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no Brasil, uma condição essencial para a execução 
dos trabalhos de perícia contábil é a observância 
das normas técnicas do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), especialmente os preceitos normativos 
acerca dos aspectos e características intrínsecas do laudo 
pericial contábil. nesse sentido, o presente estudo teve como 
objetivo verificar se os laudos periciais contábeis emitidos 
pela Justiça Federal, em Juazeiro (Ba), e pela Justiça do 
trabalho, em Petrolina (PE), atendem à normatização técnica 
da perícia contábil. Dessa forma, foram analisados seis laudos 
contábeis na vara única federal em Juazeiro e cinco laudos 
na 1ª e 2ª varas trabalhistas de Petrolina. adicionalmente, 
compararam-se os laudos das duas esferas, a fim de verificar 
sua correspondência com a norma técnica. Como resultado, 
notou-se a existência de inconsistências relacionadas à não 
evidenciação da metodologia aplicada e à não identificação 
das diligências realizadas. Foram notados, ainda, indícios de 
que, na Justiça Federal, há ausência da síntese do objeto da 
perícia e da conclusão do perito e, na Justiça do trabalho, a 
categoria profissional e o n.º de registro no Conselho Regional 
de Contabilidade não foram adequadamente evidenciados nos 
laudos periciais contábeis.
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