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RESUMO 
 

O Magistrado, enquanto responsável pela consecução dos objetivos do judiciário, tem a 

prerrogativa de se utilizar de trabalhos de experts de diversas áreas do conhecimento, 

convocando-os como seus auxiliares na interpretação de conceitos específicos e na realização 

de cálculos complexos. Dentro do contexto apresentado e do propósito desta pesquisa, 

enfatizou-se a importância que a percepção do usuário assume na avaliação da qualidade dos 

laudos periciais, considerando-se que a utilidade das informações dependerá dos interesses 

das partes. Este trabalho, em seu objetivo geral, buscou investigar e obter informações 

relativas à percepção dos Magistrados a respeito da qualidade dos laudos apresentados pelos 

Peritos Contábeis e a imprescindibilidade desses laudos periciais para a formação da 

convicção do juízo. Sem esgotar o assunto, no referencial teórico apresentado são transcritos 

os conceitos básicos necessários para que haja a identificação do que é normalmente esperado 

da Contabilidade, do Perito e da perícia contábil, além de aspectos referentes ao Poder 

Judiciário, à formação da sentença e, finalmente, à formação da percepção dos indivíduos. 

Para a pesquisa, foram adotados procedimentos que coadunam com a pesquisa exploratória e 

descritiva, em uma abordagem qualitativa, procedimentos técnicos relacionados ao survey e 

coleta de dados realizada por meio da aplicação de questionário semiestruturado. A partir das 

fundamentações teóricas e da análise dos dados obtidos, observado a amostra delimitada e a 

limitação inerente aos princípios metodológicos adotados, foram evidenciadas as percepções 

positivas e negativas dos Magistrados, no que diz respeito ao trabalho apresentado pelo Perito 

Contábil.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

A interdependência entre os vários ramos do conhecimento humano tem apresentado 

desafios cada vez mais complexos para serem superados, seja pela multiplicidade de conceitos 

e fatores envolvidos nos processos, seja pela velocidade com que as informações são 

requeridas para as tomadas de decisões.  

A dinâmica imposta pela necessidade de interagir com os diversos atores institucionais 

ou sociais, internos e/ou externos, não raras vezes gera conflitos de difícil resolução, dadas as 

diversidades de interpretações e opiniões relacionadas a uma ou mais áreas específicas do 

conhecimento.  

Diante de um cenário marcado por múltiplos interesses e interdisciplinaridade, em 

situações onde não haja consenso, é necessária a utilização de pessoas ou instituições que 

sirvam de interface entre as partes em conflito, elementos esses caracterizados principalmente 

pela grande expertise em suas áreas de conhecimento.  

O Poder Judiciário, destacando-se no papel de conciliador de interesses e pacificador 

de conflitos, tem oferecido à sociedade importante contribuição no sentido de fazer a 

interpretação de conceitos e a resolução de problemas complexos, envolvendo questões que 

exigem conhecimentos que extrapolam o cunho jurídico/legal.  

O Magistrado, enquanto responsável pela consecução dos objetivos do judiciário, tem 

a prerrogativa de se utilizar de trabalhos de experts de diversas áreas do conhecimento, 

convocando-os como seus auxiliares na interpretação de conceitos específicos e na realização 

de cálculos complexos, por meio de procedimentos formalmente denominados de perícias 

judiciais. 

Originado do latim "peritia", o termo perícia significa conhecimento adquirido pela 

experiência e é utilizado desde a época da Roma Antiga, onde se valorizava o talento 

individual advindo do saber (HOOG, 2005, p.02).   

Também conhecida pela denominação de expert, a figura do Perito como auxiliar da 

justiça, ou mesmo como auxiliar em conflitos extrajudiciais, surgiu a partir do século XVII.    

No Brasil, a possibilidade de utilização dos trabalhos do Perito foi introduzida pelo Código de 

Processo Civil de 1939, em seus arts. 238 e 254, que regulam a perícia, a nomeação do Perito 

pelo juízo e a indicação de assistentes técnicos pelas partes (SANTOS, SCHMIDT e GOMES, 

2006).   

Sá (2008) afirma que são vários os fins para os quais se prestam as perícias, pois elas 

são um importante meio de prova, ao serem baseadas em elementos verdadeiros, competentes 

e consistentes.  Dentro dos preceitos praticados pela contabilidade, a necessidade de se 

padronizar os procedimentos inerentes à perícia, enquanto instrumento destinado ao 

fornecimento de informações confiáveis a terceiros, encontra nas Normas Brasileiras de 

Contabilidade - NBC TP01 -Técnica de Perícia Contábil (CFC, 2009) a seguinte definição:  

Perícia é o conjunto de procedimentos técnico-científicos destinados a levar à 

instância decisória elementos de prova necessários a subsidiar à justa solução do 

litígio ou constatação de um fato, mediante laudo pericial contábil e/ou parecer 

pericial contábil, em conformidade com as normas e legislações específicas no que 

for pertinente. 

Diante da relativa importância dada ao tema, estudos envolvendo a perícia contábil são 

sistematicamente realizados, tendo como exemplos: analisando a perícia contábil 

(OLIVEIRA, 2012; SILVA, 2010; SANTANA, 1999); a importância da perícia contábil 

(GASPARELO et al.; 2009; LUZ, 2009; CARVALHO e MARQUES, 2005); sobre os laudos 

periciais contábeis ( MACIEL e LOPES, 2012; NOGUEIRA et al., 2008; NEVES JÚNIOR e 

RIVAS, 2007); quanto à função do Perito Contábil (NEVES JÚNIOR et al., 2011; 

CARVALHO, MATIAS e CARVALHO, 2012); e quanto à forma de ensino e aprendizagem 

da perícia nas unidades acadêmicas (RIBEIRO, ANDRADE e OLIVEIRA, 2011).   



 

Porém, ao contrário das pesquisas apresentadas por Cassemiro (2013) e Neves Júnior e 

Rivas (2007), poucos trabalhos têm como foco específico de estudo a percepção dos juízes 

quanto à forma de apresentação, à qualidade e à utilidade dos laudos periciais contábeis.  

