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APRESENTAÇÃO 
Olá, pessoal, nós somos o Estratégia CFC e temos orgulho de já ter ajudado milhares de alunos a serem 
aprovados no Exame de Suficiência e espero que você seja mais um deles. Reunimos nesse Ebook um tema 
importante: Pericia Contábil.  Espero que gostem! 

Equipe de Professores do Estratégia CFC (@estrategiacfc) 

Telegram: https://t.me/estrategiaCFC 

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE 

MERECEM DESTAQUE 

Perícia Contábil 

NBC TP 01 (R1) 

A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnico-científicos destinados a levar à instância 
decisória elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou constatação de fato, 
mediante laudo pericial contábil e/ou parecer técnico contábil, em conformidade com as normas jurídicas e 
profissionais e com a legislação específica no que for pertinente. 

 

A NBC TP 01 afirma que o trabalho pericial possui um limite que é o próprio objeto da perícia deferida ou 
contratada.  

Perícia Contábil 

Conjunto de procedimentos técnico-científicos

Instância decisória

Elementos de prova

Solução do litígio/constatação de fato.

Laudo pericial/Parecer técnico contábil

Conformidade normas e com a legislação específica
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Objetivos da Perícia: 

 

Termo de Diligência: 

Termo de diligência é o instrumento por meio do qual o perito cumpre a determinação legal ou 
administrativa e solicita que sejam colocados à disposição livros, documentos, coisas, dados e 
informações necessárias à elaboração do laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil. 

Tipos de Perícia

Perícia Judicial

Poder Judiciário

Perícia 
Extrajudicial

Arbitral

Lei da 
arbitragem

Estatal

Controle do 
Estado: MP-PF-

CPI

Voluntária

Espontânea

Objetivos da Perícia

Conhecer o objeto e a 
finalidade da perícia

Desenvolver Plano de 
Trabalho

Estabelecer 
condições

Identificar potenciais 
problemas e riscos

Identificar fatos 
importantes

Divisão de Tarefas
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Nomenclaturas apresentadas pelas normas contábeis: 

(a) perito do juízo é o contador nomeado pelo poder judiciário para exercício da 
perícia contábil;  

(b) perito arbitral é o contador nomeado em arbitragem para exercício da perícia 
contábil; 

(c) perito oficial é o contador investido na função por lei e pertencente a órgão 
especial do Estado; 

(d) assistente técnico é o contador ou órgão técnico ou científico indicado e 
contratado pela parte em perícias contábeis. 

Vamos das uma olhada nesse “processo” através de mais um esquema: 

 

  

Identificação

Diligenciado

Partes, 
Interessados

Perito

Indicação

o que será 
elaborado

documentos, 
coisas, dados 

local e prazo para a 
exibição dos 

documentos, coisas

Local, Data e 
Assinatura

Início da Perícia 
Judicial: Nomeação e 
prazo determinados 

pelo Juíz.

Partes: 15 dias Impedimento ou 
Suspeição Indicar Assistente 

Preparar QuesitosPerito: 5 dias
Proposta de 
Honorários, 

Currículos e Contatos

Termo de Diligência 
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Procedimentos Periciais.  

O exame1 é a análise de livros, registros de transações e documentos. A palavra-chave é “análise”, pessoal. 
Por exemplo: o perito está analisando o Livro de Entrada de Mercadorias para verificar o saldo das compras 
de mercadorias no mês de julho.  
 
A vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato, de forma 
circunstancial. Exemplo: O perito engenheiro irá vistoriar determinada edificação, após um 
desmoronamento. 

A indagação é a busca de informações mediante entrevista com conhecedores do objeto ou de fato 
relacionado à perícia. Aqui, a palavra-chave é “entrevista”. Imagine o perito contador entrevistando o 
responsável pelo estoque de determinada empresa para saber quais são os principais fornecedores da 
empresa.  

A investigação é a pesquisa que busca trazer ao laudo pericial contábil ou parecer técnico-contábil o que 
está oculto por quaisquer circunstâncias. A perícia contábil é por natureza um trabalho investigativo, não é 
mesmo? Como dissemos, os procedimentos periciais atuam em conjunto. Ao examinar livros contábeis, o 
perito também está realizando uma investigação para trazer informações que estão ocultas para o seu 
laudo.  

