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Resumo 

 

O processo de recuperação das sociedades empresariais instituída pela Lei nº 

11.101/2005 apresenta vários aspectos contábeis sendo, portanto, natural que se 

tenha a atuação desses profissionais durante as fases do processo de recuperação 

judicial. O objetivo desta pesquisa foi identificar e analisar a atuação do contador e o 

uso da Contabilidade nos processos de recuperação judicial, especificamente na 

função de auxiliar da justiça como perito e administrador judicial. Importante ressaltar 

que para o bom desempenho de sua função o administrador poderá ser auxiliado por 

especialistas, entre eles o perito contábil. Poucos são os trabalhos acadêmicos com 

foco nos processos falimentares com atuação dos contadores e administradores. O 

objetivo deste trabalho foi evidenciar e entender a importância do profissional contábil 

no processo sob a opinião de magistrados e outros sujeitos envolvidos no todo. Para 

alcançar estes objetivos foi realizada pesquisa de campo mediante aplicação de 

questionários com quatro juízes, sendo duas varas especializadas e outras da região 

metropolitana de Belo Horizonte, três administradores judiciais e quatro peritos 

contábeis. Foram utilizadas as técnicas de pesquisa bibliográfica, documental, análise 

de conteúdo, além da triangulação dos dados. A Contabilidade encontra-se presente 

nos processos de recuperação judicial analisados, entretanto, de forma tímida, 

contrariando alguns princípios da lei de recuperação das empresas. As informações 

levantadas e analisadas revelaram que a contabilidade possui um papel muito 

relevante na recuperação judicial das empresas, possibilitando aos interessados a 

verificação da viabilidade da recuperação do devedor. Foi constatado que as 

atribuições do administrador judicial, dependem de conhecimento contábil, mas é 

baixa a quantidade de nomeações de contadores e administradores para a função, 

com predominância aos profissionais da advocacia. Constatou-se também, que a 

recuperação judicial é deferida sem a realização de uma análise mais profunda, por 

parte dos magistrados, quanto às demonstrações contábeis apresentadas pelo 

devedor. 

 

Palavras-chaves: Contabilidade. Contador. Perícia Contábil. Recuperação Judicial. 

Magistrados. 

 

 



Abstract 

 

The corporate recovery process instituted by the Law number 11,101/2005 presents 

several accounting aspects and it is therefore it is natural to have the work of these 

professionals during the phases of the judicial recovery process. The objective of this 

research was to identify and analyze the accountant’s performance and the use of the 

Accounting in judicial recovery processes, specifically in the function of auxiliary of 

justice as expert and judicial administrator. It is important to emphasize that for the 

good performance of his function, the administrator can be aided by specialists, among 

them the accounting expert. There are few academic papers focusing on bankruptcy 

proceedings with accountants and administrators. The objective of this paper was to 

highlight and understand the importance of the accounting professional in the process, 

under the opinion of magistrates and other subjects involved in the whole. To achieve 

these objectives, field research was carried out through the application of 

questionnaires with four judges, two specialized courts and others from the 

metropolitan area of Belo Horizonte, three judicial administrators and four accounting 

experts. The techniques of bibliographical research, documentary, content analysis, 

and data triangulation were used. The Accounting is present in the processes of judicial 

recovery analyzed, however, in a timid manner, contrary to some principles of the law 

of recovery of companies. The information collected and analyzed revealed that 

accounting has a very important role in the judicial recovery of companies, enabling 

stakeholders to verify the viability of the recovery of the debtor. It was found that the 

duties of the administrator depend on accounting knowledge, but the number of 

appointments of accountants and administrators for the function, with a predominance 

of legal professionals, is low. It was also found that judicial recovery is deferred without 

a more thorough analysis by magistrates of the financial statements presented by the 

debtor. 

 

 

Keywords: Accounting. Counter. Accounting Skills. Judicial recovery. Magistrates. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não confunda derrotas com fracasso nem vitórias com sucesso. Na vida de um 

campeão sempre haverá algumas derrotas, assim como na vida de um perdedor 

sempre haverá vitórias. A diferença é que, enquanto os campeões crescem nas 

derrotas, os perdedores se acomodam nas vitórias.” 

 

Roberto Shinyashiki 
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1 Introdução 

 

Este capítulo inicia-se com a contextualização do tema abordado e a descrição de sua 

importância, seguindo-se a problemática geradora do estudo, objetivos gerais e 

específicos, justificativa e concluindo com a estrutura desta dissertação. 

 

1.1 Contextualização 

 

Até o ano de 2005, a concordata era um instrumento legal que existia no Brasil e que 

servia para evitar a falência. Porém a lei que regulamentava a concordata impunha 

certos pagamentos e prazos rígidos e não era flexível para que a empresa de fato 

conseguisse se reorganizar. A consequência de tal rigidez é que a lei acabava levando 

as empresas concordatárias à falência. Em vez de ajudar e viabilizar os negócios das 

empresas funcionava como uma punição e se tornava, em boa parte dos casos, 

apenas uma questão de tempo até o pedido da falência. E como ninguém acreditava 

que a concordata iria funcionar, a falência se tornava ainda mais provável diante da 

situação de crise econômica financeira. 

 

A recuperação judicial, que substituiu a concordata no Brasil, tem como objetivo a 

preservação da empresa, sendo muito mais flexível que a concordata, deixando a 

cargo do administrador judicial (pessoa que passa a fiscalizar a empresa em 

dificuldades em nome da justiça) e do comitê de credores (que representa aquelas 

pessoas afetadas diretamente pelas dificuldades da empresa: credores e 

empregados) a formulação e aprovação de um plano de recuperação judicial. 

 

A lei 11.1101 de 2005 é o instituto legal que oferece oportunidades e benefícios para 

as empresas, que se encontra em situação de crise econômico-financeira, com 

elevado endividamento de seu passivo, a fim de permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 

assim a perenidade empresarial, sua função social e o estímulo à atividade econômica 

(Bezerra, 2014) 

 

O art. 21 da Lei de Recuperação de Empresas e Falências – LREF (Brasil, 2014) lista 

algumas preferências para a nomeação do administrador judicial. São elas: 
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advogados, economistas, administradores de empresas ou contadores, ou pessoa 

jurídica especializada (Coelho, 2015). Morais (2014) registra a ampliação da 

possibilidade de participação dos contadores na nova legislação falimentar. 

 

O administrador judicial deve ser profissional com conhecimento técnico especializado 

na matéria e experiência suficientes para desempenhar as atribuições definidas na lei 

“prestando real auxílio ao bom andamento do feito” (Bezerra Filho, 2016, p. 105). 

 

Com o advento da Lei 11.101 de 09 de fevereiro de 2005 que disciplina a recuperação 

judicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, trouxe uma dinâmica 

às empresas que buscam reverter situações de possível insolvência. 

 

Os princípios que nortearam a lei estão demonstrados no seu artigo 47, que trata da  

recuperação judicial:  

 

Artigo 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da 
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a 
manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 
função social e os estimulo à atividade econômica. (Brasil, 2014).  

 

Os processos que tramitam na justiça brasileira, sejam nas varas especializadas 

empresariais ou cíveis sofreram forte impacto desde quando a legislação entrou em 

vigor, repercutindo inclusive na atuação de profissionais especializados em 

contabilidade e finanças. Estes profissionais possuem participação nos trabalhos 

técnicos para o andamento das recuperações judiciais e se for o caso falência, 

atuando como auxiliares da justiça. 

 

A pesquisa foi realizada junto a quatro magistrados, três administradores judiciais e 

quatro peritos contábeis. 

 

1.2 Tema e Justificativa para a pesquisa 

 

Do ponto de vista do autor desta pesquisa, este estudo é importante, pois há interesse 

profissional e acadêmico no tema. O autor atua em perícia financeira, contábil judicial 
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e extrajudicial. Sendo que a pesquisa irá potencializar seus conhecimentos para 

atuação como administrador judicial e consultor na restruturação empresarial. A 

contribuição para a academia se justifica pela inserção do assunto no meio 

acadêmico, favorecendo novas pesquisas e discussões sobre um tema relativamente 

recente, mas de extrema importância para a realidade brasileira em administração 

profissional. 

 

Para o mercado a importância da pesquisa é relevante na medida em que busca 

identificar deficiências no processo de recuperação judicial, sugerindo propostas 

alternativas com objetivo de garantir a perenidade das organizações, mitigando o nível 

de fatalidade e a redução do impacto social e econômico. 

 

No que tange a importância e os objetivos da lei 11.101 é notório a carência de 

competências na administração judicial, de profissionais qualificados na gestão 

empresarial, contábil, financeira, com relação às nomeações do judiciário e nos 

processos de prevenção e recuperação judicial.  

 

Neste contexto, apresenta-se então a pergunta que será norteadora do estudo – quais 

os fatores que, identificados através da opinião técnica e profissional de magistrados, 

administradores judiciais e peritos contábeis, podem estar sendo determinantes para 

o baixo índice de sucesso na recuperação econômico/ financeira das empresas em 

processo de recuperação judicial? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

Analisar através da opinião técnica e profissional de magistrados, administradores 

judiciais e peritos contábeis os fatores que podem estar sendo determinantes para o 

baixo índice de sucesso na recuperação econômico/financeira das empresas em 

processo de recuperação judicial. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

� Conhecer a função do administrador judicial e perito contábil no 
processo; 
� Identificar competências e formação na visão dos magistrados; 
� Critérios de nomeações pelos magistrados; 
� Entender a predominância de advogados como administradores 
judiciais; 
� Resultados do Plano de Recuperação Judicial depois de homologado e 
eficácia. 

 

Esta pesquisa atende aos objetivos de um mestrado profissional e é complementar a 

outros já desenvolvidos por profissionais que atuam com perícia contábil. 

 

A fim de responder a questão norteadora, este trabalho está assim organizado: 

Introdução, que contextualiza o tema e apresenta informações que orientam o seu 

desenvolvimento; Capítulo 2 - Referencial Teórico, em que serão apresentados os 

conceitos necessários para a análise da importância do profissional contábil no 

processo de recuperação judicial, com base nos principais autores de teses e/ou livros 

sobre o tema; Capítulo 3 - Metodologia, mencionando o tipo de pesquisa, a unidade 

de análise, as técnicas de coleta e análise de dados dos questionários e as 

conclusões. Seguem-se as Referências e os Apêndices. 
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2 Referencial Teórico 
 

Neste capítulo serão discutidos alguns temas e conceitos relativos ao tema proposto 

para estudo nesta dissertação, tais como os motivos que levam as empresas ao 

pedido de recuperação judicial e falência, a participação e importância do profissional 

contábil no processo e os resultados de pesquisas junto aos magistrados, 

administradores judiciais e peritos contábeis. 

 

2.1 Motivos que levam as empresas à Recuperação Judicial e Extrajudicial 
 

Os principais fatores que contribuem no momento em que uma empresa está prestes 

a entrar em crise financeira são: o endividamento de curto prazo crescente nos últimos 

anos, a redução das vendas, o aumento do custo de produção, o resultado operacional 

não consegue mais cobrir o serviço da dívida, os atrasos recorrentes no pagamento 

de fornecedores, a falta de informação estruturada e o acompanhamento do 

desempenho deficiente da empresa; as decisões estratégicas tomadas 

empiricamente sem análise dos reflexos econômicos e financeiros (Miranda, 2015). 

 

Slatter (2015) identifica como causas de declínio de resultados algumas variáveis que 

precisam ser corrigidas: a má gestão onde há incompetência e/ou falta de interesse 

no negócio; o controle financeiro inadequado; a fraca gestão do capital de giro; os 

custos elevados; grandes projetos; aquisições; a política financeira; inércia e confusão 

organizacional; mudanças na demanda; concorrência entre outros. 

 

2.1.1 Ingredientes para recuperação de empresas 
 

O sucesso na recuperação de uma empresa depende de ações corretas e de uma 

implementação eficaz, onde é preciso focar as deficiências, definindo as ações, prazo 

de entregas e responsáveis. As ações devem ter as seguintes características: enfocar 

os problemas fundamentais; atacar as causas subjacentes; combinar amplitude e 

profundidade suficientes para priorizar as necessidades mais críticas. 

 

Nessa mesma abordagem, Miranda (2015) afirma que as recuperações bem-

sucedidas são caracterizadas por ações significativas em cada uma dessas áreas e 
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ignorar qualquer uma delas poderá comprometer o seu sucesso. A estabilização da 

crise é fator crítico ao sucesso de qualquer situação de recuperação. Ao assegurar 

um futuro de curto prazo para a empresa, o líder da recuperação cria uma janela de 

oportunidade na qual poderá desenvolver e implementar plano de sobrevivência de 

médio e longo prazos. Esse espaço para a empresa respirar é um pré-requisito 

essencial para uma recuperação de sucesso, assim como o fator liderança. Importante 

o estabelecimento de uma sólida base financeira e de obtenção das oportunidades no 

financiamento para a recuperação. Todavia, uma reestruturação financeira com 

injeção de novos fundos não terá chance de sucesso se os outros ingredientes não 

forem enfrentados com sucesso e de forma coesa. 

 

É por isso que Slatter t (2015) apresenta os sete ingredientes chave e as estratégias 

genéricas à recuperação, conforme figura 01: 
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Figura 01 – Sete ingredientes-chave X Estratégias genéricas à recuperação 

Fonte: Elaborada a partir de Slatter, Stuart (2015), Como Recuperar uma Empresa – A gestão da 

recuperação do valor e da performance. 

 

2.2 O processo de recuperação judicial empresarial e falências 
 

A recuperação e falência de empresas são reguladas pela Lei 11.101 de 2005, com 

os procedimentos falimentares e recuperação judicial e extrajudicial. A antiga lei de 

falências e concordatas previa a figura do síndico e era pouco flexível.  

 

As diferenças entre a concordata e recuperação judicial são sumarizadas por Moro 

(2011) conforme a figura 02 apresentada a seguir: 
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Figura 02 – Diferenças entre concordata preventiva X Recuperação judicial 

Fonte: Elaborada por Moro, Júnior (2011) 
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A lei de falências e recuperação judicial se aplica a empresários e sociedades 

empresárias, exceto a: empresa pública e sociedade de economia mista, instituição 

financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de 

previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, 

sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades equiparadas às 

anteriores (Boniolo, Eduardo 2016). 

 

Para as empresas anteriormente excetuadas, não se emprega o instituto do processo 

de recuperação judicial, tendo em vista que há legislações específicas a serem 

utilizadas pelos órgãos reguladores.  

 

Todavia, nestes casos citados aplica-se o instituto da falência, previsto na lei 11.101 

de 2005 após um processo de liquidação extrajudicial em que restem remanescentes 

saldos devidos a credores. 

 

Conforme artigo 966 da Lei 10.406/02, que instituiu o novo código civil, considera-se 

empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 

produção ou circulação de bens ou de serviços. Não se considera empresário quem 

exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o 

concurso de auxiliares ou colaboradores, saldo se o exercício da profissão constituir 

elemento de empresa. 

 

A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômica 

financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 

dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação 

da empresa, sua função social e o estímulo a atividade econômica. 

Mandel (2016), assim descreve sobre recuperação judicial: 

 

A nova Lei de Falências não define mais um prazo fixo para o pagamento das 
dívidas, permitindo a adaptação dos pagamentos a serem efetuados aos 
credores ao fluxo de caixa do devedor ou à forma sugerida por ele para melhor 
solução do problema. Também atinge todos os credores e não somente 
aqueles sem garantias. 
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Conforme expresso no art. 47 da Lei 11.101/2005, fica evidenciado que o principal 

objetivo deste instituto judicial é preservação e continuidade dos negócios da 

sociedade empresária. Assim como os empregos por ela gerados e da sua função 

social. Isto sem perder de vista a satisfação dos credores (Coelho, 2015). 

 

Na recuperação extrajudicial há uma negociação direta entre a devedora e seus 

credores sem a participação do Judiciário. Entretanto, se o devedor não obtiver êxito 

na negociação com todos os credores, mas preencher os requisitos do art. 48 da 

LREF, poderá requerer a homologação judicial do plano de recuperação extrajudicial 

(Almeida, 2016). 

 

É sempre bom lembrar que a negociação direta entre os interessados, hoje 

recomendada pela nova Lei 11.101/2005, era anteriormente conhecida por concordata 

branca, sendo prática bastante comum, embora fosse considerado um ato de falência 

sob a legislação anterior (Bezerra, 2016). 

 

Além da recuperação judicial e da extrajudicial, como medida extrema para os casos 

cuja recuperação não se mostre viável, resta a última etapa: a falência. Almeida (2016) 

ensina que a falência é uma execução coletiva contra devedor insolvente. Isto é, são 

reunidos todos os litigantes em um só processo. 

 

A falência pode ser decretada conforme prevista nos artigos 94 e 105 da lei. O devedor 

em crise econômica financeira e que julgue não atender aos requisitos para pleitear 

sua recuperação judicial, deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da 

impossibilidade de prosseguimento da atividade empresária. 

 

Importante ressaltar que se a falência ocorrer em razão do descumprimento de 

obrigações decorrentes do processo de recuperação judicial, serão mantidos o 

administrador judicial e sua equipe; para os demais casos, será nomeado um novo 

administrador judicial conforme estabelecido no artigo 99 da lei. 

 

Nos processos de falência, a participação do perito judicial é imprescindível, 

especialmente quando o administrador judicial não tem domínio da ciência contábil. 
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Sá (2015) ensina que no processo de falência os credores procuram concorrer para 

recuperar seus créditos da melhor maneira. Trata-se, pois, de uma execução 

concursal ou coletiva. O objetivo do processo de falência é descrito no artigo 75 da 

Lei 11.101/2005 como sendo “preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, 

ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa” (BRASIL, 2014). 

 

Bezerra Filho (2016) aponta que a falência ocorre quando estão presentes a crise 

financeira e a crise econômica insolúvel, isto é, a ausência de dinheiro para 

pagamento de dívida vencida após ser constatado, de maneira irreversível, que o giro 

do negócio é insuficiente para gerar recursos a fim de quitar as dívidas vencidas e 

aquelas que ainda irão vencer. 

 

Filardi (2008) registra que a nova legislação alterou de forma significativa as funções 

e a forma de atuação dos órgãos de administração dos processos falimentares. São 

eles: o administrador judicial, o comitê de credores e a assembleia de credores. Todos 

sob a supervisão e orientação direta do juiz responsável pelo processo. 

 

Ao tentar propiciar o ambiente necessário para recuperação da empresa em crise ou 

reduzir as perdas dos credores na falência, os processos falimentares se mostram 

complexos e normalmente volumosos exigindo especialização dos profissionais que 

irão auxiliar os magistrados (Bezerra, 2016). 

