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Resumo: 

 

Apresentamos uma brevíssima exposição sobre o conceito das 

impugnações de perícias de ordem genérica, buscando com isto 

contribuir com a formação de um pensar contemporâneo lastreado na 

equidade. Nomeadamente na busca por meio de um raciocínio lógico, 

as explicações e interpretações dos fenômenos vinculados com as 

inspeções. A justificativa didática deste tema decorre da necessidade 

da educação permanente dos peritos e da necessidade de se 

desenvolver um percurso de aprendizagem em torno do tema: 

inspeção pericial. 

 

Palavras-chaves: 

 

Impugnações de ordem geral. Perícia. 

 

Desenvolvimento: 

 

O objetivo didático do tema deste artigo é desenvolver um 

pensar pela via da educação permanente dos peritos em torno do 

tema, e para tal, apresentados a seguinte contribuição: 
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O fato de um laudo pericial contábil, ou parecer juntado na 

inicial ou na contestação por força do CPC, art. 427, ser impugnado 

por razão de ordem genérica, não deve ser fator preocupante. Faz 

parte do contraditório, é uma manifestação contrária, pela parte que 

se considerou prejudicada, que invoca o “direito de espernear”, jus 

sperneandi, que, às vezes, além de ser usado, é também abusado, 

quando há falta de lógica para argumentações científicas. 

E nesta ambiência, avulta a filosofia. A filosofia surge com a 

curiosidade e intenção de ampliar incessantemente a compreensão da 

realidade e desenvolve-se com o espanto do ser humano em suas 

descobertas que o levam à investigação e a procura da sabedoria 

pura. Sendo que a sabedoria contábil legítima está abrigada na teoria 

pura da contabilidade. 

 As “argumentações genéricas” são as alegações com falta de 

quaisquer elementos concretos mínimos de fundamentação, pois um 

simples inconformismo ou reprodução das expressões ou dos termos 

legais expostos em normas legais, divorciada dos fatos concretos ou 

baseada em meras suposições, não é suficiente para fazer uma 

contraprova, tendo em vista que o dispositivo legal do contraditório e 

da ampla defesa, não admite conjecturas. É indispensável que um 

litigante, quando da prolação de seu inconformismo ou de sua 

denúncia faça referência aos requisitos probantes de seu 

convencimento, como também fundamente a sua opinião em 

elementos concretos constante dos autos. Como sabido, em juízo e 

em especial na perícia contábil, a verdade deve ser demonstrada e 

provada, por se tratar de uma lógica que exige prova pré-constituída 

da alegação, não sendo suficiente, para tanto, a simples alegação 

genérica para justificar um inconformismo. Em síntese as 

argumentações genéricas são as que a parte deixa de aportar aos 

autos elementos de convicção sobre possível inexistência ou 
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existência de um fato, pois não bastam meras alegações genéricas, 

imprecisas e infundadas para o acolhimento de petição ou 

manifestação. 

Em uma impugnação verdadeira, a qualidade da 

fundamentação e o detalhamento do parecer do perito assistente 

fazem diferença quando estão em foco a segurança, a clareza e a 

fidelidade da prova. A fundamentação não quer dizer quantidade de 

laudas, pois, uma grande quantidade de páginas, não significa valor 

científico. 

E por derradeiro, uma coisa é uma argumentação científica 

para efeitos de produção de prova contábil e outra, são as 

argumentações de ordens genéricas feitas por sofistas contábeis1. 

 

 

                                                           
i Wilson Alberto Zappa Hoog, www.zappahoog.com.br, bacharel em ciências 
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1 SOFISTA CONTÁBIL – é aquele profissional que usa de sofismas em suas 

argumentações, que vertem de uma provável sensação imaginária, percebida pelo 

sofista, sem que tenha havido estímulo científico externo comprovado, por 

repetidas experiências, e, além disto, o sofista usa e abusa da retórica, da 

eloquência e da gramática nas suas afirmações. Tergiversar é comum ao sofista. O 

sofista é a pessoa que domina a arte de apresentar o erro com cara de fato correto; 

a mentira com a cara de verdade. 
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