
PERÍCIA CONTÁBIL EM 

ARBITRAGEM



PREMISSAS RELEVANTES

Perícia contábil existe de forma independente em
relação a conflito que deve ser solucionado por sentença

A perícia contábil, quando aplicada em processo de

solução de conflito por sentença, é um elemento de
prova

Se é prova, deve-se definir o quê deve ser provado, em
especial a natureza da ciência que deve esclarecer o fato

controvertido



conceito único:

Exame investigativo integral de matéria que dependa

de conhecimento da ciência contábil efetuado por

contador e destinado a esclarecer técnicos e leigos.

Portanto, vale reafirmar que a perícia contábil não

precisa estar atrelada a um conflito para ser perícia

contábil.

CARÁTER GERAL DA PERÍCIA CONTÁBIL



MERCADO DE PERÍCIAS CONTÁBEIS

1. Solução de Conflitos

Mediação Privada (sem 

sentença)

Arbitragem (com sentença)

Judiciário (com sentença)

2. Temas penais 

investigativos

Polícias Federal e Civis

MP Federal e Estaduais

Judiciário

3. Temas tributários

Tribunais Administrativos

Controles internos

Judiciário

4. Informação e 

Prevenção de Conflitos

Conselhos Gestores e Fiscais

Gestão de contratos e M&A

Negociação



PERÍCIA CONTÁBIL DEVE SER ÚTIL

OBEDIÊNCIA À CASUÍSTICA

• Mediação Privada: (i) informação completa dos fatos
técnicos e de seu conteúdo econômico; e (ii) análise
crítica dos riscos

• Arbitragem: (i) os mesmos da mediação; (ii)
qualidade narrativa escrita dos fatos; (iii) análise
profunda dos argumentos contrapostos; e (iv)
comunicação verbal precisa, direcionada e resiliente

• Subsunção: ao ordenamento jurídico em que foram
positivados (i) à estrutura da contabilidade e (ii) aos
princípios de contabilidade e sua aplicabilidade



• Economia é o ambiente em que acontecem os fatos

• Contabilidade é o ambiente em que se registram os
fatos

• Ordenamento jurídico-normativo – Leis das
sociedades por ações; Código Civil; Pronunciamentos

do Comitê de Pronunciamentos Contábeis

• Suporte – Doutrina acadêmica

• Aplicação da perícia contábil é dada pela casuística

AMBIENTE LÓGICO DA PERÍCIA CONTÁBIL



Peritos das Partes: forma bem desenvolvida nas arbitragens

internacionais, com emissão de laudos, laudos contrapostos e

depoimentos de audiência (cross examination), com ou sem

acareação (hot tubbing)

Testemunho Técnico: se processa mediante emissão de nota

técnica, ou opinião técnica, e se complementa por depoimento

em audiência

Peritos das Partes e Perito Desempatador: modelo utilizado

quando as divergências entre os Peritos das Partes depende de

conhecimento específico que não pode ser superado em

audiência

FORMAS DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

NOS PROCEDIMENTOS ARBITRAIS (1/2)



Perito do Tribunal e Assistentes Técnicos: modelo utilizado

nas arbitragens domésticas, com a mesma ineficiência dos

processos judiciais, mas com a possibilidade de se obter

informações mais adequadas em audiência, com ou sem

acareação

Protocolo Sachs: cada Parte sugere o nome de três peritos e o

Tribunal Arbitral escolhe um perito de cada lista para que, em

conjunto, elaborem o Laudo Pericial, que fica submetido aos

mesmos procedimentos de esclarecimentos

FORMAS DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

NOS PROCEDIMENTOS ARBITRAIS (2/2)



Apuração de Haveres

Conflito pós M&A

Contratos de Fabricação e/ou Distribuição

Obras e infraestrutura

Contratos públicos de obras

Contratos públicos de concessões

Aplicações de efeitos tributários

Divulgações inexatas de Demonstrações Financeiras

Revisões de contratos por força maior ou pandemia

MATÉRIAS MAIS COMUNS QUE DEMANDAM 

PROVA PERICIAL CONTÁBIL EM ARBITRAGEM



PENSAMENTOS GRÁTIS

CONTABILIDADE NÃO GERA FATO; REGISTRA FATO
Simonaggio

PERÍCIA NÃO É A ARTE DE RESPONDER; É A ARTE 
DE PERGUNTAR

Simonaggio