 

 

 

1.1 Tema, Objetivos, Problema de Pesquisa e Justificativa 

 

Oportuno, dentro do contexto apresentado e do propósito desta pesquisa, enfatizar a 

importância que a percepção do usuário assume na avaliação da qualidade dos laudos 

periciais, considerando-se que a utilidade das informações dependerá dos interesses de cada 

uma das partes envolvidas (Magistrado, Perito, partes do processo, a sociedade, etc.). 

Especificamente fazendo referência às percepções de uma das partes envolvidas em 

um processo de natureza judicial, interessou a esta pesquisadora, em seu objetivo geral, 

investigar e buscar informações relativas à percepção dos Magistrados a respeito da qualidade 

dos laudos apresentados pelos Peritos Contábeis e a imprescindibilidade desses laudos 

periciais para a formação da convicção do juízo.  

Considerando o objetivo geral que se pretendeu alcançar, foram estabelecidos os 

seguintes objetivos específicos: 

i. Identificar, por meio de pesquisa bibliográfica, os requisitos teoricamente 

considerados indispensáveis para a elaboração e apresentação do laudo pericial; 

ii. Elaborar, com base nos requisitos teoricamente indispensáveis, questionário 

semiestruturado destinado a identificar a percepção dos Magistrados elencados 

dentro da amostra delimitada neste estudo;  

iii. Identificar, dentro da amostra delimitada e por meio da aplicação de questionário 

semiestruturado, qual a percepção dos Magistrados a respeito do objeto de estudo 

e a sua influência na formação da convicção do juízo;  

iv. Identificar, ainda dentro do ambiente delimitado pela pesquisa, eventuais 

problemas que possam despertar novos interesses e oferecer sugestões para a 

realização de estudos complementares a respeito do tema. 

Assim, dentro do objetivo geral e dos objetivos específicos propostos e tendo como 

objeto a percepção dos juízes a respeito do trabalho dos Peritos e dos laudos periciais 

produzidos, procurou-se responder ao seguinte problema de pesquisa: Quais são as 

percepções dos Magistrados atuantes nas dez Varas Cíveis da Justiça Estadual da Comarca de 

Uberlândia (MG), a respeito do trabalho do Perito e da qualidade e imprescindibilidade do 

laudo pericial contábil na formação da convicção do juízo?  

Tendo como justificada a necessidade de se conhecer a percepção dos Magistrados que 

atuam nas dez Varas Cíveis da Justiça Estadual da Comarca de Uberlândia (MG), espera-se, 

também, que este trabalho possa contribuir para o aprimoramento dos mecanismos de 

formação do profissional da área de contabilidade, dentro e fora da esfera acadêmica, 

agregando conhecimento e colaborando para a formação do Contador, para a melhoria da 

qualidade dos laudos periciais contábeis e no pleno atendimento das demandas judiciais. 

Dentro da estrutura adotada neste trabalho, após esta introdução, foram explicitados os 

fundamentos que nortearam a pesquisa, na forma de conceitos básicos necessários à formação 

da base teórica que lhe deu sustentação. Na sequência, são detalhados os aspectos 

metodológicos adotados, tais como a classificação da pesquisa quanto aos objetivos e quanto 

à abordagem, além da identificação dos procedimentos técnicos escolhidos e do instrumento 

utilizado na coleta de dados. Também são apresentadas a delimitação do ambiente 

pesquisado, a escolha da amostra e as limitações da pesquisa. 



 

Depois, são apresentados os dados coletados pela pesquisadora, seguidos da análise 

que possibilitou apresentar resposta ao problema de pesquisa e, por último, o registro das 

conclusões, considerações finais e as sugestões para trabalhos futuros.  

 Sem qualquer pretensão de esgotar o assunto, no referencial teórico apresentado a 

seguir são transcritos apenas os conceitos básicos necessários para que haja a identificação do 

que é normalmente esperado da Contabilidade, do Perito e da perícia contábil, além de 

aspectos referentes ao Poder Judiciário, à formação da sentença e, finalmente, à construção da 

percepção dos indivíduos.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Conceitualmente, pode-se resumir contabilidade como uma ciência que tem por objeto 

o patrimônio das entidades e por objetivo o controle desse patrimônio, com a finalidade de 

fornecer informações a seus usuários (FERRARI, 2010).   

Dentro de suas especificidades e como parte do universo formado pelo conhecimento 

humano, a contabilidade tem se firmado com uma ciência que estuda o patrimônio das 

entidades, tendo como finalidade, entre outras, a de fornecer informações confiáveis e 

normalmente utilizadas pelos usuários no auxílio à tomada de decisão (IUDÍCIBUS, 1997).  

Por sua vez, Franco (1997, p.21 apud SILVA, 2008) define contabilidade como: 

Ciência que estuda os fenômenos ocorridos no patrimônio das entidades, mediante o 

registro, a classificação, a demonstração expositiva, a análise e a interpretação 

desses fatos, com o fim de oferecer informações e orientação – necessárias à tomada 

de decisões – sobre a composição do patrimônio, suas variações e o resultado 

econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial.  

De forma análoga às das demais áreas de conhecimento, enquanto ciência, a 

contabilidade também pode fornecer meios para que sejam explicitados conceitos e realizados 

cálculos destinados a esclarecer dúvidas e fornecer informações imprescindíveis à conciliação 

de interesses, relacionados aos indivíduos, às organizações ou mesmo à sociedade em geral.   

Assim, para que seja mais bem compreendida a atuação dos Contadores, enquanto 

profissionais destacados para a realização da perícia contábil judicial, a seguir são 

apresentados os conceitos relativos às rotinas seguidas pelos Peritos.  

