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RESUMO 

Este estudo objetivou examinar a conformidade de laudos periciais elaborados por peritos 

contábeis da Comarca de Tangará da Serra, MT. Trata-se de uma pesquisa aplicada, na 

medida em que foi desenvolvida para responder um problema específico, tendo abordagem 

quali-quantitativa, pois a resposta ao problema deu-se por meios quantitativos e com análises 

qualitativas. Quanto ao objetivo a pesquisa se enquadra como descritiva, já que os dados 

obtidos foram objeto de análise descritiva no capítulo destinado à análise; e documental, pois 

foram utilizados laudos periciais e sentenças exaradas por juízes em relação a uma amostra de 

processos compreendidos no período de 2006 a 2010. Os dados obtidos permitiram considerar 

que a atuação dos peritos foi adequada, na medida em que estes se pautaram nos preceitos 

normativos para a confecção de seus laudos; que a utilização dos laudos pelos juízes foi muito 

satisfatória, servindo de base para estes fundamentarem suas decisões; conclui-se que a 

perícia é uma ferramenta que age socialmente para esclarecer e oferecer fundamentos técnicos 

na solução de litígios. 

Palavras-chave: Perícia Contábil; Laudo Pericial; Sentença. 

1 INTRODUÇÃO 

Com o advento da convergência às Normas Internacionais, a partir da aprovação da 

Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, foram alteradas as Normas Brasileiras de Contabilidade, 

influenciando os procedimentos contábeis, levando os profissionais de contabilidade a buscar 

entendimento a respeito dessas mudanças. 

Os riscos de ocorrência de erros ou fraudes aumentam, exigindo que os profissionais 

que prestam serviço ao judiciário como perito contador em casos de litígios, estejam 

inteirados das mudanças ocorridas nas normas e busquem um processo contínuo de 

aprendizagem, visando acompanhar as alterações nas Normas Contábeis. 

Em seu art. 139, no Capítulo V – Dos Auxiliares da Justiça, o Código de Processo 

Civil, Lei nº 5.869 de 11 de janeiro de 1973, estabelece que “são auxiliares do juízo, além de 

outros, cujas atribuições são determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, 

o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador e o intérprete”. 

A perícia como meio de prova, surge a partir da existência de questões de ordem 

técnica, onde o perito por meio do laudo oferece esclarecimento técnico às necessidades de 

informações que o magistrado tem para proferir uma determinada sentença, nos termos da 

Seção VII, do Capítulo VI, do Título VIII, do Livro I do Código de Processo Civil. 

A necessidade de elementos comprobatórios é parte integrante do procedimento 

judicial e essa necessidade faz com que a autoridade judicial abra mão do adjutório de 

especialista em situações eminentemente técnicas. “No caso de perícia contábil, a 

especialização é a que se refere a todos os fenômenos relativos ao patrimônio individualizado 

de pessoa, pessoas, empresa, instituição e grupo de empresas” (SÁ, 2011, p. 63). 
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O disposto leva ao enunciado do seguinte problema de pesquisa: Qual a conformidade 

dos laudos periciais elaborados por peritos contábeis na Comarca de Tangará da Serra – MT 

para subsidiar decisões judiciais? 

Este estudo tem como objetivo geral, examinar a conformidade dos laudos periciais 

elaborados por peritos contábeis na Comarca de Tangará da Serra – MT para subsidiar 

decisões judiciais. E como objetivo específico tem: 1) Verificar se os laudos periciais foram 

elaborados em conformidade com as Normas Técnicas e Profissionais emitidas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade e 2) Examinar os conteúdos de laudos periciais e de sentenças 

proferidas pelos juízes. 

O tema em estudo, perícia contábil, por sua abrangência e considerando os diversos 

elementos que o conformam, pode ter várias abordagens. Especificamente nesse estudo, o 

tema é focado do ponto de vista da conformidade dos laudos periciais às normas técnicas e 

profissionais, e de sua utilização pelos juízes ao proferirem suas sentenças, não recaindo o 

interesse na análise de valor dos laudos, nem do valor das sentenças proferidas. 

No âmbito espacial o estudo está circunscrito à Comarca de Tangará da Serra, estado 

do Mato Grosso; quanto ao critério temporal, o período do estudo compreende os laudos 

periciais e sentenças proferidas correspondentes aos anos de 2006 a 2010; e quanto à amostra, 

esta é formada por 118 laudos com sentenças proferidas. 

Diversos estudos como Medeiros e Neves (2000); Neves Jr. et al. (2011); Leitão Jr. et 

al. (2010); Knackfuss (2010) e Pires (2005; 2006), entre outros,  já foram desenvolvidos no 

campo desta técnica contábil, tratando da qualidade dos laudos periciais, percepção de juízes a 

respeito da importância dos laudos periciais, mudanças no mercado de trabalho dos peritos, 

ensino de perícia nos cursos superiores, importância da perícia na detecção de fraudes, 

conscientização dos profissionais de contabilidade acerca da atividade pericial etc., cujos 

resultados se encontram apresentados no referencial teórico. 

