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1. RESUMO 

Os processos judiciais são e inúmeros e a perícia contábil é um elemento de prova eficaz na 
elucidação dos fatos, utilizando procedimentos técnicos e científicos para subsidiar uma justa 
solução entre as partes interessadas. O objetivo deste artigo é demonstrar a importância do 
Perito Contábil no processo judicial, procura descrever também os tipos e função do perito 
contábil na busca da verdade e influência nas decisões dos processos judiciais. Neste artigo a 
metodologia utilizada é a bibliográfica com abordagem qualitativa dos fatos através de fontes 
de coleta como sites, artigos, fontes bibliográficas. O desenvolvimento desse estudo 
possibilitou compreender a importância do perito contábil em decisões judiciais apresentou os 
benefícios do laudo pericial contábil realizado pelo perito e as exigências impostas do 
conhecimento que perito deve possuir para que possa auxiliar a autoridade na tomada de sua 
decisão. De modo geral a perícia contábil é um procedimento que o perito possui para expor 
sua opinião buscando realiza – lá de forma imparcial, deve ser utilizado todas as ferramentas 
possíveis para que possa esclarecer quesitos existentes e que possam surgir no futuro. 
 

2. INTRODUÇÃO 

A contabilidade possui inúmeras áreas e a perícia contábil é uma delas, 

através dela é possível solucionar litígios. Para que isso aconteça é preciso ter 

um planejamento inicial que é elaborado pelo perito, onde existe a necessidade 

de alguns conhecimentos específicos sobre perícia contábil, pois seu trabalho é 

utilizar os procedimentos periciais para fundamentar o seu laudo pericial 

contábil que será utilizado pelo juiz, para que possa auxilia-lo a tomar sua 

decisão de forma justa e imparcial, pois, o perito possui conhecimentos 

especializados para auxiliar o juiz na resolução dos litígios, por isso seu 

trabalho se torna de extrema importância nas decisões judiciais.   

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é investigar a importância do perito contábil 

nas decisões judiciais e trazer aos leitores esclarecimentos da matéria 

estudada. 

 

4. METODOLOGIA 

Como bem nos assegura Marconi e Lakatos (2003), pode-se dizer que a 

pesquisa é um procedimento de indagação com pensamento reflexivo tendo 

como objetivo o conhecimento. Neste contexto, fica claro a perspectiva de 

obter conhecimento de novos fatos. O mais preocupante, contudo, é constatar 

que o processo é crucial e comedido e pode ser desgastante.  



 

 

Neste artigo a metodologia utilizada é a bibliográfica com abordagem 

qualitativa dos fatos através de fontes de coleta como sites, artigos, fontes 

bibliográficas. 

O objetivo da pesquisa bibliográfica é ter conhecimento de acontecimentos 

que ocorreram através de livros, biografias, documentos e artigos essa é sua 

principal vantagem ter uma ampla gama de recursos que podem ser utilizados 

para fins de estudos, sua desvantagem é que por se obter uma grande fonte de 

dados, está suscetível a informações incorretas e muito antigas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Perícia Contábil  

Perícia contábil é uma área de estudo muito vasta e tem como finalidade 

apresentar por meio de laudo pericial a verdade dos fatos ocorridos, esta 

atividade é exercida pelo Perito do Juízo, e fica facultado as partes a 

nomeação de um Perito Assistente. A perícia contábil judicial é o principal meio 

utilizado para esclarecer litígios em processos judiciais que envolvam pessoas 

ou patrimônio.  

 

“A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos técnicos – 
científicos destinados a levar à instância decisória elementos de 
prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio ou 
constatação de fato mediante laudo pericial contábil e/ou parecer 
técnico – contábil, em conformidade com as normas jurídicas e 
profissionais e com a legislação específica no que for pertinente”. 
(NBC TP 01, 2015, p.02) 
 

A perícia técnica contábil assenta o juiz a ter conhecimento técnico 

sobre o conteúdo expresso no laudo pericial e ajuda a esclarecer questões 

controversas tudo isso com o intuito de auxiliar o juiz a conceder sua decisão. 

Outra definição sobre Perícia Contábil segundo o autor Antonio de Deus 

Farias Magalhães apresenta a perícia contábil como um auxílio à autoridade.  

 

“Entende-se por perícia o 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 conflito de interesses 
de pessoas”. (Magalhães, 2017, p. 06) 
 

 



 

 

5.2. Tipos de Perícia Contábil 

 

Quadro 1 – Tipos de Perícia Contábil 
Tipo ÂmbitoÂmbito ConceitoConceito 

Judicial 

Judicial, o Poder Judiciário nas 
esferas: Judicial, Criminal, Justiça 
do Trabalho, Cível Estadual, 
Justiça Federal, Justiça da Família, 
Varas de Falências e Recuperação 
Judicial, Fazenda Pública e 
Execuções Fiscais. 

