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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC  
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – CEAVI  

 
 

PLANO DE ENSINO 

 

DEPARTAMENTO:    Ciências Contábeis 

 

DISCIPLINA: Perícia Contábil                           SIGLA:  PCT 

 

PROFESSORA:   Marisete Bellini Féderle         E-MAIL:  mbellinifederle@gmail.com 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL:    72 h/a TEORIA:  40 h/a PRÁTICA:     32 h/a 

 

CURSO(S):  Bacharelado em  Ciências Contábeis 

 

SEMESTRE/ANO:  2º semestre/2013  PRÉ-REQUISITOS: 

 

EMENTA: Teoria da Prova Pericial Contábil. O perito e a perícia judicial em contabilidade. 
Técnicas de execução da Perícia. Quesitos. Perícia contábil aplicada. Elaboração de laudos 
periciais. Normas Brasileiras Profissionais sobre as perícias. 
 

OBJETIVO GERAL DO CURSO:  
Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, com senso de responsabilidade, 
competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a administrar informações, assessorando as 
organizações nas tomadas de decisões estratégicas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO 
• Proporcionar formação técnica e científica, que oportunize compreender a contabilidade com 
raciocínio lógico e prático; 
• Formar profissionais que utilizem a contabilidade como sistema de informação voltado ao 
gerenciamento das organizações; 
• Habilitar o aluno a ampliar seu conhecimento através de conteúdos desenvolvidos, permitindo a 
compreensão do relacionamento desses conteúdos com a contabilidade; 
• Disponibilizar condições à prática da pesquisa e produção intelectual, fortalecendo a consciência 
da necessidade da formação continuada; 
• Proporcionar ao aluno condições de desenvolver atividades compartilhadas em equipe; 
• Desenvolver no aluno o espírito empreendedor; 
• Proporcionar oportunidades de desenvolvimento de habilidades de comunicação e liderança; 
• Desenvolver a aptidão para administrar conflitos organizacionais. 
 

 

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 a teoria de 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. 
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DATA                                       CONTEÙDO 

31/07/2013 
 

Apresentação do professor e alunos. Apresentação da disciplina e plano de ensino. Noções 
gerais sobre Perícia Contábil. Contexto atual da disciplina. 
Características, aplicação, usuários e importância da perícia contábil. Pericia e 
Auditoria Contábil.  

07/08/2013 
 

Perícia Contábil. Conceito, tipos e finalidades. Exame das Aplicações Contábeis. 
Perícias Judiciais e Extrajudiciais. 

14/08/2013 Perito Contábil e Perfil Ético Profissional. Impedimento e Suspeição. 
 

21/08/2013 Normas Brasileiras de Contabilidades relacionadas à Perícia Contábil e ao Perito. 
Estudo das Normas. Estudo em sala. 

28/08/2013 
 

Normas Brasileiras de Contabilidades relacionadas à Perícia Contábil e ao Perito. 
Estudo das Normas. Estudo em sala. 

04/09/2013 
 

Necessidade e requisição, nomeação, atos praticados judicialmente em Perícia Judicial 
e Extrajudicial. 
 

11/09/2013 
 

Necessidade da Prova Pericial. Técnicas de Trabalho Pericial. O Estudo da Prova 
Contábil. 

18/09/2013 
 

Necessidade da Prova Pericial. Técnicas de Trabalho Pericial. O Estudo da Prova 
Contábil. 

25/09/2013 
 

Avaliação Escrita individual e sem consulta.  

02/10/2013 
 

Planejamento da Pericia. Elaboração de documentos oficiais. 

09/10/2013 
 

Planejamento da Pericia. Elaboração de documentos oficiais. Trabalho escrito. 

16/10/2013 
 

Nomeação de Assistente técnico. Quesitos. 
 

23/10/2013 
 

Perícia Contábil no Código de Processo Civil.  
 

30/10/2013 
 

Perícia e Investigação de Fraudes. 

06/11/2013 
 

Perícia Contábil na Justiça do Trabalho. Trabalho escrito. 
 

13/11/2013 
 

Perícia Contábil na Justiça do Trabalho. Trabalho escrito. 
 