 

A Lei de Recuperação e Falências, segundo Teixeira (2015), abrange todos que 

desenvolvem atividades empresariais, seja empresário individual ou sociedade 

empresária. O autor afirma isso baseado no art. 966 do Código Civil, que estabelece 

por atividade empresarial qualquer atividade econômica organizada e desenvolvida 

profissionalmente para a produção ou a circulação de bens e serviços. 

 

De acordo com Lopes e Uchoa (2016, pag. 20), “a lei pretende inibir a utilização 

massiva e irrefletida das recuperações judiciais, o que pode gerar fraudes, impedindo 

a ação de aproveitadores de toda sorte.” Portanto, para que se possa ajuizar o 

processo de recuperação judicial, é indispensável que se preencham alguns requisitos 

determinados em lei. 
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Conforme apontado por Anapolsky e Woods (2015) a nova legislação brasileira foi 

inspirada na norte-americana – U.S. Code, Title 11, Bankruptcy Reform Act of 1.978– 

sendo o procedimento da falência assemelhado ao de liquidação (liquidation) do 

Capítulo 7 do U.S. Bankruptcy, enquanto a recuperação judicial brasileira se 

assemelha com a reorganização empresarial do Capítulo 11 daquele código 

(reorganization) e, por fim, a recuperação extrajudicial ao procedimento preparatório 

do Capítulo 11. 

 

Na figura 03 a seguir é apresentado o esquema do processo de recuperação judicial 

nas suas fases processuais conforme sumarizado por (Füher 2008). 

 

 
Figura 03 – Esquema do processo de recuperação judicial 

Fonte: Füher (2008) 

 

2.2.1 Recuperação Judicial para microempresas e empresas de pequeno porte  
 

Esta modalidade de recuperação está prevista nos artigos de 70 a 72 da Lei 11.101 

de 2005. As microempresas e empresas de pequeno porte podem requerer e 
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apresentar plano de recuperação judicial, que abrangerá todos os créditos existentes 

na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse 

de recursos oficiais, os fiscais e os detentores da posição do proprietário fiduciário de 

bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 

vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de 

irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de 

proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. 

 

Todavia, o pedido de recuperação judicial, com base em plano especial, não suspende 

as ações ou execuções por créditos não abrangidos pelo plano. 

 

O prazo para apresentação do plano especial é de 60 dias, contato a partir da 

distribuição do pedido de recuperação judicial, e prevê parcelamento em até 36 

parcelas mensais iguais e sucessivas acrescidas de juros equivalentes à taxa Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), podendo conter ainda a proposta de 

abatimento do valor das dívidas. Preverá ainda, o pagamento da primeira parcela no 

prazo máximo de 180 dias e estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, 

depois de ouvidos o administrador judicial e o comitê de credores, para o devedor 

aumentar despesas ou contratar empregados. 

 

Neste caso, não será convocada assembleia geral de credores para deliberar sobre o 

plano, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas às exigências da lei, 

todavia, ele também julgara improcedente o pedido de recuperação judicial e 

decretará a falência do devedor se houver objeções de credores titulares de mais da 

metade dos créditos sujeitos ao plano. 

 

Neste caso, nomeia-se o administrador judicial que pode indicar um perito judicial para 

auxiliar os trabalhos técnicos, entretanto, devido às características dessa modalidade 

de recuperação, não há grande volume de trabalho, motivo pelo qual não é comum a 

atuação do perito judicial. Por outro lado, a atuação de um perito assistente em apoio 

ao devedor torna-se extremamente importante. 
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2.2.2 Requisitos necessários para o pedido de recuperação judicial 
 

Conforme o art. 48 da Lei nº 11.101/05, poderá requerer a recuperação judicial o 

devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente há mais de dois anos suas 

atividades e que atenda aos requisitos, cumulativamente: 

 

I – não ser falido e, se foi, estejam declaradas extintas, por sentença 
transitada em julgado, às responsabilidades decorrentes; 
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação 
judicial; 
III – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação 
judicial com base no plano especial; 
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio 
controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previsto nesta Lei. 
§ 1º A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge 
sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. 
§ 2º Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-
se a comprovação do prazo estabelecido pelo caput deste artigo por meio da 
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ que 
tenha sido entregue tempestivamente. 

 

Diante do art. 48, Coelho (2015) afirma que só pode requerer o benefício de 

recuperação judicial, aquela entidade que corre o risco de falência, ou seja, só ela tem 

legitimidade para entrar com o pedido. Isto quer dizer, segundo ele, que não adianta 

os credores, órgãos governamentais ou sindicatos terem um plano para a 

reorganização da atividade econômica, se o devedor não tiver interesse em requerer 

o processo de recuperação judicial. 

 

2.2.3 Créditos abrangidos e não abrangidos 
 

O artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial dispõe o seguinte: “Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos.” De acordo com Lopes e Uchoa (2016), a recuperação judicial prevê três 

categorias de credores: 

 

a) Credores trabalhistas; 
b) Credores com garantia real; 
c) Credores quirografários (sem garantia específica). 
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Os autores Lopes e Uchoa (2016) explicam que a classe dos credores trabalhistas 

são todos os débitos decorrentes da relação trabalhista adquiridos até a data do 

ajuizamento da recuperação judicial.  

 

Já os débitos de garantia real são aqueles cujo pagamento é assegurado por uma 

garantia específica da própria empresa, que pode ser uma hipoteca ou um penhor. 

 

Os credores quirografários, por sua vez, são aqueles cujo crédito não tenha origem 

numa relação de trabalho ou não disponha de garantia real da empresa. 

 

Os credores não abrangidos pela recuperação judicial, de acordo com Coelho (2005), 

são aqueles cujo crédito constituiu-se após a data da distribuição do pedido; porque 

se não fosse desta forma, o devedor não teria a chance de conseguir crédito comercial 

ou bancário, frustrando-se o objetivo da recuperação judicial. Também são excluídos, 

o crédito tributário, o fiduciário, o arrendador mercantil ou negociante de imóvel e os 

bancos credores por adiantamento aos exportadores (ACC). 

 

Os créditos tributários, ainda que não estejam previstos no art. 49 da Lei nº 11.101/05, 

poderão, pela Lei nº 13.043/14 que alterou a Lei nº 10.522/02, ser parcelados pelo 

empresário ou sociedade empresária em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e 

consecutivas. (Lei 13.043/14, Art. 43). 

 

2.2.4 Meios de recuperação 
 

A Lei nº 11.101/05 traz em seu art. 50 várias formas de o devedor evitar a falência: 

 

1) concessão de prazos e condições especiais para pagamentos das 
obrigações vencidas e a vencer; 
2) incorporação, cisão, fusão ou transformação da sociedade; 
3) alteração do controle societário; 
4) aumento de capital social; 
5) constituição de sociedade de credores; 
6) redução salarial, compensação de horários e redução da jornada 
(mediante acordo ou convenção coletiva); 
7) transferência de titularidade ou arrendamento do estabelecimento; 
8) substituição total ou parcial dos administradores do devedor; 
9) dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo; 
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10) venda parcial dos bens; 
11) usufruto da empresa; 
12) administração compartilhada; 
13) emissão de valores mobiliários, etc. 

 

Teixeira (2015) completa que, além dos meios enumerados pelo art. 50 da Lei de 

Recuperação Judicial e Falência, pode-se usar qualquer outro método para recuperar 

a empresa, desde que o mesmo não atente à norma de ordem pública, à moral, à boa-

fé e à função social do contrato. 

 

2.2.5 Pedido e processamento da recuperação judicial 
 

A recuperação judicial é um processo jurídico, tramita pelo Judiciário, é analisada pelo 

Ministério Público, pelo Juiz e por uma Câmara de Juízes, caso haja recurso sobre 

alguma decisão. (Lopes e Uchoa, 2016). 

 

No aspecto processual, segundo Teixeira (2015), a lei se expressa no sentido de que 

a recuperação judicial é uma ação e, portanto, o devedor deve ajuizá-la por meio de 

uma petição inicial. Esta petição deverá conter uma série de documentos, conforme 

consta no art. 51 da Lei nº 11.101/05: 

 

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e 
das razões da crise econômico-financeira; 
II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios 
sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas 
com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas 
obrigatoriamente de: 
a) balanço patrimonial; 
b) demonstração de resultados acumulados; 
c) demonstração do resultado desde o último exercício social; 
d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 
III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por 
obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a 
natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua 
origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros 
contábeis de cada transação pendente; 
IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas 
funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o 
correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes 
de pagamento; 
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V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, 
o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais 
administradores; 
VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos 
administradores do devedor; 
VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas 
eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos 
de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas 
instituições financeiras; 
VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou 
sede do devedor e naquelas onde possui filial; 
IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que 
este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa 
dos respectivos valores demandados. 

 

Além desses requisitos ordinários mencionados da Lei nº 11.101/05, deve-se 

observar, para a realização da petição inicial, os requisitos previstos nos arts. 282 e 

283 4do Código de Processo Civil (Lei nº 5.869, 1973). 

 

O art. 52 da Lei nº 11.101/05 menciona que se a documentação estiver em 

conformidade com o previsto no art. 51, o juiz deferirá o processamento da 

recuperação judicial e automaticamente irá: 

 

1) nomear Administrador Judicial; 
2) determinar a dispensa da apresentação de certidões negativas para que 
devedor exerça suas atividades; 
3) estabelecer que todas as ações ou execuções contra o devedor sejam 
suspensas; 
4) determinar ao devedor a apresentação de contas demonstrativas 
mensais enquanto perdurar a recuperação judicial. 
5) ordenar intimação ao Ministério Público e a comunicação por carta às 
Fazendas Públicas Federal e também aos Estados e Municípios onde o 
devedor tiver estabelecimento. 

 

O juiz ordenará a expedição de edital, o qual conterá o resumo do pedido do devedor, 

a relação de credores e a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos. 

(LRF, art. 52, §1º) 

 

Sendo o plano exposto pela empresa no processo de recuperação, ele é publicado 

para que o fato venha a ser de conhecimento dos credores. Nessa publicação, o juiz 

deve fixar um prazo para que estes manifestem suas eventuais objeções. Diante de 

quaisquer objeções, o juiz convoca a assembleia geral de credores, na qual estes e o 
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devedor tem a oportunidade de conversar sobre o plano de recuperação e ao final, os 

credores votam pela sua aprovação ou rejeição. Caso esta última seja escolhida, o 

juiz decreta a falência da empresa devedora. (Aguilar, 2016) 

 

Depois de deferido pelo juiz o processo, o devedor não poderá desistir do pedido de 

recuperação judicial, a não ser que obtenha aprovação da desistência na assembleia-

geral de credores. (LRF, art.52 §4º) 

 

2.2.6 Fases do processo de recuperação judicial 
 

Coelho (2005) comenta que o processo de recuperação judicial se divide em três fases 

bem distintas: 

 

 
Figura 04 – Fases do processo de recuperação judicial 

Fonte: Coelho (2015), adaptado pelo acadêmico. 

 

2.2.7 Plano de recuperação 
 

O plano de recuperação judicial, nas palavras de Teixeira (2015), consiste na 

estratégia traçada pelo próprio empresário, advogado ou profissional contratado para 

se recuperar a empresa em crise. Os profissionais das áreas da Contabilidade, 

Economia, Administração de Empresas e Direito são alguns exemplos encontrados 

no mercado para ajudar na elaboração de um plano para a recuperação empresarial. 

 

Após o deferimento do processo de recuperação judicial, o devedor terá o prazo de 

60 dias para apresentar em juízo o plano de recuperação. Esse prazo é irrevogável e 

se não cumprido a empresa fica sob pena de convolação em falência. (LRF, art. 53). 
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Lopes e Uchoa (2016) acreditam que o prazo de 60 dias, determinado pela lei, acaba 

não sendo suficiente para que seja apresentado um trabalho minucioso e detalhado 

para a elaboração do plano de recuperação judicial. 

 

Sousa (2015, pág. 291), também concorda que “o prazo de 60 dias nem sempre será 

suficiente para que o devedor consiga negociar satisfatoriamente com seus credores, 

sobretudo quando existirem créditos de diversas naturezas [...]”. Por este motivo, 

algumas empresas optam negociar junto aos credores, antes do juiz estipular o prazo. 

 

O plano de recuperação deverá conter (LRF, art. 53, I a III): 

 

1) Discriminação minuciosa dos meios de recuperação empregados; 
2) Demonstração de sua viabilidade econômica; e, 
3) Laudo econômico-financeiro e laudo contendo a avaliação dos bens e 
dos ativos do devedor (assinado por profissional legalmente habilitado ou 
empresa especializada). 

 

Apresentado o plano, o juiz determinará a publicação de edital, o qual terá o aviso aos 

credores sobre o recebimento do plano e o prazo para que eles manifestem eventuais 

objeções. (LRF, art. 53. Parágrafo Único). 

 

2.2.8 Procedimento de recuperação judicial 
 

Os credores poderão se manifestar e apontar suas objeções, quando não 

concordarem com o plano de recuperação apresentado. Porém, o prazo é de 30 dias 

contados da publicação da relação de credores. (LRF, art. 55). 

 

Segundo Augusto (2017) a elaboração do pedido de recuperação judicial de uma 

empresa depende do trabalho da parte jurídica com apoio do contador, pois há 

necessidade de apresentar todos os registros contábeis da empresa, demonstrando 

sua atual situação econômica financeira, sob pena de indeferimento do benefício ou 

da responsabilidade civil do contador em omitir, manipular ou não realizar 

devidamente todos os registros. 
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O juiz irá convocar assembleia-geral de credores para decidirem sobre o plano de 

recuperação, no caso de haver qualquer objeção por parte de algum credor. (LRF, art. 

56). Com base no art. 56, Teixeira (2015) afirma que o plano de recuperação judicial 

poderá ser modificado pela assembleia geral, desde que haja aprovação prévia por 

parte do devedor. Se por algum motivo a assembleia rejeitar o plano de recuperação 

judicial, o juiz irá decretar a falência do devedor. (LRF, art. 56 §4º). 

 

A criação do instrumento da Assembleia Geral dos Credores, com o objetivo da 

avaliação da viabilidade econômica da recuperação da empresa e da aprovação do 

plano de recuperação judicial, os credores assumem um papel decisório, que antes 

cabia apenas ao juiz isoladamente. O processo anterior de concordata previa apenas 

para a empresa em dificuldade um prazo maior e descontos no valor dos débitos. 

(Crespo, 2017). 

 

Proferido o plano de recuperação, o devedor ficará em recuperação judicial sendo 

observado se irá cumprir com todas as obrigações previstas no plano de recuperação 

pelo prazo de dois anos após a concessão da recuperação judicial. (LRF, art. 61). 

 

Se o devedor não cumprir quaisquer das obrigações incluídas no plano dentro do 

prazo de dois anos, o juiz converterá a recuperação em falência. (LRF, art. 61 §1º). 

Passado esse prazo, o devedor deverá permanecer cumprindo o plano, caso seja 

superior a dois anos, porém, se não cumprir as obrigações, quem deverá requerer 

execução especifica ou falência é o credor. (LRF, art. 62). 

 

O juiz dará sentença do encerramento da recuperação judicial, após dois anos da 

concessão da mesma. Irá então, segundo o art. 63 e seus incisos I, II, III, IV e V da 

Lei de Recuperação e Falências, determinar: 

 

a) o pagamento do saldo de honorários do Administrador Judicial; 
b) a apuração do saldo das custas judiciais que devem ser pagas; 
c) a exoneração do Administrador Judicial; 
d) o encerramento do Comitê de Credores; 
e) a apresentação do relatório realizado pelo Administrador Judicial sobre 
a efetivação do plano por parte do devedor, e; 
f) a comunicação ao Registro Público de Empresas. 
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O devedor que estiver em procedimento de recuperação judicial, segundo o art. 69, 

da Lei nº 11.101/05 terá acrescido em todos os contratos e documentos a expressão 

“em recuperação judicial” após a sua razão social. 

 

2.3 A Perícia Contábil e a prova pericial 
 

Afirma Boniolo, (2016), que a perícia se constitui como meio de prova, com base em 

demonstração técnica, para elucidar autenticidade, veracidade ou existência de um 

fato ou ato. Constitui aspectos ligados ao patrimônio de qualquer entidade. Para a 

realização de perícias, o perito deve observar os procedimentos estabelecidos nas 

normas e na legislação para instrução do seu laudo e/ou parecer técnico. Os 

procedimentos técnicos são: exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, 

mensuração, avaliação e certificação. 

 

Nos processos de recuperação judicial, tais procedimentos são amplamente 

utilizados, de forma isolada e em conjunto, dependendo da matéria a ser analisada e 

esclarecida. 

 

2.3.1 Conceituação da perícia  
 

Perícia é uma diligência realizada ou executada por peritos, a fim de esclarecer ou 

evidenciar certos fatos objeto do litígio judicial ou de interesse extrajudicial. Portanto 

a perícia contábil é, pois, o exame hábil com o objetivo de resolver questões contábeis, 

ordinariamente originárias de controvérsias, dúvidas e de casos específicos 

determinados ou previstos em lei. (Miranda, 2015). 

 

A Perícia Judicial surgirá sempre que o magistrado não for suficientemente apto para 

realizar a verificação dos fatos que desencadearam o litígio, sejam pela ausência de 

conhecimentos técnicos ou científicos, ou pela impossibilidade de colher os dados 

necessários para o deslinde da questão.  

 

Neste instante, isto é, para realizar a investigação, os exames, as vistorias e certificar-

se da verdade ou realidade dos fatos, surge a figura do perito como um auxiliar da 
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justiça, que assessora o Juiz na formação de seu convencimento, quando o assunto 

em pauta depender de conhecimento técnico ou científico. 

 

Perito é o contador regularmente registrado em Conselho Regional de Contabilidade, 

devidamente cadastrado no CNPC – Cadastro Nacional de Perito Contábeis do 

Conselho Federal de Contabilidade e que exerce a atividade pericial de forma pessoal, 

devendo ser profundo conhecedor, por suas qualidades e experiência, da matéria 

periciada. (Boniolo, 2016). 

 

A presença do Perito contador e do Perito contador assistente, nas perícias judiciais, 

prende-se ao fato de que a análise da matéria exige conhecimentos da ciência 

contábil, no âmbito técnico e científico, oriundos da formação acadêmica e 

profissional, que fazem com que as questões sejam plenamente justificadas. 

 

Os profissionais que atuam na área da perícia contábil, para executarem seus 

trabalhos utilizam de um conjunto de procedimentos técnicos, tais como pesquisas, 

diligências, levantamento de dados, análises, cálculos etc. Assim, é fundamental que 

os fatos sejam analisados com profundidade, não pairando quaisquer dúvidas sobre 

as conclusões obtidas quanto aos fatos, haja vista que a qualidade do Laudo Pericial 

dependerá, dentre outros fatores, da formulação dos quesitos e da elaboração das 

respostas (Moro 2011). 

