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BOAS PRÁTICAS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS CONTÁBEIS NA ÁREA DO 

COMANDO MILITAR DO OESTE 

Paulo dos Santos Alvarenga a 

RESUMO  

A Perícia contábil é destaque como um dos principais ramos da contabilidade, onde o fato principal é 

auxiliar no esclarecimento do litígio entre as partes. Consiste em um conjunto de procedimentos, os 

quais têm como intuito apresentar elementos que comprovem a veracidade de fatos, para isso, o perito 

efetua vistorias, indagações, investigações, avaliações, arbitramentos, sendo os resultados 

transmitidos por meio do seu laudo técnico. A perícia contábil pode ser realizada apenas por profissional 

contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade de seu Estado. Este estudo 

tem por objetivo discorrer sobre a importância das boas práticas na realização das perícias contábeis 

no âmbito do Comando Militar do Oeste, demonstrando a importância da perícia contábil e os 

procedimentos técnicos científicos a serem considerados pelo perito, quando da elaboração do laudo 

pericial contábil. Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do tema proposto, seguido 

de estudo de caso, onde se verificou 5 laudos periciais, elaborados no período de 2014 a 2019, em 

diferentes Organizações Militares do Comando Militar do Oeste.  

Palavras-chave:  Perícia contábil, laudo pericial, perito contador, Exército Brasileiro 

 

ABSTRACT  

The Accounting Expertise is highlighted as one of the main branches of accounting, where the main fact 

is to assist in clarifying the dispute between the parties. It consists of a set of procedures, which aim to 

present elements that prove the veracity of facts, for this, the expert conducts surveys, inquiries, 

investigations, evaluations, arbitrations, and the results are transmitted through his technical report. 

Accounting expertise can only be performed by a professional accountant registered with your state's 

Regional Accounting Board. This study aims to discuss the importance of good practices in carrying out 

accounting expertise under the West Military Command, demonstrating the importance of accounting 

expertise and the scientific technical procedures to be considered by the expert when preparing the 

accounting expert report. For this, a bibliographic research, followed by a case study, which verified 5 

expert reports, elaborated from 2014 to 2019, in different Military Organizations of the West Military 

Command. 

Keywords: Accounting expert, expert report, accountant expert, Brasilian Army 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A perícia contábil é uma das áreas de aplicação das Ciências Contábeis. O 

contador, para trabalhar com perícia necessita ter completo domínio da matéria a ser 

examinada para poder contemplar, analisar, averiguar e concluir sobre ela sem que 

haja nenhuma espécie de dúvida. Ademais, precisa trabalhar com ética, moral e um 

conjunto de virtudes, características estas que são obrigatórias para o exercício desta 

função (SILVEIRA et al., 2013). 

Atualmente a perícia contábil conta com um conjunto de regras definidas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), tais normas servem para regular os 

aspectos dos trabalhos periciais, assim como, os aspectos profissionais e pessoais 

do perito contador. Conforme a Norma Técnica de Perícia Contábil, NBC TP 01/2015: 

“A Perícia Contábil constitui o conjunto de procedimentos técnicos e científicos 

destinados a levar à justa solução do litígio, mediante laudo pericial contábil, e ou 

parecer contábil, em conformidade com as normas jurídicas e profissionais, e a 

legislação específica no que for pertinente” (CFC, 2015). 

As normas regidas pela Portaria nº 1.324, de 4 de outubro de 2017, têm por 

finalidade regular os procedimentos a serem desenvolvidos para a apuração de 

irregularidades administrativas no âmbito do Comando do Exército e reunir as 

condições necessárias para repor os danos causados ao erário. No Exército Brasileiro 

(EB), as irregularidades administrativas são apuradas por meio de sindicância, 

inquérito policial militar (IPM) ou tomada de contas especial (TCE), de acordo com 

cada caso e circunstâncias.  