É realizada no processo judicial 
por determinação ou 
requerimento do juiz e obedece a 
regras especificas, requer 
produção de provas técnicas, 
contábeis. 

Extrajudicial Arbitral, Estatal ou voluntária 

Quem contrata é a parte 
interessada sua atuação é fora de 
âmbito judicial, muito utilizada em 
processos de sonegação e 
corrupção. 

Arbitral É controlada pela Lei da arbitragem 

É um meio alternativo para a 
solução entre as partes, onde 
pode ser escolhido o arbitro em 
comum acordo. 

Fonte: Adaptado de CRC, 2018. 
 

5.3. Papel do Perito Contábil  

Tem como finalidade demonstrar através de procedimentos periciais a 

influência do laudo na decisão judicial de forma imparcial e destacando a 

veracidade dos fatos ocorridos desta forma o perito deve fundamentar 

conclusões de forma clara e objetiva de seus estudos e observações realizadas 

em diligencias demonstrando a veracidade dos meios de prova.  

 

"Uma pessoa que, pelas qualidades especiais que possui, geralmente 
de natureza científica ou artística, supre as insuficiências do juiz no 
que tange à verificação ou apreciação daqueles fatos da causa que 
para tal exijam conhecimentos especiais ou técnicos". (Santos, 1983, 
p.35). 

 

O perito deve ter amplo conhecimento no código de processo civil, ter 

conhecimentos específicos em sua área de atuação procurando sempre se 

aprimorar, pois através dele o perito deverá constituir a formação do conteúdo 

de prova pericial, que tem como primeiro passo para o desenvolvimento do 

laudo pericial os subsídios, com isso o perito deve desenvolver um plano de 

trabalho que deve ser composto pelo objeto de exame, vistoria, indagação, 

investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. 

 

 



 

 

“O perito como profissional, é possuidor de conhecimentos técnicos 
acima da média normal de seus colegas de profissão. É também 
portador de um aprimoramento cultural diversificado, pessoa 
realmente especializada e aperfeiçoada em sua área de atuação. 
Desta forma o denomina como expert ou louvado”. (SÁ, 2005 p.43). 

 

O resultado final do trabalho do perito exposto por meio do laudo pericial 

possui a competência de induzir na decisão da autoridade judiciaria, portanto, o 

legislador deve dar total atenção principalmente para o método de avalição de 

escolha do perito.   

 

5.4. Decisões Judiciais  

É a execução dos procedimentos legais como ferramenta na solução de 

litígios, é quando o juiz aplica o direito com o objetivo de sentenciar sua 

decisão ou conciliar as partes envolvidas, é um processo argumentativo de 

fundamentos, ou seja, a verdade em juízo é motivada por uma decisão. Através 

da avaliação das provas os fatos são descritos e expostos de forma clara, 

apresentando a veracidade dos fatos ocorridos, deve se usar sempre o 

pensamento racional e ético para que se possa chegar a uma conclusão 

imparcial. 

A decisão judicial é baseada em princípios segundo o livro: Teoria da 

Decisão Judicial – Dos paradigmas de Ricardo Lorenzetti à resposta adequada 

a constituição de LenioStreck escrito pelo autor Fernando Vieira Luiz. 

 

“A decisão Judicial somente se sustenta por argumentos de 
princípios. Essa estrutura princípiológica que se manifesta no 
momento decisório só pode ser explicitada através de um esforço 
reflexivo que é hermenêutico”. (Luiz, 2013 p 08). 

 

5.5. Laudo Pericial 

É a prova de execução da perícia, apenas sua elaboração não garante que 

alcance a finalidade proposta, para que se possa cumprir seus objetivos o 

perito que irá elabora-lo deve ficar atento as pesquisas e investigações dos 

fatos que devem ser feitas, pois, isto é o que sustenta a perícia, sem que isso 

seja feito o perito não conseguirá elaborar um laudo pericial onde consiga 

defender seus argumentos e detalhar as diligências realizadas e 

consequentemente não auxiliará o juiz. 

 



 

 

“O laudo pericial contábil e o parecer técnico-contábil são 
documentos escritos, nos quais os peritos devem registrar, de forma 
abrangente, o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as 
minudências que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de 
prova necessários para a conclusão do seu trabalho”. (NBC TP 01, 
2015 p.07)  
 

A norma NBC TP 01 de 2015 enfatiza que devem ser registrados todas as 

percepções do perito nas diligências realizadas. 

 

 “O laudo pericial contábil é a peça técnica da palavra do perito 
nomeado. Pode ser elaborado em cumprimento à determinação 
judicial, arbitral, ou ainda por força de contratação. No primeiro caso 
surge o laudo pericial contábil judicial. Nos demais, surge o laudo 
pericial contábil extrajudicial, um por solicitação do Tribunal Arbitral, 
outro em decorrência de contrato”. (Ornelas, 2003, p. 93) 
 

Ornelas vai mais além ao conceituar o laudo pericial e o mostra que é uma 

técnica que ocorre perante contrato. 

