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Introdução 
 

 A Ciência Contábil possui diversas áreas de atuação e dentre elas estaremos 

relatando duas, sendo estas Perícia Contábil e a Controladoria, duas áreas que 

possuem abordagens diferentes que serão bem explicadas ao longo deste trabalho. 

 O objetivo de cada uma destas áreas será exposto de modo que sejam 

compreendidos e diferenciados, a Perícia esta sempre em busca do conhecimento; 

conforme cita  A. Lopes de Sá ( 2005, P. 14). 

 

Perícia Contábil e a verificação de fatos ligados ao patrimônio 

individualizado visando oferecer opinião, mediante questões propostas. 

Para tal opinião realizam-se exames, vistorias, indagações, investigações, 

avaliações, arbitramento, em suma todo e qualquer procedimento 

necessário a opinião.” – assim  e importante dizer que o perito contábil e 

aquele que busca a veracidade do objeto de litígio dentro de um contexto 

extrajudicial ou judicial, apresentado através de laudos, parecer ou 

relatórios. Faremos então um parecer sobre cada setor da perícia que são 

eles Perícia Contábil Judicial, Extrajudicial e a Arbitral todas com 

características diferentes em que o contador perito se envolvera em busca 

da solução. 

 

 O profissional Perito Contábil que vem ganhando considerável respeito visto a 

importância de seu trabalho, o mesmo será contratado pelas partes ou indicado pelo 

juiz (quando Extrajudicial) para fazer laudos sobre um determinado caso, é essencial 

para a solução de litígios na Justiça. 

 A controladoria uma área que vem juntamente com o conhecimento contábil, 

administrar, gerir e controlar a empresa através de relatórios contábeis e financeiros 

onde serão enviados a aqueles que serão chamados de Controller; de acordo com 

Dr. Olívio Koliver (2005, citado por Mossimam Alves e Fisch, 1993) “ A Controladoria 

pode ser conceituada como um conjunto de princípios, e procedimentos e métodos 

das Ciências da Administração, Economia, Psicologia, Estatística, e principalmente 

da Contabilidade, que se ocupam da gestão econômica das empresas, com o fim de 

orientá-las para eficácia.” – é importante resaltar que existe pontos de vista diversos 

quando se trata de Controladoria, sabemos enfim de sua importância hoje no 

mercado onde e cada vez mais exigido a presença do Controller, um profissional 

contábil capaz de planejar e administrar uma entidade. 



 

 O “Controller” é um profissional que faz analise dos numeros para reunir todas 

as informações  necessárias de valor quantitativo como, despesas, taxas, 

investimentos, captação, custo, empréstimos, riscos, e etc. Pois possui pleno 

conhecimento da vida financeira da empresa. Com os avanços tecnológicos e às 

constantes modificações nas legislações ao qual vivenciamos dia-a-dia ,o controller 

deve ser um profissional multifuncional, ou seja, devera aproveitar seu conhecimento 

e sua experiências em areas como a contábil, financeira e administrativa para obter 

de resultados que o leve ao seu objetivo. 

 Mesmo dizendo que a Perícia e Controladoria Contábil são áreas diferentes 

não haverá na contabilidade o desligamento de vínculos destas áreas, tendo em 

vista em uma abordagem geral o conceito de contabilidade “Ciência que visa o 

estudo e a prestação de informações dos atos e fatos constitutivos, modificativos e 

suas relações no patrimônio de uma empresa”, assim dentro de uma pequena 

analise podemos dizer que Perícia e Controladoria estão ligadas através dos 

estudos da Ciências Contábil. 

1 CONTROLADORIA  

1.1 - Controladoria 
 

 Uma ciência pode ser confirmada fundamentalmente pelas suas teorias, 

assim, identificamos então duas visões conceituais sobre a Contabilidade: a primeira 

enfoca o conceito de controle econômico do patrimônio e de suas mutações 

(controle estático e dinâmico) e a segunda enfatiza o conceito de processos de 

comunicação de informação econômica. 

 Entendemos que a controladoria é a ciência, na realidade é o atual estágio 

evolutivo da Ciência Contábil como conceituou Glautier (Controladoria básica pág.6), 

a contabilidade saiu nas ultimas duas ou três décadas da teoria do lucro 

(mensuração, comunicação de informações) para a teoria da decisão (modelos de 

decisão e produtividade). 

