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Resumo:
O objetivo geral desse estudo foi verificar se as provas periciais contábeis produzidas pelos
professores da UFRN influenciam na efetividade da decisão administrativa nos processos oriundos do
Ministério Público do RN. Para tanto, fez-se necessário a propositura dos objetivos específicos: (i)
identificar os fundamentos teóricos da prova pericial; (ii) estabelecer métrica de avaliação da
efetividade das provas periciais contábeis produzidas pelos professores da UFRN; (iii) analisar se as
provas periciais contábeis produzidas pelos professores influenciam na efetividade da decisão
administrativa nos processos oriundos do Ministério Público do RN. A pesquisa foi composta de uma
amostra de 143 procedimentos administrativos do Ministério Público do RN que solicitaram a
realização de perícias contábeis, nos anos de 2011, 2012, 2014 e 2015. O ano de 2013 não houve
solicitação de perícias. Esses procedimentos foram classificados de acordo com o status verificado
junto as Promotorias (sigiloso, tramitando, concluso para promotoria, ajuizado ação civil pública e
arquivado). Depois foi verificado o lapso temporal de cada procedimento. Os resultados foram obtidos
através da utilização da análise descritiva e de quatro testes estatísticos utilizados, a saber: quiquadrado, binomial e análise de agrupamento. Foi detectado que dos 143 procedimentos, 97 dos
laudos periciais influenciam na efetividade da decisão administrativa nos processos oriundos do
Ministério Público do RN, enquanto que 46 por terem excedido o tempo de duração estabelecido, não
o foram. Verificou-se ainda que 2014 foi o único ano dentre os analisados que os procedimentos que
excederam o prazo médio do CNJ foram maiores dos que não excederam.
Palavras-chave: Prova pericial contábil, Perícia administrativa, Efetividade processual.

Analysis of the influence of forensic evidence produced by professors
from the Federal University of Rio Grande do Norte in administrative
proceedings arising from the Prosecution of the RN.
Abstract
The overall objective of this study was to determine whether the accounting expert evidence produced
by UFRN teachers influence the effectiveness of the administrative decision in the proceedings from

the public prosecutor RN. Therefore, it became necessary the initiation of the specific objectives: (i)
identify the theoretical foundations of expert evidence; (ii) to establish metrics for assessing the
effectiveness of the accounting expert evidence produced by the UFRN teachers; (iii) whether the
accounting expert evidence produced by teachers influence the effectiveness of the administrative
decision in the proceedings from the public prosecutor RN. The research consisted of a sample of 143
administrative procedures of the Public Prosecutor RN who requested the holding of financial
expertise in the years 2011, 2012, 2014 and 2015. The year 2013 was no skill request. These
procedures were classified according to the status checked with the Prosecutor (confidential, being
processed, concluded for prosecution, filed public and filed civil action). After it was checked the time
period of each procedure. The results were obtained through the use of descriptive analysis and four
statistical tests used, namely: chi-square, binomial and cluster analysis. It was found that of the 143
procedures, 97 expert reports influence the effectiveness of the administrative decision in the
proceedings from the public prosecutor RN, while 46 for exceeding the set duration of time, were not.
It was also found that 2014 was the only year from the analysis that the procedures that exceeded the
average term of the CNJ were higher in products not exceeded.
Key-words: Accounting Expert evidence, administrative expertise, procedural effectiveness.

