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Introdução: No Brasil, a atividade de perícia é prevista pelo Código de Processo Civil
contando com regras claras e ordenação jurídica conveniente. Em se tratando de
perícia contábil a lei de regência da Profissão Contábil, o Decreto-Lei No. 9. 295 de 27
de maio de 1946 que trata, inclusive da prerrogativa de que perícia contábil tem que
ser realizada por contadores.   A Perícia Contábil é um dos ramos do conhecimento
contábil que mais chama atenção de estudantes e profissionais do ponto de vista de
curiosidade, de mercado de trabalho e de demonstrar a expertise do conhecimento da
contabilidade. Objetivo: O objetivo geral da pesquisa foi o de identificar elementos de
perfil da atuação de Peritos Contábeis na microrregião do Vale do Aço no Estado de
Minas Gerais. Metodologia: A metodologia da pesquisa foi classificada quanto ao
objetivo como Exploratória e, quanto aos procedimentos como bibliográficos e de
pesquisa de campo. Os dados foram levantados por meio de questionário aplicados aos
peritos contadores da microrregião do Vale do Aço. A população é formada pelos
sujeitos da pesquisa que são os Contadores que atuam na microrregião do Vale do
Aço. Para efeito de trabalho amostral, a pesquisa contou com a participação de 9
(nove) peritos contábeis para responderem a um questionário de pesquisa. O
questionário foi comporto por 11 (onze) perguntas com respostas fechadas.

 Resultados: A pesquisa verificou-se que 45% dos peritos atuam em Ipatinga, 11% em
Coronel Fabriciano, 22% atuam nas duas cidades e 12% nas três cidades. Quanto ao
tempo de atuação dos peritos 11% atuam há menos de 3 anos, 33% de 4 a 8 anos, 56%
de 9 a 12 anos. A atuação do perito no mercado de trabalho no Vale do Aço se mantém
estável haja vista que 45% dos respondentes afirmaram isso, enquanto 33% acreditam
que o mercado vem crescendo. Nas pericias realizadas no vale do aço, 45% dos peritos
atuam na Vara Judicial de Execuções, 44% na Vara Trabalhista e 11% na Vara Cível.
A remuneração do trabalho pericial no Vale do Aço é considerado por  78% como
razoável e 22% como boa. Observa-se que 89% dos profissionais  já atuaram como
perito assistente e que 89% já atuaram em Perícias Extrajudiciais. Os motivos que
dificultam a atuação de recém-formados em Ciências Contábeis como peritos
contábeis são:  67% desconhecimento do rito processual jurídico, 22% devido a
desatualização quanto à legislação tributária e 11% por falta de experiência em
contabilidade. Dos profissionais pesquisados 44% já recusaram alguma perícia por não
se acharem capacitados. 

 Conclusão: Para a atuação do perito contador na microrregião do Vale do Aço o
mercado de trabalho é abrangente e as perspectivas de atuação do Perito Contador são
boas perante a justiça do trabalho, civil e de execuções. Os profissionais questionados
possuem perfis para desempenhar bem seus trabalhos periciais. 
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