 A área de controladoria tem a função de interagir constantemente, com o 

processo decisório da empresa buscando dados e informações economicos-

financeiras em suas áreas de apoio, utilizando-se principalmente, dos sistemas de 

mensuração, informação e de controles internos. 



 

 O profissional contábil é chamado de ”Controller” aquele que controla, abaixo 

será explicado partes da função deste, colocando em destaque seu papel dentro das 

organizações, ao qual é de decidir, gerir e controlar, mostrando que o contador hoje 

esta inserido no meio administrativo, e que ele é capaz de apurar e melhorar as 

informações para a tomada de decisões de uma empresa. 

1.2 - Dimensão de controle de gestão 
 

 É denominada por representar a sinergia dos meios colocados a disposição 

dos administradores para o continuo acompanhamento do comportamento da 

organização frente as mudanças ambientais e para instrumentalizá-los no processo 

de ajuste das atividades operacionais as condições observadas, reorientando-as, 

quando necessário, para a preservação dos objetivos traçados pela empresa. 

Processo de gestão: 

    -Planejamento estratégico: garantir a missão e continuidade da empresa. 

    -Planejamento operacional: otimizar o resultado a médio prazo. 

    -Execução: otimizar o resultado de cada transação. 

    -Controle: corrigir e ajudar para garantir a otimização. 

1.3 - Dimensão de controle de dados e informação 
 
Compreende o registro das operações e dos fatos ocorridos na atividade da 

empresa, traduzidos em dados, segmentos nos controle contábil, de custos, fiscal, 

ativo, entre outros conforme segue abaixo: 

    -Contábil: acumula todos os registros dos eventos ou fatos oriundos das 

transações ocorridos na organização e delineia a forma como estes são registrados. 

    -Custos: busca ampliar o detalhamento das informações relacionadas à 

aquisição e a utilização dos recursos demandados e fornecer condições para 

registros adequadas ao controle contábil e a analise por parte da área de 

controladoria. 

    -Fiscal: diz respeito aos aspectos tributários, que envolvem a empresa, 

requer tratamento constante em torno da tributação, bem como a análise de 

condições que propiciem vantagens fiscais que permitam redução legítima da carga 

de tributos. 



 

    -Ativo: torna-se um instrumento relevante para a gestão ao abranger critérios 

de imobilizações, depreciações, amortização, exaustões, além das reavaliações que 

compõem o ativo fixo e demais operações relacionadas à caixa como recebimentos 

estoques e investimento; visa zelar, portanto, por todos os bens e direitos de 

propriedade da empresa. 

 

1.4 - Dimensão de controles e procedimentos interno s 
 

 É compreendida pelo conjunto das normas, procedimentos e controles 

internos formais estabelecidos com o propósito de padronizar o comportamento 

administrativo, em todos os seus níveis, buscando proporcionar meios seguros de 

acompanhamento das ações dos membros organizacionais. Possibilitando o 

rastreamento de cada transação ocorrida no âmbito da empresa, que envolva o 

consumo e  manuseio de seus ativos. 

 

2 - PERÍCIA CONTÁBIL 

2.1 - Perícia Contábil 
 

 O termo perícia vem do latim: “Peritia” , que significa conhecimento adquirido 

com a experiência. 

 Perícia é a forma de se provar por meio de laudo pericial, a autenticidade de 

fatos ocorridos e contestados, são examinados de forma cautelosa, por especialistas 

da área, e o qual servira como prova para o juiz determinar o desfecho judicial. 

 A figura do contabilista sempre esteve presente desde os tempos antigos, em 

varias passagens da historia podemos comprovar isto, por tanto, a Perícia Contábil 

vem mostrando sua importância ao longo dos anos, tanto para a sociedade física 

quanto a jurídica.  

 

2.2 - Perícia Contábil Judicial 
 

A Perícia Judicial  envolve  o  Estado,  representado  pelo  Poder  Judiciário  para 

determinar o litígio resultado da falta de acordo para resolver uma controvérsia. 