Ainda de acordo com a portaria acima citada, na apuração de dano ao erário 

em que for necessária a emissão de laudo pericial contábil, o encarregado poderá 

solicitar à Região Militar de vinculação da Organização Militar, por intermédio dos 

canais de comando e em conformidade com a respectiva legislação, a designação de 

oficial com o curso de Ciências Contábeis e possuidor de registro no Conselho 

Regional de Contabilidade. As perícias, inquéritos e pareceres podem ser utilizados 

como instrumentos auxiliares de apuração das irregularidades administrativas 

Desta maneira, objetiva-se com este trabalho apresentar, por meio de pesquisa 

bibliográfica, um pouco do universo da perícia contábil, especialmente em processos 

administrativos onde se observa a necessidade de prova pericial, e analisar cinco 

laudos periciais, finalizados no período compreendido de 2014 a 2019, verificando se 

há a necessidade da realização da perícia contábil em questão, quantos peritos 



 

contadores são necessários em cada procedimento, se os pedidos de perícias 

contábeis encaminhados ao Comando Militar do Oeste expressam de forma clara o 

objeto e se estão com a documentação completa. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONTABILIDADE 

A Contabilidade é considerada um patrimônio da humanidade, sendo a sua 

atuação de fundamental importância para o desenvolvimento e para a própria 

sobrevivência da sociedade (SZUSTER et al., 2005). Para Niyama (2010) a 

contabilidade é uma ciência social aplicada, sendo, desta maneira, influenciada pelo 

ambiente em que atua. Trata-se de uma linguagem dos negócios e é utilizada pelos 

agentes econômicos que buscam informações para avaliação dos riscos e 

oportunidades.  

De acordo com Hilário Franco: 

A Contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos ocorridos no patrimônio 
das entidades, mediante o registro, a classificação, a demonstração 
expositiva, a análise e a interpretação desses fatos, com o fim de oferecer 
informações e orientação – necessárias à tomada de decisões – sobre a 
composição do patrimônio, suas variações e o resultado econômico 
decorrente da gestão da riqueza patrimonial. (Franco, 1997, p. 21). 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, Kothari (2001) afirma que o objetivo da 

contabilidade é fornecer informações para que seus interessados as utilizem como 

subsídio no processo de tomada de decisões, sendo reportadas aos seus usuários 

por meio dos relatórios contábeis. Segundo Souza (2004), a contabilidade tem o intuito 

de produzir informações que sejam relevantes aos seus usuários, servindo assim de 

base para a tomada de decisão econômico-financeira, de acordo com seu julgamento. 

A Contabilidade tem passado por constantes mudanças no decorrer dos anos, 

em função de diversos estudos que possibilitam o surgimento de novas e melhores 

formas de controlar o patrimônio, por meio de um sistema informações que tem 

possibilitado a tomada de iniciativas mais racionais, objetivando garantir a 

continuidade e o sucesso das organizações (SILVA, 2008).  

 

     



 

2.2 PERÍCIA CONTÁBIL  

Para Sá (2011, p. 3), a expressão “perícia” advém do Latim: Peritia, que em 

seu sentido próprio significa conhecimento (adquirido pela experiência), bem como 

experiência.  O autor define o conceito de perícia contábil como sendo a verificação 

de fatos ligados ao patrimônio individualizado com o objetivo de fornecer uma opinião, 

a partir de uma questão proposta. 

Assim, Hoog e Petrenco (2005, p.44) ressaltam que perícia contábil:  

É utilizada como elemento de prova, ou reveladora da verdade em assuntos 
fisco-contábeis e tem por finalidade a demonstração de um fato ou ato, a qual 
deve ser efetuada com o maior rigor possível e embasada na mais pura e 

genuína expressão da verdade.  
 

Neste contexto, Henrique e Soares (2015) afirmam que a perícia contábil é uma 

das funções complementares da contabilidade propriamente dita e se dedica a 

verificar a veracidade e a legalidade dos registros contábeis já realizados. 

A perícia contábil foi institucionalizada no Brasil em 1946, por meio do Decreto-

Lei nº 9.295 e, atualmente é regulamentada pelas normas emitidas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, a NBC TP 01 - Perícia Contábil e a NBC PP 01 – Perito 

Contábil, ambas atualizadas em 2015. A NBC TP 01 estabelece regras e 

procedimentos técnico-científicos a serem observados pelo perito, quando da 

elaboração de perícia contábil. A NBC PP 01 estabelece procedimentos inerentes à 

atuação do contador na condição de perito.  

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade – NBC TP 01, CFC (2015):  

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.  