Este estudo se desenvolve na esteira dos estudos mencionados, encontrando 

justificativa no fato de estar direcionado a examinar a conformidade dos laudos elaborados 

pelos peritos contadores que atuam na Comarca de Tangará da Serra – MT, bem como a sua 

aceitação pelo corpo de magistrados desta comarca, e por se constituir no primeiro estudo 

deste tipo realizado nesta região. Nesse sentido, acredita-se que os resultados obtidos, uma 

vez divulgados, contribuirão para o conhecimento destes coletivos acerca do trabalho que vem 

sendo desenvolvido, ao mesmo tempo em que permitirão que se corrijam alguns pontos 

apontados como deficientes nas análises efetuadas. 

Este estudo apresenta no capítulo 1 à contextualização do tema e o problema, os 

objetivos, a delimitação do tema e a justificativa do estudo. No segundo capítulo tem-se a 

revisão da literatura onde se apresentam elementos relacionados com o tema em estudo e 

resultados de pesquisas empíricas relacionadas com perícia contábil. O terceiro capítulo trata 

da metodologia, contendo a classificação da pesquisa, população e amostra, coleta, tratamento 

e análise dos dados; no quarto capítulo são apresentados e analisados os dados da pesquisa; no 

quinto capítulo é apresentada a conclusão do estudo e recomendações para futuros estudos, 

seguidos das referências e apêndices. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Conforme D’Auria (1953, p.77), “a contabilidade não é criadora de fatos de espécie 

econômico-jurídica”. Corroborando com o referido autor, Oliveira Neto e Mercandale (1998) 

asseveram que a contabilidade utiliza-se da perícia contábil como meio para provar a 

existência de fatos alegados ou contestados pelas partes. 

Sobre o conceito de Perícia Contábil, Magalhães (2008) menciona que é um trabalho 

de notória especialização feita com o objetivo de obter prova ou opinião, utilizado com intuito 

de orientar uma autoridade foral no julgamento de um fato, ou desfazer conflito em interesses 
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de pessoas. Já Alberto (2002, p. 19), define perícia como um “instrumento especial de 

constatação, prova ou demonstração, científica ou técnica, da veracidade de situações, coisas 

ou fatos”. Pires (1999, p. 21), por sua vez, relata que “a perícia é a manifestação técnico-

científica de qualquer dos ramos do conhecimento humano. O seu objetivo é o estudo do fato, 

característico e peculiar, que está sendo objeto de litígio”. 

Como o termo perícia está associado à solução de demanda, faz-se valer, por 

conseguinte, do direito e da teoria da prova, da prova pericial ou prova técnica. Isto se faz 

necessário em razão do objetivo de aclarar, discutir e auxiliar na solução de um conflito de 

interesses. Por essa razão, para muitos, Perícia Contábil e Prova Pericial tem o mesmo 

significado (LIMA; ARAUJO, 2008). 

Hoog (2006, p. 21), afirma que “a perícia contábil é uma das vertentes da ciência 

contábil social, pautada em fundamentação epistemológica e filosófica”. O autor ainda 

menciona que “a fundamentação contábil epistemológica é o conjunto de conhecimentos que 

têm por objeto o conhecimento científico, visando experimentar os seus condicionamentos”. 

O autor esclarece que o perito contábil é um cientista que estuda os fatos como eles se 

apresentam, usando como critério objetivo a realidade, “prestigia e valoriza a assepsia 

contábil como uma filosofia profissional”. 

A respeito da importância da contabilidade pericial, Rezaee e Burton (2011) destacam 

que há a necessidade de inclusão da disciplina de perícia contábil nos cursos regulares de 

Ciências Contábeis, discutem o papel dos Certified Fraud Examiner (CFE), e consideram a 

emissão de novas normas para a detecção de fraudes. Nesse sentido, Carnes e Gierlasinski 

(2001) descrevem que existe a necessidade de capacitação para peritos contadores a fim de 

acompanhar a demanda nos Estados Unidos da América, e que poucas universidades 

oferecem cursos de perícia contábil na graduação, ficando assim limitada aos cursos de pós-

graduação.  

Magalhães et al. (2008, p. 12) consideram a “perícia como um trabalho de notória 

especialização feito com o objetivo de obter prova ou opinião, e acrescentam que se destina a 

orientar uma autoridade formal no julgamento de um fato”. 

Alberto (2002, p. 19) afirma que “uma vez definido o objeto da Ciência Contábil, qual 

seja, o patrimônio, é possível inferir que a perícia será de natureza contábil sempre que recair 

sobre elementos objetivos, constitutivos, prospectivos ou externos, do patrimônio de 

quaisquer entidades”. Neves Junior et al. (2011) aduzem que ao visar o esclarecimento de 

fatos processuais, a perícia contábil é uma atividade importante com a aplicação de 

conhecimentos científicos da contabilidade, implicando em metodologia própria por meio de 

estudos e exames. 

