalho 2 (T2) 

sobre aplicações da perícia contábil (em grupo) – pesquisa em livros, 

artigos e materiais sobre o tema, elaboração de apresentação para 

seminário. 

07/11/2016 18:50 - 22:20 
Apresentações dos trabalhos (T2) sobre aplicações da perícia contábil. 

Avaliação e Resumo de cada trabalho apresentado. 

21/11/2016 18:50 - 22:20 

Perícia Contábil: A Perícia Contábil no Brasil, o Perito Contábil, 

credenciamento dos peritos perante o poder judiciário, perito assistente, a 

Perícia Contábil nas várias causas judiciais, a fraude e a Perícia Contábil, 

fraude e erro contábil. 

Exercícios. 

28/11/2016 18:50 - 22:20 

Prova 2 (P2) – Honorários Periciais, Laudo e Parecer Pericial, Aplicações 

da Perícia Contábil, aspectos gerais de Perícia Contábil (questões 

dissertativas e de múltipla escolha, individual e sem consulta). 

12/12/2016 18:50 - 22:20 Exame Final. 
OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

- Aulas expositivas e dialogadas com auxílio do quadro e multimídia.   



- Realização e resolução de exercícios em classe e extraclasse. 

- Leitura das Normas Brasileiras de Contabilidade sobre perícia. 

- Realização de trabalhos em classe e extraclasse. 

- Provas individuais e sem consulta. 

Obs.: Horário de atendimento extraclasse: Segunda-feira - 17:00hs às 18:00hs. 

 

AVALIAÇÃO: 

- Prova 1 (P1) – 20% 

- Prova 2 (P2) – 30% 

- Trabalho 1 (T1) – 30% 

- Trabalho 2 (T2) – 20% 

 

O aluno será considerado aprovado se: 

Média igual ou superior a 7,0 (sete); e 

Presença na disciplina igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), independente da nota. 
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