 

Ainda conforme a NBC TP 01, CFC (2015), os procedimentos que o perito pode 

adotar ao realizar uma perícia contábil são o exame, vistoria, indagação, investigação, 

arbitramento, mensuração, avaliação e certificação, e estes se distinguem da seguinte 

maneira:  

- O exame é a análise de livros, registros das transações e documentos.  
- A vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de 
situação, coisa ou fato, de forma circunstancial. 
- A indagação é a busca de informações mediante entrevista com 
conhecedores do objeto ou de fato relacionado à perícia. 
- A investigação é a pesquisa que busca trazer ao laudo pericial contábil ou 
parecer pericial contábil o que está oculto por quaisquer circunstâncias. 



 

- O arbitramento é a determinação de valores ou a solução de controvérsia 
por critério técnico-científico.  
- A mensuração é o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, 
direitos e obrigações. 
- A avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, 
obrigações, despesas e receitas.   
- A certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo ou ao parecer 
pelo perito 
 

Para Magalhães (2017, p. 06), perícia é: “O trabalho de notória especialização 

feito com o objetivo de obter prova ou opinião para orientar uma autoridade formal no 

julgamento de um fato, ou desfazer conflito de interesses de pessoas.”  

A perícia busca esclarecer a verdade, sem subjetividade, e deve ser confiável, 

imparcial, merecedora de fé, sempre em busca da realidade e a verdade sobre os 

fatos que estão sendo abordados, fazendo o levantamento de elementos de prova, 

subsidiando informações concretas para a confecção de laudo ou parecer 

(FAGUNDES et al., 2008). 

De acordo com Henrique e Soares (2015, p. 132): “O trabalho pericial contábil, 

feito de modo competente e empregando o conhecimento expresso de forma 

adequada e persistente, determina a qualidade do resultado”. 

A perícia contábil, na visão de Lima (2013), é indispensável para elucidar 

questões que, por sua natureza, requerem técnicas e conhecimentos múltiplos do de 

um profissional contador, uma vez que o seu trabalho visa esclarecer questões sobre 

fatos patrimoniais e financeiros das entidades. Logo, a perícia contábil trata do 

descobrimento da verdade sobre fatos e situações, oferecendo contribuições de prova 

ao juízo e demais interessados no processo. 

De maneira geral, a função da perícia contábil é a busca da verdade sobre o 

objeto examinado, no entanto, pode-se dizer também que o objetivo da mesma é a 

constatação, demonstração e prova a respeito do objeto para a decisão judicial ou dos 

interessados. A perícia não tem como objetivo corrigir e nem refazer trabalhos 

contábeis que não foram feitos corretamente, apenas revisa as contas para a 

constatação da veracidade das mesmas. Assim, se necessário for, o perito contador 

recorre a profissionais de outras áreas (ALBERTO, 2009). 

 

2.3 OBJETO DA PERÍCIA  

De acordo com Ornelas (2000, p. 35), a perícia contábil tem por objeto “centrar 

os fatos ou questões contábeis relacionadas com a causa (aspecto patrimonial), as 



 

quais devem ser verificadas, e por isso, são submetidas a apreciação técnica do 

perito, que deve considerar, nessa apreciação, certos limites essenciais”. 

       Em relação ao objeto da perícia contábil, Zanna (2016) ressalta que esta é uma 

prática de apuração técnica de atitudes e ocorrências, tendo por objetivos levar à 

instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar à justa solução de 

litígios. Sendo assim, o objeto da perícia contábil são fatos ou questões contábeis, 

utilizados para que se possa provar determinada situação.  

A perícia contábil tem por objeto a escrituração contábil, os documentos que 
lhe dão suporte e as demonstrações contábeis e financeiras dela resultante, 
os cálculos trabalhistas e financeiros, a apuração de haveres e seus 
balanços. (ZANNA, 2007, p.87) 
 

2.4 PERITO CONTADOR  

O perito é o encarregado de exercer a perícia através dos exames, análises, 

investigações contábeis e diligências cabíveis e necessárias, com a finalidade de 

esclarecer a verdade dos fatos trazidos pelas partes, por meio da prova contábil 

documental, constituindo em um verdadeiro espírito e filosofia do trabalho 

(NASCIMENTO e OLIVEIRA, 2010).  