Rosa (2005, p. 16) ressalta que “o Juiz determina a perícia, entretanto não fica o 

magistrado nas mãos do perito, ou melhor, o Juiz poderá ou não acolher o laudo pericial, pois 

a finalidade da perícia é auxiliar o Juiz a julgar segundo o sistema de persuasão racional”. 

Botti e Oliveira (2005, p. 15) acrescentam que “é através do livre convencimento racional ou 

motivado que o juiz afere a verossimilhança ou não dos fatos articulados pelo autor”. 

Os procedimentos de perícia contábil visam fundamentar as conclusões que serão 

levadas ao laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil, e abrangem total ou 

parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria, exame, vistoria, indagação, 

investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação (NBC TP 01 – PERÍCIA 

CONTÁBIL). Nesse sentido, Ornelas (2003) explica que os aspectos processuais relativos ao 

domínio e ao entendimento quanto à produção da prova pericial, devem ser de total 

conhecimento pelo perito contábil, tendo em vista o papel relevante no auxílio da justiça. 

A prova pericial é a verificação da verdade ou realidade de certos fatos, efetuada 

mediante exame por peritos ou técnicos, que buscam auxiliar o juiz a decidir corretamente de 

acordo com as conclusões apresentadas no laudo.  
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Para Ornelas (2003, p. 26), “a função primordial da prova pericial é transformar os 

fatos relativos à lide, se de natureza técnica ou científica, em verdade formal, em certeza 

jurídica”. A prova coletada e juntada no processo proporciona fundamentação material a partir 

da qual o perito expressará sua opinião de forma clara e de fácil entendimento, a fim de 

fundamentar a decisão judicial. Hoog e Petrenco (2005, p. 129) complementam que “o laudo 

deve expor, de forma clara e objetiva, a síntese do objeto da perícia, os critérios adotados e as 

conclusões do perito contábil”. 

Como consolidação da prova pericial passa-se ao descrito como laudo pericial. A 

Norma Brasileira de Perícia Contábil define e conceitua que “o laudo pericial é peça escrita na 

qual o perito expressa de forma circunstanciada, clara e objetiva, os resultados fundamentados 

e suas conclusões” (NBC - TP. 01). Para Caldeira (2000, p. 8), o “laudo pericial é a parte 

fundamental da perícia, é elaborado pelo perito com o propósito de expressar a sua opinião 

sobre as questões formuladas nos quesitos”. O autor ainda afirma que o laudo é onde são 

expostas as operações realizadas sobre a matéria que lhe foi submetida, num parecer 

fundamentado. 

Em seu art. 421, o Código de Processo Civil, Lei Nº 5.869/73 afirma que o juiz 

nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo (Lei nº 8.455, de 

1992). 

A sentença é a expressão da vontade da lei, proferida pelo juiz em função da solução 

de litígio, onde a prova pericial é o instrumento que contribui para a fundamentação da 

sentença (PIRES, 2005). Ainda, segundo Pires (2005, p. 9), a sentença é “a materialização da 

percepção do magistrado quanto aos elementos que se relacionam à atuação do perito”. 

2.1 PESQUISAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS SOBRE PERÍCIA CONTÁBIL 

Estudos contemporâneos publicados em revistas nacionais e internacionais mostram o 

interesse dos pesquisadores no tema em pauta. 

Estudos sobre a importância, a necessidade e as condições de ensino da disciplina de 

perícia contábil foram desenvolvidos por autores como Rezaee e Burton (1997); Carnes e 

Gierlasinski (2001); Peleias et al. (2003); Rezaee, Crumbley e Elmore (2004); Digabriele 

(2007; 2008a; 2008b; 2008c; 2009; 2011; 2012); Seda e Kramer (2009); Limongi e Miguel 

(2010); Okoye e Gyang (2010); Huber (2011a; 2011b; 2012); Carpenter, Durtschi e Gaynor 

(2011).  

Os estudos em fraudes (DIGABRIELE, 2009, 2008a; ENYI, 2008; WEBINGER, 

2011; MEDEIROS; SERGIO; BOTELHO, 2004; HOLLIE; NICHOLLS; YU, 2011; KOH; 

AROKIASAMY; SUAT, 2009; BRESSLER, 2011; RAMASWAMY, 2007; BENEISH; 

NICHOLS; LEE, 2011) após os escândalos de empresas como Xerox, Enron, Worldcom entre 

outras, trouxeram à tona a necessidade do fortalecimento da função do perito contábil em todo 

o mundo, como descritos pelos autores citados. Estes estudos discutem a necessidade de 

implantação da técnica da peritagem inclusive na China, Turquia e Filipinas (BEJA, 2007; 

HAO, 2010; ELITAS; KARAKAÇ; GORGULU, 2011; RENZHOU, 2011). 