 

A perícia contábil é uma especialidade da prova pericial e por perícia entende-se como 

sendo o meio de prova destinado a esclarecer o juiz, sobre circunstâncias relativas 

aos fatos conflituosos, que envolvem conhecimentos técnicos e científicos. Alberto 

(2015) conceitua-a da seguinte forma: 

 

A expressão perícia advém do latim peritia, que em seu sentido próprio significa 
conhecimento, habilidade, saber: perícia é uma diligência realizada ou 
executada por peritos, a fim de esclarecer ou evidenciar certos fatos objeto do 
litígio judicial ou de interesse extrajudicial. 

 

Outros autores, como é o caso de Alberto (2015) abordam a discussão através do 

objeto da ciência contábil, como segue: 
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Definido que o objeto da Ciência Contábil é o patrimônio, já podemos, 
logicamente, inferir que a perícia será de natureza contábil sempre que recair 
sobre elementos objetivos, constitutivos, prospectivos ou externos, do 
patrimônio de quaisquer entidades, sejam elas físicas ou jurídicas formalizadas 
ou não, estatais ou privadas. 

 

Já Lopes de Sá (2015) cita perícia contábil como sendo a verificação de fatos ligados 

ao patrimônio individualizado visando oferecer opinião, mediante questão proposta. 

Portanto, entendemos ser perícia contábil a forma de se demonstrar, por meio de 

laudo pericial, a verdade de fatos ocorridos no patrimônio de pessoas físicas ou 

jurídicas, contestados por interessados, examinados por um contador, e a qual servirá 

como meio de prova em que se baseia o juiz para resolução de determinado processo. 

 

2.3.2 Tipos de perícias 
 

A perícia, por ser um instrumento especial, tem espécies distintas, definidas segundo 

os ambientes de sua atuação. Segundo Alberto (2015), são estes “ambientes que 

delinearão suas características intrínsecas e as determinantes tecnológicas (o modus 

faciendi) para o perfeito atendimento do objeto e dos objetivos para os quais deve se 

voltar”. 

 

As espécies de perícia, que ocorrerão em seus respectivos ambientes, são: a judicial, 

a extrajudicial, semi judicial e a arbitral. 

 

A perícia judicial é aquela que envolve o poder judiciário, ocorrendo no seu âmbito. As 

partes litigantes podem solicitar a realização de perícia, neste caso ela será requerida. 

O magistrado também poderá determinar a realização dessa prova, face à 

necessidade de um laudo técnico-científico, neste caso a perícia é determinada de 

ofício. É específica e define-se pelo texto da lei, estabelecido no art. 464 do NCPC: “A 

prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação”. O exame envolve a inspeção 

de fatos, pessoas ou coisas; a vistoria é a constatação (documental ou factual) do 

estado ou situação da coisa; e a avaliação tem, geralmente, por objetivo, atribuir 

valores a coisas. (Fernandes, 2014). 
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Entende-se por perícia extrajudicial a que ocorre fora do âmbito do poder judiciário. 

Geralmente ocorrem na realização de reavaliações patrimoniais, fusões, cisões, mas 

também pode ocorrer como forma amigável de solucionar um litígio. Nesse último caso 

o perito teria que ser de confiança de ambas as partes. 

 

Tem uma grande peculiaridade, o fato de poder ser exercido por pessoa jurídica, além 

de não existir, em via de regra, a figura do perito-contador assistente, conforme é 

verificado nos termos da Lei 6.404/76 em seu art. 8º e no Decreto 3.000/99, que dispõe 

sobre o Regulamento do Imposto de Renda. 

 

A perícia judicial é aquela que envolve o poder judiciário, ocorrendo no seu âmbito. As 

partes litigantes podem solicitar a realização de perícia, neste caso ela será requerida. 

O magistrado também poderá determinar a realização dessa prova, face à 

necessidade de um laudo técnico-científico, neste caso a perícia é determinada de 

ofício (Morais, 2015). 

 

A arbitragem no Brasil é uma forma de justiça privada recente, criada pela Lei 9.307 

de 23 de setembro de 1996, com o objetivo de resolver conflitos oriundos de bens 

patrimoniais disponíveis, garantindo às partes a livre escolha de um “árbitro” que será 

denominado de “juiz arbitral” para o julgamento do objeto da lide. De acordo com Hoog 

e Petrenco (2016) neste tipo de perícia admite-se que o árbitro seja também o perito 

da causa simultaneamente. 

 

A perícia semijudicial ocorrerá nos casos onde a perícia ocorre dentro do aparato do 

Estado, porém fora da esfera judicial, para auxiliar na decisão de autoridades 

parlamentares, policiais e administrativas. (Alberto, 2015). O perito seguirá normas 

emanadas pela organização estatal onde realizará a perícia. Podemos citar como 

organizações estatais os tribunais de conta dos estados e municípios, conselhos de 

recursos fiscais e comissões parlamentares de inquérito. 
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2.3.3 Objetivos da Perícia Contábil 
 

A Perícia tem como objetivo fundamentar as informações demandadas, mostrando a 

veracidade dos fatos de forma imparcial e merecedora de fé, tornando-se meios de 

prova para o juiz de direito resolver as questões propostas. (Fernandes, 2014) 

 

São objetivos específicos da Perícia Contábil: 

 

• Objetividade; 
• Precisão; 
• Clareza; 
• Fidelidade; 
• Concisão 
• Confiabilidade inequívoca baseada em materialidades, e 
• Plena satisfação da finalidade. 
 

Objetividade: caracteriza-se pela ação do perito em não desviar-se da matéria que 

motivou a questão. 

 

Precisão: consiste em oferecer respostas pertinentes e adequadas às questões 

formuladas ou finalidades propostas. 

 

Clareza: está em usar em sua opinião de uma linguagem acessível a quem vai utilizar-

se de seu trabalho, embora possa conservar a terminologia tecnológica e cientifica em 

seus relatos. 

 

Fidelidade: caracteriza-se por não se deixar influenciar por terceiros, nem por informes 

que não tenham materialidade e consistência competentes. 

 

Concisão: compreende evitar o prolixo e emitir uma opinião que possa de maneira 

fácil facilitar as decisões. 

 

Confiabilidade: consiste em estar à perícia apoiada em elementos inequívocos e 

válidos legal e tecnologicamente. 
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Plena satisfação da finalidade: é, exatamente, o resultado de o trabalho estar coerente 

com os motivos que o ensejaram. 

 

2.4 Perito Contador 

 

Perito é o contador regularmente registrado em Conselho Regional de Contabilidade, 

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

por suas qualidades e experiências, da matéria periciada. (Bonilo, 2016). 

 

Perito-contador nomeado é o designado pelo juiz em perícia contábil judicial; 

contratado é o que atua em perícia contábil extrajudicial; e escolhido é o que exerce 

sua função em perícia contábil arbitral. 

 

Perito-contador assistente é o contratado e indicado pela parte em perícias contábeis, 

em processos judiciais e extrajudiciais, inclusive arbitral. 

 

Competência técnico-científica pressupõe ao perito manter adequado nível de 

conhecimento da ciência contábil, das Normas Brasileiras de Contabilidade, das 

técnicas contábeis, da legislação relativa à profissão contábil e aquelas aplicáveis à 

atividade pericial, atualizando-se, permanentemente, mediante programas de 

capacitação, treinamento, educação continuada e especialização. Para tanto, deve 

demonstrar capacidade para: pesquisar, examinar, analisar, sintetizar e fundamentar 

a prova no laudo pericial contábil e no parecer pericial contábil; realizar seus trabalhos 

com a observância da equidade significa que o perito-contador e o perito-contador 

assistente devem atuar com igualdade de direitos, adotando os preceitos legais, 

inerentes à profissão contábil.  

 

O espírito de solidariedade do perito não induz nem justifica a participação ou a 

conivência com erros ou atos infringentes às normas profissionais, técnicas e éticas 

que regem o exercício da profissão, devendo estar vinculado à busca da verdade 

fática, a fim de esclarecer o objeto da perícia de forma técnica-científica e o perito-

contador assistente para subsidiar na defesa da parte que o indicou. 
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O Perito deve comprovar sua habilitação profissional junto ao Conselho Regional de 

Contabilidade de sua região. 

 

A nomeação, a contratação e a escolha do perito-contador para o exercício da função 

pericial contábil, em processo judicial, extrajudicial e arbitral devem ser consideradas 

como distinção e reconhecimento da capacidade e honorabilidade do contador, 

devendo este escusar-se do encargo sempre que reconhecer não ter competência 

técnica ou não dispor de estrutura profissional para desenvolvê-lo, podendo utilizar o 

serviço de especialistas de outras áreas, quando parte do objeto da perícia assim o 

requerer. (Boniolo, 2016). 

 

A indicação ou a contratação para o exercício da atribuição de perito-contador 

assistente, em processo extrajudicial, devem ser consideradas como distinção e 

reconhecimento da capacidade e da honorabilidade do contador, devendo este 

recusar os serviços sempre que reconhecer não estar capacitado a desenvolvê-los, 

contemplada a utilização de serviços de especialistas de outras áreas, quando parte 

do objeto do seu trabalho assim o requerer. 

 

A utilização de serviços de especialista de outras áreas, quando parte do objeto da 

perícia assim o requerer, não implica presunção de incapacidade do perito, devendo 

tal fato ser, formalmente, relatado no laudo pericial contábil ou no parecer pericial 

contábil para conhecimento do julgador, da s partes ou dos contratantes. 

 

A indicação ou a contratação de perito-contador assistente ocorre quando a parte ou 

contratante desejar ser assistida por um contador, ou comprovar algo que dependa 

de conhecimento técnico-científico, razão pela qual o profissional só deve aceitar o 

encargo se reconhecer estar capacitado com conhecimento suficiente, discernimento 

e irrestrita independência para a realização do trabalho. 

 

Para efeito de controle técnico dos laudos periciais e pareceres periciais contábeis, os 

Conselhos Regionais de Contabilidade devem manter relatórios atualizados contendo, 

no mínimo, identificação do número do processo e local de sua tramitação, para os 

quais foram utilizados a habilitação. (Filardi, 2008). 
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Tratando-se de perícia extrajudicial, inclusive arbitral, devem ser indicadas as partes 

para as quais foram utilizadas tais declarações. 

 

Quanto ao termo “zelo” para o perito refere-se ao cuidado que o mesmo deve 

dispensar na execução de suas tarefas, em relação à sua conduta, documentos, 

prazos, tratamento dispensado às autoridades, aos integrantes da lide e aos demais 

profissionais, de forma que sua pessoa seja respeitada, seu trabalho levado a bom 

termo e, consequentemente, o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil 

dignos de fé pública.  

 

O zelo profissional do perito na realização dos trabalhos periciais compreende: 

 

� cumprir os prazos fixados pelo juiz em perícia judicial e nos termos 
contratados em perícia extrajudicial, inclusive arbitral; 
� assumir a responsabilidade pessoal por todas as informações prestadas, 
quesitos respondidos, procedimentos adotados, diligências realizadas, valores 
apurados e conclusões apresentadas no Laudo Pericial Contábil e no Parecer 
Pericial Contábil; 
� prestar os esclarecimentos determinados pelo juiz ou pelo árbitro, 
respeitados os prazos legais ou contratuais; 
� propugnar pela celeridade processual, valendo-se dos meios que 
garantam eficiência, segurança, publicidade dos atos periciais, economicidade, 
o contraditório e a ampla defesa. 
� ser prudente, no limite dos aspectos técnico-científicos, e atentos às 
consequências advindas dos seus atos; 
� ser receptivo aos argumentos e críticas, podendo ratificar ou retificar o 
posicionamento anterior. 

 

A transparência e o respeito recíproco entre o perito-contador e o perito-contador 

assistente pressupõem tratamento impessoal, restringindo os trabalhos, 

exclusivamente, ao conteúdo técnico-científico. 

 

O perito é responsável pelo trabalho de sua equipe técnica, a qual compreende os 

auxiliares para execução do trabalho complementar do laudo pericial contábil e/ou 

parecer pericial contábil, tais como: digitação, pesquisas e análises contábeis, 

cálculos e pesquisas pertinentes. (Miranda, 2015) 

 

O perito ao contratar os serviços de profissionais de outras profissões 

regulamentadas, deve certificar-se de que eles se encontram em situação regular 
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perante o seu conselho profissional. São exemplos de laudos com participação de 

profissionais de outras áreas no mesmo trabalho técnico para subsidiar a perícia 

contábil: 

 

� Avaliação de engenharia; 
� De medicina para subsidiar a perícia contábil em cálculo de indenização 
de perdas e danos, para apuração de danos emergentes ou lucros cessantes; 
� De perito criminal em documentos, cópia e grafotécnica para reconhecer 
a autenticidade ou a falsidade de documentos. 

 

Sempre que não for possível concluir o laudo pericial contábil no prazo fixado pelo 

juiz, deve o perito-contador requerer a sua dilação antes de vencido aquele, 

apresentando os motivos que ensejaram a solicitação. 

 

Na perícia extrajudicial, o perito deve estipular, de comum acordo com o contratante, 

os prazos necessários para a execução dos trabalhos, junto com a proposta de 

honorários e com a descrição dos serviços a executar. 

 

A realização de diligências para busca de provas, quando necessária, é de 

responsabilidade exclusiva do perito, podendo mediante delegação expressa 

autorizar terceiros, na arrecadação de elementos de prova. 

 

Em defesa de sua conduta técnica profissional, o perito deve prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo do laudo pericial contábil ou do parecer pericial contábil, em 

atendimento a determinação do juiz ou árbitro que preside o feito ou a pedido das 

partes. 

 

O perito, no exercício de suas atividades, deve comprovar a participação em programa 

de educação continuada, na forma a ser regulamentada pelo Conselho Federal de 

Contabilidade. 
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2.4.1 Responsabilidades do Perito 
 

O perito deve conhecer as responsabilidades sociais, éticas, profissionais e legais, às 

quais está sujeito no momento em que aceita o encargo para a execução de perícias 

contábeis judiciais e extrajudiciais, inclusive arbitral. 

 

O termo “responsabilidade” refere-se à obrigação do perito em respeitar os princípios 

da moral, da ética e do direito, atuando com lealdade, idoneidade e honestidade no 

desempenho de suas atividades, sob pena de responder civil, criminal, ética e 

profissionalmente por seus atos. 

 

A responsabilidade do perito decorre da relevância que o resultado de sua atuação 

pode produzir para solução da lide. 

 

A responsabilidade ética do perito decorre da necessidade do cumprimento dos 

princípios éticos, em especial, os estabelecidos no Código de Ética Profissional do 

Contabilista. Ciente do livre exercício profissional deve o perito-contador, sempre que 

possível e não houver prejuízo aos seus compromissos profissionais e suas finanças 

pessoais, em colaboração com o Poder Judiciário aceitar o encargo confiado, na 

condição de perito-contador do juízo, ou escusar-se do encargo, no prazo legal, 

apresentando suas razões. Cumpre ao perito-contador no exercício de seu ofício atuar 

com independência. (Moro, 2011). 

 

A legislação civil determina responsabilidades e penalidades para o profissional que 

exerce a função de perito-contador, as quais consistem em multa, indenização e 

inabilitação. 

 

A legislação penal estabelece penas de multa, detenção e reclusão para os 

profissionais que exercem a atividade pericial que vierem a descumprir as normas 

legais. 

 

O Perito, como um bom cidadão, tem seus deveres e obrigações substanciados no 

próprio exercício da perícia, pois, ao dispor e ordenar direitos de outrem deve fazê-los 

de forma firme, correta e verdadeira sem envolver qualquer temperamento ou 
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vontade, para que se possa garantir um serviço moralmente isento (justo) e 

tecnicamente perfeito. 

 

Da mesma forma que o perito tem obrigações civis, ele possui deveres profissionais 

que vão além dos informais. No momento que o contador se disponibiliza para exercer 

o encargo de Perito Contábil, deve estar consciente das obrigações e de suas 

implicações, caso haja o descumprimento (algo não cogitado por um profissional de 

boa índole), sabendo que seus deveres se iniciam no exato momento de sua indicação 

ou nomeação para a honrosa e impar função social de provedor do equilíbrio da 

Justiça. (Morais, 2014) 

 

Não havendo motivo legítimo, o perito não pode recusar o encargo, pois ao se colocar 

disposto para tal fim, tem o dever de cumprir o ofício e de fazer o melhor que puder, 

respeitando os prazos estabelecidos, agindo de forma escrupulosa para o bem e para 

a verdade, seguindo com rigor as normas técnicas e profissionais de perícia contábil, 

evitando interpretações tendenciosas e apreciando com imparcialidade (caraterística 

essencial do perito) o pensamento exposto. 

 

A responsabilidade moral do perito é extraída da própria finalidade da perícia, que é a 

condução ao verídico. Moral é uma disposição subjetiva de determinação do que é 

correto e do que é incorreto, e sob tal pressuposto, se estabelece uma noção própria 

do Bem e do Mal (uma forma de autocensura). Para chegar a verdade da ciência o 

especialista contábil deve impor, a si mesmo e ao seu trabalho, disciplina e crítica com 

rigor, tendo assim, suporte para realização de uma atividade eficaz. A 

responsabilidade moral é subjetiva e de cunho pessoal e o perito responde 

plenamente pelas assertivas que lavrar no laudo, independente de normas impositivas 

formais. (Zanna, 2011). 

 

A elaboração do laudo pericial é de inteira responsabilidade do perito-contador, assim 

estabelece as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

 

Perícia Contábil, afirma que o laudo é a peça escrita, na qual os peritos contábeis 

expõem, de forma circunstanciada, as observações e estudos que fizeram e registram 

as conclusões fundamentadas da perícia. 
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O perito deve observar minuciosamente a formação de sua equipe técnica, evitando 

erros ou seleção de pessoas inadequadas, sabendo que responderá por qualquer 

dado causado às partes. A escolha de profissionais sérios e competentes deve ser 

primada, agilizando o desenvolvimento do trabalho com um alto nível de 

confiabilidade. (Fernandes, 2014) 

 

O NCPC em seu artigo 158 determina que aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano. Para reparar o dano que o perito causou, pode o juiz aplicar 

um percentual sobre o valor da causa, a título de multa. 

 

A responsabilidade civil subjetiva está ancorada a um dano causado diretamente pelo 

perito, em função de ato doloso ou culposo. A responsabilidade civil objetiva decorre 

da ausência da ação dolosa ou culposa, não é necessário que se caracterize a culpa 

do perito responsável pelo dano. 

 

Outra questão que está relacionada à equipe e a responsabilidade do perito e merece 

uma atenção especial, é o sigilo funcional. O perito-contador deve respeitar e 

assegurar o sigilo de todos os fatos, dados, objetos e informações (ou qualquer outra 

coisa) que apure durante a execução da perícia, proibido a sua divulgação mesmo 

depois de entregue o laudo pericial (ou parecer pericial no caso do assistente). A 

responsabilidade pelo sigilo da equipe é inteiramente do perito. Esse é um motivo para 

se escolher as pessoas certas que vão compor o grupo. 