A NBC PP 01 de 27 de fevereiro de 2015 conceitua o perito como: 

O contador, regularmente registrado em Conselho Regional de 
Contabilidade, que exerce a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser 
profundo conhecedor, por suas qualidades e experiências, da matéria 
periciada”. A norma traz claramente os requisitos para que um profissional 
possa exercer a atividade de perito contábil, e ainda esclarece suas devidas 
qualificações para que possa executar o trabalho pericial. 
 

Ainda, segundo a NBC PP01, o perito deve: 
 

Manter adequado nível de conhecimento da ciência contábil, das Normas 
Brasileiras e Internacionais de Contabilidade, das técnicas contábeis, da 
legislação relativa à profissão contábil e aquelas aplicáveis à atividade 
pericial, atualizando-se, permanentemente, mediante programas de 
capacitação, treinamento, educação continuada e especialização. 
 

Hoog (2011, p. 58) diz que:  
 

O perito é o profissional que se pressupõe que tenha elevados 
conhecimentos científicos e tecnológicos, para poder iluminar os juízes nas 
questões de ciência e tecnologia. Logo, deve exalar sabedoria, pela sua 
percepção pericial. Pois é condição primária para ser merecedor da honraria 
de auxiliar a justiça. 

 
Sá (2010, p. 9) enfatiza o conceito dizendo que o perito precisa ser um 

profissional habilitado, legal, cultural e intelectual e exercer virtudes morais e éticas 



 

com total compromisso com a verdade. Segundo Sá (2011, p. 8): “O profissional que 

executa a perícia contábil precisa ter um conjunto de capacidade, que são suas 

qualidades”. Desta forma, independente da conceituação e subdivisão, compete ao 

perito contador agir com acurácia, destreza e eficiência de suas funções e qualidade, 

destacando os padrões normativos e técnicos no emprego da ciência contábil. 

Crepaldi e Crepaldi (2018, p. 2) ressaltam que: “O perito contábil deve possuir 

um profundo conhecimento teórico e prático da contabilidade (experiência), além de 

retidão de conduta (capacidades éticas)” 

O perito contador deve manter compromisso e dedicação com seu trabalho, 

buscando sempre estar atualizado. De acordo com Zanna (2016, p. 23): “É de todo 

conveniente para si e para a sociedade a que serve que possua conhecimentos 

amplos de contabilidade de maneira que a qualidade de seu trabalho venha facilitar a 

aplicação da Justiça”. 

O perito contador, dentre as suas várias atribuições, deverá possuir um nível 

adequado de conhecimento da área contábil, das Normas Brasileiras de Contabilidade 

e da Legislação que regem à sua profissão e atuação como perito. Assim sendo:  

Conhecimentos gerais e profundos da ciência contábil, teórica ou aplicada 
em suas várias manifestações organizacionais públicas e privadas, além de 
outras áreas correlatas, como, por exemplo, matemática financeira, 
estatística, assuntos tributários, técnicas e práticas de negócios, bem como 
domínio do direito processual civil, em especial quanto aos usos e costumes 
relativos à perícia, e da legislação correlata, são essenciais ao desempenho 
competente da função pericial. (ORNELAS, 2011, p. 34) 

 
E, ainda de acordo com Sá (2011), o perito contador estará apto a exercer a 

sua função em processo judicial, extrajudicial e arbitral, objetivando a elaboração de 

um laudo pericial com informações de acordo com a solicitação do juiz ou partes 

interessadas, buscando sempre a imparcialidade. 

 

2.5 LAUDO PERICIAL 

Segundo Hoog (2009), o laudo pericial contábil é uma peça escrita, devendo o 

perito contador visualizar, de forma abrangente, o conteúdo da perícia e particularizar 

os aspectos e as minudências que envolvam a demanda. O laudo deve conter, com 

fatos, as operações realizadas, as conclusões devidamente fundamentadas e ser 

completo e de fácil entendimento. 

Para Moura (2007, p. 26):  

“O laudo pericial contábil é uma peça escrita na qual o perito expressa, de 
forma circunstanciada, clara e objetivada, as sínteses do objeto da perícia, os 



 

estudos e as observações que realizou, as diligências realizadas, os critérios 
adotados e os resultados fundamentados, e as suas conclusões”.  
 

