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Nos processos judiciais, além de profissionais da 
área de Direito, existem outros profissionais que 
procedem no esclarecimento e determinação 

de provas, como o perito-contador assistente. A área de 
Perícia Contábil é uma atividade profissional do contador 
pouco valorizada, apesar do potencial de ganho que esse 
profissional pode proporcionar aos contratantes e à celeridade 
dos processos judiciais, carecendo, dessa maneira, que seja 
evidenciada a todos os interessados a sua verdadeira relevância. 
Mediante a análise de duas fontes de dados documentais, sendo 
questionários entregues a advogados contratantes e processos 
de execução de título extrajudicial, foram aplicados métodos 
quantitativos para que fosse medido o percentual de relevância 
de seus trabalhos. A utilização de questionários elaborados 
com base na escala Likert possibilitou medir a importância 
dada pelos advogados aos assistentes técnicos contadores, 
sendo que essa foi caracterizada como “baixa” neste estudo, em 
contrapartida quando analisados os resultados dos processos 
por meio do teste de Hipóteses. Dessa forma, foi possível 
observar um resultado favorável, confirmando a relevância do 
profissional estudado.
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