1 Introdução
Administração Pública é o planejamento, a organização, a direção e o controle dos serviços
públicos, segundo as normas do direito e da moral, visando ao bem comum (BÄCHTOLD,
2013). Camargo e Guimarães (2013) afirmam que a eficiência na administração pública é
essencial, pois é através desse mecanismo que o aparelho do Estado busca reduzir os custos e
aumentar a qualidade dos serviços prestados. Dentro desse cenário, cabe ao Poder Legislativo,
e em especial ao Poder Judiciário, a ampliação dos controles dos atos da administração
pública (MUNIZ, 2007).
Para se falar em efetividade, é necessário mencionar o princípio da eficiência na
Administração Pública, pois de acordo com Castro (2006), para alguns autores, o legislador,
ao anunciar o princípio da eficiência, não conhecia ou não levou em conta a diferenciação
apontada pela ciência administrativa dos três conceitos, englobando também os princípios da
eficácia e da efetividade. Os três estariam condensados em um só.
O controle da administração pública poderá ser feito por diferentes órgãos. Um desses órgãos
é o Ministério Público (MP). Para Macedo Júnior (2010) o MP possui poderes políticos
organizados a fim de poder exercer o controle do patrimônio público e a persecução criminal
por corrupção ou qualquer forma de enriquecimento ilícito. Dentro dessa autonomia
administrativa e buscando especializar seus processos internos, o Ministério Público do Rio
Grande do Norte realizou, no ano de 2008, um convênio com a Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN) a fim de obter o auxílio dos profissionais com conhecimentos
especializados nas mais diversas áreas, através da produção de provas periciais que sejam
suficientemente capazes de embasar as suas decisões.
A prova pericial é um instrumento jurídico previsto no Código de Processo Civil Brasileiro,
Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, mais precisamente no seu artigo 464, e objetiva trazer
a verdade formal a processos no âmbito judicial ou extrajudicial, dando base à melhor decisão
pela autoridade competente.
Esse modelo de atuação atende ao paradigma da nova gestão pública, concentrada na busca
pela eficiência, eficácia e efetividades por parte dos entes públicos. No contexto de avaliação
de políticas e programas públicos, estudar efetividade significa medir os resultados e os
impactos produzidos por essas ações (CASTRO, 2006; CARVALHO; LEITÃO, 2010;
MARTINS e MARINI, 2010). Dessa forma, esta pesquisa busca responder ao seguinte
problema de pesquisa: As provas periciais contábeis produzidas pelos professores da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte nas demandas oriundas do Ministério
Público do RN influenciam a efetividade da decisão administrativa sobre os processos?
O objetivo geral desta pesquisa é verificar se as provas periciais contábeis produzidas pelos
professores da UFRN influenciam na efetividade da decisão administrativa nos processos
oriundos do Ministério Público do RN. A efetividade implicará na utilização dessa prova
pericial como instrumento para o promotor basear-se e orientar a sua decisão final de acordo
com o apontado pelo perito, ajuizando ação civil pública e/ou propondo o arquivamento do
inquérito.
Essa pesquisa justifica-se por investigar esse instrumento de comprovação dos fatos de
maneira mais detalhada, apontando inicialmente o arcabouço teórico e em seguida, analisando
o nível de efetividade dessa prova. Em se tratando do aspecto acadêmico, esse estudo busca
contribuir com discussões sobre o assunto no sentindo de tornar-se mais uma fonte de
embasamento, posto que os estudos de Schmitz et al. (2013), Taveira et al. (2013), Araujo et
al. (2014) e Araujo et al. (2015) apontam justamente no sentido da pouca literatura científica
sobre a temática de Perícia Contábil, seja em artigos, periódicos ou congressos.
Do ponto de vista legal, o tempo é uma dimensão fundamental no processo, conforme se
associa ao que delimita a CF no seu art. 5º inciso LXXVIII, adicionados pela Emenda
Constitucional nº. 45/2004. O objetivo fundamental é a prestação da tutela dotada de
efetividade e de tempestividade, permitindo o exercício dos direitos processuais elementares
assegurados às partes (FIOREZE, 2011; GUAGLIARIELLO, 2011).
2 Fundamentação Teórica
2.1 O papel do Ministério Público
Até a Constituição Federal de 1988, o Ministério Público era uma instituição ligada ao Poder
Executivo. Com o advento da Carta Magna, houve a consolidação em norma fundamental de
mudanças legislativas significativas. Uma dessas mudanças refere-se à ampliação das funções
do Ministério Público, reiterando-o da alçada do Poder Executivo, dispondo a este órgão
autonomia administrativa e independência funcional, tornando-o essencial à função
jurisdicional do Estado, posto pelo constituinte à disposição dos cidadãos para efetivação do
acesso à justiça (SAVAGET, 2000; CARVALHO e LEITÃO, 2010; CASTILHO e SADECK,
2010; GARCIA, 2012; FREIRE, 2012).
Dentro desta nova concepção, é possível observar que ao Ministério Público foi investida à
função geral de investigar, seja na área cível, seja na área penal, os danos ao patrimônio
público ou os atos de improbidade administrativa. A fim de assegurar a eficiência máxima
dessas funções adveio com a Lei Complementar nº 75/93, que em conjunto com a CF/88,
assegurou ao Ministério Público a utilização de diversos instrumentos, sendo os principais a
ação civil pública, o inquérito civil, a recomendação e a audiência pública, podendo dentre
outras providências requisitar fiscalizações quando necessárias, realizar inspeções diretamente
nas empresas, requerer apresentação de documentos, designar audiência para esclarecimento
dos fatos e requerer perícias (SAVAGET, 2000). Nesse contexto, a prova pericial contábil é
um dos instrumentos a disposição do Ministério Público na resolução das questões que
envolva o patrimônio público.
2.2 Prova Pericial Contábil no âmbito Administrativo
A perícia é conceituada como um conjunto de aplicação de técnicas e conhecimentos
investigativos que auxilia uma decisão e é materializada através da produção de um trabalho
final, o laudo ou parecer pericial (ARAÚJO et al., 2015; SILVA et al., 2015). A palavra
perícia é derivada do latim peritia, que significa conhecimento, experiência do expert