 

Normalmente, esta forma de Perícia é demandada por requerimento de uma das 

partes ou de ambas. Sua finalidade e fornecer ao Juiz por meio de laudo técnico 

ou científico que exija a avaliação de um especialista. Colaborando na decisão 

do magistrado no relato judicial 

 

“Perícia contábil judicial é a que visa servir de prova, 

esclarecendo o juiz sobre assuntos em litígio que merecem 

seu julgamento, objetivando fatos relativos ao patrimônio 

aziendal ou de pessoas.” (Sá, 2005, p. 63) 

 

2.3 - Perícia Contábil Extrajudicial 
 

 A perícia extrajudicial não envolve o Estado, normalmente, é 

demandada em situação amigável entre os interessados, quando ainda não há 

litígio. É escolhida de forma consensual e as partes se comprometem a aceitar o 

resultado apresentado pelo profissional escolhido. Esta modalidade é aplicada na 

apuração de haveres de herança, na resolução de causas que provocaram 

perdas, danos,  sinistros,  ou  outras  situações  em  que  não  seja  necessário  a 

presença do Estado através da Justiça. 

2.4 - Perícia Arbitral 
 

 A perícia arbitral é a realizada no juízo arbitral que é uma instância decisória 

criada pela vontade das partes, não apresentando, portanto, as mesmas 

características da judicial e extrajudicial, por atuar parcialmente como se judicial e 

extrajudicial fosse. 

 É nesse contexto que a Perícia Contábil surge como uma ferramenta útil, ao 

tentar resolver dificuldades surgidas aos magistrados nos julgamentos dos 

processos. Caso seja decretada a sua insolvência, o laudo deverá demonstrar 

claramente os motivos que levaram a empresa ao estado de insolvência, baseado 

em uma vistoria geral das possíveis irregularidades que tenham ocorrido por parte 

do devedor e de seus administradores, vindo desta maneira a responder pelos 

seus atos. 



 

2.5 - O papel do Perito Judicial  
 
 O perito judicial pode ser considerado com tese ou posição defendida em um 

processo onde atua. Devemos nos lembrar que o próprio processo estabelece uma 

situação de conflito, que a partir dos posicionamentos das partes e dos advogados 

pode levar a qualquer um que tenha acesso ao processo uma carga emocional forte 

eventualmente arrastá-lo a uma tomada de posição, de juízo de valor. 

 O perito é o olho técnico do Juiz, cabendo-lhe a análise sem sentimentos da 

matéria de fato, abstendo-se de manifestar-se sobre matéria de direito ou fazer 

conclusões que possam induzir o Juiz ao erro da causa.  

 

3 - Considerações Finais 
 

 Quanto à controladoria é importante ressaltar a constante mudança nos 

ambientes organizacionais, pois a mesma exige conhecimentos mais aprofundados 

da parte contábil, assim torna-se imprescindível a figura do Controller aquele que é o 

profissional de controladoria nas empresas. 

Vimos também que a informação devera ser constante para garantir e atender as 

características qualitativas da informação contábil, para os profissionais da 

controladoria, fieis aos seus princípios e fundamentos, possam suprir seus gestores 

com informações gerenciais sobre as mutações do patrimônio. 

 As grandes empresas de hoje buscam profissionais com experiência 

aproveitando dele seus conhecimentos técnicos, para que o mesmo possa buscar 

informações que são de grande importância no conteúdo organizacional, 

administrativo e gerencial da empresa. 

 Já a Perícia contábil vimos que é um importante instrumento objetivo do 

Direito, ao declarar situações e controvérsias que necessitam de conhecimentos 

técnicos e científicos aplicáveis à matéria do litígio. 

 Na Perícia Contábil deve considerar que ela e vasta em seus campos de 

atuação vale lembrar que aquilo que chamamos de Judicial e Extrajudicial podemos 

dizer que são os macrocampos, pois sabemos que a dentro destes aspectos ela ira 

se subdividir em vários outro campos, pois a perícia como vimos e o instrumento da 

veracidade, clareza e certeza dos fatos. 

 Com base nas informações obtidas no presente trabalho, observa-se que a 



 

cada dia vêm se tornando mais necessária no novo contexto econômico e social 

que se desenha ao auxiliar à consecução do objetivo do Direito buscando a verdade 

dos fatos independente das entidades envolvidas, do ambiente e das circunstâncias 

em que ocorram. 

 E assim podemos dizer que a Ciência Contábil é consideravelmente um setor 

macrocampos que se subdivide-se em vários outras áreas de atuação colocando o 

profissional Contábil como ferramenta essencial dentro de uma organização.  
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