O arbitramento é a determinação de valores, quantidades ou a solução de controvérsia por critério 
técnico-científico. Por exemplo: o perito irá arbitrar o valor de determinado veículo usando a tabela FIPE2.  

A mensuração é o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações. Por 
exemplo: ao analisar o estoque de veículos de uma concessionária, o perito verifica que existem 20 veículos 
Toyota e 15 veículos Renault. Percebam que foi feita a qualificação e quantificação dos bens, NÃO 
CITAMOS VALORES! 

A avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas. Aqui a 
ideia central é estabelecer o valor de elementos patrimoniais. Utilizando o exemplo da concessionária, o 
perito determinou que o valor contábil do estoque é igual a R$ 3.500.000,00.  

Uma das pegadinhas mais comuns em provas é confundir mensuração com avaliação. Não podemos 
vacilar, beleza? 

A certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo ou ao parecer pelo perito. Imagine que no 
laudo pericial seja apresentada uma cópia de um DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal. Para certificar-
se da autenticidade dessa nota, podemos acessar o site da Nota Fiscal Eletrônica para verificar se ela 
realmente existe.  

 

1 Pessoal, não podemos confundir a modalidade pericial “Exame”, prevista no CPC, com o procedimento pericial “Exame” 
previsto na NBC TP 01. São conceitos parecidos, mas devemos estar atentos com a literalidade das normas. 
2 A Tabela FIPE é uma tabela de referência para os preços médios dos veículos no mercado nacional. Seus dados são 
disponibilizados mensalmente após pesquisas de mercado da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). 
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A testabilidade é a verificação dos elementos probantes juntados aos autos e o confronto com as premissas 
estabelecidas. 

Por exemplo: efetuando o cálculo do INSS que deveria ter sido recolhido pela empresa no ano x0 e 
confrontando com as guias de recolhimento apresentadas para verificarmos se há diferença.  

 

A NBC TP 01 afirma que o laudo pericial contábil e o parecer técnico-contábil são documentos escritos, nos 
quais os peritos devem registrar, de forma abrangente, o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos 
e as minudências (essa palavra é sensacional, haha) que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos 
de prova necessários para a conclusão do seu trabalho. Resumindo: 

 

Procedimentos 
Periciais

Exame

Vistoria

Indagação

Investigação

Arbitramento

Mensuração

Avaliação

Certificação

Testabilidade

Laudo Pericial e 
Parecer

Documentos 
Escritos

Conteúdo da Perícia

Aspectos e 
Minudências

Produto Final da 
Perícia

Elaborados por 
contador ou Pessoa 
Jurídica habilitados

Habilitação: 
Certidão de 

regularidade CRC ou 
CNPC
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NBC PP 01 (R1) 

 

Além disso: 

 

Segundo a NBC PP 01, 7. Impedimentos profissionais são situações fáticas ou circunstanciais que 
impossibilitam o perito de exercer, regularmente, suas funções ou realizar atividade pericial em processo 
judicial ou extrajudicial, inclusive arbitral. Quando falamos em situações fáticas estamos nos referindo a 
situações de caráter objetivo, por seu turno, circunstanciais seriam situações mais subjetivas.  

Os casos de suspeição e impedimento a que está sujeito o perito nomeado são os seguintes: 

 

(a) ser amigo íntimo de qualquer das partes; 

Perito

Contador

CRC

CNPC

Atividade Pericial

Pessoal

Órgão Técnico ou 
Científico

Perito

do Juízo Nomeado pelo 
Judiciário

Arbitral

Nomeado em 
Arbitragem

Órgão Técnico ou 
Científico

Perito Oficial Investido por lei 
(orgão especial)

Assistente técnico

Contador ou órgão 
técnico indicado e 
contratado pelas 

partes
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(b) ser inimigo capital de qualquer das partes; 

(c) ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes, dos seus cônjuges, de 
parentes destes em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau ou entidades das 
quais esses façam parte de seu quadro societário ou de direção; 

(d) ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou dos seus cônjuges; 

(e) ser parceiro, empregador ou empregado de uma das partes; 

(f) aconselhar, de alguma forma, parte envolvida no litígio acerca do objeto da 
discussão; e 

(g) houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes. 

Assim como ocorre com juízes, o perito pode ainda declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo. 