 

O sigilo é um ato sério, que se violado, pode prejudicar uma das partes e favorecer 

outra, ou até atrapalhar o andamento do trabalho. As partes têm o direito à privacidade 

dos fatos expostos na perícia para manter a sua integridade moral. 

 

O perito é responsável por toda documentação utilizada e gerada na perícia contábil, 

devendo conserva-los a boa guarda, pelo prazo de cinco anos após a entrega dos 

relatórios periciais. É uma medida de precaução, pois esses documentos poderão ser 

utilizados futuramente, caso haja reabertura de processo ou outra perícia, ou para 
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uma posterior utilização por meio de defesa da conduta técnica profissional do perito. 

(Fernandes, 2014). 

 

O zelo profissional é uma atitude que deve ser conservada pelo perito, fazendo-se 

respeitar e agindo sempre com seriedade e descrição. O respeito deriva do zelo, tendo 

o perito e o assistente que se respeitar mutuamente, evitando elogios e críticas de 

cunho pessoal ou profissional. A autocrítica será exercida com rigor e a crítica com 

benevolência, somente se forem de natureza profissional. 

 

Um fator importante para o cumprimento das responsabilidades é a independência. O 

perito deve evitar e denunciar qualquer interferência que possa dificultar o andamento 

do trabalho. O único comprometimento do perito é com a verdade dos fatos. O perito 

contábil tem a responsabilidade profissional de exercer com retidão a atividade, de 

modo a que o interesse da sociedade como um todo seja preservado.  

 

2.4.2 Ética e Impedimentos 
 

Afirma Pires (2015) que o código de ética profissional do contador evidencia a 

importância para a conduta do perito. 

 

O perito-contador no desempenho de suas funções deve propugnar pela 

imparcialidade, dispensando igualdade de tratamento às partes e especialmente aos 

perito-contadores assistentes.  

 

Não se considera parcialidade, entre outros, os seguintes: atender a uma das partes 

ou perito-contadores assistentes, desde que se assegure igualdade de oportunidade 

à outra parte, quando solicitado; trabalho técnico-científico anteriormente publicado 

pelo perito-contador que verse sobre o tema objeto da perícia.  

 

Quando nomeado em juízo, o perito-contador deve dirigir-lhe petição, no prazo legal, 

justificando a escusa e o motivo do impedimento.  
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Quando indicado pela parte contratante, não aceitando o encargo, o perito-contador 

assistente deve comunicar ao juízo e à parte, por escrito, a recusa, devidamente 

justificada.  

 

Para que o perito-contador e o perito-contador assistente possam exercer suas 

atividades com isenção e sem qualquer interferência de terceiros, é fator 

determinantes que os mesmos se declarem impedidos, após, nomeado, contratados, 

escolhidos ou indicados quando ocorrerem às situações previstas nesta norma. 

(Zanna, 2011). 

 

O perito-contador, nomeado, contratado ou escolhido deve se declarar impedido 

quando não puder exercer suas atividades com imparcialidade e sem qualquer 

interferência de terceiros, ocorrendo pelo menos uma das seguintes situações:  

 

a) for parte do processo;  
b) tiver atuado como perito-contador assistente ou prestado depoimento 
como testemunha no processo;  
c) tiver cônjuge ou parente seu consanguíneo ou afim, em linha reta ou em 
linha colateral até o terceiro grau, postulando no processo;  
d) tiver interesse, direto ou indireto, mediato ou imediato, por si, por seu 
cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral 
até o terceiro grau, no resultado do trabalho pericial;  
e) exercer cargo ou função incompatível com a atividade de perito-
contador, em função de impedimentos legais ou estatutários;  
f) receber dádivas de interessados no processo;  
g) subministrar meios para atender às despesas do litígio; e  
h) receber quaisquer valores e benefícios, bens ou coisas sem autorização 
ou conhecimento do juízo.  
 

O impedimento por motivos técnicos a ser declarado pelo perito- contador ou pelo 

perito-contador assistente decorre da autonomia e da independência que ambos 

devem possuir para ter condições de desenvolver de forma isenta o seu trabalho.  

 

São motivos de impedimento técnico:  

 

a) a matéria em litígio não ser de sua especialidade;  
b) constatar que os recursos humanos e materiais de sua estrutura 
profissional não permitem assumir o encargo; cumprir os prazos nos trabalhos 
em que o perito-contador for nomeado, contratado ou escolhido; ou em que o 
perito-contador assistente for indicado;  



45 
 

c) ter o perito-contador assistente atuado para a outra parte litigante na 
condição de consultor técnico ou contador responsável, direto ou indireto em 
atividade contábil ou em processo no qual o objeto de perícia seja semelhante 
àquele da discussão.  
 

O perito-contador pode declarar-se suspeito quando, após, nomeado, 

contratado ou escolhido verificar a ocorrência de situações que venha suscitar 

suspeição em função da sua imparcialidade ou independência e, desta maneira, 

comprometer o resultado do seu trabalho em relação à decisão. (Pires, 2015). 

 

Os casos de suspeição aos quais estão sujeitos o perito-contador são os 

seguintes:  

 

a) ser amigo íntimo de qualquer das partes;  
b) ser inimigo capital de qualquer das partes;  
c) ser devedor ou credor de qualquer das partes, dos seus cônjuges, de 
parentes destes em linha reta ou em linha colateral até o terceiro grau;  
d) ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou dos seus 
cônjuges;  
e) ser empregador de alguma das partes;  
f) aconselhar, de alguma forma, parte envolvida no litígio acerca do objeto 
da discussão;  
g) houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de alguma 
das partes;  
h) declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, ficando isento, neste 
caso, de declinar os motivos.  
 

2.4.3 Legislações Pertinentes a Perícia Contábil 
 

Os principais artigos do novo código processo cível ligado a Perícia Contábil são: 

 

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. 
Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando: 
I - a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico; 
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas; 
III - a verificação for impraticável. 
 
Art. 465. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega 
do laudo. 
§ 1º Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do 
despacho de nomeação do perito: 
I - indicar o assistente técnico; 
II - apresentar quesitos. 
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§ 2º Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá consistir apenas na 
inquirição pelo juiz do perito e dos assistentes, por ocasião da audiência de 
instrução e julgamento a respeito das coisas que houverem informalmente 
examinado ou avaliado. 
 
Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que Ihe foi cometido, 
independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de 
confiança da parte, não sujeitos a impedimento ou suspeição. 
 
Art. 467. O perito pode escusar-se (art. 146), ou ser recusado por impedimento 
ou suspeição (art. 138, III); ao aceitar a escusa ou julgar procedente a 
impugnação, o juiz nomeará novo perito. 
 
Art. 468. O perito pode ser substituído quando: 
I - carecer de conhecimento técnico ou científico; 
II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que Ihe foi 
assinado. 
Parágrafo único. No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência 
à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, 
fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do 
atraso no processo. 
Art. 469. Poderão as partes apresentar, durante a diligência, quesitos 
suplementares. Da juntada dos quesitos aos autos dará o escrivão ciência à 
parte contrária. 
 
Art. 470. Compete ao juiz:  
 
I - indeferir quesitos impertinentes; 
II - formular os que entenderem necessários ao esclarecimento da causa. 
 
Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e 
na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos 
ou documentos elucidativos que considerar suficientes. 
 
Quando a prova tiver de realizar-se por carta, poderá proceder-se à nomeação 
de perito e indicação de assistentes técnicos no juízo, ao qual se requisitar a 
perícia. 
 
Art. 473, § 3º Para o desempenho de sua função, podem o perito e os 
assistentes técnicos utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo 
testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em 
poder de parte ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com 
plantas, desenhos, fotografias e outras quaisquer peças. 
 
Art. 474. As partes terão ciência da data e local designado pelo juiz ou 
indicados pelo perito para ter início a produção da prova.  
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Art. 475. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de 
conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte 
indicar mais de um assistente técnico. 
 
Art. 432. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo 
dentro do prazo, o juiz conceder-lhe-á, por uma vez, prorrogação, segundo o 
seu prudente arbítrio.  
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 8.455, de 24.8.1992). 
 
Art. 477. O perito apresentará o laudo em cartório, no prazo fixado pelo juiz, 
pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. 
 
Parágrafo único. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 
comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do 
laudo. 
 
Art. 478. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de 
documento, ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido, de 
preferência, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados. O 
juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame, ao 
diretor do estabelecimento. 
 

2.5 Laudo Pericial e sua estrutura 
 

O laudo pericial contábil e o parecer pericial 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. (Miranda, 

2015). 

 

Na elaboração da proposta de honorários, o perito deve considerar os seguintes 

fatores: a relevância, o vulto, o risco, a complexidade, a quantidade de horas, o 

pessoal técnico, o prazo estabelecido, a forma de recebimento e os laudos Inter 

profissionais, entre outros fatores. 

 

A relevância é entendida como a importância da perícia no contexto social e sua 

essencialidade para dirimir as dúvidas de caráter técnico-científico contábil, 

suscitadas em demanda judicial ou extrajudicial.  
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O vulto está relacionado ao valor da causa no que se refere ao objeto da perícia; à 

dimensão determinada pelo volume de trabalho; e à abrangência pelas áreas de 

conhecimento envolvidas. 

 

O risco compreende a possibilidade do honorário pericial não ser integralmente 

recebido, o tempo necessário ao recebimento, bem como a antecipação das despesas 

necessárias à execução do trabalho. Igualmente, devem ser levadas em consideração 

as implicações cíveis, penais, profissionais e outras de caráter específico a que poder 

estar sujeito o perito. (Morais, 2011) 

 

A complexidade está relacionada à dificuldade técnica para a realização do trabalho 

pericial em decorrência do grau de especialização exigido; à dificuldade em obter os 

elementos necessários para a fundamentação do laudo pericial contábil; e ao tempo 

transcorrido entre o fato a ser periciado e a realização da perícia. Deve ser 

considerado também o ineditismo da matéria periciada. (Moro, 2011). 

 

As horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho é o tempo despendido 

para a realização da perícia, mensurado em horas trabalhadas pelo perito-contador, 

quando aplicável.  

 

O pessoal técnico é formado pelos auxiliares que integram a equipe de trabalho do 

perito, estando os mesmos sob sua orientação direta e inteira responsabilidade. 

 

O prazo determinado nas perícias judiciais ou contratado nas extrajudiciais deve ser 

levado em conta nas propostas de honorários, considerando-se eventual exiguidade 

do tempo que requeira dedicação exclusiva do perito e da sua equipe para a 

consecução do trabalho. 

 

Os laudos Inter profissionais e outros inerentes ao trabalho são peças técnicas 

executadas por perito qualificado e habilitado na forma definida no Código de 

Processo Civil e de acordo com o conselho profissional ao qual estiver vinculado. 

 

O perito deve elaborar a proposta de honorários estimando, quando possível, o 

número de horas para a realização do trabalho, por etapa e por qualificação dos 
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profissionais (auxiliares, assistentes, sêniores, etc.) considerando os trabalhos a 

seguir especificados: retirada e entrega dos autos; leitura e interpretação do processo; 

elaboração de termos de diligências para arrecadação de provas e comunicações às 

partes, terceiros e peritos contadores assistentes; realização de diligências; pesquisa 

documental e exame de livros contábeis, fiscais e societários; realização de planilhas 

de cálculos, quadros, gráficos, simulações e análises de resultados; laudos Inter 

profissionais; elaboração do laudo; reuniões com peritos contadores assistentes, 

quando for o caso, revisão final; despesas com viagens, hospedagens, transporte, 

alimentação, etc. Outros trabalhos com despesas supervenientes. (Miranda, 2015). 

 

O perito deve ressaltar, em sua proposta de honorários, que esta não contempla os 

honorários relativos a quesitos suplementares e, se estes forem formulados pelo juiz 

e/ou pelas partes, pode haver incidência de honorários suplementares a serem 

requeridos, observando os mesmos critérios adotados para elaboração da proposta 

anterior. 

 

Mesmo não existindo um padrão para o laudo, o mesmo de ter alguns requisitos 

básicos: 

 

1. Identificação completa do caso; 
2. Identificação do perito; 
3. Identificação da autoridade a que se destina; 
4. Se for o caso, qual a metodologia adotada; 
5. Identificação de quesito por quesito, ou do caso sobre o qual se opina; 
6. Resposta a cada um dos quesitos; 
7. Conclusões precisas sobre os quesitos; 
8. Anexos que comprovem os casos que merecem análises; 
9. Data e assinatura do perito. (Sá, 2015, p.12). 

 

Conforme o mesmo autor, caso não possa ser concluída, o perito dará sua negativa, 

isso pode acontecer na circunstância de impertinência ou falta de opinião. Se na 

conclusão houver observações, as mesmas precisam estar claras e objetivas. 

 

Já conforme as normas de contabilidade a estrutura o laudo pericial contábil e o 

parecer pericial contábil devem conter, no mínimo, os seguintes itens: 

 

a - identificação do processo e das partes; 
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b - síntese do objeto da perícia; 
c - metodologia adotada para os trabalhos periciais; 
d - identificação das diligências realizadas; 
e - transcrição e resposta aos quesitos: para o laudo pericial contábil; 
f - transcrição e resposta aos quesitos: para o parecer pericial contábil, 
onde houver divergência,  
g - transcrição dos quesitos, respostas formuladas pelo perito-contador e as 
respostas e comentários do perito-contador assistente; 
g - conclusão; 
h - anexos; 
i - apêndices; assinatura do perito: fará constar sua categoria profissional 
de contador e o seu número de registro em Conselho Regional de 
Contabilidade. 
 

É permitida a utilização da certificação digital, em consonância com a legislação 

vigente e as normas estabelecidas pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. 

 

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. 

 

O exame é a análise de livros, registros das transações e documentos. A vistoria é a 

diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato, de 

forma circunstancial. A indagação é a busca de informações mediante entrevista com 

conhecedores do objeto ou de fato relacionadas à perícia. A investigação é a pesquisa 

que busca trazer ao laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil o que está 

oculto por quaisquer circunstâncias. O arbitramento é a determinação de valores ou a 

solução de controvérsia por critério técnico-científico. A mensuração é o ato de 

qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações. A avaliação 

é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e 

receitas. A certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo pericial contábil 

pelo perito-contador, conferindo-lhe caráter de autenticidade pela fé pública atribuída 

a este profissional. (Filardi, 2008). 

 

Concluídas as diligências, o perito-contador apresentará laudo pericial contábil, e o 

perito-contador assistente seu parecer pericial contábil, obedecendo aos respectivos 

prazos. O perito-contador, depois de concluído seu trabalho, fornecerá, quando 
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solicitado, cópia do laudo, ao perito-contador assistente, informando-lhe a data em 

que o laudo pericial contábil será protocolizado. (Pires, 2015). 

 

O perito-contador assistente não pode firmar o laudo pericial quando o documento 

tiver sido elaborado por leigo ou profissional de outra área, devendo, neste caso, 

apresentar um parecer pericial contábil sobre a matéria investigada. 

 

O perito-contador assistente, ao apor a assinatura, em conjunto com o perito-contador, 

em laudo pericial contábil, não pode emitir parecer pericial contábil contrário ao laudo. 

 

O planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial, que antecede as diligências, 

pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos, na qual o perito estabelece os 

procedimentos gerais dos exames a serem executados no âmbito judicial, extrajudicial 

para o qual foi nomeado, indicado ou contratado, elaborando-o a partir do exame do 

objeto da perícia. 

 

Enquanto o planejamento da perícia é um procedimento prévio abrangente que se 

propõe a estabelecer todas as etapas da perícia, o programa de trabalho é a 

especificação de cada etapa a ser realizada que deve ser elaborada com base nos 

quesitos e/ou no objeto da perícia. 

 

Os objetivos do planejamento da perícia são: conhecer o objeto da perícia, a fim de 

permitir a adoção de procedimentos que conduzam à revelação da verdade, a qual 

subsidiará o juízo, o árbitro ou o interessado a tomar a decisão a respeito da lide; 

definir a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames a serem realizados, em 

consonância com o objeto da perícia, os termos constantes da nomeação, dos 

quesitos ou da proposta de honorários oferecida pelo perito; estabelecer condições 

para que o trabalho seja cumprido no prazo estabelecido; identificar potenciais 

problemas e riscos que possam vir a ocorrer no andamento da perícia; identificar fatos 

que possam vir a ser importantes para a solução da demanda de forma que não 

passem despercebidos ou não recebam a atenção necessária; identificar a legislação 

aplicável ao objeto da perícia; estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre 

os membros da equipe de trabalho, sempre que o perito necessitar de auxiliares; 

facilitar a execução e a revisão dos trabalhos. (Moro, 2011). 
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Em caso de ser identificada a necessidade de realização de diligências, na etapa de 

elaboração do planejamento, devem ser considerados, se não declarada a preclusão 

de prova documental, a legislação aplicável, documentos, registros, livros contábeis, 

fiscais e societários, laudos e pareceres já realizados e outras informações que forem 

identificadas como pertinentes para determinar a natureza do trabalho a ser 

executado. 

 

O planejamento da perícia deve ser mantido por qualquer meio de registro que facilite 

o entendimento dos procedimentos a serem adotados e sirva de orientação adequada 

à execução do trabalho. O planejamento deve ser revisado e atualizado sempre que 

fatos novos surjam no decorrer da perícia. O planejamento deve ser realizado pelo 

perito-contador, ainda que o trabalho venha a ser realizado de forma conjunta com o 

perito-contador assistente, podendo este orientar-se no referido planejamento. 

 

O perito, na fase de elaboração do planejamento, com vistas a elaborar a proposta de 

honorários, deve avaliar os riscos decorrentes de responsabilidade civil, despesas 

com pessoal e encargos sociais, depreciação de equipamentos e despesas com 

manutenção do escritório. 

 

Quando a perícia exigir a necessidade de utilização de trabalho de terceiros (equipe 

de apoio, trabalho de especialistas ou profissionais de outras áreas de conhecimento), 

o planejamento deve prever a orientação e a supervisão do perito, que assumirá 

responsabilidade pelos trabalhos executados exclusivamente por sua equipe de 

apoio. 

 

Quando a perícia exigir a utilização de perícias interdisciplinares ou trabalho de 

especialistas, estes devem estar devidamente registrados em seus conselhos 

profissionais, quando aplicável, devendo o planejamento contemplar tal necessidade. 

 

O perito-contador deve levar em consideração que o planejamento da perícia, quando 

for o caso, inicia-se antes da elaboração da proposta de honorários, considerando-se 

que, para apresentá-la ao juízo, árbitro ou às partes no caso de perícia extrajudicial, 

há necessidade de se especificar as etapas do trabalho a serem realizadas. Isto 
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implica que o perito-contador deve ter conhecimento prévio de todas as etapas, salvo 

aquelas que somente serão identificadas quando da execução da perícia, inclusive a 

possibilidade da apresentação de quesitos suplementares, o que será objeto do ajuste 

no planejamento. (Boniolo, 2016). 