 

2.1 Perícia, Perito Contábil e Laudo Pericial   

 

Basicamente, existem três situações onde o Perito Contábil é chamado a atuar: na  

perícia judicial, que é realizada por determinação do juiz, visando esclarecer fatos ou produzir 

provas sobre a questão; na perícia extrajudicial, realizada fora da instância do judiciário e por 

iniciativa de uma das partes interessadas, mediante contrato; e na perícia arbitral, que é feita a 

comando de um árbitro ou mediante a solicitação de uma ou mais das partes envolvidas, 

visando subsidiar elementos para a realização da arbitragem (SÁ, 2008).  

Magalhães et al. (2008) conceitua perícia como um trabalho de notória especialização, 

feito com o objetivo de obter prova ou opinião para orientar uma autoridade formal no 

julgamento de um fato, ou desfazer os conflitos em interesses de pessoas.  Para Alberto 

(2002), perícia é um instrumento especial de constatação, prova ou demonstração, científica 

ou técnica, da veracidade de situações, coisas ou fatos. 

Segundo Sá (2008), perícia contábil é a verificação de fatos ligados ao patrimônio 

individualizado, visando oferecer opinião a respeito da questão proposta.  Para a emissão de 

tal opinião realizam-se exames, vistoria, indagações, investigações, avaliações, arbitramentos, 

ou seja, todo e qualquer procedimento necessário à formação da opinião do Perito (SILVA e 

NIUAMA, 2011; SANTOS, SCHMIDT e GOMES, 2006).  



 

A Norma Brasileira de Contabilidade - PP 01 (CFC, 2009 a) conceitua o Perito 

Contábil como sendo o Contador regularmente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade e que exerce a atividade pericial de forma pessoal, devendo ser profundo 

conhecedor, por suas qualidades e experiência, da matéria periciada.  Desse modo, subtende-

se que o profissional que se dispuser a exercer a função de Perito Contábil necessita de, no 

mínimo: ser bacharel em Ciências Contábeis; possuir registrado no respectivo Conselho 

Regional de Contabilidade; conhecer e respeitar o código de ética profissional; prezar pelo 

zelo profissional; e estar sempre atualizado.  

Com relação à formação do Perito Contábil, relevante considerar que as disciplinas 

relacionadas à perícia contábil e ministradas nos cursos de graduação de Ciências Contábeis, 

segundo Santana (1999, apud OLIVEIRA, 2010), despertou interesse acadêmico somente a 

partir do ano de 1992, quando o Conselho Federal de Educação emitiu a Resolução nº 3, em 5 

de outubro daquele ano, incluindo a perícia contábil como parte obrigatória do currículo 

acadêmico. 

Resultado da realização do processo de perícia, o laudo pericial é um importante meio 

de prova. A palavra “prova”, derivada do latim “proba/probare”, significa demonstrar, 

reconhecer, formar juízo, ou seja, é o conjunto de dados e elementos capazes de auxiliar na 

formação da convicção do juiz sobre a existência ou a inexistência de determinado fato 

jurídico (SANTOS, SCHMIDT e GOMES, 2006).  

O laudo pericial é elaborado individualmente pelo Perito e deve ser apresentado, 

conforme o previsto no art. 420 do Código de Processo Civil - CPC, dentro do prazo fixado 

previamente pelo juiz (BRASIL, 1973).   

A forma como apresentado é de relevante importância, pois, mesmo que o Perito tenha 

realizado um excelente trabalho técnico ou científico e o apresentado dentro do prazo 

estipulado, se não o fizer de maneira adequada, com boa estética, isento de erros, rasuras e 

rabiscos, a sua credibilidade diante do juiz e das partes envolvidas pode ser negativamente 

comprometida (MAGALHÃES et al., 2008).  

Além dos aspectos relacionados à boa apresentação, o laudo pericial deve conter em 

sua estrutura formal a identificações dos destinatários, do Perito, das questões que foram 

formuladas e as suas respectivas respostas, descrevendo com linguagem adequada aos 

destinatários as pertinentes argumentações e fundamentações, anexando-se o que possa 

reforçar as opiniões emitidas (SÁ, 2008).  

Tem-se, ainda, que o laudo pericial deve possuir uma estrutura adequada, trazendo as 

informações de forma clara, concisa, objetiva, sem uso excessivo de termos técnicos, 

primando pelo uso de uma linguagem de fácil entendimento. Neste sentido, enquanto órgão 

que regulamenta e fiscaliza a atividade, o Conselho Federal de Contabilidade fez publicar a 

Resolução n.º 1.243/09, editando a NBC TP 01 – Perícia Contábil (CFC, 2009), e a Resolução 

CFC Nº. 1.244/09, editando a NBC PP 01 – Perito Contábil (CFC, 2009 a), normatizando, 

respectivamente, os procedimentos técnicos e a conduta do profissional Perito Contábil.  

O laudo pericial, portanto, deve ser baseado em fatos concretos, ser elaborado em 

linguagem acessível aos usuários, de forma clara, concisa, completa, sequencial e lógica, de 

forma a não induzir ao erro.  Tido como importante meio de prova judicial, o laudo pericial 

pode ser considerado uma peça essencial na solução de litígios ou na constatação de um fato, 

sendo de expressiva utilidade dentro dos processos sob a responsabilidade do Poder 

Judiciário, caracterizado no item a seguir. 

 

2.2 Organização Judiciária e a Formação da Sentença Judicial  

 

O Poder Judiciário em Minas Gerais é exercido por vários órgãos, tais como: Tribunal 

de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Tribunais do Júri e os Juizados Especiais. 



 

Interessa ao presente trabalho especificamente as características do Tribunal de 

Justiça, órgão de instância superior do Poder Judiciário Estadual com sede na capital do 

Estado e jurisdição sobre todo o território estadual. Sua atividade-fim é a prestação 

jurisdicional (2ª instância), que envolve tanto as decisões dos Magistrados (juízes e 

desembargadores), quanto os procedimentos necessários à tramitação dos processos judiciais 

destinados à resolução dos conflitos de interesses (TJMG, 2013). 