O termo “responsabilidade” refere-se à obrigação do perito em respeitar os princípios da ética e do direito, 
atuando com lealdade, idoneidade e honestidade no desempenho de suas atividades, sob pena de 
responder civil, criminal, ética e profissionalmente por seus atos. A responsabilidade do perito decorre da 
relevância que o resultado de sua atuação pode produzir para a solução da lide. 

 
 

Resposabilidade

Respeito 
Princípios

Ética

Direito

Atuação

Lealdade

Idoneidade

HonestidadeRespeito 
Pessoal

Penas

Civil

Criminal

Ética

Profissional
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Pessoal, se tem algo que o perito deve aprender desde o início de sua jornada é que a sua atuação deve 
atingir o seguinte objetivo: IMPARCIALIDADE. Você está atuando como auxiliar da justiça, buscando por 
fatos, buscando a justa solução de litígios, assim sendo, tome sempre uma postura imparcial, quando 
atuando como perito do juízo. 

Zelo Profissional: 

Essa definição é bastante importante e para visualizarmos bem o que ela apresenta, preparamos um 
esqueminha “malandro”: 

 
Se ao longo da sua carreira como perito for necessário contratar uma equipe, tenha muito critério na escolha 
desses profissionais, pois a responsabilidade pelo laudo, como regra, será sua. 

 

 

Zelo

Cuidado

Execução

Conduta

Documentos

Prazos

Tratamento

Autoridades

Integrantes 
da lideRespeito 

Pessoal

Laudo e 
Parecer Fé pública

Utilização de 
Equipe Técnica

Perito comunica 
ao juízo

Perito é  
responsável

Pr
op

os
ta

 d
e 

Ho
no

rá
rio

s Descrevendo Plano de Trabalho

Não inclui despesas com viagens, hospedagens (ressarscimento)

Não contempla quesitos sumplementares/complementares

Antecipação de até 50% dos honorários (salvo disposição contrário, não 
pode receber diretamente dos litigantes)

Perícia inconclusiva ou substituição: devolução ou redução de honorários;
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Mapas Mentais 
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QUESTÕES COMENTADAS 

1. (Consulplan/Exame de Suficiência/2021.1) Em um litígio entre sócios por suspeita de irregularidades 

foi nomeado um perito contábil para subsidiar a constatação de uma possível fraude contábil 

relacionada a funcionários fantasmas na folha de pagamento dentro de um prazo estabelecido. 

Porém, foi recusado porque a empresa investigada pertencia a um inimigo ideológico. Tendo sido 

aceita a impugnação, o perito contábil foi afastado sem que terminasse o seu trabalho e, para o seu 

lugar, foi nomeado outro. 

Sabe-se que o perito contábil já havia recebido os valores pelo trabalho não realizado e, passados quinze 
dias, constatou-se a não devolução dos referidos valores. Neste caso, é correto afirmar que o perito contábil 
pode incorrer na seguinte pena: 

A) Os valores serão ressarcidos pelo novo perito. 

B) Ficará isento do pagamento dos valores recebidos. 

C) Ser impedido de atuar como perito por cinco anos. 

D) Terá mais quinze dias para ressarcir os valores recebidos. 

Comentários: 

O art. 468 § 2º o perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho 
não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

Gabarito: C 
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2. (Consulplan/Exame de Suficiência/2020.1) Em uma ação cível de apuração de haveres, o perito 

contábil apresentou em seu Laudo Pericial a metodologia de trabalho da seguinte forma: 

“Desenvolveu-se o trabalho mediante a análise dos livros diário e razão e demais documentos 

solicitados conforme Termo Inicial de Diligência Pericial”. Tal metodologia apresentada refere-se à 

utilização pelo perito do procedimento de: 

a) Avaliação. 

b) Indagação. 

c) Mensuração. 

d) Exame 

Comentários: 

Procedimentos de perícia é um tema sempre bem explorado em provas, vale a pena estudar sempre. É por 
meio desses procedimentos que o perito irá responder às demandas solicitadas pelo juízo.  

O exame3 é a análise de livros, registros de transações e documentos. A palavra-chave é “análise”, pessoal. 
Por exemplo: o perito está analisando os livros Diário e Razão e documentos. 

Gabarito: B 

3. (Consulplan/Exame de Suficiência 2019/Adaptada) A NBC PP 01 (R1) – Perito Contábil apresenta 

diversos termos e os conceitos atribuídos a cada um. À luz da referida norma, e marque V para as 

afirmativas verdadeira e F para as falsas. 