 

O planejamento da perícia deve evidenciar as etapas e as épocas em que serão 

executados os trabalhos, em conformidade com o conteúdo da proposta de honorários 

a ser apresentada, incluindo-se a supervisão e a revisão do próprio planejamento, os 

programas de trabalho quando aplicáveis, até a entrega do laudo. 

 

No cronograma de trabalho, devem ficar evidenciados, quando aplicáveis, todos os 

itens necessários à execução da perícia, tais como: diligências a serem realizados, 

deslocamentos, necessidade de trabalho de terceiros, pesquisas que serão feitas, 

elaboração de cálculos e planilhas, respostas aos quesitos, prazo para entrega do 

laudo e outros, de forma a assegurar que todas as etapas necessárias à realização 

da perícia sejam cumpridas. 

 

Para cumprir o prazo determinado ou contratado para realização dos trabalhos de 

perícia, o perito deve considerar em seus planejamentos, quando aplicáveis, entre 

outros, os seguintes itens: o conteúdo da proposta de honorários apresentada pelo 

perito-contador e aceita pelo juízo, pelo árbitro ou pelas partes no caso de perícia 

extrajudicial ou pelo perito-contador assistente; o prazo suficiente para solicitar e 

receber os documentos, bem como para a execução e a entrega do trabalho; a 

programação de viagens, quando necessárias. 

 

A conclusão do planejamento da perícia ocorre quando o perito-contador completar 

as análises preliminares, dando origem, quando for o caso, à proposta de honorários 

(nos casos em que o juízo ou o árbitro não tenha fixado, previamente, honorários 

definitivos), aos termos de diligências e aos programas de trabalho.  

 

Termo de diligência é o instrumento por meio do qual o perito solicita documentos, 

coisas, dados, bem como quaisquer informações necessárias à elaboração do laudo 

pericial contábil ou do parecer pericial contábil. 
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Servirá ainda para a execução de outros trabalhos que tenham sido a ele 

determinados ou solicitados por quem de direito, desde que tenham a finalidade de 

orientar ou colaborar nas decisões, judiciais ou extrajudiciais. 

 

O termo de diligência deve ser redigido pelo perito, ser apresentado diretamente à 

parte, ao seu procurador, ou ao terceiro, por qualquer meio escrito que se possa 

documentar a sua entrega, contendo minuciosamente o rol dos documentos, livros, 

coisas, ou outros dados de que se necessite para a elaboração do laudo pericial 

contábil ou parecer pericial contábil. (Boniolo, 2016). 

 

Diligenciado é qualquer pessoa física ou jurídica, inclusive de direito público, que 

tenha a posse de documentos, coisas, dada ou informações úteis e indispensáveis 

para subsidiar a elaboração do laudo pericial contábil ou do parecer pericial contábil, 

e que o destinatário, por decorrência legal ou determinação de autoridade com 

patente, esteja obrigado a fornecer elementos de prova. 

 

O perito deve observar os prazos a que está obrigado por força de determinação legal, 

e dessa forma, sempre mencionar o tempo máximo para o cumprimento da solicitação 

a que está obrigado o diligenciado. 

 

O termo de diligência deve conter, quando possível, a relação dos documentos, coisas 

ou dados que o perito tenha mencionado em petição de honorários judicial ou em 

contrato. 

 

Deve ser apensada ao laudo ou parecer cópia do termo de diligência contendo o ciente 

do diligenciado ou do seu representante legal. Deve compor o texto do laudo, as 

informações colhidas ou não durante as buscas das provas, bem como as 

providências tomadas para o cumprimento do seu ofício. 

 

Caso ocorra a negativa da entrega dos elementos de prova ou para a colaboração na 

busca da verdade, deve o perito se reportar diretamente a quem o nomeou, contratou 

ou indicou, narrando os fatos por meio de provas e solicitando as providências 

cabíveis e necessárias, para que não seja imputado responsabilidade por omissão na 

atividade profissional 
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O termo de diligência deve conter os seguintes elementos: 

 

a - identificação do diligenciado;  
b - identificação das partes ou dos interessados, e, em se tratando de 
perícia judicial ou arbitral, o número do processo, o tipo e o juízo em que 
tramita; 
c - identificação do perito com indicação do número do registro profissional 
no Conselho Regional de Contabilidade; 
d - indicação de que está sendo elaborado nos termos da Norma; indicação 
detalhada dos livros, documentos, coisas e demais elementos a serem 
periciados, consignando as datas e/ou períodos abrangidos, podendo 
identificar o quesito a que se refere; 
f - indicação do prazo e do local para a exibição dos livros, documentos, 
coisas e elementos necessários à elaboração do laudo pericial contábil ou 
parecer pericial contábil, devendo o prazo ser compatível com aquele 
concedido pelo juízo, contratante ou convencionado pelas partes, considerada 
a quantidade de documentos, as informações necessárias, a estrutura 
organizacional do diligenciado e o local de guarda dos documentos; 
g - após atendidos os requisitos da alínea (e), quando o exame dos livros, 
documentos, coisas e elementos, tiver de ser realizado junto à parte ou ao 
terceiro que detém em seu poder tais provas, haverá a indicação da data e hora 
para sua efetivação; e 
h - local data e assinatura. 

 

O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil são orientados e conduzidos pelo 

perito-contador e pelo perito-contador assistente, respectivamente, que adotarão 

padrão próprio, respeitada a estrutura prevista nas normas do Conselho Federal de 

Contabilidade. (Fernandes, 2014). 

 

Neles devem ser registrados de forma circunstanciada, clara e objetiva, sequencial e 

lógica, o objeto da perícia, os estudos e observações realizadas, as diligências 

executadas para a busca de elementos de prova necessários, a metodologia e 

critérios adotados, os resultados devidamente fundamentados e as suas conclusões. 

 

O perito não deve utilizar-se dos espaços marginais ou interlineares para lançar 

quaisquer escritos no laudo pericial contábil e parecer pericial contábil, ou produzir 

emendas ou rasuras. A linguagem adotada pelo perito deverá ser acessível aos 

interlocutores, possibilitando aos julgadores e às partes da demanda conhecimento e 

interpretação dos resultados obtidos nos trabalhos periciais contábeis. 
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Devem ser utilizados termos técnicos e o texto conter informações de forma clara. 

 

Os termos técnicos devem ser inseridos na redação do laudo pericial contábil e do 

parecer pericial contábil, de modo a se obter uma redação técnica, que qualifique o 

trabalho pericial, respeitadas as Normas Brasileiras de Contabilidade, bem como a 

legislação de regência da profissão contábil. 

 

Tratando-se de termos técnicos atinentes à profissão contábil, devem quando 

necessário, ser acrescidos de esclarecimentos adicionais e recomendada a utilização 

daqueles de maior domínio público. 

 

O laudo e o parecer pericial contábil deverão ser escritos de forma direta, devendo 

atender às necessidades dos julgadores e dos interessados e ao objeto da discussão, 

sempre com conteúdo claro e limitado ao assunto da demanda, de forma que 

possibilite os julgadores a proferirem justa decisão. 

 

O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil não devem conter documentos, 

coisas, e/ou informações que conduzam a duvidosa interpretação, para que não 

induza os julgadores e interessados a erro. 

 

Os peritos devem elaborar o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil 

utilizando-se do vernáculo, sendo admitidas apenas palavras ou expressões 

idiomáticas de outras línguas de uso comum nos tribunais judiciais ou extrajudiciais. 

 

O laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil devem contemplar o resultado 

final de todo e qualquer trabalho alcançado por meio de elementos de prova inclusos 

nos autos ou adquiridos em diligências que o perito-contador tenha efetuado, por 

intermédio de peças contábeis e quaisquer outros documentos, tipos e formas. 

(Boniolo, 2016). 

 

Forma circunstanciada: a redação pormenorizada, minuciosa, efetuada com cautela e 

detalhamento em relação aos procedimentos e aos resultados do laudo pericial 

contábil e o parecer pericial contábil. 
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Síntese do objeto da perícia: o relato sucinto de forma que resulte numa leitura 

compreensiva dos fatos relatados ou na transcrição resumida dos fatos da lide sobre 

as questões básicas que resultaram na nomeação ou na contratação do perito. 

 

Diligência: todos os procedimentos e atos adotados pelo perito na busca de 

documentos, coisas, informações ou quaisquer outros elementos de prova, bem como 

todos os subsídios necessários à elaboração do laudo pericial contábil e do parecer 

pericial contábil, mediante termo de diligência, quando possível, desde que tais provas 

não estejam insertas nos autos. Ainda são consideradas diligências, as comunicações 

às partes, aos peritos-contadores assistentes ou a terceiros, ou petições judiciais, em 

decorrências de necessidade de arrecadar elementos de prova. (Pires, 2015). 

 

Critérios da perícia: procedimentos que servem de norma para julgar ou decidir o 

caminho que deve seguir o perito na elaboração do trabalho pericial. É a faculdade 

que tem de distinguir como proceder e m torno dos fatos alegados. 

 

Metodologia: conjunto dos meios dispostos convenientemente para alcançar o 

resultado da perícia por meio do conhecimento técnico-científico, de maneira que 

possa ao final inseri-lo no corpo técnico do laudo pericial contábil e do parecer pericial 

contábil. 

 

Resultados fundamentados: representam as consequências do trabalho técnico-

científico do perito, por meio da explicitação da forma pela qual o perito chegou às 

conclusões da perícia. 

 

Conclusão é a quantificação, quando possível, do valor da demanda, podendo 

reportar-se a demonstrativos apresentados no corpo do laudo pericial contábil e do 

parecer pericial contábil ou em documentos. É na conclusão que o perito colocará 

outras informações que não foram objeto de quesitação, porém, as encontrou na 

busca dos elementos de prova inerentes ao objeto da perícia e que, de alguma forma, 

servirão de apoio para a opinião ou julgamento. (Zanna, 2011). 
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Anexos: são documentos elaborados pelas partes ou terceiros com o intuito de 

complementar a argumentação ou elementos de prova, arrecadados ou requisitados, 

pelo perito durante as diligências. 

 

Apêndices: são documentos elaborados pelo perito com o intuito de complementar a 

argumentação ou elementos de prova. 

 

No caso de palavras e termos ofensivos e que o perito que se sentir ofendido por 

expressões injuriosas, de forma escrita ou verbal, no processo, poderá tomar as 

seguintes providências: sendo a ofensa escrita ou verbal, por qualquer das partes, 

peritos ou advogados, o perito ofendido pode requerer a autoridade competente que 

mande riscar os termos ofensivos dos autos ou cassada a palavra. (Morais, 2014). 

 

Pode ainda, ser comunicado o ocorrido mediante protocolo ao Conselho Regional de 

Contabilidade da sua jurisdição; as providências adotadas, na forma prevista nos itens 

precedentes, não impedem outras medidas de ordem civil ou criminal. 

 

Quanto aos quesitos o perito deve observar as perguntas efetuadas pelas partes, no 

momento próprio dos esclarecimentos, pois tal ato se limita às respostas a quesitos 

integrantes do laudo pericial, ou do parecer pericial contábil às explicações sobre o 

conteúdo da lide ou sobre a conclusão. 

 

O perito-contador deve observar se os quesitos formulados nesta fase processual são 

pedidos de esclarecimentos sobre o seu laudo pericial contábil ou se tratam de 

quesitos novos. Mesmo atinente ao objeto da discussão, as respostas a esses novos 

quesitos ficam sujeitas ao deferimento do julgador da causa. 

 

Esclarecimentos: havendo determinação de esclarecimentos do laudo pericial contábil 

ou do parecer pericial contábil sem a realização de audiência, o perito s fará por 

escrito, observando em suas respostas os mesmos procedimentos adotados quando 

da feitura do esclarecimento em audiência, no que for aplicável. 

 

Quesitos novos e honorários suplementares: o perito deve observar os quesitos 

suplementares formulados pelas partes ou pelo julgador.  
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Os peritos devem, na conclusão do laudo pericial contábil e do parecer pericial 

contábil, considerar as formas explicitadas nos itens seguintes: omissão de fatos: o 

perito-contador não pode omitir nenhum fato relevante encontrado no decorrer de 

suas pesquisas ou diligências, mesmo que não tenha sido objeto de quesitação e 

desde que esteja relacionado ao objeto da perícia. A conclusão com quantificação de 

valores é viável em casos de: apuração de haveres; liquidação de sentença, inclusive 

em processos trabalhistas; resolução de sociedade; avaliação patrimonial, entre 

outros; podem ocorrer que na conclusão seja necessária a apresentação de 

alternativas, condicionada às teses apresentadas pelas partes, casos em que cada 

uma apresenta uma versão para a causa. (Morais, 2014). 

 

O perito deve apresentar ao juiz as alternativas condicionadas às teses apresentadas, 

devendo, necessariamente, serem identificados os critérios técnicos que lhes deem 

respaldo. 

 

Tal situação deve ser apresentada de forma a não representar a opinião pessoal do 

perito, consignando os resultados obtidos, caso venha a ser aceita a tese de um ou 

de outro demandante, como no caso de discussão de índices de atualização e taxas; 

a conclusão pode ainda reportar-se às respostas apresentadas nos quesitos; a 

conclusão pode ser simplesmente, elucidativa quanto ao objeto da perícia, não 

envolvendo, necessariamente, quantificação de valores. 

 

O Decreto-Lei nº 9.295/46, na alínea “c” do art. 25, determina que o laudo pericial 

contábil e o parecer pericial contábil somente sejam elaborados por contador que 

esteja devidamente registrado e habilitado em Conselho Regional de Contabilidade. 

 

O laudo pericial contábil e o parecer pericial 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. 

 

Obriga a Norma que os peritos, no encerramento do laudo pericial contábil ou do 

parecer pericial contábil, consignem, de forma clara e precisa, as suas conclusões. 
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Sempre que determinado fato, para ser verificado ou certificado, depender de 

conhecimento técnico específico para sua compreensão poderá o juiz ou o 

administrador judicial valer-se de especialista. Este é conhecido como perito ou expert 

elaborará a prova pericial. 

 

A contabilidade tem por objeto o patrimônio sob o enfoque do registro e estudo de 

suas variações quantitativas e qualitativas. Ela busca de forma ampla entender as 

mutações do patrimônio das entidades, tendo, muitas vezes, uma visão prospectiva 

(Silva, 2013). 

 

É neste contexto que surge a perícia contábil, que, segundo Sá (2015), “é a verificação 

de fatos ligados ao patrimônio” para que o perito emita uma opinião técnica após 

realizar os estudos necessários. 

 

D’Áuria (2013) ensinava que a contabilidade representa papel essencial nos 

processos falimentares requerendo suficiente idoneidade dos profissionais de 

contabilidade que participam do processo judicial, quer orientando o juiz, o síndico – 

atual administrador judicial – os credores ou demais interessados. Um “dos maiores 

campos de aplicação da perícia contábil é o das falências” (D’áuria, 2013, p. 208). 

 

Os artigos 465 e 473 do Novo Código de Processo Civil – NCPC (Brasil, 2014) 

estabelecem que cabe ao perito ser especialista no objeto da perícia e que o laudo 

deve conter a análise técnica ou científica realizada, bem como a indicação da 

metodologia, que deverá ser aquela predominantemente aceita entre seus pares. O 

NCPC consolida assim o entendimento de que o laudo é um trabalho científico e deve 

seguir os rigores deste, como, aliás, já determinavam as normas contábeis do 

Conselho Federal de Contabilidade (Ornelas, 2013). 

 

O objeto da prova pericial é o próprio “tema da ação, são os fatos e as causas deles 

decorrentes. São os fatos sobre os quais versa a contenda e que devem ser 

verificados pelo perito” (Zanna, 2011). 
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 Zanna (2011) argumenta que a função do perito é comunicar em linguagem simples 

os fatos observados esclarecendo os pontos controvertidos de forma a “[...] revelar a 

verdade que se quer conhecer”, que é a verdade formal ou aquela que “é 

processualmente possível de ser alcançada” (Neves, 2013). Neste sentido, em que 

pese o respeito às opiniões em contrário, o trabalho do contador, quando em juízo, 

não se limita a responder quesitos. É dever dos peritos proporcionar aos interessados 

todos os elementos elucidativos das controvérsias técnicas suscitadas nos autos. Eis 

o ensinamento do professor Sá (2015, p. 61), que, por sua profundidade, faz-se 

questão de destacar as responsabilidades do profissional como auxiliar da justiça, 

especialmente aos magistrados. 

 

Deve o perito, então, por exercício da consciência ética, ir além do que requerem os 

temas elaborados pelas partes e acrescentar o que pode contribuir para a decisão e 

que por ele foi detectado.  

 

Trata-se de assumir o verdadeiro ‘espirito da opinião’, ou seja, o que o juiz espera 

como orientação para proferir sua sentença.  

 

Se o perito consegue perceber o que não foi perguntado, mas que influi na decisão, 

deve, a serviço da justiça e da qualidade de seu trabalho, transcender o que foi 

inquirido. [...] Acima do formal está o essencial.  

 

Tal ensinamento foi positivado pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC (2015, 

item 64, alínea “a”) ao serem revisadas as normas técnicas de perícia, sendo ainda 

mais relevantes em processos falimentares. Sá (2015, p. 106) ensina que, no contexto 

de falência e concordata (similar à atual recuperação judicial), as análises feitas pelo 

perito devem ser exaustivas, criteriosas. “Todas as situações precisam ser vistoriadas 

e comprovadas”. 

 

Sá (2015) destaca ainda sobre as possibilidades de fraude e tentativas de 

simplesmente prejudicar credores por inegável má-fé. Segundo o autor, o perito deve 

informar ao juiz se a empresa tem capacidade de recuperação analisando o fluxo de 

caixa apresentado pela concordatária (atual recuperanda) para provar que merece a 

concessão daquele benefício legal. 
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Almeida (2012) ensina que a recuperação judicial não é mais um favor legal como 

ocorria com a concordata, já que sua concessão está vinculada à aprovação do plano 

de recuperação judicial pelos credores (Brasil, 2005, art. 35, I, “a”).  

 

Assim, a análise da viabilidade econômica da empresa recuperanda não é mais parte 

do trabalho do perito do juízo, e sim dos assistentes técnicos dos credores, que 

poderão se opor ao plano e, eventualmente, rejeitá-lo na assembleia de credores, 

conforme decidido pelo STJ no Recurso Especial – Resp. nº. 1.359.311/SP. 

 

Filardi (2016) assenta que o juiz deve analisar as reais possibilidades de soerguimento 

da empresa, entendendo por bem convocar a assembleia de credores mesmo que 

não haja oposição formal ao plano de recuperação apresentado.  

 

Completa dizendo ser necessário alcançar o objetivo maior da LREF: a preservação 

da empresa, princípio respaldado pela Constituição Federal. 