No conceito de Sá (1997, p. 44), laudo pericial contábil é: “O julgamento ou 

pronunciamento, baseado nos conhecimentos que tem o profissional da contabilidade, 

em face de eventos ou fatos que são submetidos a sua apreciação”.  

Para Sá (2011, p. 47): “Um laudo pericial contábil não pode ser baseado apenas 

em opiniões e testemunhos de terceiros. Deve basear-se também em materialidades 

de natureza contábil”.  

É de grande relevância que as informações contidas no laudo sejam objetivas, 

esclarecendo da melhor forma possível o assunto e apresentando os embasamentos 

do laudo elaborado.  

É recomendável que no Laudo Pericial seja apresentada a indicação do 
número dos autos, vara, comarca, em papel tamanho ofício, sem timbre, com 
observação de margens convencionais para arquivamento, datilografado ou 
editado em computador, em espaço duplo e com identificação do perito” 
(MAGALHÃES et al. 2001, p. 40). 

 

De acordo com Hoog (2008, p.191): "O laudo é a peça probante escrita objetiva, 

clara, precisa e concisa na qual o perito contador expõe, de forma circunstanciada, as 

observações e estudos que fizeram e registram as conclusões fundamentadas da 

perícia". No laudo pericial contábil, o perito deve expor suas investigações, 

observações e, no final, concluir a respeito do que apurou. Sendo claro, objetivo e 

fundamentado, não se baseando em suposições ou suspeitas. O laudo pericial 

contábil não pode conter ideias ou opiniões pessoais, ele deve ser objetivo, 

equidistante das partes envolvidas e apresentar apenas opiniões de caráter técnico 

(Sá, 2009).  

A responsabilidade do perito contador é a elaboração do laudo em cumprimento 

ao que definem as normas periciais contábeis. O laudo tem sua característica 

morfológica e resenha contábil científica normatizada, que é a demonstração da 

verdade em que se funda o pedido ou a contestação de um direito (HOOG, 2005).  

O Laudo Pericial Contábil não deverá conter linhas e nem espaços 

interlineares, nem em branco e nem rasuras, e sua estrutura e apresentação também 

é estabelecida pela NBC TP 01 (CFC, 2015). 

Aguiar e Aguiar (2016, p. 86) concordam que “o laudo pericial contábil deve 

conter uma estrutura mínima para a sua elaboração e apresentação aos autos do 

processo em litígio, conforme disciplinado pelas Normas Brasileiras de Contabilidade 

e pelo Artigo 473 do novo CPC.”  



 

A estrutura dos laudos variam de acordo com sua finalidade, devendo se 

adequar a cada caso, além de possuir características gerais iguais para todos, como 

a abertura, considerações iniciais a respeito das circunstâncias de determinação 

judicial, descrição do objeto, quesitos, resposta que seguem os quesitos, 

encerramento do laudo, assinatura do profissional e, sempre que necessários, os 

anexos e documentos que fundamentem e suplementem o laudo (ORNELAS, 2008). 

 

3 METODOLOGIA 

O presente estudo desenvolveu-se dentro de um processo científico e foi 

fundamentado em procedimentos metodológicos. Para atingir os objetivos propostos, 

o presente estudo foi dividido em duas partes: uma teórica e outra prática.  

A primeira etapa buscou a sustentação teórica acerca de perícia contábil, 

baseando-se em revisão bibliográfica pautada em trabalhos científicos, como artigos, 

trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, assim como legislações e 

boletins informativos. Para Vergara (2013, p. 43): “Pesquisa bibliográfica é o estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral”. Todo 

trabalho científico deve se iniciar com uma pesquisa bibliográfica, permitindo ao 

pesquisador conhecer o que foi estudado sobre o assunto (Fonseca, 2002, p. 32).  

Na segunda etapa, realizou-se um estudo de caso, selecionando como amostra 

5 laudos periciais, confeccionados no período compreendido de 2014 a 2019, em 

diferentes Organizações Militares do Comando Militar do Oeste, com o intuito de 

avaliar se estavam de acordo com as boas práticas de perícia contábil.  

Segundo Fonseca (2002, p. 33) estudo de caso: “Visa conhecer em profundidade o 

como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos 

aspectos, procurando descobrir o que há de mais essencial e característico. O 

pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal 

como ele o percebe.’’  