Mazumder (2011), Elitas, Karakaç e Gorgulu (2011), Huber (2012) e Ojo (2012) 

analisaram as funções dos peritos e a necessidade da perícia.  

Nos artigos nacionais sobre a Perícia Contábil, é possível perceber o interesse dos 

pesquisadores pela verificação da qualidade dos laudos periciais; o comprometimento dos 

peritos em relação à legislação (prática e proposição da doutrina); a influência do laudo 

pericial contábil na decisão dos juízes; tendência na mudança do mercado de trabalho 

(perícias administrativas e judiciais); a percepção dos magistrados sobre a importância da 

perícia contábil. A importância da perícia contábil nas relações sociais e como ferramenta 

dessas relações é evidenciada nos artigos de Pires (1999) e Lima e Araújo (2008), onde os 

autores destacam a função social da perícia contábil. 
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3 METODOLOGIA 

Nesse capítulo são descritos os procedimentos metodológicos utilizados na elaboração 

da pesquisa, visando responder o problema e atender os objetivos propostos. 

Quanto à natureza a pesquisa pode ser classificada como aplicada, uma vez que foi 

desenvolvida para responder um problema específico vivenciado no campo profissional. O 

problema tem uma abordagem quali-quantitativa, na medida em que para respondê-lo se 

analisou a conformidade dos laudos periciais com as normas técnicas e profissionais vigentes, 

bem como a contribuição destes laudos em decisões judiciais na Comarca de Tangará da Serra 

– MT. 

No que tange ao objetivo, a pesquisa pode ser considerada como descritiva, uma vez 

que se fez uma análise descritiva dos dados obtidos no estudo, baseada em tabelas 

organizadas para tal fim, e apoiadas com descrições de trechos dos laudos emitidos pelos 

peritos. No que diz respeito ao procedimento técnico, este pode ser enquadrado como 

documental, pois foram utilizados laudos periciais elaborados por profissionais contábeis, 

bem como decisões (sentenças) emitidas por juízes que atuam junto à Comarca de Tangará da 

Serra – MT relacionadas a estes laudos. 

3.1 População, Amostra e Coleta dos Dados 

A população do estudo é composta por todos os laudos periciais e todas as decisões 

(sentenças) proferidas pelos juízes da Comarca de Tangará da Serra – MT no período 

compreendido entre 2006 e 2010 (últimos cinco anos). Desta população foi extraída uma 

amostra não probabilística por acessibilidade, composta por 118 laudos, considerando o 

exposto por Malhotra (2001, p. 3) de que na “amostra não-probabilística, o pesquisador pode 

arbitrária ou conscientemente decidir quais elementos farão parte da amostra”, corroborado 

por Marotti et al. (2008, p.3), para quem a amostra por acessibilidade ou por conveniência é 

“destituída de qualquer rigor estatístico. O pesquisador seleciona os elementos a que tem 

acesso, admitindo que estes possam representar um universo (estudos exploratórios ou 

qualitativos)”. Os processos reunidos atendiam a condição do 2º objetivo específico, pois 

todos tinham sentença proferida em suas varas especificas. 

A coleta dos dados foi efetuada na Comarca de Tangará da Serra, no período de março 

a julho de 2012, nos laudos emitidos pelos peritos e sentenças dos juízes emitidas no período. 

Com a identificação daqueles que poderiam ser objeto de exame e análise, se procedeu a 

separação dos processos na condição de sentença proferida, com laudos periciais da área 

contábil. A coleta dos processos se deu mediante orientação dos juízes das diversas varas que 

disponibilizaram os nomes existentes de um cadastro único de peritos contadores que 

prestaram serviço no período estudado. Esse cadastro é feito junto ao Tribunal de Justiça, com 

a apresentação da documentação que comprove a capacidade técnica para o exercício da 

função. 

Visando otimizar a busca dos laudos com sentença proferida, verificou-se junto aos 

peritos o número dos processos nos quais os mesmos haviam trabalhado. Essa busca 

documental embasa-se na regra da homogeneidade e a regra de pertinência de Bardin (s.d., p. 

98) que menciona: 
Regra da homogeneidade: os documentos retidos devem ser homogêneos, quer 

dizer, devem obedecer a critérios precisos de escolha e não apresentar demasiada 

singularidade fora destes critérios de escolha. 

[...] 

Regra de pertinência: os documentos retidos devem ser adequados, enquanto fonte 

de informação, de modo a corresponder ao objetivo que suscita a análise. 

 O fato de recorrer aos peritos foi o recurso utilizado tendo em vista o número de 

processos (Tabela 1) no período estudado e a falta de classificação diferenciando os processos 

onde se utilizou qualquer tipo de perícia. Esse tipo de controle não existe, e a busca de 
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informações teria que ser processo por processo para a verificação de utilização de perícia 

contábil. 