 

No mesmo sentido Coelho (2015), ao comentar o art. 53 da LREF, ensina: 

 

Pela lei brasileira, os juízes, em tese, não poderiam deixar de homologar os planos 

aprovados pela Assembleia dos Credores, quando alcançado o quórum qualificado da 

lei. Mas, como a aprovação de planos inconsistentes levará à desmoralização do 

instituto, entendo que, sendo o instrumento aprovado um blábláblá inconteste, o juiz 

pode deixar de homologá-lo e incumbir o administrador judicial, por exemplo, de 

procurar construir com o devedor e os credores mais interessados um plano 

alternativo.  

 

Não sendo técnico, para emitir eventual decisão de convocar a assembleia de 

credores mesmo sem oposição formal quanto ao plano, o juiz precisará ser alertado 

pelo administrador judicial, e este, se não for contador, deverá ser auxiliado pelo 

perito, que apontará a inconsistência do plano de recuperação judicial apresentado 

pela recuperanda. (Flilard, 2016). 
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Importante questão a ser observada em todos os exames é a teoria da cegueira não 

intencional ou por desatenção, pois, conforme Kleinman e Anandarajan (2016), não é 

possível aos profissionais serem completamente objetivos em suas análises já que há 

muitas questões que podem induzir nossas decisões e expectativas. 

 

Como já ensinava Sá (2015) devem-se ainda verificar possíveis fraudes, desvios e 

ocultação de bens. A preocupação com a investigação de fraudes não é nova na 

doutrina. D’Áuria (1962, p. 15) em memorável obra destacava: “Dentre as 

irregularidades, a mais grave é a fraude, como invocadora de mais enérgica ação por 

parte dos que dela são vítimas”.  

 

Gray (2008) aponta que a investigação de fraude, tais como a distorção ou 

apropriação indevida de ativos, é um dos diferenciais entre a perícia e auditoria 

forense e a contabilidade e auditoria tradicionais. 

 

Sendo a principal função do administrador judicial a fiscalização da empresa em 

recuperação e, na falência, a investigação patrimonial e de eventuais crimes 

falimentares, não poderá ele desempenhar a contento tais deveres se não tiver cultura 

contábil ou a ajuda do perito-contador. Os controles fornecidos pelo sistema de 

informações contábeis e seus vários subsistemas são de fundamental importância 

nestas tarefas. 

 

2.6 O Administrador Judicial 
 

O administrador judicial é órgão auxiliar da Justiça, nomeado quando a guarda e/ou a 

conservação de bens sejam necessárias como no caso de penhora de faturamento, 

penhora da empresa, disputas societárias, falências e recuperação judicial. 

 

Em todos os processos de recuperação judicial no Brasil, o administrador judicial é 

nomeado pelo juiz e, no caso de ser pessoa jurídica, designa-se um profissional 

responsável pela condução das atividades no processo. Sendo o critério do juiz a 

nomeação, existe uma relação de confiança entre as duas partes, o que converge 

para a exigência de que esse profissional (ou a equipe da empresa indicada) seja bem 

capacitado. (Aguilar, 2016). 
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O administrador judicial será preferencialmente: advogado, economista, administrador 

de empresas, contador ou pessoa jurídica especializada. Neste último caso, deverá 

ser indicada a pessoa natural responsável por conduzir os trabalhos (Brasil, 2014). 

Entretanto, a função de administrador judicial poderá ser exercida por qualquer 

pessoa natural idônea. Deve ser profissional com conhecimento técnico especializado 

na matéria e experiência suficientes para desempenhar as atribuições definidas na Lei 

“prestando real auxílio ao bom andamento do feito”. (Bezerra Filho, 2016, p. 105). 

 

Embora não previsto em lei, o administrador judicial deverá ser independente e 

imparcial e deter experiência e conhecimentos técnicos, sobretudo na área de 

negócios, para atender as finalidades de sua função, Para que sua atuação esteja em 

consonância com os objetivos da LRE e para que o devedor em recuperação judicial 

ou a massa falida sejam onerados da menor forma possível, é desejável que o 

administrador judicial seja profissional dotado de equipe multidisciplinar. (Bernier, 

2015) 

 

Anapolsky e Woods (2015) e Glória e Pereira (2015) citam que, entre as diferenças 

da lei falimentar brasileira e a norte-americana, está o fato de o administrador judicial 

(Trust) nos Estados Unidos da América ser empregado do Departamento de Justiça 

enquanto no Brasil ele é um profissional particular nomeado pelo juiz. 

 

A recuperação de empresas nos Estados Unidos é tratada no Código de Falências, 

mais precisamente no capitulo 11 denominado Reorganization Under the Bankrupt 

Code. Este capítulo trata da reorganização mediante a continuidade da entidade e 

possibilite-a pagar as suas dívidas com os credores. 

 

Uma das principais consequências da falência é o falido perder a administração de 

seus bens não podendo deles dispor. Assim, na falência o administrador judicial deve, 

de imediato e de forma completa, assumir a administração da massa falida (Bezerra 

Filho, 2016; Almeida, 2015). 

 

Como já destacado, o objetivo do processo de falência é preservar e otimizar o 

patrimônio pertencente à massa falida – inclusive os intangíveis da empresa. O 
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administrador judicial passa a ter sob sua responsabilidade a guarda destes bens, 

podendo escolher um terceiro para a função. Entretanto, a responsabilidade será 

sempre do administrador judicial. 

 

Todos os esforços devem ser feitos para arrecadar os bens da falida onde quer que 

estejam, bem como avaliar e vendê-los pelo melhor preço. Estes são os primeiros e 

principais atos efetivos do administrador judicial ao aceitar e assumir o encargo 

tendente a levar o processo de falência a seu termo (Almeida, 2015). 

 

2.7 Estudos semelhantes 
 

Além das obras na literatura foram encontrados poucos trabalhos científicos sobre 

perícia contábil, sendo esta uma realidade já observada por outros pesquisadores, 

tais como Fernandes (2014), Morais (2015), Peleias e Ornelas (2013) e Miranda, 

Fernandes e Goulart (2015). Ainda maior é a carência de pesquisas quanto à 

participação de contadores em processos de falências e/ou recuperação de empresa 

– instituto que substituiu a concordata – em especial na vigência da nova Lei de 

Recuperação de Empresas e Falências. 

 

A seguir são apresentados os principais trabalhos encontrados.  

 

Neumann (2004), na vigência da antiga lei de falências (DL 7.661/1945), ao pesquisar 

a importância da perícia nas tomadas de decisões pelos magistrados nos processos 

falimentares, concluiu que os profissionais devem buscar a excelência, diante do baixo 

índice de trabalhos apontados como ‘ótimo’. O autor assinalou também que 

conhecimento técnico e experiência são indispensáveis aos peritos-contadores nos 

processos falimentares. Destacou a participação do contador como auxiliar da justiça 

para elaboração dos relatórios e que a atuação dos peritos-contadores tem sido 

importante para a tomada de decisão pelos magistrados. 

 

Em 2004 – ainda na fase de aprovação da Lei 11.101/2005 – Fernandes (2014) 

registrou que na vigência da nova lei haveria um menor volume de trabalhos diretos 

dos contadores como peritos. 
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 A atividade desses profissionais se concentraria em auxiliar o administrador judicial 

na verificação dos créditos, na avaliação de bens e na elaboração do relatório para 

fins criminais, que deveria, obrigatoriamente, conter o exame da escrituração do 

devedor e a indicação das causas e circunstâncias que culminaram com a falência. 

Destacou, entretanto, a participação dos contadores na função de administrador 

judicial. 

 

Morais (2005), ao estudar a participação dos peritos-contadores nos processos 

falimentares, concluiu que, diante das novas atribuições estabelecidas pela LREF, o  

contador que desejar atuar em processos falimentares deverá se preparar e se 

qualificar em aspectos jurídicos e em como interagir com o conjunto de sistemas de 

informações contábeis.  

 

Destacou a possibilidade de atuação dos contadores como administradores judiciais, 

como peritos ou como membros do comitê de credores. Mas concluiu que haveria um 

menor volume de trabalho relativo à atividade pericial. 

 

Medeiros e Neves Júnior (2006) pesquisaram a qualidade do laudo pericial contábil 

na visão dos magistrados. Concluíram tais autores que os peritos precisam melhorar 

a redação dos laudos em aspectos como utilização excessiva de termos técnicos, ser 

de fácil leitura, evitar palavras de sentido dúbio ou imprecisas. 

 

Por fim, cita-se a pesquisa de Filardi (2016), que estudou os órgãos de administração 

da falência, concluindo que a atuação conjunta destes agentes possibilita alcançar a 

preservação da empresa devedora. Completa seu raciocínio destacando a 

necessidade de demonstração efetiva da viabilidade da recuperação da empresa, 

trabalho que deverá ser feito por especialistas assessorando os credores ou pelos 

peritos judiciais. 
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3 Metodologia  
 

A metodologia da pesquisa, descrita a seguir, organiza-se nos seguintes subitens: 

caracterização da pesquisa, coletas de dados, roteiro das entrevistas, guia de 

entrevistas e entrevistas semiestruturadas. 

 

A metodologia corresponde a um conjunto de procedimentos a ser utilizado na 

obtenção do conhecimento. É a aplicação do método, por meio de processos e 

técnicas (Barros, 2007).  

 

O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar instrumentos 

estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos dados. A metodologia 

qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais 

detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento, 

etc. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 
 

A pesquisa classifica-se como descritiva, pois busca a identificação de possíveis 

melhorias no processo de recuperação judicial por meio do estudo e da descrição dos 

fatos e dados empíricos. Para sua realização, empregam-se a pesquisa bibliográfica 

e a documental e levantamento de campo. 

 

A pesquisa bibliográfica envolve a análise de trabalhos desenvolvidos anteriormente 

e das contribuições para esse estudo. 

 

Na pesquisa documental, é realizada a descrição e análise do processo de 

recuperação com foco nos objetivos do estudo. 

 

No levantamento de campo, são realizadas entrevistas com quatro juízes, três 

administradores judiciais, quatro peritos contábeis atuantes em processo de 

recuperação judicial. 
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Para Vergara (2009 a. p. 43), “pesquisa de campo é a investigação empírica realizada 

no local onde ocorre um fenômeno ou que dispõe de elementos para explica-lo. Pode 

incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou 

não”. 

 

A pesquisa está delimitada nas comarcas da região metropolitana de Belo Horizonte, 

com foco principal nas duas varas empresariais desta capital. 

 

3.2 Coletas de dados: técnicas e fontes de pesquisa 
 

A fim de obter as informações necessárias aos objetivos específicos propostos no 

estudo, foram realizados procedimentos de coleta de dados e o direcionamento da 

pesquisa para as respectivas fontes.  

 

A fonte utilizada em relação a esse objetivo constituiu-se de pesquisa qualitativa, com 

entrevistas efetuadas com os magistrados, administradores judiciais e peritos 

contábeis.  

 

São relatados os pontos mais relevantes do processo, tais como: procedimentos de 

negociação do plano de recuperação, as atividades desempenhadas pelo 

administrador judicial e seus auxiliares. 

 

Com base nos dados coletados no processo de recuperação, são realizadas 

entrevistas semiestruturadas com os magistrados, administradores judiciais, e peritos 

contábeis. 

 

A pesquisa de campo foi dividida entre entrevistas pessoais, ou realizadas por e-mail, 

junto aos juízes, administradores judiciais e peritos contábeis, com base nos objetivos 

apresentados.  

 

As perguntas têm como finalidade coletar informações complementares a análise 

documental, envolvendo a percepção dos agentes sobre as atividades propostas 

neste estudo com seus impactos operacionais. 
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3.3 Roteiro das entrevistas 
 

Foram entrevistados 04 juízes, sendo dois das duas únicas varas especializadas na 

área falimentar, três administradores judiciais e quatro peritos contábeis. Foram 

consideradas as peculiaridades de cada função na administração da recuperação 

judicial, bem como a espécie de atividades desenvolvidas. 

 

3.4 Guia de entrevistas 
 

O guia de entrevistas pode ser definido como um roteiro elaborado com questões 

abertas que tem por propósito complementar as informações fornecidas pela pesquisa 

documental e fornecer subsídios para a interpretação dos resultados obtidos.  

Para esta etapa da pesquisa, foi elaborado um guia de entrevistas contendo questões 

abertas, com o propósito de alcançar o primeiro e segundo objetivos específicos da 

pesquisa. 

 

Foram elaboradas 19 questões para os magistrados, 12 para os administradores 

judiciais e 10 para os peritos contábeis. Com objetivo de atender os propósitos da 

pesquisa, que resultaram em um conjunto considerável de informações relacionadas 

à percepção sobre os fatores que podem estar sendo determinantes para o baixo 

índice de sucesso na recuperação judicial. Dessa forma, o guia contribuiu para o 

atendimento aos específicos da pesquisa. 

 

3.5 Entrevistas semiestruturadas 
 

Conforme Marconi e Lakatos (2010), a entrevista constitui um “procedimento utilizado 

na investigação social, que por meio da averiguação e a determinação das opiniões 

sobre os fatos possibilita a obtenção de informações relevantes e significativas para o 

estudo”. Para Gil (2008), a entrevista estabelece uma técnica de pesquisa que visa 

obter informações úteis à análise do objeto proposto.  

 

A entrevista semiestruturada tem como característica um roteiro com perguntas 

abertas e é indicada para estudar um fenômeno com uma população específica: grupo 

de professores; grupo de alunos; grupo de enfermeiras, etc. Deve existir flexibilidade 
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na sequência da apresentação das perguntas ao entrevistado e o entrevistador pode 

realizar perguntas complementares para entender melhor o fenômeno em pauta. 

 

Uma vez definida a entrevista semiestruturada como técnica de coleta de dados, o 

próximo passo foi a escolha dos sujeitos de pesquisa (unidades de observação) que 

seriam convidados a participar deste estudo. No caso, sugere selecionar:  

 

- Os magistrados; 
- Os administradores judiciais; 
- Os peritos contábeis. 

 

Então, de posse das informações obtidas, foi desenvolvido um formato de análise que 

propiciasse compreender o problema investigado, permitindo estabelecer 

comunicações entre o referencial teórico e o material obtido.  

 

O resultado obtido foi por meio da transcrição das entrevistas e teve como referência 

a análise de conteúdo enunciado por Bardin (2011), assim definida:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visa obter, por meio de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo dos indicadores, 

mensagens que permitam a interferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção dessas mensagens.  

 

De acordo com Bardin (2011), a aplicação da análise de conteúdo prenuncia três fases 

fundamentais: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e 

interpretações.  

 

Importante ressaltar que não houve necessidade de realização de operações 

estatísticas e provas de validação como definidas no tratamento dos resultados e 

interpretações. 

 

A pré-análise, segundo Bardin (2011), envolve a leitura “flutuante”, ou seja, um 

primeiro contato com os documentos que serão submetidos à análise. Inicia-se o 

trabalho escolhendo os documentos que serão analisados. No caso das entrevistas, 
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que é a base desta pesquisa, estas foram transcritas e sua tabulação constituiu o 

corpo da pesquisa.  

 

E ainda Bardin (2011) aclama que a análise do conteúdo se faz na prática e ilustra a 

análise de conteúdo como segura e objetiva e menciona algumas práticas como: 

análise de entrevista, análise lexical e sintática de uma amostra e análise temática de 

um texto.  

 

Enfim, Bardin (2011) ainda conceitua a entrevista como um método de investigação 

específico e a classifica como diretivas ou não diretivas, ou seja, fechadas e abertas. 

Além disso, enfatiza que a análise do conteúdo em entrevista é muito complexa e, em 

alguns casos, determinados programas de computadores não podem tratá-las. 

 

O instrumento que apoiará a análise dos dados contará com um questionário, que foi 

elaborado pelo autor e baseado no conhecimento adquirido ao longo desta pesquisa.  

 

Gil (2007) apresenta três formas de levantamento de dados: a entrevista, o formulário, 

e o questionário. A entrevista se caracteriza por ser muito rica em informações e, mas 

pouco poder de sintetização de dados. O questionário limita a liberdade de resposta, 

mas é muito fácil sumarizar dados com tratamento estatístico, e formulário está entre 

essas duas realidades. A principal característica do questionário, continua Gil (2007) 

é ser construído para ser preenchido sem auxílio de mão de obra especializada, e por 

isso, não necessitando de treinamento para realizar o levantamento de dados, e por 

isso, sendo a escolha da maioria das pesquisas por ser a forma mais barata de coletar 

informações. 
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4 Apresentação dos resultados 
 

O objetivo deste capítulo é descrever os dados coletados, a partir das análises dos 

processos de recuperação judicial e das entrevistas realizadas juntas aos juízes, 

administradores judiciais e peritos contábeis. Em razão deste pesquisador não possuir 

autorização para divulgar os nomes dos juízes e demais auxiliares da justiça, optou-

se por não identificar as respectivas comarcas e varas cíveis e empresariais. 

 

A validação dos dados coletados na pesquisa documental e nas demais entrevistas 

se apresenta na triangulação destes dados com a pesquisa bibliográfica, portanto as 

respostas servirão de apoio para o alcance dos objetivos propostos pela pesquisa. 

 

Dados fornecidos pelo SERASA apontam que há um crescimento dos pedidos de 

recuperação judicial, onde fica evidenciado o baixo índice de sucesso na recuperação 

econômica financeira das empresas: 

 

Tabela 1 

Relação comparativa entre falência decretada x recuperação judicial deferida 

 
Fonte: Serasa Experian de Falências e Recuperação Judicial, adaptado pelo autor. 

 

Conforme demonstrado acima, fica evidenciado que os números estatísticos das 

recuperações judiciais comparando com a falência decretada possuem um certo 

equilíbrio nos resultados.  
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Tabela 2 

Relação comparativa entre falência requerida x recuperação judicial requerida 

 
Fonte: Serasa Experian de Falências e Recuperação Judicial, adaptado pelo autor. 

 

Da mesma forma, fica evidenciado que os números estatísticos das falências 

requeridas aproximam dos resultados das recuperações judiciais requeridas.  

 

4.1 Perfil dos respondentes 
 

Através desta análise buscou-se identificar o perfil dos entrevistados, dividindo os 

questionários específicos dirigidos aos juízes, administradores judiciais e peritos 

contábeis. 

 

4.2 Juízes 
 

Da análise das entrevistas com juízes foi possível constatar que os mesmos entendem 

que a Lei 11.101/05 trouxe melhorias nos procedimentos para a recuperação das 

empresas, em razão de ser mais eficiente que a concordata. Importante destacar os 

juízes das duas varas empresariais de Belo Horizonte, em função de serem as únicas 

do estado de Minas Gerais com especialidade no assunto, portanto iniciaremos as 

análises por elas. 
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4.2.1 Entrevista Juiz 01 (Vara Empresarial) 
 

O Juiz 01 respondeu o questionário aberto em 14 de novembro de 2017. Sobre as 

indagações formuladas as mais relevantes e que atendem os questionamentos da 

pesquisa vamos destacar adiante. 