20/11/2013 
 

Elaboração de documentos oficiais. Metodologia para elaboração de Laudo Pericial. O 
Laudo Pericial. 

27/11/2013 
 

Avaliação escrita individual e sem consulta. 

11/12/2013 Exame 

 
 

METODOLOGIA PROPOSTA: 
O conteúdo será ministrado através de aulas expositivas e dialogadas,  procurando desenvolver um raciocínio 
lógico das tarefas propostas, mostrando a evolução dos trabalhos e a importância de cada tópico no processo 
de construção do conhecimento. As atividades serão realizadas em grupos e individualmente, com a 
discussão dos pontos em controvérsia, buscando uma participação integral e unificada. Cada conteúdo 
estudado será feito integração da teoria x prática. Será adotada pesquisa em livros existentes na biblioteca da 
Universidade. Não será aceito o uso de notebook e celular pelos alunos na sala de aula. 
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AVALIAÇÃO:  
Ao longo do semestre haverá várias avaliações. As aulas práticas serão avaliadas pelas listas de exercícios e 
um trabalho em equipe,  objetivando a interatividade entre os alunos, onde todos os alunos precisarão 
alcançar os mesmos objetivos.   Serão realizadas duas avaliações individuais e escritas, tendo como objetivo 
estimular a extensão do conhecimento geral do aluno sem a interferência da professora.  
P1 - 35% 
P2 - 35% 
T1 - 20% 
L1 - 10% 
O aluno será considerado aprovado se:  
 Obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete vírgulas zero); e 
 Presença na disciplina igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), independente da nota. 
Cálculo da média final do aluno: 
 Média final = (6*média + 4* exame)/10 
 O aluno será considerado aprovado se obtiver média final após exame igual ou superior a 5,0 (cinco 

vírgulas zero). 

 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:   
ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia contábil. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2007.  
 
ORNELAS, Martinhos Maurício Gomes de. Perícia contábil. 5ª ed., São Paulo: Atlas, 2011.  
 
SÀ, Antonio Lopes de. Perícia contábil. 7ª ed., São Paulo: Atlas, 2005 
 
BIBLIOGRAFIA DE APOIO:   
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm>.  
 
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC. Resolução CFC 1.243/09. Aprova a NBC TP  
01 – Perícia contábil.  
 
CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC. Resolução CFC 1.244/09. Aprova a NBC PP  
01 – Perito contábil.  
 
DALLA, Zanna Remo. Prática de perícia contábil. Editora: IOB, 2ª ed., 2007.  
 
FAVERO, Hamilton Luis, SOUZA, Clóvis de, MAGALHAES, Antonio D. F. Perícia contábil – casos  
praticados. Editora: Atlas, 7ª ed., 2009.  
 
HOOG, Wilson Alberto Zappa. Perícia contábil: normas brasileiras: interpretadas e comentadas à luz  
dos códigos civil, processo civil e penal, com ênfase em temas destacados da ciência e da política  
contábeis. Curitiba : Juruá, 2004. 151 p.  
 
MAGALHÃES, Antonio de Deus F.; LUNKES, Irtes Cristina. Perícia contábil nos processos cível e  
trabalhistas: o valor informacional da contabilidade para o sistema judiciário. São Paulo: Atlas, 2008.  
 
NEVES JÚNIOR, Idalberto José das, MELO, Waldiney Marinho de. Perito contábil judicial: um estudo  
exploratório sobre a inserção do perito contador no mercado de trabalho. Revista Brasileira de  
Contabilidade, v. 183, maio/junho 2010.  
 
SANTANA, Creusa Maria Santos de. A perícia contábil e sua contribuição na sentença judicial: um  
estudo exploratório. Dissertação de mestrado em Ciências Contábeis, Universidade de São Paulo –  
USP, São Paulo, 1999.  
 
SOUZA, Clóvis; FAVERO Hamilton Luiz; LONARDONI, Mario; MAGALHÃES, Antonio. de Deus  
Farias. Perícia Contábil: Uma Abordagem Teórica, Ética, Legal, Processual e Operacional. Casos  
Praticados. 5ª ed., 2006. 


