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PERÍCIA SÓCIO-ECONÔMICA - QUESITOS DO JUÍZO  
 

 
01. Quanto à convivência familiar da parte autora:  
 
1.1. Quantas pessoas residem sob o mesmo teto com a parte autora? 
Especificar, em relação a cada qual, seu nome, idade, grau de parentesco e ocupação (se estuda, o 
local e a série que está cursando; se trabalha, indicar onde, com quem e qual atividade exercida). De 
que elementos se utilizou a/o perita(o) para concluir pela resposta dada a este questionamento: 
 
1.2. Além da parte autora, existe mais algum idoso ou portador de deficiência que necessite de 
apoio? Essa pessoa recebe algum benefício assistencial? Em caso de positivo, indique o valor 
mensal do mesmo? 
 
1.3. No caso de a parte autora viver internada em instituição, abrigo, asilo, ou similar, informar se 
ela recebe algum tipo de amparo de parentes ou terceiros, especificando quem são essas pessoas, 
indicando nome, idade, grau de parentesco e ocupação. 
 
1.4. A parte autora necessita de cuidados contínuos de terceiros? Descrever para que atividades, por 
que e quem presta os cuidados.  
 
 
02. No que tange à situação financeira da parte autora e das pessoas que integram o seu grupo 
familiar (nos termos indicados no item 1.1): 
 
2.1. A parte autora está recebendo algum tipo de benefício, ou está inserida em algum programa 
social, tais como geração de renda, cesta básica, programa do leite, bolsa escola, bolsa criança-
cidadã, programas para jovens, transporte gratuito, habitação popular, ou outros? Em caso de 
positivo, especificar. 
 
2.2. As pessoas que residem sob o mesmo teto da parte autora exercem atividade remunerada? 
Especificar se trabalha com carteira assinada ou se o trabalho é informal, bem como a renda mensal 
de cada qual. Alguém recebe algum benefício assistencial? De que elementos se utilizou a/o 
perita(o) para concluir pela resposta dada a este questionamento?  
 
2.3. Em caso de a parte autora residir em instituição de caridade ou similar, nos termos do item 1.3, 
informar se ela é financeiramente mantida por alguém ou por alguma instituição pública ou privada, 
bem como outros detalhes que esclareçam a situação financeira porque passa a autora. 
 
2.4. Quais são as atuais condições financeiras da parte autora, isso é, queira a assistente social 
indicar como a parte autora sobrevive atualmente. 
 
2.5. Quem arca com as despesas os medicamentos de que a parte autora necessita?  
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2.6 Descrever a moradia da parte autora, o tipo de construção, a quantidade de cômodos, o que 
guarnece a casa, a eventual existência de veiculo automotor e seu estado.  
 
 
03. No caso de a parte autora ser portadora de alguma deficiência, indicar se ela freqüenta alguma 
escola especial e em caso de positivo com que freqüência.  
 
  
04. Quem foi efetivamente entrevistado? Quem estava presente na casa no ato da entrevista? Onde 
as pessoas ausentes se encontravam?  
 
 
05. Diante do estudo social realizado, pode a/o perita(o) informar se o periciado atende ao requesito 
sócio-econômico de renda per capita de ¼ (uma quarto) do salário mínimo? Quais os motivos que 
levaram a tal conclusão?  
 
 
06. Tecer considerações que entender pertinente, dentro do estudo sócio-econômico feito e do 
objeto da perícia. 
 