Os dados da Tabela 1 estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, exceção ao ano de 2006, pois os dados estatísticos começaram a ser 

disponibilizados a partir de 2007. Esses dados são apresentados de forma cumulativa na 

tabela. 
Tabela1 – Quantidade de processos da Comarca de Tangará da Serra - MT no período de 2007 a 2010 

MÊS/ANO 2006 2007 2008 2009 2010 

Janeiro 
D

a
d

o
s 

n
ã

o
 d

is
p

o
n

ív
el

 n
o

 s
it

e
 d

o
 T

J
 M

T
 

  

14522 16010 19178 21892 

Fevereiro 14739 15800 19575 21892 

Março 15006 15643 19661 21752 

Abril 15114 16017 19680 22113 

Maio 14693 16224 20204 22060 

Junho 14931 16234 20210 22404 

Julho 15244 16372 20362 22606 

Agosto 14843 16663 20628 23139 

Setembro 15253 17101 21103 23543 

Outubro 15778 18294 20748 23995 

Novembro 15516 18058 21198 23904 

Dezembro 15778 18093 22351 24797 

Total 181.417  200.509  244.898  274.097  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 Ao verificar-se a quantidade de processos que tramitaram e estão tramitando na 

Comarca de Tangará da Serra, observou-se a impossibilidade de uma busca manual para 

verificar os processos que tiveram intervenção de um estudo pericial por parte de contador 

devidamente habilitado. Essa impossibilidade dá-se pelo fato de não haver um controle digital 

que distinga os processos onde houve perícia e aqueles onde a utilização desse recurso não foi 

necessária.  

De posse do cadastro único, se buscou junto a onze peritos que prestaram serviço no 

período estudado, os números dos processos nos quais trabalharam e que tiveram a sentença 

proferida. Obteve-se um total de 118 processos, tendo-se procurado reunir uma quantidade 

equivalente de processos por perito. 

3.2 Tratamento e Análise dos Dados 

Para o tratamento dos dados levou-se em consideração cerca de onze processos de 

cada perito. Primeiramente, os laudos periciais foram examinados frente ao questionário, com 

a finalidade de verificar se os mesmos atendem ao rito de procedimentos usuais conforme 

determinam as normas. 

Em seguida foram extraídos dos laudos e das sentenças com decisão proferidas os 

dados necessários para conhecer o nível de utilização destes pelos juízes ao proferirem suas 

sentenças. O critério adotado para a identificação do nível de utilização dos laudos nas 

sentenças foi baseado em Pires (2005, p. 76). A classificação adotada pelo autor e utilizada 

nesse estudo é: 

1. Nenhum - não foi citado na sentença. 

2. Pouco – apenas indicou que foi feita a perícia, sem utilização do trabalho na 

fundamentação da sentença. 

3. Bom – utilizou a perícia para auxiliar a fundamentação, citando-a pontualmente. 

4. Muito – foi utilizada em boa parte da fundamentação a prova pericial como 

elemento de convencimento do magistrado para proferir sua decisão. 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 
 

7 
 

 Os dados obtidos na pesquisa foram analisados mediante o uso de análise descritiva 

dos elementos observados, seguindo-se a ordem das questões apresentadas no instrumento de 

pesquisa.  

3.3 Limitações do Método 

 Como principal limitação pode se apontar o tamanho da amostra utilizada no estudo e 

a opção pelo critério de acessibilidade para a sua definição, fato que não permite 

generalizações dos resultados obtidos. Outra limitação se refere à interpretação do autor no 

exame correspondente à utilização dos laudos periciais pelos magistrados, que pode estar 

sujeita a algum viés. 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Conformidade dos Laudos ás Normas Técnicas e Profissionais 

A primeira verificação efetuada permitiu constatar que todos os laudos tinham 

sentença proferida pelos juízes, em suas varas específicas. Neste primeiro momento a 

pesquisa teve como meta gerar conhecimento sobre a elaboração dos laudos periciais nas 5 

(cinco) Varas Cíveis da Comarca de Tangará da Serra, no período de 2006 a 2010. Quanto a 

este tópico, examinou-se o que segue: 

1. Os laudos periciais tinham a Declaração de Habilitação Profissional (DHP)? D. L. 9.295-

46; § 2º art.145 CFC Nº 871/00. 

Os dados apresentados apontam que a totalidade dos 118 processos continha a DHP, 

revelando que no período de 2006 a 2010 a comarca de Tangará da Serra não utilizou 

profissional que não fosse contador devidamente inscrito no CRC-MT. 

