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Duração 80 horas - aulas as quintas-feiras (14 às 21 horas), sextas-feiras (9hs às 19hs) e sábados (8hs30min às 
13hs30min) - quatro encontros de 20 horas. Curso sujeito a número mínimo de inscritos.  
 
OBJETIVO: 
 
Oferecer um conjunto de conhecimentos que potencialize a participação dos economistas no mercado de trabalho de perícia 
e assistência técnica judicial e extrajudicial. Os conhecimentos em todas as áreas incluem base conceitual, mas sempre com 
exemplos práticos aos iniciantes e aprofundamento a quem já é atuante como perito judicial econômico-financeiro.  
 
Os participantes que completarem o curso serão credenciados no respectivo Conselho Regional de Economia, tendo sua 
inscrição no Cadastro Nacional de Peritos Econômico-financeiros do Conselho Federal de Economia, com menção às 
especialidades cursadas, quais sejam:  

CV 02 - Cível - Responsabilidade civil, precatório, títulos da dívida pública, títulos públicos, valoração do título público 

a preço atual. 

CV 03 - Cível - Falências, recuperação judicial e de crédito, avaliação de empresa, avaliação patrimonial, avaliação 

intangível, liquidação de sociedade. 

CV 04 - Cível - Contratos de compra, venda, propostas, consignação, empréstimos, financiamentos, locação, 

hipoteca, penhor, permuta, consórcio, seguro, concessionárias, distribuidoras. 

CV 05 - Cível - Ações de cobrança, recuperação de crédito, ação monitória e ação de execução. 

CV 06 - Cível - Indenizações por danos morais e materiais pessoa física e jurídica, lucros cessantes. 

FM 01 - Família - Avaliação patrimonial, dissolução no matrimônio, pensão, inventário, avaliação de contas de 

interditado. 

FP 02 - Fazenda pública: Revisões de Precatórios por erros de cálculos. 

FP 04 - Fazenda pública: Empresa pública x prestadores de serviços, apuração do valor atual do contrato, do efetivo 

cumprimento do contrato, índices contratados x índices utilizados. 

FP 05 - Fazenda pública: Análise contratos de serviços (transporte/escolar e hospitais x Estado). 

JF 03 - Justiça federal: Indenizações por danos morais e materiais pessoa física e jurídica, lucros cessantes. 

JF 04 - Justiça federal: Cálculos de revisão de imposto de renda (referente a recebimento de indenizações pagas 

pela União e processos trabalhistas). 

JF 05 - Justiça federal: Contratos de compra, venda, propostas, consignação, empréstimos, financiamentos, 

locação, hipoteca, penhor, permuta, consórcio, seguro, S.F.H., Plano Collor x União. 

JF 06 - Justiça federal: Apropriação em débito parte empresa (INSS e FGTS). 

MA 01 - Mediação e Arbitragem - Perícias quanto ao objeto da demanda na qual as partes estão inseridas. 

TB 01 - Trabalhista -  Fase de conhecimento e execução. 

TB 02 - Trabalhista - Cálculo para contingência do passivo trabalhista e seu gerenciamento. 
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O curso é dirigido também, com ênfase, a professores de cursos de economia, peritos e assistentes técnicos dos 
diversos estados da Federação, para que a seguir ministrem, com ou sem apoio de professores visitantes, as 
matérias em cursos de certificação de seus CORECONS de origem e Cursos de Ciências Econômicas. 
 
Na parte introdutória, será apresentada a capacitação legal do economista ao exercício da especialidade perícia e assistência 
técnica econômico-financeira, bem como argumentos que garantem o exercício da especialidade profissional. Será 
apresentada também uma breve exposição sobre a atuação de Núcleos de Perícia nos Conselhos Regionais de Economia. 
 
 
PÚBLICO ALVO: 
Economistas, acadêmicos e professores de cursos de Ciências Econômicas, profissionais e estudantes de nível superior. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E MODULOS 
 
Módulo I – 31 de agosto, 01 e 02 de setembro de 2017 
 
Módulo Ia 
Apresentação Geral do Curso 
Mercado de Trabalho: As diversas áreas e o mercado de trabalho do perito e do assistente técnico econômico-financeiro – 
sistemas jurídico-econômicos, participação do especialista em 
 
Módulo Ib  
Planilhas Periciais, Links Úteis e Cadastramento.  
Excel e Matemática Financeira com uso de calculadora. - Habilitar os participantes em ferramentas de trabalho obrigatórias 
na elaboração das análises e atendimento aos cálculos que serão apresentados  nos módulos seguintes. Conhecimento dos 
links úteis em perícia e assistência técnica. Orientação para cadastramento do Perito Judicial Econômico-financeiro nas 
diversas áreas do Judiciário, órgãos públicos e no CNPEF - Cadastro Nacional de Peritos em Economia e Finanças. 
 
Módulo Ic  
Aspectos Gerais da Perícia na Justiça. O trabalho do Perito e Assistente Técnico Econômico-financeiro 
Conhecimento dos conceitos básicos da perícia econômico-financeira nas ações judiciais e extrajudiciais. As diversas 
instâncias do Sistema Judiciário Brasileiro - Justiça Federal, Cível, Trabalhista e Varas da Fazenda Pública. O Processo 
Judicial. As diversas matérias jurídicas pertinentes a avaliação e perícia econômico-financeira. A atuação do Perito e do 
Assistente Técnico Econômico-financeiro 
 
 
Módulo II - 14, 15 e 16 de setembro)  
Processo e Cálculo Trabalhista. - O processo judicial trabalhista. Mudanças possíveis em razão da  regulamentação da 
reforma trabalhista. Etapas do processo trabalhista. Verbas. Quesitos e resposta a quesitos. Exemplo prático, com execução 
de cálculos periciais e de assistência técnica de verbas em discussão. 
 
Módulo III 21, 22 e 23 de setembro    
Processo e Cálculos Cíveis, Empresariais e Contratos Bancários. - Atuação do Perito Econômico-Financeiro na área 
Cível, Empresarial e de Contratos Bancários. Principais ações judiciais. Modelos de perícias em relações comerciais, 
bancárias, indenizações diversas. 
 
Módulo IV - 05, 06 e 07 de outubro  
Finanças em Perícia Econômico-Financeira - Avaliação de Empresas 
 
Índices de correção monetária. Juros. Valor do dinheiro no tempo. VPL. TIR. Payback. Análise de balanço e indicadores 
contábeis. Exemplo prático de processos com perícia econômico-financeira com utilização dos conceitos. 
 
 Razões da Avaliação de Empresas, Projetos e Negócios em Processos Judiciais. Tipos de avaliação em processos judiciais 
e acordos extrajudiciais. Exemplo prático. 
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COORDENAÇÃO: 
Econ. Sérgio Guimarães Hardy 
Econ. Vilma Guimarães 
 
PROFESSORES:  
- Ademar Rogério Heylmann – Economista e Advogado 
- Eduardo Cosentino – Economista 
- Sérgio Hardy – Economista 
- Tiago Jazynski – Economista 
 
  
 
VALORES:            
      
   

 Alunos de Ciências Econômicas c/registro no CORECON: R$ 912,00 
 Economistas com registro no CORECON: R$ 1.216,00 
 Outros: R$ 1.520,00 

 
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:  
 

 CORECON-DF – (61) 3964-8366 - cursopericiadf@gmail.com 
 COFECON – (61) 3208 – 1800 – cofecon@cofecon.gov.br 

 
 
 
REALIZAÇÃO:  
  

 
 
FAÇA DOWNLOAD DA FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

  

 
 

 
 