Por sua vez, os órgãos de 1ª instância são constituídos por Varas da Justiça Cível, 

instaladas em cada comarca (cidade de jurisdição) e que servem como “porta de entrada” para 

que o cidadão possa reivindicar seus direitos através da impostação de processos judiciais.  

Um processo judicial terá sua causa julgada pelo juiz de direito responsável pela Vara de 

Justiça Cível, obtendo a decisão ou sentença em primeira instância (TJMG, 2013). 

Para Santos, Schmidt e Gomes (2006) processo é um complexo de atos e atividades 

interdependentes que se desenvolvem tendo por finalidade solucionar um litígio. Esses atos 

seguem uma sequência definida pelo Código de Processo Civil e vinculam o juiz e as partes a 

uma série de direitos e obrigações. Conforme o art. 262 do CPC, processo civil começa por 

iniciativa de uma das partes, mas se desenvolve por impulso oficial (BRASIL, 1973). 

No processo haverá a figura da sentença, que é o pronunciamento do mérito, no 

momento em que o juiz pronunciar seu julgamento. A sentença deve ser clara, acolhendo ou 

rejeitando, no todo ou em parte, o pedido formulado pelo autor, satisfazendo a obrigação 

jurisdicional que lhe foi imposta (SANTOS, SCHMIDT e GOMES, 2006). 

Para que seja válida, a sentença deve seguir o preconizado pelo art. 458 do CPC 

(BRASIL, 1973), que dispõe:  
Art. 458. São requisitos essenciais à sentença: 

I. O relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta 

do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento 

do processo; 

II. Os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

III. O dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, em que as partes lhe 

submeterem. 

Portanto, toda atividade desenvolvida pelas partes no processo tem como finalidade a 

obtenção de um pronunciamento definitivo do Poder Judiciário que possibilite uma solução 

jurídica para o conflito de interesses (WAMBIER, 2000). 

Neste contexto, entende-se necessário esclarecer a importância atribuída ao laudo 

pericial na formação da convicção do juiz, antes que seja proferida a sentença.  

O convencimento do juiz advém dos fatos apresentados nos autos, da produção de 

provas e dos dispositivos legais que, reunidos, contribuem para que o julgador possa analisar 

o caso, atribuindo-lhe o entendimento da lei. Conforme o art. 155 do Código de Processo 

Penal – CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em 

contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 

informativos colhidos na investigação, ressalvados às provas cautelares, não repetíveis e 

antecipadas (BRASIL, 1941). 

Em seu trabalho, Birrer e Viero (2012) enfatizam o fato de que um dos principais 

objetivos da realização da perícia contábil judicial é justificar e fundamentar as decisões e 

apurações de haveres e servir como subsídio em todos os processos, através de informações e 

conhecimentos que os juízes normalmente não possuem. 

Destaca-se, porém, que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos do processo, conforme esclarece 

o art. 436 do CPC (BRASIL, 1973). 

Tem-se, portanto, que o laudo pericial não é a única prova em um processo, mas, na 

prática, esse meio de prova pericial acaba tendo prevalência sobre as demais, visto que possui 

maior imparcialidade e objetividade, se comparadas às provas produzidas através do 



 

testemunho ou interpretação de pessoas (ESPÍNDULA, 2006, apud WERMANN, 2010).  

Mais uma vez, enfatiza-se a necessidade de elaboração do laudo de forma clara, concisa, 

isenta de erros, de linguagem acessível a diversos usuários, pois é uma peça importante na 

formação da sentença e que auxilia e subsidia as decisões judiciais.  

Ainda que de forma superficial, no próximo item são apresentados aspectos que 

podem influenciar, de forma negativa ou positiva, a percepção dos juízes a respeito do 

conteúdo e utilidade do laudo pericial.   

 

2.3 Aspectos Ligados à Cognição e à Formação da Percepção dos Indivíduos 
 

A apresentação de considerações teóricas a respeito da formação da cognição humana 

se faz importante a partir do objetivo desta pesquisa, que é o de conhecer as percepções do 

Magistrado enquanto indivíduo. 

A ciência cognitiva é uma área de estudos interdisciplinares que se inter-relacionam 

com psicologia cognitiva, neurociências e linguística, entre outras, com foco no processo pelo 

qual ocorre a cognição humana nas diversas áreas do conhecimento. A partir dessa inter-

relação, as pesquisas desenvolvidas sobre a cognição humana têm buscado apreender o modo 

como as pessoas pensam, interpretam e percebem o mundo ao seu redor (NEVES, 2006). 

Etimologicamente, o termo cognição tem origem em “cognoscere”, que basicamente 

significa adquirir conhecimento.  Quando se diz que um sistema é cognitivo, diz-se que ele é 

capaz de conhecer, ou seja, de aprender (RIBEIRO, 2012).  

A utilização do termo cognição é muito antiga e tem origem nos escritos de Platão e 

Aristóteles, sendo atualmente definido como o ato ou processo de conhecer, envolvendo 

atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem 

(FERREIRA, 2009). Já para Silva (1988) a cognição é a capacidade de aprendizagem dos 

sistemas vivos com o seu próprio operar biológico, ambiental e epistêmico. 

Para Fialho (2001, apud RIBEIRO, 2013) o funcionamento cognitivo é considerado 

como o funcionamento de um sistema. Pode-se descrever tal sistema em vários níveis: do 

intracelular até o nível funcional, o qual está ligado com a resolução de problemas, 

compreensão e raciocínio.  

De forma mais ampla, a cognição é, conforme Chaplin (1985, apud JARDIM, 2001), 

um conceito geral que alcança todas as formas de conhecimento, incluídos a percepção, o 

raciocínio e o julgamento. Esse processo cognitivo, quando bem conduzido, pode ser um 

eficiente meio de captação das legítimas percepções individuais subjetivas, em um 

determinado momento, que leva em conta a estrutura psicológica de cada pessoa, a formação 

e as experiências vividas, a forma de antecipar representações e a influência do ambiente em 

que os fatos acontecem (JARDIM, 2001). 