Não se identificou na Comarca de Tangará da Serra o exercício ilegal da função de 

perito contador através do cadastro único apresentado pelos juízes das diversas varas cíveis, e 

se verificou ainda que todos os processos estão devidamente orientados com o DHP do perito 

envolvido no processo. Tal situação não foi observada na pesquisa realizada por Knackfuss 

(2010), em que foi verificado que profissionais de outras áreas estavam atuando como peritos 

contadores.  

2. O registro do conteúdo da perícia está de forma abrangente, particularizando os aspectos 

e as minudências? 

Os dados obtidos estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Registro do conteúdo do laudo 

obs. % % Acum.

96 81 81

22 19 100

118 100 100

Sim

Não

Evento
Frequência

Total  
Fonte: Dados da pesquisa. 

Observa-se na tabela, que em 81% dos laudos examinados o registro do conteúdo da 

perícia se encontra de forma abrangente, particularizando todos os aspectos e as minudências. 

Estes peritos responsáveis pela elaboração de 96 laudos revelam ter conhecimento das 

normas, preceitos da profissão e zelo profissional, não ocorrendo o mesmo com os demais 

responsáveis por 22 laudos (19%). 

Já em 19% dos laudos os quesitos foram respondidos de maneira incompleta, com 

respostas truncadas, deixando dúvidas quanto ao seu entendimento.  

3. Foram referenciadas as doutrinas contábeis para sustentação da argumentação? 

 Os laudos examinados apresentam a situação exposta na Tabela 3. 



 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 
 

8 
 

Tabela 3 – Referências à Doutrina Contábil 

obs. % % Acum.

0 0 0

118 100 100

118 100 100

Sim

Não

Evento
Frequência

Total  
Fonte: Dados da pesquisa. 

Referenciar doutrinas contábeis no laudo pericial não é uma obrigação normatizada 

pelo CFC. Possivelmente por esta razão os peritos não utilizaram esse recurso na sustentação 

de suas argumentações. Essa alternativa foi usada como metodologia para melhor explicar o 

conceito descrito pelo perito no laudo.  

Sá (2011, p. 247) argumenta que “da mesma maneira que os advogados utilizam as 

doutrinas do Direito para sustentar seus argumentos, deve o perito contábil empregar as 

teorias de sua disciplina para apoiar a emissão de pontos de vista”. 

4. A conclusão do laudo se apresenta de forma clara e precisa? 

Tabela 4 – Apresentação do Laudo 

obs. % % Acum.

115 97 97

3 3 100

118 100 100

Sim

Não

Evento
Frequência

Total  
Fonte: Dados da pesquisa.  

Na tabela 4 se verifica que em 115 laudos (97%) os peritos tiveram a preocupação de 

apresentar em suas conclusões de forma clara e precisa a sua opinião em observância às 

normas, a fim de oferecer subsídios ao juiz e às partes envolvidas no processo.  

A conclusão feita de forma clara e precisa é resposta à norma vigente, demonstrando 

plena atuação do perito, enquanto auxiliar do judiciário, quanto aos atributos formais, a fim de 

fornecer base ou elementos para embasar a decisão do juiz.  

5. Os quesitos do Juiz foram todos respondidos? 

Quanto a esta questão, os exames efetuados nos laudos periciais revelam o que consta 

na Tabela 5. 

Tabela 5 – Resposta aos Quesitos 

obs. % % Acum.

118 100 100

0 0 100

118 100 100

Sim

Não

Evento
Frequência

Total  
Fonte: Dados da pesquisa. 

Foram compilados somente processos onde constavam quesitos, verificando-se que em 

todos eles os peritos responderam a todos de maneira a atender o solicitado pelo juiz e pelas 

partes.  

6. Houve resposta como “sim” ou “não” nos laudos periciais? 

Mesmo tendo sido revogada a obrigatoriedade, observou-se que não houve a utilização 

desse tipo de resposta em 100% dos laudos. A utilização de uma resposta “sim ou não” é 

considerada vaga, o que contraria o sentido de opinião formal.   

7. As respostas aos quesitos do Juiz estão na ordem apresentada pelo magistrado? 

O exame documental realizado apresenta o que consta na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Ordem de resposta dos quesitos 

obs. % % Acum.

118 100 100

0 0 100

118 100 100

Sim

Não

Evento
Frequência

Total  
Fonte: Dados da pesquisa. 

Verifica-se que em 100% dos laudos os quesitos foram respondidos na ordem 

apresentada pelo juiz, seguindo primeiramente os quesitos do juiz e depois os quesitos das 

partes (quando havia). NBC TP 01 afirma que havendo quesitos, estes são transcritos e 

respondidos, primeiro os oficiais e na sequência os das partes, na ordem em que forem 

juntados aos autos. 

8. O laudo possui ressalva nos quesitos do Juiz? 

Os dados obtidos na pesquisa revelam o que consta na Tabela 7. 

Tabela 7 – Ressalva aos quesitos do Juiz 

obs. % % Acum.