(NEVES JÚNIOR; MOREIRA, 2011).
Huber (2012) afirma que um dos primeiros e mais importantes fatores que precisam ser
considerados na definição de perícia contábil é de que requer a aplicação de conhecimento
especializado, sendo este um atributo da profissão, mas não é o único atributo. Mitric et. al.
(2012) afirmam que na literatura contábil internacional não há uma definição única para a
perícia contábil. A mais aceitável, dentre as encontradas de acordo com a ACFE (Association
of Certified Fraud Examiners), conceitua perícia como um conjunto de habilidades para ser
usada em casos civis ou criminais reais, incluindo os de contabilidade e auditoria, como por
exemplo: determinação da perda de lucros, rendimentos, propriedade ou danos, a avaliação
dos controles internos, fraudes e a aplicação de conhecimentos de contabilidade dentro do
sistema legal/juridíco.
Bhattacharya e Kumar (2008) mencionam que a perícia contábil investiga situações
fraudulentas, porém não buscando investigar “se” uma fraude tem sido cometida, mas "como"
foi cometida e "quem" foram os principais agressores. Van Akkeren et al. (2013) destaca que
a perícia contábil é uma indústria que está em crescimento na Austrália nas áreas de
investigação de fraudes financeiras, disputas judiciais, assim como nas demandas dos
departamentos governamentais. Dessa forma, naquele país, a perícia é uma ocupação de um
profissional contábil que poderá prover informações úteis em uma larga escala de serviços.
No Brasil, a perícia contábil foi regulamenta pelo Código de Processo Civil (CPC) em 1939,
porém de forma vaga. Em 1973, quando foi instituído o segundo CPC, através da Lei nº
5.869, a atividade pericial passou a ser mais fortemente regulamentada, principalmente pelas
alterações introduzidas pelas Leis nº 5.925/73, nº 7.270/84, nº 8.455/92 e nº 13.105/15
(LIMONGI; MIGUEL, 2010).
O profissional que irá realizar a perícia contábil deverá ser aquele com conhecimento técnico
e especializado, nesse caso um bacharel em ciências contábeis, devidamente registrado no
conselho de classe, devendo ser profundo conhecedor, por suas qualidades e experiências, da
matéria periciada (NBC PP 01, 2015).
O laudo pericial é um meio de prova. No estudo de Pires (2010) foi concluída que a perícia
contábil é uma prova irrefutável. Outros estudos seguiram a mesma linha, destacando a
importância deste instrumento nos processos judiciais, enfatizando que desde que bem
elaborado, torna-se fator determinante para o magistrado tomar sua decisão (CARVALHO;
MAQUES, 2005; BLEIL; SANTIN, 2008; TRAVASSOS; ANDRADE, 2010; NEVES
JÚNIOR; MOREIRA, 2011; LEITÃO JÚNIOR et al., 2012; SILVEIRA et al., 2013; SILVA
et al., 2015).
É necessário destacar que esse posicionamento do estudo de Pires (2010) no tratamento da
prova pericial como irrefutável é uma visão particular em relação as suas conclusões. Isso
porque em se tratando do campo jurídico/pragmático, o Código de Processo Civil, em seu art.
437, menciona a possibilidade do requerimento de uma nova perícia o que desconstitui a
irrefutabilidade da prova.
2.3