Assim, pressupondo que diversos aspectos ligados aos laudos periciais são 

interpretados de acordo com valores pessoais e profissionais adquiridos ao longo do tempo, 

entende-se válido inferir que a qualidade e a imprescindibilidade do laudo pericial são 

percebidas, essencialmente, dentro das relevâncias subjetivas (cognição) atribuídas 

individualmente pelos Magistrados, dependendo das expectativas, experiências pessoais e do 

que foi aprendido ao longo da vida profissional de cada um deles.  

Concluída a exposição do referencial teórico que embasou este estudo, no próximo 

tópico são apresentados os aspectos metodológicos que o nortearam. 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 O conhecimento científico tem a sua verificabilidade como uma de suas principais 

características, motivo pelo qual o cientista deve providenciar a adoção de um conjunto de 



 

procedimentos sistemáticos e racionais, para que possa atingir conhecimentos válidos e 

verdadeiros (LAKATOS e MARCONI, 2001; GIL, 1999).  

Servindo como alicerce para a investigação científica, “[...] os métodos esclarecem os 

procedimentos lógicos que deverão ser seguidos, sendo diferenciados entre eles de acordo 

com as correntes filosóficas adotadas pelo pesquisador para explicar como se processa o 

conhecimento da realidade” (AGUIAR, 2006, p. 104).  

Complementando a afirmação acima, tem-se que a obtenção de um resultado sólido 

para uma pesquisa pode “[...] ser encontrado através de uma consciência adequada dos 

diferentes métodos, de uma avaliação de suas vantagens e limitações e de uma compreensão 

de seu uso em diferentes situações sociais, diferentes tipos de informações e problemas 

sociais” (BAUER et al., 2002, p.22). 

 Dessa forma, para a realização deste trabalho, a adoção de procedimentos adequados à 

solução do problema mereceu a atenção necessária para que os resultados produzidos possam 

ser considerados válidos dentro de uma perspectiva eminentemente científica.   

 Os procedimentos metodológicos adotados são detalhados a seguir. 

 

3.1 Objetivo, Abordagem, Procedimentos Técnicos e Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Quanto ao objetivo, visto o pouco conhecimento sobre a percepção dos Magistrados 

em relação ao trabalho do Perito Contábil, adotou-se estratégia coerente com a pesquisa de 

cunho exploratório. De acordo com Raupp e Beuren (2006, p.81), “[...] o estudo exploratório 

apresenta-se como o primeiro passo no campo científico, a fim de possibilitar a realização de 

outros tipos de pesquisa acerca do mesmo tema”, como por exemplo, a pesquisa explicativa.  

Para o trabalho foram adotadas, também, as características de uma pesquisa descritiva, 

buscando-se a descrição das características de determinado fenômeno. São incluídas no grupo 

de pesquisas descritivas aquelas que realizam “[...] os levantamentos de opiniões, atitudes e 

crenças de uma população” (GIL, 1999, p.44). 

Com relação à abordagem, optou-se pelo estudo qualitativo, que é marcado pela 

ausência de instrumentos ou tratamentos estatísticos. “Cabe lembrar que, apesar de a 

contabilidade lidar intensamente com números, ela é uma ciência social, e não uma ciência 

exata, como alguns poderiam pensar”. (RAUPP e BEUREN, 2006, p.92). 

 Os procedimentos técnicos utilizados são os referentes à realização do levantamento 

ou survey, apesar desta pesquisa adotar essencialmente a abordagem qualitativa. As pesquisas 

de levantamento, conforme Gil (1999, p. 70), “[...] se caracterizam pela interrogação direta 

das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer”, de forma a se obter os dados 

necessários à resolução do problema estudado.  Ainda segundo aquele autor, os levantamentos 

são úteis em pesquisas de opinião e atitude, desde que não seja exigido elevado nível de 

aprofundamento no estudo do objeto sob análise. 

Para a coleta de dados, foram elaboradas seis questões com respostas pré-definidas e 

duas questões com respostas abertas, apresentadas aos respondentes em forma de um 

questionário semiestruturado. 

A análise dos dados foi realizada de forma indutiva, ou seja, podem ter produzido 

conclusões provavelmente verdadeiras partindo de informações que não eram inicialmente 

esperadas. (LAKATOS e MARCONI, 2001). 

Na elaboração das questões fechadas, que compõem o questionário, foram construídas 

sentenças afirmativas sobre o processo de nomeação dos Peritos Contábeis e a tempestividade 

na entrega dos laudos periciais, bem como sobre a imprescindibilidade e adequação dos 

laudos periciais apresentados.  Nas questões abertas, foram solicitados apontamentos que, 

também na percepção dos respondentes, identificassem os aspectos positivos e os negativos 

na atuação dos Peritos Contábeis.  



 

Preparado previamente, o roteiro de aplicação do questionário incluiu a prestação de 

esclarecimentos a respeito da pesquisadora, do curso ao qual estava vinculada, dos objetivos 

da pesquisa e a importância de que se revestia. Também foi assegurado aos respondentes a 

não identificação e o sigilo com relação às suas respostas individuais.  

Para a aplicação dos questionários utilizou-se o local de trabalho dos Magistrados, em 

razão de suas características profissionais e da pouca disponibilidade de tempo. Tal condição 

pode, indiretamente, ter influenciado na apresentação de respostas às questões abertas, 

considerando que a situação ideal seria a de utilização de um ambiente neutro, descontraído e 

longe de possíveis pressões, inclusive de tempo, já que as questões exigiam dos respondentes 

períodos de avaliação e reflexão. 

Os nove questionários foram respondidos no período de agosto a novembro de 2013, 

sendo posteriormente analisados pela pesquisadora, sem a utilização das ferramentas 

disponibilizadas pela estatística.   