0 0 0

118 100 100

118 100 100

Sim

Não

Evento
Frequência

Total  
Fonte: Dados da pesquisa. 

Os processos estudados não apresentam qualquer tipo de ressalva em relação aos 

quesitos dos juízes, nem em relação aos quesitos das partes, conforme consta na Tabela 7, 

onde se observa que 100% dos laudos não apresentam ressalvas aos quesitos. Nesse caso os 

peritos seguiram adequadamente o procedimento ditado pela NBC T 13 IT 04. 

9. O laudo pericial em sua estrutura atende aos 9 (nove) itens mínimos? 

Nesse tópico examinaram-se os laudos buscando verificar se estes atendiam os nove 

itens, a saber: 1) identificação do processo e das partes; 2) síntese do objeto da perícia; 3) 

metodologia adotada para os trabalhos periciais; 4) identificação das diligências realizadas; 5) 

transcrição e resposta aos quesitos, para o laudo pericial contábil; 6) transcrição e resposta aos 

quesitos, para o parecer pericial contábil; 7) conclusão; 8) anexos e apêndices; e 9) assinatura 

do perito com identificação da categoria profissional de contador e número de registro no 

Conselho Regional de Contabilidade. 

A pesquisa realizada nos laudos revela o que consta na Tabela 8. 

Tabela 8 – Atendimento dos itens da estrutura do laudo pericial 

obs. % % Acum.

23 19,49 19,49

43 36,44 55,93

47 39,83 95,76

5 4,24 100

0 0 100

Total 118 100 100

Laudos atende aos 9 itens 

Laudos  atende menos de 6 itens 

Evento
Frequência

Laudos  atende ao menos 7 itens 

Laudos  atende ao menos 8 itens 

Laudos  atende ao menos 6 itens 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Verifica-se que o preceito de mínimo foi observado em 19,49% dos laudos, e em 

80,51% dos laudos foram atendidos 6, 7 e 8 itens. O item 4, Identificação das diligências 

realizadas aparece em poucos laudos, acompanhados ou não da falta do item 8, Anexos e 
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Apêndices. O fato de somente 19,49% dos laudos atenderem a normativa de “o Laudo Pericial 

Contábil deve conter, no mínimo” os 9 (nove) itens acima citados, não descredencia os laudos 

enquanto opinião do perito (NBC TP 01). Deve se considerar que a não observância dos 9 

(nove) itens mínimos se dá pelo fato de que vários processos não demandarem a realização de 

diligências, tendo em vista as características do processo. 

Na pesquisa realizada por Cestare, Peleias e Ornelas (2007) em dez laudos de varas 

distintas, elaborados por diferentes peritos, os autores não encontraram divergências 

expressivas, porém observaram omissões importantes quanto à lavratura de termos de 

diligência e a supressão em todos os laudos da indicação, abaixo da assinatura do perito, da 

categoria profissional. Pires (2005) observou que mais de 70% dos laudos examinados em sua 

pesquisa continham estrutura de apresentação. 

10. Houve utilização dos espaços marginais? 

Não se verifica nos laudos a utilização dos espaços marginais ou interlineares para 

nenhuma escrita. Esta posição dos peritos atende o disposto na NBC TP 01 – Norma Técnica 

de Perícia Contábil – “61: Não deve o perito-contador utilizar-se dos espaços marginais ou 

interlineares para lançar quaisquer escritos no Laudo Pericial Contábil”. 

11. Qual a qualidade dos laudos baseado nos resultados da pesquisa? 

Na Tabela 9 são compilados os dados apresentados na pesquisa. 

Tabela 9 – Qualidade dos laudos periciais 

obs. %

118 100

96 81,36

0 0

115 97,46

118 100

118 100

118 100

118 100

113 95,76

118 100

Total 1032 8 7,4 6

Tabela 2 – Processos com DHP

Tabela 6 – Resposta aos Quesitos

Evento
Frequência

Tabela 4 – Referências à Doutrina Contábil

Tabela 3 – Registro do conteúdo do laudo

Tabela 5 – Apresentação do Laudo

Tabela 7 – Respostas “ sim”  ou “ não”  nos laudos periciais

Tabela 8 - Ordem de resposta dos Quesitos

Tabela 9 – Ressalva aos quesitos do Juiz.

Tabela 10 – itens mínimos da estrutura

Tabela 11 – Utilização dos espaços marginais

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 9 mostra um nível de 87,46% de aderência às normas, deixando claro que os 

laudos estudados atendem o nível de qualidade esperado, podendo para tanto servir como 

manifestação probatória e em conseguinte serem utilizados pelos magistrados. Portanto, 

percebe-se que não há falta de conhecimento por parte dos peritos envolvidos nos processos 

examinados. 

Os resultados obtidos corroboram com a pesquisa realizada por Medeiros e Neves 

(2005), cujos autores constataram a boa qualidade dos laudos produzidos pelos peritos, o 

mesmo ocorrendo na pesquisa realizada por Neves Junior et al. (2011).  

