Perícia
Matriz Curricular 2022

Local

Liberdade

Dias da Semana

Terças/ Quintas

Horários

19h – 22h30

Duração

12 meses

Carga Horária

360 horas / aula

Objetivo do Curso:
Capacitar o discente a compreender e aplicar os aspectos fundamentais da Perícia Judicial e
Extrajudicial como meio de produção de prova para servir de instrumento de elucidação dos
pontos controversos, relacionados a atividades que influenciam o patrimônio das pessoas ou
das organizações, possibilitando a execução das atribuições periciais com alta qualidade,
objetividade e eficiência nas áreas contábil, trabalhista e econômico-financeira.

Currículo da Coordenador:
Prof. Me. Émerson Nogueira Sales, contador, Doutorando pela FEA-RP USP em
Contabilidade, Mestre em Ciências Contábeis (FECAP), pós-graduado em Contabilidade e
Finanças, em Metodologia do Ensino Superior (UFPR), em Perícia Contábil (FECAP). Docente,
orientador e pesquisador na FECAP nos programas de pós-graduação e de graduação nas
áreas de perícia, auditoria, contabilidade, finanças, ética e controladoria. Foi executivo de
finanças, administração, controladoria e auditoria em multinacional americana durante 20
anos e atualmente é perito contador, consultor e administrador judicial.

Currículo do Curso:
As disciplinas estão estruturas em módulos para atender as demandas do mercado e
permitirão a interdisciplinaridade dos conteúdos e com isto a capacitação e desenvolvimento
das habilidades dos discentes para atuação em perícias contábeis, trabalhistas e econômicofinanceiras. Todas as disciplinas estão sob guarida dos Fundamentos de Perícia que se
aplicam na produção da prova pericial, passando por quatro disciplinas de ampla
abrangência, que dão suporte às específicas, encerrando-se nas oito disciplinas focadas em
necessidades específicas de produção da prova pericial.
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Disciplinas/Conteúdos*:
1. Fundamentos de Perícia (28h)
•
•
•
•
•
•
•

O Perito e o Assistente técnico - habilitação profissional, campo de atuação,
responsabilidades e oportunidades
Normas de Perícia – NBC PP01 e TP01, CNPC Cadastro Nacional Peritos
Contábeis e educação continuada
Tipos e classificação das perícias
A perícia como meio de prova
Fluxo da produção da prova pericial e procedimentos técnico-operacionais
Laudo Pericial e Parecer Técnico, suas finalidades e características
Remuneração pelos trabalhos periciais (honorários), formalidade na
contratação do Perito Assistente

2. Legislação Aplicável à Perícia e ao Perito (28h)
•
•
•
•
•

A prova pericial e o novo Código de Processo Civil, compromissos do Perito como
auxiliar da justiça
O Perito e as regras e condições de habilitação, nomeação, impedimentos e suspeição
A prova pericial nas esferas civil, trabalhista, arbitral, previdenciária, tributária,
criminal e de família, aspectos legais e sua aplicabilidade
Estrutura do judiciário e o fluxo operacional dos processos judiciais
Processos físicos e digitais (eletrônicos), facilidades e adaptação do Perito

3. Matemática Financeira (28h)
•
•
•
•
•
•

Matemática financeira, fundamentos, questões aplicáveis à perícia;
Valor do dinheiro no tempo, juro e taxa, diagrama do fluxo de caixa, capitalização
Taxa de juros, comissão de permanência, multas e regimes de capitalização, CET
Taxas oficiais, SELIC, TJLP, TR, inflação e atualização, spread, juros simples e
compostos – taxas, séries de pagamentos, sistemas de amortização;
Amostragem - Introdução, conceitos fundamentais, população e amostra;
Censo ou amostragem, amostragem com reposição e sem reposição, tipos de amostra
e processos de amostragem.

4. Técnicas de Comunicação Judicial e Redação do Laudo (28h)
•
•
•
•
•
•

Meios de comunicação com o Judiciário - a linguagem técnica-científica-jurídica
Comunicação com Juiz, cartório do Fórum e com as Partes, tempestividade e
objetividade nas comunicações;
Princípios gerais de redação - técnicas de redação forense
Modelos de petições na prova pericial
Modelo e estrutura do Laudo e do Parecer Técnico e formalidades para sustentação do
Laudo e do Parecer Pericial
Prática de redação forense para perícia
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5. Perícia Contábil (28h)
•
•
•
•
•

Introdução, características da prova contábil, demanda, perfil do perito
Verificações das formalidades, certificação a escrituração contábil e demonstrações
Procedimentos contábeis, financeiros e econômicos aplicáveis às perícias, desvios dos
elementos patrimoniais e de finalidade e fraudes contábeis, exibição de livros e
demonstrações contábeis
Lucros cessantes, custos, despesas e receitas, projeção dos lucros
Vícios nos documentos, nos registros e nas formalidades, força probante, perícia por
arbitramento