 

3.2 Delimitação, Escolha da Amostra e as Limitações da Pesquisa 

 

 Para a realização da coleta de dados foram escolhidos todos os dez Magistrados 

alocados nas Varas Cíveis da Justiça Estadual em funcionamento na Comarca de Uberlândia 

(MG), vinculadas ao Tribunal de Justiça Estadual do Estado de Minas Gerais.  A escolha, de 

natureza não aleatória, se deveu à representatividade da Comarca de Uberlândia dentro do 

Estado de Minas Gerais, à facilidade de acesso aos respondentes e à não necessidade de 

dispêndio de recursos financeiros com deslocamentos e estadias. 

           Houve o preenchimento de nove dos dez questionários distribuídos, sendo que o 

Magistrado titular de uma das Varas Cíveis encontrava-se em período de férias.  Dessa forma, 

foram coletados os dados relativos a 90% dos questionários entregues ao conjunto 

previamente delimitado.  

 Apesar de ter alcançado 90% dos respondentes incluídos na pesquisa, este estudo não 

tem a pretensão de generalizar as suas conclusões, considerando que apresenta as limitações 

inerentes às abordagens qualitativas, ou seja, por depender basicamente da análise e das 

interpretações realizadas pela pesquisadora e por não apresentar inferências de cunho 

estatístico. 

 Evidenciados as delimitações, a amostra e as limitações desta pesquisa, a seguir são 

apresentados a análise e os resultados conseguidos.  

  

4 ANÁLISE DOS DADOS E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O questionário aplicado aos Magistrados foi elaborado com seis questões fechadas e 

duas questões abertas.   

Nas questões fechadas, apresentadas na forma de afirmações, o respondente fez a 

indicação de apenas um conceito, representado pelas pontuações 0, 1 e 2, onde: 0 - indicou 

discordância; 1 – indicou concordância parcial; e 2 – indicou concordância.  

Por sua vez, as questões abertas foram apresentadas aos Magistrados em forma de 

solicitações para que fossem apontados os aspectos positivos e os aspectos negativos que 

merecessem maior atenção por parte dos Peritos Contábeis.  

O Quadro 1 - Questões objetivas apresentadas aos Magistrados e suas respectivas 

respostas, demonstra as informações coletadas pela autora, após o tratamento dos dados 

obtidos nos questionários.  

 

 

 



 

 

 

 

 
  Quadro 1 - Questões objetivas apresentadas aos Magistrados e suas respectivas respostas 

QUESTÕES OBJETIVAS   /    

RESPOSTAS DOS MAGISTRADOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% de 

concor-

dância 

1. Quanto à nomeação de Peritos 

Contábeis, segundo a experiência 

do Magistrado, existe relativa 

facilidade para designar 

profissionais que aceitem 

prontamente o trabalho pericial 

2 2 1 1 2 0 2 2 2 - 67% 

2. Quanto à remuneração dos Peritos 

Contábeis, na opinião do 

Magistrado, quando arbitrado pelo 

juízo, o valor tem se demonstrado 

suficiente para que o Perito aceite 

a realização dos trabalhos periciais  

2 - 1 1 1 2 2 2 1 - 50% 

3. Quanto ao tempo designado para a 

apresentação dos laudos, na 

opinião do Magistrado, a aceitação 

dos trabalhos pelos Peritos é 

realizada sem maiores 

contratempos para as partes 

envolvidas 

2 2 1 2 1 1 2 2 2 - 67% 

4. Em termos gerais, após aceita a 

incumbência pelo Perito, os laudos 

são entregues dentro dos prazos 

estipulados na primeira 

designação realizada pelo 

Magistrado 

2 2 2 2 1 1 2 2 2 - 78% 

5. Para a elaboração das sentenças, os 

laudos emitidos pelos Peritos do 

juízo são efetivamente 

imprescindíveis como auxiliares 

na formação da convicção do 

Magistrado 

2 1 0 2 1 2 1 2 1 - 44% 

6. Com referência ao formalismo de 

apresentação, no entendimento do 

Magistrado, de forma geral, os 

laudos se apresentam construídos 

adequadamente quanto aos 

fundamentos: 

a. Linguagem compatível com o 

usuário; 

b. Formalismo exigido pelo 

judiciário;  

c. Objetividade na resposta aos 

quesitos apresentados; 

d. Ética profissional demonstrada 

pela imparcialidade de opinião. 

 

2 2 2 2 0 2 1 2 2 - 78% 

2 2 2 2 0 2 1 2 2 - 78% 

2 2 2 2 0 2 2 2 2 - 89% 

2 2 2 2 1 2 2 2 2 - 89% 

PERCENTUAL DE CONCORDÂNCIA COM AS AFIRMAÇÕES (57 EM 80) 71% 



 

PERCENTUAL DE CONCORDÂNCIA PARCIAL COM AS AFIRMAÇÕES (18 EM 80) 23% 

PERCENTUAL DE DISCONCORDÂNCIA COM AS AFIRMAÇÕES (5 EM 80) 6% 

  Fonte: Compilado pela autora 

  Legenda: 0=Discorda   1= concorda parcialmente    2=concorda  

Se analisado de forma isolada, o questionário com as questões abertas demonstrou-se 

pouco conclusivo, considerando que não foram apresentadas respostas para 7 das 18 

perguntas realizadas (9 Magistrados respondendo 2 perguntas cada: aspectos positivos e 

aspectos negativos). De qualquer forma, merecem destaque tanto os pontos positivos quanto 

os negativos, na medida em possibilitem o despertar da atenção do profissional contábil para a 

forma como o seu trabalho está sendo percebido pelo principal usuário: o Magistrado.  

O resultado é apresentado por meio do Quadro 2 - Questões abertas apresentadas aos 

Magistrados e suas respectivas respostas. 

 
Quadro 2 - Questões abertas apresentadas aos Magistrados e suas respectivas respostas 

MAGISTRADO QUESTÕES RESPOSTAS 

1 
a) Deficiência Não apresentou resposta. 

b) Ponto Positivo Não apresentou resposta. 

2 
a) Deficiência Não apresentou resposta. 

b) Ponto Positivo Em regra, os Peritos nomeados já estão habituados à prática forense. 

