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Globalmente, os profissionais da Grant Thornton realizam serviços 
periciais e contabilidade forense na função de assistentes técnicos, 
peritos e testemunhas periciais em depoimentos técnicos (quando 
necessário), de forma independente. 

No Brasil, oferecemos serviços na resolução de diversos tipos 
de conflitos, incluindo:

Conheça nossos serviços:

Apoiamos na resolução de 
assuntos controversos no âmbito 
de mediação e no suporte à 
litígios judiciais, extrajudiciais 
e/ou arbitrais por meio de 
procedimentos periciais para 
justa solução do fato em 
discussão, utilizando soluções 
eficientes e personalizadas em 
conformidade com as normas 
técnicas aplicáveis.

A Grant Thornton Brasil possui equipe técnica 
estruturada, multidisciplinar e com alto grau 
de especialização nas mais diversas matérias 
da perícia e contabilidade forense, o que nos 
permite oferecer suporte aos nossos clientes 
e seus assessores jurídicos nas diferentes 
fases de uma disputa, em projetos nacionais e 
internacionais, reunindo especialistas técnicos 
e do setor em diferentes jurisdições.

Nossa ampla expertise no mercado 
possibilita auxiliar em todas as etapas de 
uma disputa, com capacidade comercial, 
regulatória, financeira e contábil, além de 
atuar na valorização de  ativos complexos, 
quantificação de perdas e realização de 
depoimentos técnicos.



Auxiliamos na avaliação da empresa com a finalidade de identificar o real valor do 
capital social, atualizado e corrigido, que será objeto de avaliação na mensuração das 
quotas ou ações da sociedade.

Realizamos a avaliação de ativos para fins de incorporação, cisão, fusão, 
dissolução de sociedades, alienação, dação em pagamento e outras avenças, de 
acordo com as normas técnicas para a revisão da vida útil econômica e reavaliação 
do valor de mercado dos ativos que integram o patrimônio das empresas.

Contamos com a expertise de profissionais qualificados às demandas de entidades 
financeiras, fundos de pensão ou planos de saúde que necessitam de assistência 
técnica em processos desta natureza.

Como assistentes técnicos, em ações em que uma das partes se sente prejudicada 
financeiramente, elaboramos laudo pericial que demonstre se a parte obteve 
prejuízos em determinada situação.

Lucros cessantes  
Cálculo de indenizações 

Dissolução societária 

 Avaliação de ativos fixos

Contencioso atuarial 

Em casos de quebra de contratos de Compra e Venda de Ações (SPA – Sale 
and Purchase Agreement), contratos de Fusões e Aquisições (M&A – Merge and 
Acquisitions) em que uma das partes se sente prejudicada financeiramente, podemos 
auxiliar com a elaboração de um laudo pericial que demonstre se a parte obteve 
prejuízos em determinada situação.

Quebra de contratos 

Auxiliamos como assistente técnico na elaboração de quesitos e laudos periciais 
no âmbito da exigência de prestação de contas bem como a apresentação de 
contas nos termos do artigo n° 914 do Código do Processo Civil.

Com foco nas esferas administrativas e judiciais, auxiliamos na verificação 
detalhada de erros materiais e formais praticados pelo Fisco na constituição 
de passivos tributários.

Prestação de contas 

Contencioso tributário
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Sobre a Grant Thornton
A Grant Thornton é uma das maiores empresas globais de auditoria, consultoria, 
tributos, transações, serviços forenses e BPS. Auxiliamos organizações dinâmicas 
a liberarem seu potencial de crescimento, oferecendo recomendações 
significativas, voltadas ao futuro. Estamos presentes em mais de 140 países e 
contamos com mais de 56.000 colaboradores, o que significa que podemos 
atender às suas necessidades e oferecer insights e agilidade aos nossos clientes 
para mantê-los um passo à frente. No Brasil, estamos presentes em 10 cidades.

Possuímos especialistas focados em desenvolver soluções customizadas a todos 
os tipos de empresas e segmentos, desde startups, empresas privadas, familiares, 
a empresas de capital aberto e organizações públicas no Brasil e no mundo.
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