( ) Perito oficial: é contador nomeado pelo poder judiciário para exercício da perícia contábil;. 

( ) Assistente-Técnico é contador detentor de conhecimento técnico e científico, regularmente registrado 
em Conselho Regional de Contabilidade e no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis, que exerce a 
atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico. 

( ) Perito do juízo é o contador investido na função por lei e pertencente a órgão especial do Estado;. 

( ) Perito: é o contador ou órgão técnico ou científico indicado e contratado pela parte em perícias contábeis. 

a) F, F, F, F. 

b) V, F, V, F. 

c) F, V, F, V. 

d) F, V, V, V. 

Comentários: 

 

3 Pessoal, não podemos confundir a modalidade pericial “Exame”, prevista no CPC, com o procedimento pericial “Exame” 
previsto na NBC TP 01. São conceitos parecidos, mas devemos estar atentos com a literalidade das normas. 
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A NBC PP 01 nos apresenta as seguintes definições: 

Perito é o contador detentor de conhecimento técnico e científico, regularmente registrado em 
Conselho Regional de Contabilidade e no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis, que exerce a 
atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico, com as seguintes 
denominações: 

(a) perito do juízo é o contador nomeado pelo poder judiciário para exercício da perícia contábil;  

(b) perito arbitral é o contador nomeado em arbitragem para exercício da perícia contábil; 

(c) perito oficial é o contador investido na função por lei e pertencente a órgão especial do Estado; 

(d) assistente técnico é o contador ou órgão técnico ou científico indicado e contratado pela parte em 
perícias contábeis. 

Agora, vamos analisar as alternativas: 

( ) Perito oficial: é contador nomeado pelo poder judiciário para exercício da perícia contábil.  

Falso, essa é a definição de perito do juízo. 

( ) Assistente-Técnico é contador detentor de conhecimento técnico e científico, regularmente registrado 
em Conselho Regional de Contabilidade e no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis, que exerce a 
atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico. 

Falso, essa é a definição de perito.  

( ) Perito do juízo é o contador investido na função por lei e pertencente a órgão especial do Estado.  

Falso, essa é a definição de perito oficial.  

( ) Perito: é o contador ou órgão técnico ou científico indicado e contratado pela parte em perícias contábeis.  

Falso, essa é a definição de assistente técnico. 

Gabarito: A 

4. (Consulplan/Exame de Suficiência/2018) De acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil, o 

planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede diligências, pesquisas, cálculos 

e respostas aos quesitos, na qual o perito do juízo estabelece a metodologia dos procedimentos 

periciais a serem aplicados, elaborando-o a partir do conhecimento do objeto da perícia. Em relação 

aos objetivos do planejamento da perícia, assinale uma alternativa INCORRETA.  

A) Definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem aplicados, em consonância 
com o objeto da perícia.  
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B) Estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre os membros da equipe de trabalho, sempre que o 
perito necessitar de auxiliares.  

C) Conhecer o objeto e a finalidade da perícia, a fim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam 
à revelação da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou o interessado a tomar a decisão a respeito da 
lide.  

D) Identificar e avaliar riscos de distorções relevantes que possam comprometer o andamento normal dos 
trabalhos de forma a não comprometer a emissão de opinião sobre as demonstrações contábeis e/ou laudo 
pericial.  

Comentários: 

Percebam, pessoal, que alertamos nas aulas a importância de conhecermos a literalidade dessa norma.  
Apenas tenha cuidado porque a questão está pedindo a questão INCORRETA, TOME CUIDADO COM 
ISSO. 

Os objetivos do planejamento da perícia  

• conhecer o objeto e a finalidade da perícia para permitir a escolha de diretrizes 
e procedimentos a serem adotados para a elaboração do trabalho pericial; 

• desenvolver plano de trabalho onde são especificadas as diretrizes e 
procedimentos a serem adotados na perícia; 

• estabelecer condições para que o plano de trabalho seja cumprido no prazo 
estabelecido; 

• identificar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no andamento 
da perícia; 

• identificar fatos importantes para a solução da demanda, de forma que não 
passem despercebidos ou não recebam a atenção necessária; 

• identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia; 

• estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre os membros da equipe de 
trabalho, sempre que o perito necessitar de auxiliares. 