A forma de abordagem do problema proposto foi classificada como qualitativa, 

tendo em vista que o trabalho não requereu o uso de métodos e técnicas estatísticas 

e sim uma fonte direta para coleta de dados. Gerdhardt e Silveira (2009, p. 31) 

apontam que a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade 

numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 



 

uma organização. Os pesquisadores que adotam este tipo de pesquisa opõem-se ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, uma 

vez que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia 

própria. 

No que concerne aos objetivos, este estudo foi classificado como de natureza 

descritiva, pois teve como proposta realizar uma avaliação em perícias contábeis 

realizadas no âmbito do Comando Militar do Oeste, descrevendo os procedimentos 

adotados. A pesquisa descritiva de acordo com Gil (2008), tem como foco principal 

descrever características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre as variáveis.  

 

4 RESULTADOS  

No presente estudo foi realizada uma análise acurada de 5 laudos periciais, em 

diferentes Organizações Militares do Comando Militar do Oeste.  

 

4.1 Laudo pericial 1 

Foi solicitado um laudo pericial contábil com a finalidade de realizar o cálculo 

referente ao adicional de tempo de serviço pago a maior à Pensionista Militar com 

proventos de 3º Sargento, referente ao período de dezembro de 2005 a dezembro de 

2009. 

Foi feita uma análise acurada na documentação enviada ao perito contador, 

sendo constatado no decorrer dos trabalhos que a pensionista recebeu adicional de 

tempo de serviço de 30% (trinta por cento), durante o período em questão, uma vez 

que o correto seria 22% (vinte e dois por cento). Desta forma recebendo um valor a 

maior de 8% de Adicional de tempo de serviço. Após o cálculo, o perito fez a 

atualização monetária do débito, sendo utilizado o Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), por meio do aplicativo “Débito” do Tribunal de Contas da União. 

 

4.2 Laudo pericial 2 

Neste caso, o laudo pericial contábil foi solicitado com a finalidade de realizar a 

atualização monetária de valores percebidos como ajuda de custo e indenização de 



 

transporte, de um militar que teve sua classificação revogada por necessidade do 

serviço, ex officio, para fins de reconhecimento de dívidas à Fazenda Nacional.  

O perito designado atualizou os valores constantes das Ordens Bancárias de 

ajuda de custo e de indenização de transporte, utilizando o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), por meio do aplicativo “Débito” do Tribunal de Contas da 

União.  

 

4.3 Laudo pericial 3 

A partir do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado por Portaria do 

Comandante da 9ª Região Militar em outubro de 2016, solicitou-se dois peritos 

contadores para a realização de perícia contábil, visando apurar o montante do 

prejuízo sofrido pelo Exército Brasileiro, no período de 04 de dezembro de 2015 a 16 

de fevereiro de 2016. 

Foi feita uma análise acurada na documentação enviada aos peritos, sendo 

constatado no decorrer dos trabalhos que: 

a. a Seção de Serviço de Inativos e pensionistas da 9ª Região Militar verificou 

que o falecimento do pensionista militar, vinculado ao OPIP/9ª RM, ocorreu no dia 04 

de dezembro de 2015; 

b. o responsável pela administração dos interesses econômicos do de cujus, 

percebeu indevidamente os valores provenientes dos benefícios de pensão militar, 

correspondentes aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016;  

c. foi enviado aos peritos, DIEx/IPM de 02 de fevereiro de 2017, do 

Encarregado do IPM, onde foram extraídas as informações para o cálculo do possível 

dano ao erário; e 

d. No intuito de demonstrar o cálculo dos valores devidos pelo responsável 

pelos saques indevidos, os peritos elaboraram uma planilha onde foi calculado o valor 

do 13º Salário proporcional referente ao ano de 2015 e os benefícios de pensão 

referentes aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, encontrando assim o 

montante a ser restituído. 

O valor devido foi atualizado com base na taxa do Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia – SELIC (que engloba a atualização monetária e os juros) 

através do aplicativo “Débito” do Tribunal de Contas da União. 



 

4.4 Laudo pericial 4 

Para a confecção deste laudo, realizou-se o cálculo dos valores recebidos 

indevidamente por militar da reserva remunerada, em razão da contagem em dobro 

da licença especial (valores referentes à adicional de tempo de serviço e adicional de 

permanência). 

