REVISTA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE

Perícia Contábil
e Ambiental

E

ste livro tem como objetivo apresentar, de
forma didática, os assuntos pertinentes à disciplina de
perícia contábil para os cursos de
graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis. Com a existência
de uma grande demanda no Poder
Judiciário de processos de todas as
naturezas, é natural que haja uma
crescente procura por profissionais
da Contabilidade que possam atuar como peritos contadores na esfera judicial, ajudando a promover
a justiça social.
A obra é dividida em duas etapas. A Parte I trata dos assuntos
pertinentes à perícia contábil e sua
fundamentação. São discutidos
e apresentados temas introdutórios à perícia com exemplos de
petições e outros modelos úteis à
prática pericial. Na Parte II, são discutidos assuntos relativos à perícia
ambiental. Buscou-se apresentar
pontos relevantes deste novo segmento. Dentre eles, destacam-se
os métodos de valoração ambiental que servem para mensurar os
danos causados ao meio ambiente.
Outro destaque do livro é a inclusão do chamado Método de Valoração Ambiental pelo Lucro Cessante (MVALC), apresentado como
uma nova forma para mensurar os
danos ambientais considerando
também os lucros cessantes.
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A obra é recomendada para peritos contábeis, engenheiros ambientais, administradores, economistas
e outros profissionais que possam
ter vínculos com a área pericial. É
também leitura complementar para
a disciplina Perícia Contábil do curso de graduação e de pós-graduação em Ciências Contábeis
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