A única alternativa que está errada é a “D”, vejam: 

Identificar e avaliar riscos de distorções relevantes que possam comprometer o 
andamento normal dos trabalhos de forma a não comprometer a emissão de opinião 
sobre as demonstrações contábeis e/ou laudo pericial 

Identificar e avaliar riscos de distorções relevantes é papel da Auditoria e não da Perícia. 

Gabarito: D 
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5. (Consulplan/Exame de Suficiência/2018/adaptada) Segundo a NBC TP 01 – Perícia Contábil, ao ser 

intimado para dar início aos trabalhos periciais, o perito do juízo deve comunicar às partes e aos 

assistentes técnicos: a data e o local de início da produção da prova pericial contábil, exceto se 

designados pelo juízo. Sobre este assunto, analise as afirmativas marque V para as verdadeiras e F 

para as falsas.  

( ) Caso não haja, nos autos, dados suficientes para a localização dos assistentes técnicos, a comunicação 
deve ser feita diretamente às partes e/ou ao Juízo.  

( ) assim que formalizada sua contratação, pode o assistente técnico manter contato com o perito, 
colocando-se à disposição para cooperar do desenvolvimento do trabalho pericial;.  

( ) o perito nomeado deve assegurar aos assistentes técnicos o acesso aos autos e aos elementos de prova 
arrecadados durante a perícia, indicando local, data e hora para exame deles.  

( ) os assistentes técnicos podem entregar ao perito nomeado cópia do seu parecer prévio, planilhas ou 
memórias de cálculo, informações e demonstrações que possam esclarecer ou auxiliar o trabalho a ser 
desenvolvido pelo perito nomeado, assegurado o acesso ao outro assistente.  

A sequência está correta em  

A) F, F, F, V.  

B) F, F, V, V.  

C) F, V, V, V.  

D) V, V, V, F. 

Comentários: 

( ) Caso não haja, nos autos, dados suficientes para a localização dos assistentes técnicos, a comunicação 
deve ser feita diretamente às partes e/ou ao Juízo.  

Item errado, conforme vimos na aula, se não houver, nos autos, dados suficientes para a localização dos 
assistentes técnicos, a comunicação deve ser feita aos advogados das partes e, caso estes também não 
tenham informado endereço nas suas petições, a comunicação deve ser feita diretamente às partes e/ou 
ao Juízo (juiz). 

Isto é, primeiro comunicamos aos advogados das partes e caso estes também não tenham informado 
endereço nas suas petições, a comunicação deve ser feita diretamente às partes e/ou ao Juízo.  

( ) assim que formalizada sua contratação, pode o assistente técnico manter contato com o perito, 
colocando-se à disposição para cooperar do desenvolvimento do trabalho pericial.  

Correto, item 22, b, da NBC TP 01. 

( ) o perito nomeado deve assegurar aos assistentes técnicos o acesso aos autos e aos elementos de prova 
arrecadados durante a perícia, indicando local, data e hora para exame deles.  

Correto, item 22, c, da NBC TP 01. 
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( ) O perito-assistente pode entregar ao perito do juízo cópia do seu parecer técnico-contábil, previamente 
elaborado, planilhas ou memórias de cálculo, informações e demonstrações que possam esclarecer ou 
auxiliar o trabalho a ser desenvolvido pelo perito do juízo.  

Correto, item 22, d, da NBC TP 01. 

Gabarito: C 

LISTA DE QUESTÕES 

1. (Consulplan/Exame de Suficiência/2021.1) Em um litígio entre sócios por suspeita de irregularidades 

foi nomeado um perito contábil para subsidiar a constatação de uma possível fraude contábil 

relacionada a funcionários fantasmas na folha de pagamento dentro de um prazo estabelecido. 

Porém, foi recusado porque a empresa investigada pertencia a um inimigo ideológico. Tendo sido 

aceita a impugnação, o perito contábil foi afastado sem que terminasse o seu trabalho e, para o seu 

lugar, foi nomeado outro. 

Sabe-se que o perito contábil já havia recebido os valores pelo trabalho não realizado e, passados quinze 
dias, constatou-se a não devolução dos referidos valores. Neste caso, é correto afirmar que o perito contábil 
pode incorrer na seguinte pena: 

A) Os valores serão ressarcidos pelo novo perito. 

B) Ficará isento do pagamento dos valores recebidos. 