O perito contador adotou os seguintes procedimentos técnicos: 

a. foram utilizadas as fichas financeiras do período de 2001 a 2018, onde 

foram extraídas as informações para a realização do cálculo; 

b. após analisar a documentação, o perito observou que houve um 

recebimento a maior de 5% (cinco por cento) de adicional de permanência no período 

de janeiro de 2001 a dezembro de 2003, e de 3% (três por cento) de adicional de 

tempo de serviço de janeiro de 2001 a novembro de 2018; 

c. com o objetivo de demonstrar os cálculos dos valores verdadeiros do 

Adicional de Tempo de Serviço, Adicional de Permanência, e dos descontos 

obrigatório da Pensão Militar, FUSEx e Imposto de Renda, o perito elaborou uma 

planilha elencando todas as receitas e despesas envolvidas no cálculo; e  

d. foi utilizado o “Sistema Débito” do Tribunal de Contas da União, para 

atualização dos valores apurados. 

 

4.5 Laudo pericial 5 

Foi solicitado emissão de laudo pericial contábil para atualizar valor de 01 

televisor Smart TV 43’ LED Philips, no valor de R$ 1.429,99 (um mil e quatrocentos e 

vinte e nove reais e noventa e nove centavos), considerando o período de 28 de 

agosto de 2017 a 30 de setembro 2018, para fim de apurar dano ao Erário por 

recebimento de material com defeito por parte da comissão de recebimento de 

material. 

O procedimento adotado pelo perito foi a devolução do processo ao 

Encarregado da Sindicância, tendo em vista o pedido estar fora do escopo da perícia 

contábil. 

 

 



 

5 DISCUSSÃO 

No laudo pericial 1, foi possível constatar que o objeto estava expresso de 

forma clara, pois foi informado o período para a elaboração dos cálculos, os 

percentuais que a pensionista fazia jus, bem como os direitos e obrigações a serem 

considerados no cálculo. Observou-se também que a documentação estava completa, 

sendo remetida à solução da Sindicância, as fichas financeiras referente ao período e 

o Título de Pensão. 

Para a confecção deste laudo pericial fez-se um estudo da Medida Provisória 

nº. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que dispõe sobre a reestruração da 

remuneração dos militares das Forças Armadas, alterando as Leis nº. 3.765, de 4 de 

maio de 1960, e 6.880, de 9 de dezembro de 1980, e dá outras providências. Sendo 

nomeado um perito contador, devido à baixa complexidade do trabalho.  

Quanto ao laudo pericial 2, o objeto da perícia se apresentou de forma clara e 

objetiva e a documentação necessária para a realização dos trabalhos estava 

completa, foram remetidas a solução da sindicância e as Ordens Bancárias de ajuda 

de custo e indenização de transporte. Cabe ressaltar que a solicitação desta perícia 

contábil não foi pertinente, pois tratava-se apenas de atualização monetária, assim, 

os cálculos deveriam ser realizados na própria Organização Militar, pelo encarregado 

de Sindicância, IPM ou do Processo Administrativo, por meio do “Sistema Débito” 

disponível no site do TCU, conforme orientações Secretaria de Economia e Finanças 

(SEF), de acordo com o parecer nº. 111, de 30 de setembro de 2013 e a Portaria nº. 

1324, de 4 de outubro de 2017. Devido à simplicidade do trabalho proposto, foi 

designado um perito apenas 

No laudo 3, o pedido de perícia contábil manifestou de forma clara o objeto e 

delimitou o período a ser calculado, porém a documentação necessária para a 

elaboração estava incompleta, pois faltavam os extratos bancários referentes aos 

saques indevidos. Esta perícia contábil originou-se de um Inquérito Policial Militar 

(IPM), sendo pertinente a solicitação dois peritos contadores para a confecção do 

laudo, pois cumpre determinação da 9ª Circunscrição Judiciária Militar (MS e MT) e o 

previsto no Art. 318 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que sempre que 

possível a perícia seja feita por dois peritos, especializados no assunto ou com 

habilitação técnica, observado o disposto no Art. 48. 



