A PERÍCIA JUDICIAL DE FORMA CELERE E OBJETIVA AUXILIA AS DECISÕES DANDO EQUILIBRIO A
MATERIALIDADE NA BUSCA DO DIREITO
O Requerente verificando qualquer lesão em seu direito
busca o Poder Judiciário, objetivando equilibrar a situação
em comento, na maioria das vezes não traz em seu bojo
peticional o auxilio de assistente técnico profissional na área
que pretende corroborar com seu direito para especificar
objetivamente o pedido.
O combate realizado pelo Requerido também em muitos
casos não vem embasado em materialidade necessária para
defender a pretensão do seu cliente.
O r. juízo apreciando os pontos que estão sendo expostos
mesmo com a vivencia processual observa uma mutação
caso a caso.
Como por exemplo, a movimentação financeira de um cliente junto ao banco se altera a cada dia, ou seja, de acordo
com a reciprocidade oferecida pelo cliente tais como seguros, aplicações, fundos de investimento, previdências, títulos
de capitalização, o tratamento não é igualitário, pois este
cliente passa a ter regalias a titulo de taxas, cartões e atendimento diferenciado.
Portanto, é comum em uma mesma família os custos financeiros da movimentação variarem no mesmo dia ou até no
mesmo mês. O juízo atribui os pontos controvertidos, tendo
em vista a instauração do debate e a busca documental em
muitos casos se faz necessário de acordo com o artigo 473,
§3º NCPC na busca documental e informações (anterior 429 do
CPC/1973)

As pericias contábeis são abrangentes além da administração judicial, inventários, falências, e também em área tributaria e mensuração de honorários advocatícios.
É certo que em todos os casos o artigo 156 do NCPC deve
ser atendido com certidão competente (anterior 145 do
CPC/1973).

Imaginemos então em uma pericia mecânica onde os pontos controvertidos são imensuráveis devido aos agentes
contaminantes na relação jurídica onde como exemplo em
um acidente veicular, temos as variáveis de velocidade,
clima, condições mecânicas, direção, terreno dentre outras..
O mesmo ocorre para com engenharia elétrica onde o mercado elétrico esta sofrendo com diversas ligações clandestinas tendo em vista os “gatos” devida a alta de energia e
muitos outros problemas atmosféricos, defeitos elétricos
enfim a necessidade de profissional com capacidade correlata.
O mesmo ocorrendo para engenharia agronômica, civil, medicina veterinária de pequenos animais e também de grandes animais sem nos esquecer das avaliações imobiliárias

com responsável habilitado junto ao CRECI/COFECI além da
área de saúde de fisioterapia e pericia grafotécnica.
Todo os currículos dos profissionais encontram-se acostados
e o objetivo deste artigo é expor a metodologia única utilizada com linguagem jurídica, não obstante a area técnica a
cada setor competente.
Temos um departamento onde a pericia é analisada, tendo
como base o pedido do Requerente, Requerido, pontos controvertidos, realizando orçamento competente dentro dos
padrões vigentes no mercado.
O diferencial do trabalho abrange que todos os profissionais
de nosso grupo elaboram as peças de acordo com a necessidade para decisão, ou seja, é realizado o memorial com os
pedidos, contestação, pontos controvertidos do r. juízo, evolução da pericia com busca documental e informações, esclarecimentos e conclusões de forma mais célere possível.
Trabalhamos junto ao Poder Judiciário com a responsabilidade necessária, pois em nosso corpo técnico dispomos de
profissionais na área de contabilidade e direito, onde a especialidade é a recuperação judicial, administração judicial,
pericia financeira e tributaria, além de inventários, possuímos também administrador e perito grafotécnico.
Nosso corpo técnico também disponível de engenheiro civil,
mecânico, elétrico, agronômico, medico veterinário de pequenos e grandes animais, perito avaliador imobiliário, além
de fisioterapeuta na área da saúde.
Acolhemos dentro da necessidade do Poder Judiciário honorários arbitrados dentro do valor de mercado, bem como
auxiliando a justiça para recebimento ao final desde que
antecipada eventuais despesas de deslocamento estadias
dentre outros.
O compromisso de nossa empresa é trabalhar em parceria
com o Poder Judiciário com a maior celeridade possível com
qualidade absoluta onde tem sido o objetivo e a missão da
nossa empresa “coleta de provas e documentos para instrução do Laudo Pericial objetivando a busca da verdade”.
O juízo necessita de um colaborador nos autos na busca da
prova e demais instruções para elucidação do feito e é este
o objetivo da empreitada, pois em assim atendendo, temos
convicção em zelo e grau da especialidade na matéria, exarando documentalmente as respostas, atendendo o r. juízo e
as partes.
Continuaremos nosso trabalho, contando com a confiança
sempre do Poder Judiciário.
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