Efetividade da Prova Pericial e prestação jurisdicional

Os critérios de avaliação mais comuns para mensurar o desempenho dos programas são a
eficiência, representada pela menor relação custo/benefício possível para o alcance dos
objetivos estabelecidos no programa; a eficácia, que avalia os resultados analisando e sua
relação com as metas pré-estabelecidas; a efetividade, que indica os impactos positivos em
termos técnicos, econômicos, socioculturais, institucionais e ambientais, verificando os
impactos ocorridos através das mudanças e/ou transformações ocorridas no processo; a
sustentabilidade; a análise custo-efetividade; satisfação do beneficiário; equidade; insumos;

carga de trabalho; resultados; custos e qualidade e oportunidade dos serviços (COSTA;
CASTANHAR, 2003).
A efetividade afere, por meio da avaliação das transformações, em que medida os resultados
de uma ação trazem benefício à população, mostrando se determinado objetivo trouxe
melhorias, através da análise dos resultados alcançados. Em se tratando da avaliação de
políticas públicas, a efetividade tem sido um indicador bastante utilizado, dado os seus
esforços em correlacionar os objetivos, os resultados e os impactos produzidos (CASTRO,
2006; CARVALHO; LEITÃO, 2010; MARTINS e MARINI, 2010).
A fim de buscar analisar a efetividade sob outro aspecto, este estudo busca analisar esse
indicador de desempenho nos laudos periciais contábeis utilizando como fator o tempo, a
duração processual. O tempo é uma dimensão fundamental no processo. Quanto maior for o
tempo, mais desgastante para os litigantes se torna a demanda processual. O tempo, como se
vê, é considerado um dos grandes adversários da efetividade. O ideal seria se o processo se
desenvolvesse e terminasse o mais rápido possível, até porque a sua morosidade gera
descrença das partes envolvidas, mesmo que o seu resultado satisfaça a questão. Assim, o
pleno cumprimento da ordem jurídica estará diretamente relacionado à rapidez com quem o
processo atinja a sua função (ARAÚJO, 2010; TRENTIN, 2013).
De acordo com o planejamento estratégico do Poder Judiciário do período 2010-2014,
instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 70 de 18/3/2009, a
meta de tempo médio de tramitação entre o andamento inicial e a baixa do processo judicial é
de 755,94, 629,87, 540,80, 439 e 417 dias respectivamente nos anos de 2010 a 2014,
conforme Quadro 4. Buscando, entre outras melhorias, a redução desse tempo, o CNJ
publicou a Resolução nº 198, de 1/7/2014 que dispõe sobre o plano estratégico do período
2015-2020, visando reduzir de 417 para 351 dias.
2.4 Pesquisas relacionadas à Perícia Contábil no Brasil
Perícia Contábil ainda é um tema pouco explorado no meio acadêmico e profissional,
necessitando de novos estudos a fim de enriquecer a ciência e desenvolver essa temática, até
pelo seu papel como instrumento norteador de decisões de autoridades julgadoras (SANTOS;
RAUSCH, 2009; SANTOS et al., 2013; SCHMITZ et al., 2013; TAVEIRA et al., 2013;
ARAUJO et al., 2015).
Neves Jr. e Moreira (2011) desenvolveram um estudo sobre a relevância da perícia contábil
como meio de prova para soluções de controvérsias relativas ao crime organizado. Ferreira et
al. (2012) elaboraram um estudo que investigou a qualidade dos laudos periciais contábeis,
sob a ótica de 23 juízes que atuam nas varas trabalhistas da cidade do Recife. Costa et. al.
(2013) avaliaram a participação dos contadores em perícias contábeis judiciais. Em se
tratando de pesquisas sobre o perfil do perito contador, Neves Júnior e Brito (2007)
analisaram a competência profissional nos trabalhos desenvolvidos por esses profissionais
através da visão dos procuradores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
(MPDFT); Martins, Dos Anjos e Lima (2008) buscaram evidenciar as funções do perito
contador e do perito contador assistente; e Espindola, Mecheln e Nunes (2011) analisaram a
expectativa dos peritos atuantes no Estado de Santa Catarina em relação ao mercado de
trabalho. Nesses estudos ficou constatado a extrema importância da perícia no auxílio aos
mais diversos usuários tomadores de decisões.
Neves Jr. et al. (2013) buscaram averiguar, sob a ótica dos juízes que atuam na Primeira
Instância da Justiça do Trabalho, a qualidade e relevância do trabalho desenvolvido pelo
perito contábil. A pesquisa investigou ainda o grau de confiança dos magistrados quanto ao
trabalho desenvolvido pelo perito-contador, bem como a contribuição desse profissional com