 

Em sua fala, confirma que apesar da lei 11.101/2005, artigo 21 permitir a nomeação 

de profissionais como administrador, economistas, contador, na maior parte dos casos 

prefere advogados, com experiência na área do direito de falência e recuperação 

judicial.  

 

Em relação os principais problemas enfrentados nos processos de recuperação 

judicial afirmam que a falta de diligência quanto aos deveres previstos no artigo 22 da 

lei 11.101 de 2005 e principalmente a consolidação do quadro geral de credores. 

 

A respeito das atividades que entende ser necessário o conhecimento de 

contabilidade pelo administrador judicial, o mesmo afirma que a atualização dos 

créditos, preparação do quadro geral de credores, análise dos livros e documentos 

contábeis.  

 

Indagado quanto aos fatores que podem estar sendo determinantes para o baixo 

índice de sucesso na recuperação judicial econômica financeira das empresas em 

processo de recuperação judicial, o magistrado afirma como motivo a má gestão e 

fraude na administração das empresas, como também fraude no ajuizamento da 

própria ação de recuperação judicial, em que se encontra situações claras de uso de 

procedimento judicial apenas para o devedor ganhar tempo e esvaziar o resta de 

ativos da empresa, que já não é mais viável e depois convolada em falência. 

 

Afirma que os administradores judiciais têm observado as atividades internas e 

administrativas da recuperanda em apenas alguns casos, achando assim ser um 

desafio para auxiliá-lo da justiça, pois além de prevista em lei, permite uma melhor 

fiscalização e gestão da empresa. 
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Com relação a permanência dos sócios da empresa, afirma que os mesmos são 

mantidos na condução da atividade empresarial, porém é possível o afastamento, 

dependendo do comportamento, se o mesmo for prejudicial a empresa e ao processo. 

 

Alega que o administrador judicial não interfere diretamente nas áreas financeiras, 

administrativas, porém concorda que deveria fazê-lo. Apenas auxilia e repassa 

informações sobre o cumprimento do Plano de Recuperação. Sendo que o relatório 

mensal das atividades da devedora detalha os indicadores de desempenho. 

 

Nem sempre o administrador judicial relata os pontos fortes e pontos fracos da 

empresa devedora, propondo soluções e mudanças específicas para as áreas 

julgadas mais necessitadas. 

 

Afirma que não consegue mensurar se o administrador judicial realiza visitas 

presenciais junto à empresa devedora. 

 

Avalia que a participação dos profissionais contadores é muito importante, 

imprescindível para o bom andamento dos processos de recuperação de empresas e 

falências. E que não existe conflito entre a atividade de perito contábil e do 

administrador judicial e que podem ser cumuladas pelo mesmo profissional. Porém o 

ideal é que o administrador judicial seja também um advogado e que o perito faça o 

serviço contábil. 

 

Quanto à nomeação o perito contábil para análise das demonstrações contábeis 

apresentadas pelo devedor no momento do pedido da recuperação judicial, afirma que 

é importante. 

 

Afirma que no momento da escolha de peritos ou administradores judiciais, dá 

preferência a profissionais que comprovem atualização profissional mediante cursos 

de aperfeiçoamento, especializações, mestrados ou doutorados. 

 

Por fim conclui que é importante esclarecer que após a decretação de uma falência, 

o administrador judicial atua como representante da massa falida, tanto judicialmente 

como extrajudicialmente. Portanto, o administrador judicial estará apto para ajuizar 
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ações judiciais, tais como ações de responsabilidade. Assim, entende ser melhor 

maneira para conclusão de processo de falência e recuperação é nomeação de um 

administrador judicial, de preferência advogado, e um perito com especialização em 

contabilidade, ou um profissional com as duas formações. 

 

4.2.2 Entrevista Juiz 02 (Vara Empresarial) 
 

O Juiz 02 respondeu o questionário aberto em 27 de novembro de 2017. Em relação 

à nomeação de administradores judiciais afirma que a lei prevê profissionais como 

advogados, economista, administrador de empresas, contador ou pessoa jurídica 

especializada e idônea. Porém não teve oportunidade de fazer nomeações, uma vez 

que sua posse na respectiva vara falimentar é de maio de 2017. 

 

Com relação à necessidade de o administrador judicial possuir conhecimento contábil, 

afirma não ser necessário, uma vez que o mesmo pode receber o auxílio de 

profissionais especializados. 

 

O perito contador é necessário para auxiliar o administrador judicial nas análises 

contábeis das empresas falidas ou em recuperação, balanços patrimoniais e 

prestação de contas. 

 

Quanto o fator que podem estar sendo determinantes para o baixo índice de sucesso 

na recuperação judicial econômica financeira das empresas em processo de 

recuperação judicial, alega vários fatores que podem influencia-lo, mas a continuidade 

da atividade empresarial é fundamental para o encerramento do processo com 

sucesso. Se a empresa enfrenta dificuldade em continuar operando, o processo de 

recuperação não é o suficiente para colaborar com o erguimento da mesma. 

 

Afirma que no processo de recuperação judicial deve prevalecer a autonomia e 

preservação dos gestores da empresa devedora e atuação do auxiliar da justiça como 

fiscal apenas. 

 

Alega que o administrador judicial tem o papel a fiscalização do processo de 

recuperação judicial como o todo. Contudo, quanto ao plano de recuperação judicial 
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o administrador não tem nenhuma atribuição legal em analisa-lo ou emitir opinião, 

mais é interessante a oitiva do auxiliar sobre a adequação técnica do PRJ. 

 

No processo de recuperação judicial a autonomia da empresa é mantida e 

mensalmente a recuperanda apresenta no processo a demonstração de seus 

resultados para análise do andamento da empresa. 

 

Quanto ao relatório mensal das atividades da recuperanda, a lei 11.101/2005 não 

discrimina como deve ser detalhado e que o se observa é o cuidado dos auxiliares do 

juízo na fiscalização mais detalhada das movimentações financeiras da empresa 

devedora. 

 

Durante o processo de recuperação judicial o administrador judicial deve cumprir o 

previsto no art. 22 da Lei 11.101/2005, respeitando a autonomia da empresa e 

fiscalizando como um todo. 

 

Há casos em que o administrador judicial realiza visitas a empresa devedora, porém 

não há obrigatoriedade para tal diligência. 

 

Não existe conflito entre acumulação das funções de perito contábil e administrador 

judicial, porém considera a individualização importante para tornar o processo mais 

célere, já que o administrador tem diversos atos a serem praticados. 

 

Alega que a participação do profissional contábil é de suma importância para auxiliar 

o juízo na análise aprofundada dos documentos, relatórios, prestação de contas, 

dentre outros, apresentados nos autos dos processos. 

 

Pode ocorrer a nomeação de perito contábil para a análise das demonstrações 

contábeis apresentadas pela empresa devedora no momento do pedido da 

recuperação judicial. 

 

Não é necessário que o administrador judicial tenha conhecimento de contabilidade, 

uma vez que o mesmo pode receber auxilio de profissionais especializados. 

 



78 
 

Afirma que o perfil dos auxiliares da justiça, no caso, perito contábil e administradores 

judiciais, é importante profissionais com cursos de especializações e experiência e 

conhecimento. 

 

4.2.3 Entrevista Juiz 03 (Vara Cível) 
 

O Juiz 03 respondeu o questionário aberto em 22 de novembro de 2017. Com relação 

à nomeação de administradores judiciais afirma que tem nomeado profissionais 

especializados na área jurídica, por afinidade e conhecimentos técnicos dos tramites 

legais e entendimentos jurisprudenciais sobre a temática. 

 

Quanto aos principais problemas enfrentados nos processos de recuperação de 

empresas e falências em relação aos administradores judiciais, afirma ser a formação 

do quadro geral de credores e auto de arrecadação inerentes a própria complexidade. 

 

Alega que o administrador judicial deveria ter conhecimento de contabilidade para 

apuração de potenciais crimes falimentares, notadamente os tipos descritos no art. 

168 da lei 11,101/2005. 

 

Os peritos são nomeados no processo de recuperação judicial para elaboração de 

cálculos em caso de conflito quanto ao valor atualizado do crédito. 

 

Quanto aos fatores que podem estar sendo determinantes para o baixo índice de 

sucesso na recuperação judicial econômica financeira das empresas em processo de 

recuperação judicial, cita: débitos bancários elevados e dívidas tributárias. 

 

Alega que o administrador judicial tem observado as atividades internas e 

administrativas da devedora e que fiscaliza o cumprimento do plano de recuperação 

judicial. 

 

Os administradores, sócios da empresa devedora são mantidos no comando das 

atividades, e apresentam mensalmente demonstrativos, conforme art. 52, da lei LRF. 
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Não existe interferência diretamente nas áreas administrativas, financeira e que é 

obrigação da devedora apresentar relatório mensal. 

 

O administrador judicial não relata os pontos fortes e fracos da devedora e que realiza 

visitas dependendo da situação fática. 

 

Alega que as funções de administrador judicial e perito contábil podem ser 

acumulados. A participação do profissional contábil no andamento dos processos de 

recuperação de empresas e falências é muito importante para evitar fraudes. 

 

Quanto a nomeação do Perito Contábil no ato do pedido da recuperação judicial, alega 

que não seria a hipótese, considerando que a lei exige apenas a regularidade formal 

dos documentos para deferimento do processamento da recuperação. 

 

É desejável que o administrador judicial tenha conhecimento de contabilidade, tanto 

em razão da economicidade processual quanto para que fraudes sejam prevenidas 

ou detectadas em fase inaugural. 

 

Na escolha de profissionais peritos contábeis e administradores judiciais existe a 

preferência a profissionais que comprovem atualização profissional mediante cursos 

de aperfeiçoamento, pós-graduação, mestrado ou doutorado. 

 

4.2.4 Entrevista Juiz 04 (Vara Cível) 
 

O Juiz 04 respondeu o questionário aberto em 24 de novembro de 2017. Neste caso, 

trata-se de comarca do interior, vara cível com poucos casos de pedidos de 

homologação de recuperação judicial. 

 

Alega que desde que assumiu a vara cível da comarca em fevereiro de 2017 não foi 

distribuída ou está em andamento qualquer ação de recuperação judicial ou de 

falências. 

 

Todavia, entende que o administrador judicial deveria ter conhecimento da 

contabilidade. 
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Na escolha de Peritos Contábeis, dá preferência aos profissionais com experiência e 

cursos de aperfeiçoamento.  

 

4.3 Administradores Judiciais 
 

Para os administradores judiciais entrevistados, o contador possui importante papel 

de elaborar as demonstrações contábeis de forma confiável para o devedor poder 

ajuizar o pedido de recuperação judicial. Assim como seu parecer técnico e laudo 

pericial nas etapas do processo de recuperação ou falência. 

 

Foram entrevistados três administradores judiciais, com questionários específicos e 

dirigidos com objetivo de esclarecer os objetivos desta pesquisa. 

 

4.3.1 Entrevista Administrador Judicial 01 
 

O administrador judicial 01 respondeu o questionário em 21 de novembro de 2017.  

Possui formação bacharel em ciências contábeis e já atuou como consultor e 

liquidante de cooperativa. 

 

Alega que o administrador judicial não tem a obrigação de conhecer contabilidade, 

porém é desejável. 

 

O administrador judicial pode e deve ser auxiliado por um contador. O ideal que seja 

solicitado ao juízo a nomeação ou homologação da indicação feita. Neste caso a 

remuneração seria paga pela recuperanda nos termos da lei 11.101/2005. Outra 

possibilidade é o administrador judicial já possuir em sua equipe de trabalho um 

profissional contábil – como é o caso das empresas especializadas. Neste caso o 

administrador judicial deve indicar tal fato ao juízo para o MM Juiz possa balizar o 

valor dos honorários do administrador levando em conta este custo. 

 

Quanto aos fatores que podem estar sendo determinantes para o baixo índice de 

sucesso na recuperação judicial econômica financeira das empresas em processo de 

recuperação, afirma que infelizmente o processo é visto como o último recurso. 
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Primeiramente os advogados e gestores apostam no chamado “gestão de passivo” 

que em verdade busca ganhar tempo contra as diversas execuções e ações de 

cobrança. Esgotados todos os meios normais acionam a recuperação judicial sem 

prévio preparo e sem de fato desejar uma recuperação profunda. A maior parte dos 

planos de recuperação abordam unicamente o prazo e deságio nos débitos. 

 

Os administradores judiciais têm observado em parte as atividades internas e 

administrativas da devedora, porém a função primordial é a fiscalização. 

 

Durante o processo de recuperação judicial os sócios são mantidos na condução da 

atividade empresarial, salvo decisão judicial ou previsão no art. 64 da lei 11101/2005. 

 

O relatório mensal das atividades da recuperanda, não detalha os indicadores de 

desempenho de todas as áreas como financeiro, administrativa entre outros. 

 

Alega que realiza visitas junto a empresa devedora para verificar as informações de 

prestação de contas. 

 

4.3.2 Entrevista Administrador Judicial 02 
 

O administrador judicial 02 respondeu o questionário em 04 de dezembro de 2018. 

 

Possui formação acadêmica em Direito, pós-graduada em Direito Processual Civil, 

Direito Empresarial e Recuperação de Empresas e Falência. Pós-Graduada em 

Direito Contratual e MBA em Gestão de Negócios. 

 

Além de atuar como administradora judicial possui experiência como advogada nos 

processos falimentares. 

 

No momento do pedido da recuperação judicial, nem sempre ocorre a nomeação do 

perito contábil. Os juízes estão pedindo que seja feita essa avaliação em razão de 

muitas empresas ingressarem com o pedido de recuperação judicial em estado de 

insolvência irreversível. Por essa razão os juízes antes de deferir o processamento da 

recuperação judicial têm feito essa análise preventiva. 
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Afirma que o administrador judicial não precisa conhecer de contabilidade, uma vez 

que a lei permite que o mesmo seja assessorado por auxiliares. 

 

Os pedidos dos benefícios da recuperação judicial tardio não permite a reversão da 

situação econômica financeira, sendo um dos principais fatores que podem ser 

determinantes para o baixo índice de sucesso no processo. 

 

Não é função do administrador judicial intervir na gestão interna da empresa devedora, 

uma vez que os sócios são mantidos na condução das atividades. A recuperanda tem 

a obrigação de mensalmente apresentar relatório ao administrador judicial que o 

disponibilizará no processo para ciência de todos os interessados. 

 

O administrador judicial fiscaliza para fazer o seu relatório mensal ao juízo e aos 

credores. Quanto a visitas afirma que cada administrador realiza de acordo com as 

necessidades apresentadas no processo. 

 

O profissional contábil auxilia o administrador judicial a identificar a viabilidade de 

recuperação da empresa com a análise das demonstrações contábeis, bem como 

auxilia na identificação do passivo da empresa durante a verificação do crédito 

(habilitação, divergência e impugnação) e o cumprimento do plano. 

 

4.3.3 Entrevista Administrador Judicial 03 
 

O Administrador judicial 03 respondeu o questionário em 05 de dezembro de 2018. 

 

Possui formação acadêmica em Direito, mestrado em Direito Empresarial, atuando 

também como auditor há mais de 10 anos. 

 

Afirma que nem sempre ocorreu nomeação de perito contábil para análise das 

demonstrações contábeis apresentadas pelo devedor no momento do pedido da 

recuperação judicial. 
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Alega que o administrador deve ter conhecimento de contabilidade e que a falta de 

peritos contábeis são alguns fatores que podem estar sendo determinantes para o 

baixo índice de sucesso das recuperandas. 

 

A iniciativa de observar as atividades internas e administrativas é vital para se buscar 

a recuperação efetiva da empresa devedora. 

 

Com relação a gestão empresarial, afirma que são medidas importantes para a 

organização não apenas saia da situação fragilizada em que se encontra, mas, 

sobretudo, proporciona a reflexão de mudança de atitudes necessárias para a virada 

de pagina na vida da organização. 

 

Realiza visitas junto a empresa devedora, com periodicidade bimestral, caso a 

situação não exija uma periodicidade menor. 

 

Afirma que é importante uma perfeita sintonia entre juiz, administrador judicial e perito 

contábil, na busca da recuperação efetiva e da melhoria da situação financeira e 

estratégica da organização de forma a preservarmos os interesses dos envolvidos. 

 

4.4 Peritos Contábeis 
 

Foram entrevistados quatro peritos contábeis, onde relatam que a perícia com objetivo 

de avaliar, mensurar, verificar possíveis fraudes é extremamente para auxiliar o 

administrador judicial e o magistrado responsável pelo processamento da 

recuperação judicial e falência. 

 

4.4.1 Entrevista Perito Contábil 01 
 

O Perito Contábil 01 respondeu o questionário em 30 de novembro de 2017. 

 

Possui formação acadêmica em Ciências Contábeis, possui experiência como auditor 

independente de empresas de grande porte. 
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Alega que os fatores que podem estar sendo determinantes para o baixo índice de 

sucesso na recuperação judicial é a situação econômica e financeira das empresas 

em processo de recuperação judicial. Cita por exemplo a falta de crédito para fomentar 

os negócios e o próprio governo não se empenha em cooperar, pois são os primeiros 

a fechar as portas para a empresa recuperanda. 

 

Avalia que não é recomendado que no mesmo processo o profissional contábil atue 

como Perito Contador e Administrador Judicial. As empresas em processo de 

recuperação judicial na maioria das vezes não possuem uma contabilidade regular. 

 

Os magistrados deveriam exigir a perícia contábil antes de homologar o pedido de 

recuperação judicial. 

 

O profissional administrador judicial precisa ter muita experiência na administração de 

empresas, de preferência formação contábil e principalmente reputação ilibada. 

 

O Perito Contábil precisa conhecer a fundo a lei 11.101/2015, análise de balanços e 

demais demonstrativos contábeis. 

 

4.4.2 Entrevista Perito Contábil 02 
 

O Perto Contábil 02 respondeu o questionário em 20 de novembro de 2017. 

 

Possui formação acadêmica em contabilidade, possuindo experiência na fiscalização 

do plano de recuperação judicial. 

 

Alega que a má gestão dos administradores e diretores das empresas, são fatores 

determinantes para o baixo índice de sucesso nos casos de recuperação judicial. 

 

Os contadores são importantes na elaboração do plano de recuperação, pois 

dominam os relatórios contábeis, e a consequência disto, podem projetar um fluxo de 

caixa mais próximo da realidade. 
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O perfil profissional ideal para atuar como administrador judicial é o contador 

especializado na lei 11.101/2005. 

 

4.4.3 Entrevista Perito Contábil 03 
 

O Perito Contábil 03 respondeu o questionário em 04 de dezembro de 2017. 

 

Possui formação em ciências contábeis e pós-graduação em engenharia de custos e 

orçamentos. 