C) Ser impedido de atuar como perito por cinco anos. 

D) Terá mais quinze dias para ressarcir os valores recebidos. 

2. (Consulplan/Exame de Suficiência/2020.1) Em uma ação cível de apuração de haveres, o perito 

contábil apresentou em seu Laudo Pericial a metodologia de trabalho da seguinte forma: 

“Desenvolveu-se o trabalho mediante a análise dos livros diário e razão e demais documentos 

solicitados conforme Termo Inicial de Diligência Pericial”. Tal metodologia apresentada refere-se à 

utilização pelo perito do procedimento de: 

a) Avaliação. 

b) Indagação. 

c) Mensuração. 

d) Exame 

3. (Consulplan/Exame de Suficiência 2019/Adaptada) A NBC PP 01 (R1) – Perito Contábil apresenta 

diversos termos e os conceitos atribuídos a cada um. À luz da referida norma, e marque V para as 

afirmativas verdadeira e F para as falsas. 

( ) Perito oficial: é contador nomeado pelo poder judiciário para exercício da perícia contábil;. 
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( ) Assistente-Técnico é contador detentor de conhecimento técnico e científico, regularmente registrado 
em Conselho Regional de Contabilidade e no Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis, que exerce a 
atividade pericial de forma pessoal ou por meio de órgão técnico ou científico. 

( ) Perito do juízo é o contador investido na função por lei e pertencente a órgão especial do Estado;. 

( ) Perito: é o contador ou órgão técnico ou científico indicado e contratado pela parte em perícias contábeis. 

a) F, F, F, F. 

b) V, F, V, F. 

c) F, V, F, V. 

d) F, V, V, V. 

4. (Consulplan/Exame de Suficiência/2018) De acordo com a NBC TP 01 – Perícia Contábil, o 

planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede diligências, pesquisas, cálculos 

e respostas aos quesitos, na qual o perito do juízo estabelece a metodologia dos procedimentos 

periciais a serem aplicados, elaborando-o a partir do conhecimento do objeto da perícia. Em relação 

aos objetivos do planejamento da perícia, assinale uma alternativa INCORRETA.  

A) Definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos procedimentos a serem aplicados, em consonância 
com o objeto da perícia.  

B) Estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre os membros da equipe de trabalho, sempre que o 
perito necessitar de auxiliares.  

C) Conhecer o objeto e a finalidade da perícia, a fim de permitir a adoção de procedimentos que conduzam 
à revelação da verdade, a qual subsidiará o juízo, o árbitro ou o interessado a tomar a decisão a respeito da 
lide.  

D) Identificar e avaliar riscos de distorções relevantes que possam comprometer o andamento normal dos 
trabalhos de forma a não comprometer a emissão de opinião sobre as demonstrações contábeis e/ou laudo 
pericial.  

5. (Consulplan/Exame de Suficiência/2018/adaptada) Segundo a NBC TP 01 – Perícia Contábil, ao ser 

intimado para dar início aos trabalhos periciais, o perito do juízo deve comunicar às partes e aos 

assistentes técnicos: a data e o local de início da produção da prova pericial contábil, exceto se 

designados pelo juízo. Sobre este assunto, analise as afirmativas marque V para as verdadeiras e F 

para as falsas.  

( ) Caso não haja, nos autos, dados suficientes para a localização dos assistentes técnicos, a comunicação 
deve ser feita diretamente às partes e/ou ao Juízo.  

( ) assim que formalizada sua contratação, pode o assistente técnico manter contato com o perito, 
colocando-se à disposição para cooperar do desenvolvimento do trabalho pericial;.  

( ) o perito nomeado deve assegurar aos assistentes técnicos o acesso aos autos e aos elementos de prova 
arrecadados durante a perícia, indicando local, data e hora para exame deles.  

( ) os assistentes técnicos podem entregar ao perito nomeado cópia do seu parecer prévio, planilhas ou 
memórias de cálculo, informações e demonstrações que possam esclarecer ou auxiliar o trabalho a ser 
desenvolvido pelo perito nomeado, assegurado o acesso ao outro assistente.  
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A sequência está correta em  

A) F, F, F, V.  

B) F, F, V, V.  

C) F, V, V, V.  

D) V, V, V, F. 

GABARITO 

QUESTÃO GABARITO 
1 C 
2 B 
3 A 
4 D 
5 C 
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