a justiça. Foi constatado que dos magistrados entrevistados, 58% consideram como bons e
indispensáveis o trabalho desenvolvido pelo perito-contador e que 71% dos magistrados
consideram o trabalho do perito relevante para subsidiar sua decisão.
Os estudos bibliométricos de Santos e Rausch (2009), Schmitz et al. (2013) e Araujo et al.
(2015) buscaram identificar as características dos artigos científicos sobre Perícia Contábil,
publicados nos principais congressos nacionais da área contábil: ANPCONT, EnANPAD,
Congresso USP de Controladoria e Contabilidade e Congresso Brasileiro de Custos (CBC), na
Revista Brasileira de Contabilidade e nos periódicos classificados pelo sistema Qualis da
CAPES referentes.
Na esfera internacional, as pesquisas destacam a perícia contábil como uma técnica bastante
útil na detecção e no impedimento de atividades fraudulentas, seja nas organizações publicas
ou privadas (SILVERSTONE e SHEETZ, 2007; OZKUL e PAMUKC, 2012; BRONNER,
2013; AKKEREN et al., 2013; ENOFE et al., 2013).
3 Metodologia da Pesquisa
A pesquisa é tipificada como quali-quantitativa, e quanto aos objetivos, é classificada como
descritiva (PRODANOV; FREITAS, 2013). Os dados foram coletados primeiramente através
do levantamento de informações das perícias solicitadas junto a FUNPEC e ao Ministério
Público. De posse dessas informações, começou-se a investigação do status de cada
procedimento, através de e-mails e ligações telefônicas para cada promotoria pública. As
listas de emails e de números de telefone foram obtidas por meio de consulta ao sítio do
MP/RN. A população da pesquisa corresponde aos processos administrativos de natureza
contábil e/ou de atividades compartilhadas, instaurados pelo Ministério Público do RN, que
foram objeto de trabalhos realizados pelos professores do Departamento de Ciências
Contábeis, através da FUNPEC.
A amostragem não probabilística por conveniência dessa pesquisa é de 143 procedimentos
administrativos e foi construída a partir de 209 procedimentos extrajudiciais que envolveram
o requerimento de realização de perícias contábil aos professores do Departamento de
Ciências Contábeis da UFRN nos anos 2011, 2012, 2014 e 2015. No ano de 2013 não foram
realizadas perícias, apenas a requisição de complementação de algumas já solicitadas nos anos
anteriores.
Foram consultadas 67 promotorias de Justiça (PJ) distribuídas em 47 municípios do RN. As
promotorias de Arez (1PJ), Ceará Mirim (1PJ), CJUD (1PJ), Currais Novos (1PJ), Florânia
(1PJ), Macau (1PJ), Mossoró (4PJ, 7PJ, 19PJ), Natal (9PJ, 27PJ, 29PJ, 35PJ, 44PJ, 45PJ,
46PJ, 59PJ, 60PJ, 78PJ, PGJ), Nísia Floresta (1PJ) e Parnamirim (4PJ) não informaram o
status dos procedimentos, sendo, portanto excluídos da amostra. Além disso, em Caicó, 1
procedimento da terceira PJ, em Extremoz 2 procedimentos da PJ, em Janduís 1 procedimento
da PJ, em João Câmara 1 procedimento da PJ e em Porto Alegre 1 procedimento da PJ não
foram encontradas as numerações informadas pelo MP/RN.
No momento seguinte, buscou-se identificar o status e a data de cada procedimento. Com
essas informações foi possível verificar o tempo de duração em dias entre a realização da
perícia e o último trâmite de cada inquérito civil. Devido ao baixo número de estudos no
âmbito extrajudicial sobre a duração razoável do processo, essa pesquisa utiliza como base o
tempo médio divulgado pelo Poder Judiciário, por meio da Resolução nº 70 de 18/3/2009 do
CNJ. Dessa forma, assume-se que possui efetividade ou influencia a decisão, o laudo/parecer
pericial contábil relacionado ao procedimento administrativo que, de sua origem ao estágio
atual observado, esteja no prazo estabelecido pelo planejamento estratégico do Poder
Judiciário. O procedimento que excede esse período terá seu laudo pericial considerado não