 

Entende ser necessário conhecimento de contabilidade na função do administrador 

judicial. Alega que a falta de celeridade e credibilidade nas informações prestadas são 

alguns fatores determinantes para o baixo índice de sucesso na recuperação judicial. 

 

A participação do profissional contábil nos processos de recuperação de empresas e 

falências é de extrema importância para o bom andamento nos processos. 

 

A contabilidade desempenha fundamental papel tanto na falência como no processo 

de recuperação judicial, devido a relevância das demonstrações contábeis e a clareza 

nas gerações de informações para o processo de recuperação. 

 

4.4.4 Entrevista Perito Contábil 04 
 

O Perito Contábil 04 respondeu o questionário em 04 de dezembro de 2017. 

 

Possui formação acadêmica em ciências contábeis, com experiência há mais de 30 

anos nas áreas financeira, administrativa, contábil em empresas de médias e grandes 

empresas. 

 

Avalia ser importante a participação do profissional contábil na análise de livros 

contábeis, registros de transações e documentos de escrituração contábil, balanço 

patrimonial, demonstração de resultados acumulados, relatório gerencial de fluxo de 

caixa e de caixa e de sua projeção, ambos visando apurar a situação patrimonial da 

empresa em recuperação judicial, elaboração do laudo ou parecer técnico contábil. 
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O perfil do profissional para atuar nos processos de recuperação judicial é de acordo 

com a lei 11.101/2005, isto é advogado, economista, administrador de empresas, 

contador ou empresa especializada. 
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5 Conclusões 
 

O objetivo deste trabalho foi analisar através da opinião técnica e profissional de 

magistrados, administradores judiciais e peritos contábeis os fatores que podem estar 

sendo determinantes para o baixo índice de sucesso na recuperação econômica 

financeira das empresas em processo de recuperação judicial. 

 

A triangulação foi realizada através da análise conjunta da pesquisa bibliográfica, da 

pesquisa documental e entrevistas, destacando-se os principais objetivos da pesquisa 

realizada. 

 

A respeito da função administrador judicial, a mesma inicia logo após o pedido do 

processo de recuperação, onde o juiz irá escolher o profissional. 

 

Segundo os juízes entrevistados, das varas empresariais especializadas e cíveis, 

existe uma preferência nas nomeações, alegando maior conhecimento e experiência 

na legislação jurídica, porém o profissional contábil, em muitos os casos de faz 

presente durante todas as etapas do processo de recuperação e falência. 

 

De acordo com o artigo 21 da lei número 11.101/2005 o administrador judicial poderá 

ser pessoa física ou jurídica e deverá ser profissional idôneo, de preferência 

advogado, contador, economista, administrar de empresas ou pessoa jurídica 

especializada. Teixeira (2015) afirma que o administrador judicial não representa os 

credores e nem o devedor, ele é um auxiliar qualificado pelo juiz. 

 

No artigo 22, inciso I, discorre sobre a função e deveres do administrador judicial, que 

sob a fiscalização do juiz e do comitê de credores são: enviar correspondência aos 

credores sobre o processo de recuperação judicial ou decreto de falência; fornecer 

informações solicitadas pelos credores; elaborar a relação de credores e consolidar o 

quadro de credores; exigir informações dos credores, dos devedores ou de seus 

administradores; manifestar-se nos casos previstos em lei e requerer junto ao juiz 

assembleia geral conforme previsto em lei ou quando achar necessário; contratar, 

quando for necessário, empresas ou profissionais especializados para auxiliá-lo nas 

suas funções. São deveres específicos da recuperação judicial são (LRF, art. 22, II): 
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fiscalizar as atividades do devedor e também se o plano de recuperação judicial está 

sendo cumprido; requerer a falência, quando não cumprida a obrigação assumida no 

plano de recuperação; apresentar ao juiz relatório mensal das atividades do devedor 

e sobre a execução do plano de recuperação. 

 

O perito contábil atua no processo de recuperação judicial na fase inicial, fase 

administrativa. Nos processos falimentares verifica os valores recebidos pela 

alienação dos ativos com as respectivas despesas. 

 

Todos os juízes entrevistados afirmam que a participação do perito contábil é 

imprescindível para o bom andamento dos processos em recuperação de empresas 

e falências, evitando fraudes a credores, análise dos demonstrativos contábeis, 

consolidação o quadro geral de credores. 

 

As respostas formuladas pelos juízes, administradores judiciais e peritos contábeis, 

apontam vários fatores que podem estar sendo determinantes para o baixo índice de 

sucesso na recuperação econômica financeira das empresas em processo de 

recuperação judicial: 

 

- falta de perícia contábil antes do deferimento do pedido da recuperação 
judicial, com objetivo de avaliar a viabilidade da situação econômico financeira. 
Em muitos casos as empresas ingressam com o pedido em estado de 
insolvência irreversível. 
 
- a fraude e incompetência na gestão dos negócios pelos sócios, são 
apontadas pelo juiz entrevistado 01 “má gestão e fraude na administração das 
empresas, como também fraude no ajuizamento da própria ação de 
recuperação judicial, em que encontramos situações claras de uso de 
procedimento judicial apenas para o devedor ganhar tempo e esvaziar o que 
resta de ativos da empresa, que já não é mais viável, e depois convolada em 
falência”. 

 

O administrador judicial 01, também concorda neste sentido, alegando que os 

advogados e gestores da devedora apostam no chamado “gestão de passivo”, que 

em verdade busca ganhar tempo contra diversas execuções e ações de cobrança. 

 

O juiz entrevistado 03, confirma que os débitos bancários e débitos tributários são 

fatores influenciam de forma negativa para o sucesso da recuperanda. 
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Segundo o administrador judicial 02, as empresas utilizam do benefício da lei 

11.101/2005 no momento em que o fluxo de caixa está totalmente comprometido e a 

empresa não tem condições de arcar com o período de processamento da 

recuperação judicial, não permitindo assim, a reversão da situação econômico 

financeira. 

 

O juiz entrevistado 01, conclui que nem todos os administradores judiciais 

acompanham as atividades internas e administrativas da devedora “Em alguns casos 

sim, mas essa é uma questão que desafia o trabalho do administrador, pois além de 

prevista em lei, permite uma melhoria na fiscalização e gestão da empresa. É preciso 

uma mudança de atitude nesta situação”. As empresas quando estão no processo de 

recuperação judicial, não conseguem acesso a crédito junto as instituições 

financeiras, fornecedores e do próprio governo, ficando confirmado na fala do perito 

contábil entrevistado 01 “...por absoluta falta de crédito as empresas. O próprio 

governo não se empenha em cooperar com a recuperação destas empresas, órgãos 

federais como o Banco do Brasil S.A., CEF e Receita Federal, são os primeiros a 

fechar as portas para o empresário em recuperação judicial”. 

 

Pode-se constatar que o profissional contábil tem grande importância nos processos 

de recuperação judicial desde o primeiro momento, ou seja, no pedido da recuperação 

é exigida ao devedor as demonstrações contábeis. 

 

O Administrador Judicial é o encarregado da parte burocrática do processo e será 

escolhido pelo juiz. A partir da análise das respostas dos questionários, pode se 

observar que além do administrador ser profissional idôneo e de confiança do juiz, 

possui muita experiência profissional e, além de atuar junto aos processos, neste 

cargo, exerce concomitantemente outras atividades ligadas à sua profissão. 

 

Foi possível averiguar, através da pesquisa, que atuar como Administrador Judicial 

exige ter conhecimento de gestão empresarial, contabilidade, para fazer interferências 

estratégicas e corretivas da atividade operacional. 
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Em alguns casos o profissional contábil, pela sua experiência e conhecimento atua 

como Administrador Judicial e quando precisa de apoio jurídico contratam advogado, 

conforme prerrogativa da lei 11.101/2005. 

 

Conforme afirmação de todos os juízes é muito importante que todos os auxiliares da 

justiça, seja perito contábil ou administrador judicial, tenha experiência, conhecimento 

e formação acadêmica e principalmente que participem de programa de educação 

continuada. 

 

Através dos estudos apresentados por esta pesquisa, considera-se que os objetivos 

gerais e específicos foram alcançados. Restaram evidenciado que a contabilidade e 

o profissional contador estão presentes no processo de recuperação judicial, ainda 

que de forma tímida, onde se recomenda seja incluída na Lei 11.101/2005 a previsão 

a respeito da nomeação de um perito contábil. Neste aspecto corroboram os 

ensinamentos de Ornelas (2013), no sentido de que o perito deverá oferecer um laudo 

contábil contendo a análise da situação patrimonial do devedor, que permita ao 

magistrado constatar se o mesmo possui ou não condições de superar a situação de 

crise econômica e financeira, consoante previsto no artigo 47 da referida lei. 

 

Considerando a importância do tema tratado, diversos pontos não abordados na 

presente pesquisa merecem análise. Sugere-se sejam realizadas novas pesquisas 

quanto ao exame da atuação de contadores na formulação do plano de recuperação 

judicial e da análise da viabilidade de recuperação dos devedores com base nas 

demonstrações contábeis exigidas pelo artigo 51 da Lei 11.101/2005. 

 

É importante destacar a limitação deste estudo devido ao ambiente forense bastante 

restritivo, o que foi atenuado na medida em que conseguiu buscar informações nas 

únicas duas varas falimentares do estado de Minas Gerais. 
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Apêndices 
 

Apêndice A – Roteiro entrevistas magistrados 

 

ROTEIRO ENTREVISTA MAGISTRADOS 

 

Excelentíssimo (a) Senhor Juiz (íza) de Direito 

 

Pesquisa para dissertação: “A participação do profissional contábil nos processos de 

recuperação judicial e falências de empresas”. 

 

Meu nome é José Maurício Carvalho de Barros, sou Perito Contábil. Estou concluindo 

o Mestrado em Administração Profissional, pela FPL – Fundação Pedro Leopoldo. A 

fim de obter o título de mestre em Administração, torna-se necessário, entre outros 

requisitos a elaboração de uma dissertação. Assim sendo, solicito a gentileza de 

responder o questionário proposto a seguir, que tem por objetivo analisar participação 

do Perito Contábil no processo de recuperação Judicial e Falências. 

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos. 

A identificação dos respondentes não é obrigatória. 

Atenciosamente; 

 

José Maurício Carvalho de Barros 

Mestrando em Administração 

Fundação Pedro Leopoldo 

 

1 – A lei 11.101/2005 lista alguns profissionais que preferencialmente poderiam ser 

nomeados como administradores judiciais em processos de recuperação judicial e 

falências. Quais profissionais V.Exa. tem nomeado para o cargo de administrador 

judicial? Poderia descrever o motivo? 

R – 

 

2 – Quais os principais problemas enfrentados por V.Exa. nos processos de 

recuperação de empresas e falências em relação aos Administradores Judiciais? 

R – 
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3 – Para quais atividades V.Exa. entende ser necessário conhecimento de 

contabilidade na função do Administrador Judicial? 

R – 

 

4 - Em quais situações V.Exa. tem nomeado PERITO CONTADOR nos processos de 

recuperação judicial e falência? 

R – 

 

5 – Quais os principais problemas encontrados por V.Exa. nos processos de 

recuperação judicial e falências em relação aos PERITOS CONTADORES? 

R – 

 

6 – Quais os fatores que podem estar sendo determinantes para o baixo índice de 

sucesso na recuperação judicial econômica financeira das empresas em processo de 

recuperação judicial? 

R – 

 

7 – Os administradores judiciais têm observado as atividades internas e 

administrativas da recuperanda provendo reuniões com representantes da empresa 

no intuito de estabelecer estratégias e alinhamento das atividades? 

R – 

 

8 – O administrador judicial fiscaliza o cumprimento do plano de recuperação judicial? 

R – 

 

9 – Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus 

administradores são mantidos na condução da atividade empresarial? Como é 

realizada a mensuração dos resultados da recuperanda? 

R – 

 

10 – Com relação a gestão empresarial da devedora, o administrador judicial interfere 

diretamente nas áreas financeiras, administrativa, marketing, propondo inclusive 

mudanças estruturais junto ao magistrado? 
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R – 

 

11 – O relatório mensal das atividades da recuperanda, elaborado pelo Administrador 

Judicial detalha os indicadores de desempenho de todas as áreas: financeiro, 

departamento de pessoal, administrativa e outras. 

R – 

 

12 – O administrador judicial relata os pontos fortes e pontos fracos da empresa 

devedora, propondo soluções e mudanças específicas para as áreas julgadas mais 

necessitadas após análises? 

R – 

 

13 – O administrador judicial realiza visitas junto a empresa devedora? Qual a 

periodicidade? 

R – 

 

14 – V.Exa. entende haver conflito entre a atividade de perito contábil e de 

administrador judicial ou podem ser acumuladas pelo mesmo profissional? 

R – 

 

15 – Como V.Exa. avalia a participação dos profissionais contadores para o bom 

andamento dos processos de recuperação de empresas e falências ? 

R – 

 

16 – Pode ocorrer a nomeação de PERITO CONTÁBIL para a análise das 

demonstrações contábeis apresentadas pelo devedor no momento do pedido da 

recuperação judicial? 

R – 

 

17 – O administrador judicial deve conhecer a contabilidade? 

R – 
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18 – Na escolha de peritos ou administradores judiciais V.Exa. dá ou daria preferência 

a profissionais que comprovem atualização profissional mediante cursos de 

aperfeiçoamento, pós-graduação, mestrado ou doutorado? 

R – 

 

19 – Acrescente quaisquer informações que entenda serem úteis quanto ao trabalho 

do administrador judicial e ou do perito contábil. 

R – 
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Apêndice B – Roteiro entrevistas administradores judiciais 

 

ROTEIRO ENTREVISTA ADMINISTRADORES JUDICIAL: 

 

Prezados Senhores (as), 

 

Pesquisa para dissertação: “A participação do profissional contábil nos processos de 

recuperação judicial e falências de empresas”. 

 

Meu nome é José Maurício Carvalho de Barros, sou Perito Contábil. Estou concluindo 

o Mestrado em Administração Profissional, pela FPL – Fundação Pedro Leopoldo. A 

fim de obter o título de mestre em Administração, torna-se necessário, entre outros 

requisitos a elaboração de uma dissertação. Assim sendo, solicito a gentileza de 

responder o questionário proposto a seguir, que tem por objetivo analisar participação 

do Perito Contábil no processo de recuperação Judicial e Falências. 

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos.  

A identificação dos respondentes não é obrigatória. 

Atenciosamente; 

 

José Maurício Carvalho de Barros 

Mestrando em Administração 

Fundação Pedro Leopoldo 

 

1 – Qual é a sua formação acadêmica? 

R – 

 

2 – Qual foi sua experiência profissional antes de atuar como administrador judicial? 

R – 

 

3 – Além de atuar como Administrador Judicial, você acumula outra atividade? Se sim, 

qual? 

R – 
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4 – Sempre ocorre a nomeação de um PERITO CONTÁBIL para análise das 

demonstrações contábeis apresentadas pelo devedor no momento do pedido da 

recuperação judicial? 

R – 

 

5 – O administrador judicial deve conhecer contabilidade? 

R – 

 

6 – O administrador judicial pode utilizar-se ao auxílio de um PERITO CONTÁBIL 

durante a análise dos elementos contábeis de um processo de recuperação judicial? 

Quem arcaria com os honorários deste perito contábil que não fora efetivamente 

nomeado nos autos? 

R – 

 

7 – Quais os fatores que podem estar sendo determinantes para o baixo índice de 

sucesso na recuperação judicial econômica financeira das empresas em processo de 

recuperação judicial? 

R – 

 

8 – Os administradores judiciais têm observado as atividades internas e 

administrativas da recuperanda provendo reuniões com representantes da empresa 

no intuito de estabelecer estratégias e alinhamento das atividades? 

R – 

 

9 – Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus 

administradores são mantidos na condução da atividade empresarial? Como é 

realizada a mensuração dos resultados da recuperanda? 

R – 

 

10 – Com relação da gestão empresarial, o administrador judicial interfere diretamente 

nas áreas financeiras, administrativa, marketing, propondo inclusive mudanças 

estruturais junto ao magistrado? 

R – 
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11 – O relatório mensal das atividades da recuperanda, elaborado pelo Administrador 

Judicial detalha os indicadores de desempenho de todas as áreas: financeiro, 

departamento de pessoal, administrativa e outras. 

R – 

 

12 – O administrador judicial realiza visitas junto a empresa devedora? Qual a 

periodicidade? 

R – 

 

13 – Acrescente quaisquer informações que entenda serem úteis quanto a importância 

do profissional contábil no processo de recuperação judicial e falência. 

R – 
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Apêndice C – Roteiro entrevistas peritos contadores 

 

ROTEIRO ENTREVISTA PERITOS CONTÁBEIS: 

 

Prezados Senhores (as), 

 

Pesquisa para dissertação: “A participação do profissional contábil nos 

processos de recuperação judicial e falências de empresas”. 

 

Meu nome é José Maurício Carvalho de Barros, sou Perito Contábil. Estou concluindo 

o Mestrado em Administração Profissional, pela FPL – Fundação Pedro Leopoldo. A 

fim de obter o título de mestre em Administração, torna-se necessário, entre outros 

requisitos a elaboração de uma dissertação. Assim sendo, solicito a gentileza de 

responder o questionário proposto a seguir, que tem por objetivo analisar participação 

do Perito Contábil no processo de recuperação Judicial e Falências. 

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para esclarecimentos.  

A identificação dos respondentes não é obrigatória. 

Atenciosamente; 

 

José Maurício Carvalho de Barros 

Mestrando em Administração 

Fundação Pedro Leopoldo 

 

1 – Qual é a sua formação acadêmica? 

R – 

 

2 – Qual foi sua experiência profissional antes de atuar como Perito Contábil? 

R – 

 

3 – Para quais atividades, entende ser necessário conhecimento de contabilidade na 

função do Administrador Judicial? 

R – 
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4 – Quais os fatores que podem estar sendo determinantes para o baixo índice de 

sucesso na recuperação judicial econômica financeira das empresas em processo de 

recuperação judicial? 

R – 

 

5 – No seu entendimento pode haver conflito entre a atividade de perito contábil e de 

administrador judicial ou podem ser acumuladas pelo mesmo profissional? 

R – 

 

6 – Como avalia a participação dos profissionais contadores para o bom andamento 

dos processos de recuperação de empresas e falências? 

R – 

 

7 – Quais informações contábeis deveriam ser fornecidas na instrução de pedido de 

recuperação judicial para auxiliar o magistrado na análise da real situação econômico-

financeira do devedor? 

R – 

 

8 – Qual o perfil profissional do administrador judicial nomeados nos processos de 

recuperação judicial? 

R – 

 

9 – Qual o perfil profissional do Perito Contábil nomeado nos processos de 

recuperação judicial e falência? 

R – 

 

10 – Acrescente quaisquer informações que entenda serem úteis quanto a importância 

do profissional contábil no processo de recuperação judicial e falência. 

R – 