4.2 Utilização dos Laudos Periciais nas Sentenças Proferidas pelos Juízes 

Ainda em função do exame dos laudos com decisões proferidas, verificou-se o seu 

nível de utilização na decisão dos juízes. Esse procedimento se dá com a finalidade de 

responder o segundo objetivo especifico, ou seja, examinar os conteúdos de laudos periciais e 

de sentenças proferidas pelos juízes, visando identificar o nível de utilização dos laudos nas 

sentenças proferidas pelos magistrados. Esta parte do estudo foi desenvolvida com base no 
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estudo de Pires (2005), não tendo como objetivo fazer-se uma análise do conteúdo das 

sentenças proferidas.  

O exame nas sentenças revela a seguinte situação quanto à utilização pelos juízes dos 

laudos apresentados pelos peritos, considerando-se desde muita até nenhuma utilização 

(Tabela 10).  

Tabela 10 – Nível de utilização do Laudo na Sentença 

obs. % % Acum.

94 79,66 79,66

19 16,10 95,76

3 2,54 98,31

2 1,7 100,00

118 100,00 100,00

Frequência

Bom

M uito

Total

Pouco

Evento

Nenhum

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Tabela 10 vê-se que em praticamente 80% das sentenças os juízes utilizaram 

completamente a opinião expressa pelos peritos em seus laudos periciais.  Em 16,1% das 

sentenças a utilização foi boa e em 2,54% os juízes fizeram pouco uso da opinião dos peritos 

para proferirem suas sentenças. Em duas sentenças os juízes desconsideraram a opinião dos 

peritos na elaboração de suas sentenças.  

De maneira geral, observa-se que os laudos foram eficazes como prova técnica na 

solução dos litígios, contribuindo dessa forma para as sentenças definitivas proferidas pelos 

juízes. Isso somente não foi observado ou observado parcialmente em menos de 5% dos 

laudos.  

A não utilização do laudo nas sentenças proferidas nos processos a seguir não se deu 

por iniciativa do magistrado, mas em consequência da extinção do processo. 

Leitão Jr. et al. (2010) mencionam que a prova pericial em si não decide pelo juiz, 

porém é fundamental para o esclarecimento dos fatos em litígio, o que também pode ser 

comprovado nesta pesquisa, considerando o índice de utilização dos laudos pelos juízes. Tal 

situação também foi observada por Neves Junior et al. (2011) em cujo estudo constataram que 

71% dos magistrados consideram relevante o trabalho pericial para subsidiar as suas decisões. 

O estudo de Knackfuss (2010) também revelou que as informações prestadas nos laudos são 

efetivamente capazes de atender as necessidades de informação e que os magistrados 

utilizam-se das informações apresentadas nos laudos. Estas constatações estão em 

consonância com o observado por Pires (2005), de que nas sentenças definitivas mais de 80% 

do conteúdo dos laudos periciais foram utilizados pelos juízes para fundamentar suas 

decisões.  

5 CONCLUSÃO 

Este estudo apresenta o resultado do exame da conformidade de laudos periciais 

elaborados por peritos contábeis da Comarca de Tangará da Serra – MT, verificando, também, 

a sua utilização pelos magistrados. 

Levando em consideração o cadastro único que foi apresentado pelos juízes das varas 

cíveis, percebeu-se que não ocorreu exercício ilegal da função de perito contador na Comarca, 

e que todos os laudos continham a Declaração de Habilitação Profissional do perito. Também 

foi possível observar que o registro do conteúdo das perícias se apresenta de forma 

abrangente, e na grande maioria todos os aspectos e minudências se encontram devidamente 

particularizadas, o que sugere conhecimento das normas, preceitos da profissão e zelo 

profissional por parte dos peritos. 
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Tal assertiva é reforçada ao se observar que praticamente a totalidade dos peritos 

apresentou suas opiniões em consonância com as normas, emitindo conclusões claras e 

precisas, subsidiando assim de maneira adequada o magistrado e as partes interessadas no 

processo. Aduz-se que todos os quesitos apresentados pelos magistrados foram devidamente 

respondidos pelos peritos observando a ordem apresentada por aqueles, respondendo 

primeiramente os quesitos do juiz e depois das partes interessadas. 

Considerando os itens pesquisados percebeu-se um nível de atendimento que pode ser 

considerado bom, tendo em vista a média observada. 

Quanto à utilização pelos juízes dos laudos elaborados pelos peritos, percebeu-se que 

na grande maioria dos casos tal ocorreu de forma integral e em algumas situações de forma 

parcial. Unicamente em duas sentenças os juízes não consideraram a opinião dos peritos para 

embasar as suas sentenças. Tal situação permite considerar que de maneira geral os laudos 

elaborados foram eficazes como prova técnica na solução dos litígios. 
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