efetivo. Os status apontados foram:

Figura 1 – Status Finais dos procedimentos administrativos do MP/RN
Fonte: Elaborado pela autora

Para análise da efetividade baseado no tempo, foram consideradas algumas prerrogativas, a
saber: para os procedimentos que estão tramitando e em sigilo, foi considerada a data de
18/12/2015 como a data final desse status. Sabe-se que esses processos que estão em tramite e
em sigilo, ainda não foram conclusos, porém para efeito de cálculo do prazo de duração, foi
adotado o dia da consulta desses procedimentos junto a Promotoria.
Para a análise dos dados, utilizou-se o método da estatística descritiva e a tabulação cruzada a
fim de identificar as relações existentes, devido às próprias características desta pesquisa.
Além dessa análise, a pesquisa foi complementada com os seguintes testes estatísticos: teste
qui-quadrado, análise de agrupamento (cluster analysis) e o teste binomial, a fim de mensurar
e verificar as relações de causalidade entre as variáveis do estudo.
4 Descrição dos dados e análise dos resultados
4.1 Identificação dos procedimentos por Municípios do estado do Rio Grande do Norte e
por ano
Os municípios de Parnamirim e São Gonçalo representaram aproximadamente 30% do total
de perícias realizadas no período analisado. Essa representatividade possui uma relação
diretamente proporcional à estimativa da população dos municípios do Estado do RN em
2015 do IBGE, pois 3 municípios com mais requisições de perícias estão entre as 4 maiores
populações. Já os municípios de Taipu, Assú, São Rafael, Portoalegre, Cruzeta, Tangará, São
Miguel, Pedro Velho, Serra Negra do Norte, Lajes, Acari, Pendências, Campo Grande e
Apodi tiveram apenas 1 procedimento administrativo que envolvia a realização de perícia
durante todo o período analisado.
Em se tratando do ano de solicitação, não há variações significativas, sendo realizada uma
média de 25% do total de perícias por ano, sendo o ano de 2014 com a menor quantidade de
perícias solicitadas e o ano de 2011 com a maior. Os anos de 2012 e 2015 tiveram
praticamente a mesma quantidade de procedimentos, 35 e 38 respectivamente.
4.2

Perfil dos peritos (professores do Departamento de Ciências Contábeis da UFRN)

Verificou-se que 51,05% ou 73 procedimentos administrativos foram diligenciados por
peritos doutores, seguidos por mestres que representam 44,06%. Com relação aos honorários,
observa-se que há uma tendência lógica, pois quanto maior a titularidade, maior foi a
cobrança de honorários. Para efeito dessa constatação, foi desconsiderado o tempo gasto na
realização da perícia. Apenas se analisou a relação entre as variáveis “titulação” e

“honorário”.
Necessário destacar que no código de ética do profissional contábil ou ainda na tabela de
honorário do sindicato dos profissionais de contabilidade do Estado do Rio Grande do Norte,
não há previsão explícita do honorário em função da titulação.
4.3