6. Perícia em Matéria Financ. I (28h)
•
•
•
•
•
•
•

Reconhecimento do objeto da perícia e interpretação de sentenças e acórdãos
Anatocismo e regimes de capitalização
Operações de conta corrente, método Hamburguês, recálculos
Sistemas de amortização, sistema francês (Tabela Price) e outros
Operações de cartão de crédito
Financiamentos para aquisição de bens
Elaboração de laudo pericial e de parecer técnico e a atuação como assistente técnico,
críticas ao laudo pericial

7. Perícia em Matéria Financ. II (28h)
•
•
•
•
•
•
•

Reconhecimento do objeto da perícia e interpretação de sentenças e acórdãos
Contratos do SFH, amortização e atualização do saldo, PES, PCR e CES
Operações de leasing
Operações de desconto de recebíveis
Operações de factoring e fomento, contabilização, fator de compra – FC;
Operações de consórcios, cooperativas de construção e cooperativas de crédito
Elaboração de laudo pericial e de parecer técnico e a atuação como assistente
técnico, críticas ao laudo pericial.

8. Perícia Trabalhista (28h)
•
•
•
•
•

Estrutura e atuação na Justiça Trabalho, fundamentos de perícia – a realização da
perícia, relação com assistentes técnicos
Cálculo para instrução e para execução
Cálculo das principais verbas deferidas na Justiça do Trabalho
Elaboração de laudo pericial e atuação do assistente técnico, assessoria às Partes
e elaboração do parecer técnico
Tratamento aos tributos e na liquidação de sentença, remuneração do perito
trabalhista e do assistente técnico
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9. Perícia Arbitral, Extrajudicial e em Recuperação Judicial (28h)
Perícia arbitral e extrajudicial
• Introdução, características, legislação aplicável e demanda pericial
• Escolha do perito, atribuições, limites de responsabilidades, celeridade,
nomeação
• Diligências, objeto da perícia, prova pericial, esclarecimentos, produção da
prova e elaboração de laudo e parecer pericial
Perícia em Recuperação Judicial
• Introdução, características, legislação aplicável e demanda pericial
• Plano de recuperação, características, escrituração contábil, fluxo de caixa,
liquidez, viabilidade socioeconômica, fundamentações via laudo pericial antes
do deferimento judicial
• Prova pericial para impugnação de créditos, assessoramento ao administrador
e assistência aos credores
10. Perícia em Avaliação de Bens e de Sociedades (28h)

• Introdução, características e demanda para avaliação de bens,
desociedades e apuração de haveres, técnicas de avaliação de
bens
• Reestruturação societária, avaliação da continuidade e
descontinuidadeda sociedade
• Métodos, critérios e técnicas aplicáveis
• Dissolução judicial e a necessidade da produção da prova, fundo
decomércio – goodwill, critérios, aplicabilidade, limitação
• Balanço de determinação ou liquidação e as quotas patrimoniais
• Elaboração de laudo de avaliação e bens e de avaliação de
sociedades,a atuação do assistente
11. Perícia Tributária (28h)
• Estrutura e funcionamento das varas e anexos da Fazenda Pública
• Tributos federais, estaduais e municipais – motivos de demanda e a prova pericial
• Demandas judiciais e extrajudiciais, autos de infração e execução fiscal, impugnação
do crédito
• Obrigações acessórias, formalidades, exibição de documentação fisco-contábeis,
capacidade probatória, vícios e limitações dos registros contábeis e fiscais
• A elisão, a evasão fiscal e os crimes contra a ordem tributária e aspectos periciais
• Elaboração de laudos e pareceres
12. Perícia em Prestação de Contas e Administ. Judicial de Penhora (28h) (EaD)








A obrigação de prestar contas e os aspectos operacionais da perícia;
A exibição dos livros, aferição do uso dos recursos, fraudes e erros, desvio de
finalidadese dilapidação patrimonial
Escrituração contábil e balancetes de verificação na produção da prova pericial
Administração judicial de penhora:
A penhora e a administração judicial, o Perito compromissado e sua atuação
Responsabilidades, abrangência dos trabalhos, produção da prova
Estudo de viabilidade econômica, capacidade de pagamentos, plano da administração
e depagamentos, depositário e repasse dos recursos, remuneração do Perito.
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13. Disciplina Eletiva (de acordo com os programas oferecidos no período do
curso- 24h)
• Soft Skills (desenvolvimento de Competências Pessoais)
• Orientação e Elaboração de Projetos de Pesquisa
• Palestras, Cursos, Seminários e Workshop oferecidos pela FECAP

* As disciplinas serão alteradas e oferecidas a critério da Coordenação de Curso,
nãonecessariamente na ordem acima.
** Conteúdos resumidos.