 

Na solicitação do laudo 4, inicialmente, não houve entendimento quanto ao 

objeto da perícia contábil, então o perito realizou uma vistoria junto à Seção de Inativos 

e Pensionistas, onde constatou que se tratava cálculo de recebimento a maior de 

adicional de permanência e de adicional de tempo de serviço. Na documentação 

anexa ao pedido faltavam as fichas financeiras referentes ao período a ser calculado, 

documentos fundamentais para subsidiar a realização dos cálculos. Desta maneira, 

sendo necessária a solicitação destas junto ao Encarregado da Sindicância.  

Para a elaboração desta perícia foi nomeado um perito contador, tendo em vista 

demandar pouco tempo para a realização do trabalho em questão, sendo o mesmo 

finalizado no prazo de cinco dias.  

No pedido do laudo pericial 5, referente à atualização do valor de 01 televisor 

Smart TV 43’ LED Philips, a solicitação não foi atendida, pois foi observado que não 

era objeto de perícia contábil, neste caso foi recomendado que fosse realizada uma 

pesquisa de mercado, uma vez que, conforme o Art. 148 do Regulamento de 

Administração do Exército, o valor do material, para efeito de indenização, será aquele 

que permita sua reposição por outro idêntico ou semelhante, observados os critérios 

estabelecidos pelos Órgãos Gestores ou, quando adquirido pela UA, o fixado pela 

administração.  

 

6 CONCLUSÃO 

Por meio das pesquisas realizadas na bibliografia referenciada e pesquisa 

documental foi possível descrever a importância da perícia contábil no âmbito da 

administração pública, assim como a análise dos 5 laudos periciais permitiu identificar 

quais eram objetos de perícia e estavam no escopo da contabilidade, levantar a 

legalidade da realização de perícias por um profissional ou mais, se os pedidos de 

perícias contábeis encaminhados ao Comando Militar do Oeste expressavam de 

forma clara o objeto e se estavam com a documentação completa. 

Durante a realização dos trabalhos foram constatados problemas de 

documentação incompleta e objeto não especificado de forma clara, além de 

solicitações de laudos fora do escopo da perícia contábil, que são os principais fatores 

que comprometem o processo de realização dos laudos periciais, podendo causar 

atrasos e ocasionando prejuízos ao erário ou a terceiros, o que poderia ser evitado 

caso as solicitações fossem enviadas para a perícia de forma completa e organizada. 



 

Dos cinco laudos analisados neste estudo, foi verificado que em dois casos não 

havia necessidade de solicitar laudo pericial contábil, os mesmos deveriam ser 

realizado na própria OM, pelo encarregado da sindicância, sendo um apenas 

atualização monetária, que poderia ser realizado por meio do “Sistema Débito”  

disponível no site do TCU e outro uma pesquisa de mercado. 

A Secretaria e Economia e Finanças do Exército Brasileiro, diante das 

alterações do Código de Processo Penal pela Lei nº 11.690/08, entende que os laudos 

periciais no âmbito da Administração Militar poderão ser realizados por apenas um 

perito oficial ou duas pessoas idôneas que possuam diploma de curso superior, 

preferencialmente na área específica, ressalvada a possibilidade de nomeação de 

mais de um perito oficial caso haja complexidade que abranja mais de uma área de 

conhecimento especializado, porém, nos laudos periciais 2 e 3 foram nomeados dois 

peritos contadores, cumprindo determinação da 9ª Circunscrição Judiciária Militar (MS 

e MT), que solicita a designação de dois Oficiais com o curso superior em ciências 

contábeis em processos instaurados por  IPM.  

Diante dos problemas elencados no presente estudo e visando melhorar os 

processos para a realização das perícias contábeis em processos administrativos e 

investigatórios, na área do Comando Militar do Oeste, foi criada a ordem de serviço 

nº 001 - Seç Cont/9ª RM, de 16 de março de 2018, com o objetivo orientar os 

Comandantes, Chefes e Diretores de Organizações Militares sobre quais 

procedimentos devem ser adotados diante da necessidade de realização de perícia 

contábil. Apesar da elaboração da referida Ordem de serviço, o ideal seria a criação 

de uma norma especifica de perícia contábil no âmbito do EB, a fim de padronizar 

todo o processo como:  em quais casos solicitar perícia contábil, quais documentos 

devem ser entregues, se deve ser realizado por um ou mais peritos, dentre outros.  

Este modelo de norma não teria como objetivo abranger a parte técnica da perícia que 

permaneceria de acordo com as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. 
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