Apesar de toda a sua importância no âmbito contábil como prova dentro de 

um processo, o laudo pericial não tem poder de decisão frente à justiça, pois o 

papel dele é de esclarecimento para o magistrado quando a prova exigir 

conhecimentos mais específicos. Hoog (2005, p. 51) sustenta essa ideia, 

afirmando que “o normal e lógico é que o laudo pericial nada decida, mas 

esclareça”. 

  Magalhães (2008) nos mostra que os magistrados não possuem 

conhecimentos específicos na área de perícia contábil, com isso é necessário o 

auxílio de um profissional capacitado com altos conhecimentos na área e com 

experiência para que se possa dar o devido suporte ao magistrado. Essa falta 

de conhecimento se dá porque os magistrados são doutos apenas no direito o 

que faz com que eles acabem se ausentando de algumas áreas e desta 

maneira acabam recorrendo ao auxílio de um profissional qualificado. 

 

 “Os magistrados são doutos em direito, mas não se pode pretender 
que sejam polivalentes”. Ou seja, o perito deverá auxiliar os juízes de 
direito com seu trabalho científico concluído em laudo para que os 
magistrados possam tomar uma decisão em casos que envolvam 
questões técnicas em determinada área específica, como a 
Contabilidade”. (Magalhães, 2008, p.15)  

 

 

 



 

 

6. RESULTADOS 

 

“A Perícia contábil judicial é a que visa servir de prova, esclarecendo 
o juiz sobre assuntos em litígio que merecem seu julgamento, 
objetivando fatos relativos ao patrimônio azienda ou de pessoas” (SÁ, 
1997, p.63). 
 

Segundo o raciocínio de SÁ (1997) a perícia tem o objetivo de esclarecer 

fatos através das diligências realizadas. 

 

“É uma diligência realizada ou executada por peritos, a fim de 
esclarecer ou evidenciar certos fatos objeto do litígio judicial ou de 
interesses extrajudicial” (CABRAL, 2000, p.50). 
 

De acordo com o CABRAL (2000) a perícia é uma ferramenta usada 

para solucionar litígios judiciais.  

“A perícia judicial se motiva no fato do juiz depender do conhecimento 

técnico ou especializado de um profissional para poder decidir” Souza (2006). 

Ou seja, o perito que for convocado deve obter conhecimento específico 

na área para que possa passar credibilidade em seu parecer ou relatório que 

será usado para auxiliar uma autoridade a deliberar sua decisão. 

 

“Ao perito cabe na atribuição de suas funções realizar a perícia com 
objetivo de questionar a natureza dos fatos instalados pelo julgador e 
pelos litigantes como parte do que é discutido nos autos. Esse 
profissional tem competência de relatar e transcrever 
elucidativamente o que o juiz não consegue interpretar” (Caldeira, 
2000) 
 

Isto é o perito deve utilizar os procedimentos periciais com o intuito de 

esclarecer os quesitos apresentados, pois, ele possui uma percepção dos fatos 

distinta a do juiz, sendo assim, essas informações acabam influenciando na 

decisão judicial. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento desse estudo possibilitou compreender a importância do 

perito contábil em decisões judiciais apresentou os benefícios do laudo pericial 

contábil realizado pelo perito e as exigências impostas do conhecimento que 



 

 

perito deve possuir para que possa auxiliar a autoridade na tomada de sua 

decisão.  

De modo geral a perícia contábil é um procedimento que o perito possui 

para expor sua opinião buscando realiza – lá de forma imparcial, deve ser 

utilizado todas as ferramentas possíveis para que possa esclarecer quesitos 

existentes e que possam surgir no futuro. 

O papel que o perito desenvolve é de suma importância em decisões 

judiciais, pois ele possui conhecimentos e habilidades especificas, consegue 

perceber fatos que um juiz não conseguiria enxergar, portanto a opinião do 

perito expressa em seu laudo pericial faz toda a diferença para que a 

autoridade judicial possa tomar sua decisão.   

O objetivo deste trabalho foi mostrar a importância do perito contábil em 

decisões judiciais, demonstrar que é de grande importância o laudo transcrito 

pelo perito, que é elaborado inicialmente pelo planejamento da perícia e logo 

depois executado através dos procedimentos judiciais, o mesmo foi alcançado 

ao apresentar que apenas o perito possui habilidades e conhecimentos 

específicos capazes de auxiliar em uma decisão judicial e uma capacidade 

perceptiva que a autoridade judicial não possui. 

Sugerimos para futuras pesquisas na área de perícia contábil o 

aprofundamento no laudo pericial contábil, no papel no perito do juízo e perito-

assistente e a elaboração do planejamento da perícia. 
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