Assunto dos procedimentos

Do total dos procedimentos envolvidos na amostra, 32 tratam sobre irregularidade na
aplicação do Fundef e Fundeb, 24 investigam irregularidades na licitação e 21 investigam
irregularidade na contratação entre as Prefeituras e empresas privadas, totalizando esses
60,84% da quantidade total. Esse resultado destaca as áreas que necessitam de mais atenção
ou maior fiscalização por parte dos governantes bem como dos governados.
Os procedimentos que tratam de desvio de recursos públicos, atualização de valores e
investigação de evolução patrimonial são os que possuem menores quantidades representando
um total de 4,2%, ou 2 de cada, do total dos procedimentos da amostra. Em se tratando de
improbidade administrativa, foram 5 procedimentos, 10 sobre irregularidade nas verbas
parlamentares e 14 sobre prestação de contas.
Em relação ao tempo médio de duração do procedimento por assunto investigado, foi
constatadoe que aqueles que tratam de improbidade administrativa, a média de tempo é de
841,60 dias, ou seja, desconsiderando a quantidade de procedimentos esse assunto foi o que
obteve a maior média de tempo, acompanhado daqueles que investigaram a evolução
patrimonial.
Holo (2011) apresenta uma das possíveis justificativas para essa demora ao explicar que a
dificuldade da efetiva punição e o embasamento à autoridade julgadora a fim de fundamentar
sua decisão de condenação estando livre de dúvidas, comporta diversos recursos e requer uma
apuração excessivamente minuciosa dos atos praticados, motivando assim a exaustão
procedimental. Por outro lado, aqueles que envolvem irregularidade nas verbas parlamentares
levam em média 264 dias, menor média de tempo entre os assuntos analisados.
4.4

Análise Temporal

Nesse subtópico, analisa-se o intervalo de tempo compreendido entre a data da solicitação da
perícia e a data do status. O que se pretende é verificar se as provas periciais contábeis
influenciam na efetividade da decisão administrativa nos processos baseado nesse intervalo de
tempo.
A distribuição dos procedimentos administrativos de acordo com seus status se deu da
seguinte forma: 45 (ou 31%) procedimentos ajuizaram ação civil pública, 35 (ou 24%) foram
arquivados, 34 (ou 24%) estão tramitando, 23 (ou 16%) foram concluso para promotoria e 6
(ou 4%) estão em sigilo.
Dentre os 5 estágios apontados na pesquisa, os procedimentos que de fato tiveram seu
encerramento no âmbito administrativo foram aqueles que ajuizaram uma ação civil pública
ou aqueles que foram arquivados, perfazendo um total de 55,24%, sendo 23,77% arquivados
e 31,47% ajuizado ação civil pública.
Em seguida, e com relação à análise da duração dos procedimentos, tomou-se como base o
lapso temporal mensurado em dias entre a data da solicitação da perícia contábil e a data
fornecida na coleta de dados pelas promotorias. Sendo assim, a Tabela 1 demonstra o tempo
dos procedimentos por estágio e por ano estudado.

Tabela 1 – Quantidade de procedimentos por estágio e por ano estudado baseado no tempo médio do CNJ
Ano Tempo do processo (dia)
0
---------| 629,87
2011
628,87 ---------| 1800,00
Total em 2011
0
---------| 540,80
2012
540,80 ---------| 1800,00
Total em 2012
0
---------| 417
2014
417
---------| 1800,00
Total em 2014
0
---------| 351
2015
351
---------| 1800,00
Total em 2015
Total
Fonte: Elaboração da Autora

Arquivado
14
4
18
3
4
7
6
1
7
2
0
2
34

Ajuizado ACP
14
4
18
15
6
21
2
1
3
2
1
3
45

Sigilo
0
1
1
0
0
0
0
4
4
1
0
1
6

Concluso Tramitando Total
0
0
28
1
3
13
1
3
41
2
0
20
0
5
15
2
5
35
5
0
13
2
8
16
7
8
29
13
18
36
0
1
2
13
19
38
23
35
143