3 

a) Deficiência Não apresentou resposta. 

b) Ponto Positivo 
A aceitação de perícias quando ambas as partes são beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita. 

4 
a) Deficiência Ser mais conclusivo. 

b) Ponto Positivo Imprescindível para sanar as dúvidas do Juiz, na área contábil. 

5 

a) Deficiência Maior objetividade nas respostas. 

b) Ponto Positivo 
Grande número de Peritos Contábeis, diferentemente de outras 

áreas. 

6 

a) Deficiência O pequeno número de profissionais dispostos a aceitar a nomeação. 

b) Ponto Positivo 

São profissionais auxiliares do judiciário, e essenciais para a 

adequada solução de algumas questões. São responsáveis e 

competentes em todos as respostas contidas no questionário. 

7 

a) Deficiência Observar o prazo fixado para a apresentação do laudo pericial. 

b) Ponto Positivo 
A maioria aceita o encargo e apresenta proposta compatível com a 

situação econômica das partes e a extensão do trabalho. 

8 

a) Deficiência 
Alguns laudos são muito técnicos e causam dificuldade em seus 

entendimentos. 

b) Ponto Positivo 

Em geral, todos os profissionais nomeados por este Magistrado são, 

extremamente, diligentes nos serviços prestados, elaborando seus 

laudos com o devido zelo e responsabilidade atinentes às suas 

funções 

9 
a) Deficiência Não apresentou resposta. 

b) Ponto Positivo Não apresentou resposta. 

 Fonte: Compilado pela autora 

 Legenda: 

a) Se houver, cite uma deficiência que deve merecer maior atenção por parte dos Peritos Contábeis, em sua 

atuação junto ao judiciário: 

b) Se houver, cite um ponto positivo na atuação dos Peritos Contábeis: 

 

A análise dos dados coletados e demonstrados nos Quadros 1 e 2, realizada de forma 

conjunta, bem como as respectivas conclusões, são descritas a seguir: 



 

 

Pergunta 1 - Quanto à nomeação de Peritos Contábeis, segundo a experiência do Magistrado, 

existe relativa facilidade para designar profissionais que aceitem prontamente o trabalho 

pericial: Verificou-se que 67% dos respondentes concordam com a afirmação, o que deixa os 

restantes 33% com percepções não satisfatórias a respeito das tarefas inerentes à nomeação 

dos Peritos. Analisando as questões abertas, é possível identificar que foi destacada por um 

dos Magistrados a deficiência relativa ao pequeno número de profissionais dispostos a aceitar 

a nomeação. Entretanto, também foi apontada como característica positiva por alguns 

Magistrados uma maior disponibilidade de Peritos contábeis, diferentemente do que ocorre 

com outras áreas de conhecimento. 

 

Pergunta 2 - Quanto à remuneração dos Peritos Contábeis, na opinião do Magistrado, quando 

arbitrado pelo juízo, o valor tem se demonstrado suficiente para que o Perito aceite a 

realização dos trabalhos periciais: Registrado o percentual de apenas 50% de respostas 

concordando com a afirmativa, depois de computada a abstenção de uma opinião. 

Considerando que 50% dos respondentes não têm uma percepção satisfatória a respeito do 

quesito remuneração dos Peritos Contábeis, deduz-se que a remuneração arbitrada, para a 

metade dos respondentes, não tem sido suficiente para estimular os Peritos a prestarem 

serviços de perícia contábil ao judiciário. Apesar disso, não houve menção a deficiências com 

relação a este aspecto. Entretanto, o que foi apontado no parágrafo anterior não é corroborado 

quando são consideradas as respostas das questões abertas, onde os pontos positivos 

destacados foram: que os Peritos Contábeis têm aceitado o trabalho pericial mesmo quando 

ambas as partes do processo são beneficiárias da assistência judiciária gratuita; e que a 

maioria dos Peritos aceita o encargo e apresenta proposta de honorários compatível com a 

situação econômica das partes e com a extensão do trabalho.  

 

Pergunta 3 - Quanto ao tempo designado para a apresentação dos laudos, na opinião do 

Magistrado, a aceitação dos trabalhos pelos Peritos é realizada sem maiores contratempos 

para as partes envolvidas: Para esta afirmação as respostas registraram 67% de 

“concordância”. Diante da obtenção de 33% de respostas identificando percepções não 

satisfatórias, também é possível deduzir que não estão sendo plenamente atendidas as 

expectativas dos Magistrados com relação à aceitação, por parte dos Peritos, dos prazos 

determinados pelo juízo.  Não foram registrados posicionamentos a respeito desta 

pergunta nas questões abertas 

 

Pergunta 4 - Em termos gerais, após aceita a incumbência pelo Perito, os laudos são 

entregues dentro dos prazos estipulados na primeira designação realizada pelo Magistrado: 

O percentual de concordância para a afirmação foi o de 78%. Apesar do elevado índice de 

“concordância”, diante da obtenção de 22% de respostas identificando percepções não 

satisfatórias, é possível inferir que também neste quesito as expectativas dos Magistrados não 

estão sendo plenamente atendidas. Confirmando a conclusão obtida por meio das questões 

objetivas, houve, nas questões abertas, o registro de deficiência referente à observância do 

prazo fixado para apresentação do laudo pericial. Assim, apesar de a maioria concordar com a 

tempestividade com que o laudo é entregue, existem situações em que não são respeitados, 

sequer parcialmente, os prazos estipulados pelos Magistrados. 

 

Pergunta 5 - Para a elaboração das sentenças, os laudos emitidos pelos Peritos do juízo são 

efetivamente imprescindíveis como auxiliares na formação da convicção do Magistrado: O 

percentual 44% representa o número de respondentes que concordam com a afirmativa. Este 

resultado, com 64% de respostas representando percepções desfavoráveis, mesmo se 



 

analisado em conjunto com o ponto positivo mencionado nas questões abertas, indica que o 

laudo pericial contábil não é, para a maioria dos Magistrados, imprescindível para sanar as 

dúvidas do juiz. Confirmou-se, dessa forma, que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, 

apesar da preponderância que este assume no conjunto probatório do processo judicial, 

podendo o Magistrado formar a sua convicção com outros elementos ou fatos fundamentados 

nos autos do processo. 