As representações da figura anterior evidenciam que apenas em 2014, os procedimentos que
excederam o prazo médio do CNJ foram maiores dos que não excederam. Os estágios que
apontam nessa direção são em sigilo e tramitando, onde 100% deles no ano de 2014
excederam o prazo. Nos anos de 2011, 2012 e 2015, 68%, 57% e 95% dos procedimentos,
respectivamente ocorreram dentro do prazo estipulado pela meta do CNJ, ou seja, 629,87,
540,80 e 351 respectivamente, que por sua vez é a métrica adotada nessa pesquisa para
mensuração da efetividade.
Em 2011, foram realizados 41 procedimentos administrativos. Destes, 28 referem-se ao
somatório dos que foram arquivados e ajuizados ação civil pública dentro da meta, perfazendo
um total de 78%. Em 2012, 64% desses procedimentos atingiram a meta. Em 2014 e 2015,
80% ocorreram dentro do prazo. Essa análise foi feita em particular com esses dois estágios,
pois neles é possível verificar a efetiva conclusão do processo na área administrativa.
Os procedimentos sigilosos foram os únicos que em sua maioria excederam o tempo médio de
duração do processo, onde apenas um dos seis procedimentos foi realizado dentro do prazo.
Com relação aos outros quatro estágios, aqueles que foram conclusos para promotoria
obtiveram o maior percentual (87%) de ocorrência dentro do prazo, acompanhado dos
arquivados (74%) e ajuizada ação civil pública (73%).
Constatou-se que ainda que 68% dos laudos/pareceres periciais foram contribuíram de forma
efetiva enquanto 32% por terem excedido o tempo de duração estabelecido, não. Verifica-se
também que 2014 foi o único ano que a quantidade de processos que excederam o prazo foi
maiores do que ficaram dentro do prazo.
5 Considerações Finais
Para verificar se as provas periciais contábeis produzidas pelos professores da UFRN
influenciam na efetividade da decisão administrativa nos processos oriundos do Ministério
Público do RN, a pesquisa adotou a metodologia descritiva, tipificada como qualiquantitativa, bem como utilizou testes estatísticos para correlacionar ou associar as variáveis
analisadas.
A análise foi realizada, a partir dos dados obtidos na coleta. Através da análise descritiva, foi
apontado que dos 143 procedimentos da amostra, 97 dos laudos/pareceres periciais
influenciam na efetividade da decisão administrativa nos processos oriundos do Ministério
Público do RN, enquanto que 46 por terem excedido o tempo de duração estabelecido, não o

foram. Em se tratando dos anos analisados, as análises evidenciaram que apenas em 2014, os
procedimentos que excederam o prazo médio do CNJ foram maiores dos que não excederam.
Nos anos de 2011, 2012 e 2015, 68%, 57% e 95% dos procedimentos, respectivamente
ocorreram dentro do prazo estipulado pela meta do CNJ, ou seja, 629,87, 540,80 e 351
respectivamente. Além disso, foi apontado pelo teste qui-quadrado a dependência entre as
variáveis tempo e status, onde o tempo influencia diretamente os status dos procedimentos.
Em resumo, pode-se afirmar que as provas periciais contábeis produzidas pelos professores da
UFRN influenciam positivamente a efetividade da decisão administrativa sobre os processos
oriundos do Ministério Público do RN.
As limitações do trabalho dizem respeito inicialmente ao baixo número de pesquisas já
realizadas na área de Perícia Contábil. Outro ponto limitador refere-se principalmente à
amostra. Não foi possível acessar todos os processos desde o ano de criação do convênio,
2008, realizado entre a UFRN, a FUNPEC e o MP/RN bem como as informações adicionais
acerca dos procedimentos da amostra não foram disponibilizadas. Em virtude dessas
limitações, recomenda-se para estudos futuros, a ampliação da amostra englobando todos os
processos envolvidos no convênio, ou até mesmo fora dele, desde que envolva a realização de
perícia contábil, assim como a inclusão de outras variáveis, a fim de indagar as relações de
causalidade e suas implicações no assunto em análise.
Espera-se que a presente pesquisa possa contribuir para a realização de futuros estudos sobre
perícia contábil, bem como contribua também como instrumento para auxiliar na constatação
da efetividade dos programas ou ações públicas.
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