 

Pergunta 6 - Com referência ao formalismo de apresentação, no entendimento do 

Magistrado, de forma geral, os laudos se apresentam construídos adequadamente quanto 

aos fundamentos: 

a) Linguagem compatível com o usuário: Os resultados demonstraram que 78% dos 

respondentes concordam com a afirmativa. Dessa forma, apesar do expressivo 

número de concordância, ficou evidente que 22% dos Magistrados não têm 

percepção positiva quanto à linguagem apresentada nos laudos.   

b) Formalismo exigido pelo judiciário: Os resultados também demonstraram os 

mesmos percentuais da pergunta anterior, ou seja, 78% dos respondentes 

concordam com a afirmativa. Entretanto, 22% dos Magistrados entendem que os 

laudos não têm atendido ao formalismo exigido pelo judiciário, mesmo com a 

obrigatoriedade de sua apresentação dentro uma estrutura predefinida pelos órgãos 

normativos.  

c) Objetividade na resposta aos quesitos apresentados: Foi registrado o percentual de 

89%, relacionado exclusivamente aos que concordam com a afirmativa. O 

percentual de 11% relativo à “não concordância”, se analisado em conjunto com as 

questões abertas, enfatiza as deficiências citadas: a falta de objetividade nas 

respostas aos quesitos; e o fato do Perito Contábil ser pouco conclusivo em seus 

laudos.  

d) Ética profissional demonstrada pela imparcialidade de opinião: Apurou-se que 89% 

dos respondentes concordam com a afirmativa. O percentual de 11% relacionado 

somente à “concordância parcial”, se analisado em conjunto com as questões 

abertas, possibilita concluir que, pelo menos neste quesito, as percepções de todos 

os Magistrados podem ser consideradas como satisfatórias.  

Assim, depois de analisadas as informações obtidas, dentro das limitações 

metodológicas desta pesquisa e tendo como base os resultados alcançados, conclui-se que: 

1) Em sua maioria, os Magistrados demonstraram percepções positivas 

(“concordância plena”) a respeito do trabalho do Perito Contábil, seja sobre a 

condução das rotinas relacionadas à designação e à tempestividade na apresentação 

dos laudos periciais, seja sobre a adequação e a qualidade das informações 

prestadas pelos Peritos Contábeis; 

2) Para a metade dos Magistrados respondentes, as dificuldades para o arbitramento de 

honorários têm contribuído de forma negativa no processo de avaliação dos Peritos 

Contábeis; e 

3) Menos da metade dos respondentes têm a percepção de que o laudo pericial é 

imprescindível à formação de sua convicção, considerando a constatação de que a 

maioria registrou apenas a sua “concordância parcial” para essa afirmação. 

Entretanto, apesar das conclusões apresentadas, não é possível afirmar 

categoricamente que o percentual de 71% de “concordância” para as afirmações apresentadas 

no questionário seja um número satisfatório, tanto para os envolvidos diretamente, quanto 

para a sociedade em geral, o que evidencia a necessidade de novas pesquisas a sobre o tema. 

Por outro lado, mesmo considerando que esta pesquisa não teve como objetivo 

explicar os motivos do não atendimento das expectativas dos Magistrados, dentro de suas 



 

percepções a respeito do trabalho pericial, o percentual de “não concordância” somado ao de 

“concordância parcial” totaliza número significativo (6%+23%=29%) e deve merecer, por 

parte dos profissionais envolvidos com a perícia contábil, reflexões que busquem a 

identificação dos motivos das insatisfações e de alternativas para a sua solução. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou informações visando conhecer a percepção dos Magistrados das 

dez Varas Cíveis da Comarca de Uberlândia (MG), sobre a qualidade nos trabalhos realizados 

pelos Peritos Contábeis e sobre a imprescindibilidade desses trabalhos periciais na elaboração 

da sentença judicial. 

Adotando metodologia adequada à pesquisa com objetivo exploratório e descritivo, 

em uma abordagem essencialmente qualitativa, foi utilizado o levantamento (survey) como 

procedimento técnico e a aplicação de questionário semiestruturado para a coleta de dados.   

A partir das fundamentações teóricas expostas e da análise dos dados obtidos, a 

pesquisa demonstrou que o objetivo proposto foi alcançado, uma vez que foram evidenciadas 

as percepções dos Magistrados sobre o trabalho do Perito Contábil.  

Porém, deve ser destacada a limitação desta pesquisa, considerando que o número de 

Magistrados que expressaram suas percepções é relativamente pequeno diante do tamanho do 

sistema judiciário brasileiro, já que foram selecionadas apenas as dez Varas Cíveis localizadas 

na comarca de Uberlândia (MG). 

Contudo, este trabalho pode se tornar relevante, na medida em que os resultados 

obtidos permitam ao Perito Contábil identificar eventuais falhas em seu trabalho, ampliando e 

aperfeiçoando seus conhecimentos. 

Por outro lado, delimitada por seu objetivo geral e pelo problema de pesquisa 

apresentado, este estudo deixou de explicar os motivos dos resultados registrados, não 

identificando quais seriam, especificamente, as razões que levaram os Magistrados a 

considerarem que os trabalhos periciais, em suas percepções, não atenderam ou atenderam 

apenas parcialmente às suas expectativas. 

Para pesquisas futuras sugere-se replicar o presente estudo, em outras comarcas e em 

diferentes Estados da federação, buscando pontualmente explicações para as percepções 

negativas eventualmente registradas ou, alternativamente, analisar as condições específicas 

enfrentadas pelos juízes das Varas Cíveis localizadas em comarcas com reduzida população, 

visando à comparação de resultados. 
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