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Belo Horizonte, 21 de Janeiro de 2015. 
 

DIRETORIA DO FORO 
 
 
PORTARIAS BAIXADAS PELO MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO, DR. MIGUEL ANGELO DE 
ALVARENGA LOPES: 
 
 
PORTARIA DIREF 011 DE 19 DE JANEIRO 2015 
Dispõe sobre a inclusão de estagiários para atuarem nas atividades de conciliação das  Subseções 
Judiciárias de Ipatinga e Passos; 
 
O Juiz Federal MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES, Diretor do Foro da Justiça Federal de Primeiro 
Grau em Minas Gerais, conforme designação constante da Portaria Presi/Asmag nº 173, de 15.5.2014, 
do TRF-1ª Região, publicada no e-D.J.F-1 de 20.5.2014, Caderno TRF, no uso das atribuições que lhe 
conferem a Lei nº 5.010/66, a Resolução n° 79, de 19.11.09, alterada pela de nº 2013/00243, de 
9.5.2013, ambas do Conselho da Justiça Federal, e o Provimento COGER nº 38, de 12.6.09, com 
redação dada pelo de nº 39, de 3.11.09, ambos do TRF-1ª Região. 
 
CONSIDERANDO: 
 
autorização do Presidente do  TRF 1ª Região para contratação de estagiários que atuarão nas atividades 
de conciliação das  Subseções Judiciárias de Ipatinga e Passos; 
o interesse da Administração; 
 
 R E S O L V E: 
 
I- ADITAR a Portaria N.10/32-DIREF, de 5.3.2014, publicada no e-D.J.F.1 de 17.3.2014 e seu anexo, a 
fim de incluir na relação de quantitativo de estagiários das Subseções Judiciárias o seguinte: 
 

VARA QUANTITATIVO
Subseção Judiciária de Ipatinga 4 
Subseção Judiciária de Passos 4 

 
 
 
PORTARIA DIREF/NUCRE 111 DE 21 DE JANEIRO DE 2015 
I-INTERROMPER, por imperiosa necessidade do serviço, o gozo das férias de: 
 
1-Natália Elizabeth Campos Clerch, Técnico Judiciário, lotada na Subseção Judiciária de Passos, a partir 
de 16/1/15, nos termos do Processo 0001108-09.2015.4.01.8008; 
2-José Carlos da Silva, Técnico Judiciário, lotado na 1ª Vara de Uberlândia, a partir de 20/1/15, nos 
termos do Processo 0001201-69.2015.4.01.8008; 
3-Eloísa Cruz Moreira de Carvalho, Técnico Judiciário, lotada na 7ª Vara Federal, a partir de 21/1/15, 
nos termos do Processo 0001211-16.2015.4.01.8008; 
4-Grimalda Facchinetti Ferreira, Técnico Judiciário, lotada na 9ª Vara Federal, a partir de 20/1/15, nos 
termos do Processo 0001213-83.2015.4.01.8008; 
5-Lilian Soares de Castro Fagundes, Analista Judiciário, lotada no NUASG/SECAD, a partir de 20/1/15, 
nos termos do Processo 0001140-14.2015.4.01.8008; 
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II-RETIFICAR o item 5 da Portaria 20/1569, de 19/12/14, publicada na mesma data, referente à 
substituição de Márcia Franca Almeida, no âmbito da 7ª Vara Federal, tendo em vista interrupção de 
férias de Eloísa Cruz Moreira de Carvalho: 
 
Onde se lê: no período de 7 a 13/1/15 e no período de 26 a 29/1/15; 
Leia-se: no período de 7 a 13/1/15. 
 
III-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação. 
 
 
PORTARIA DIREF/NUCRE 112 DE 21 DE JANEIRO DE 2015 
I-DISPENSAR Eduardo Ghipsman Valverde Magalhães, Técnico Judiciário, da função comissionada de 
Assistente Adjunto II (FC-02)/ Serviço de Atividades Destacadas da 3ª Vara de Juiz de Fora. DESIGNAR 
Renato Wieser, Técnico Judiciário, para exercer a função supracitada, ocorrendo as alterações, a partir 
de 2/2/15, nos termos do Processo  0001244-06.2015.4.01.8008. 
 
II-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação. 
 
 
PORTARIA DIREF/NUCRE 113 DE 21 DE JANEIRO DE 2015 
I-DESIGNAR Pablo Ferreira, Técnico Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, no período de 
19/1 a 5/2/15, o cargo em comissão de Diretor (CJ-03) de Secretaria da Subseção de Manhuaçu, tendo 
em vista férias do titular, Saulo Cunha Guimarães, nos termos do Processo 0001095-
10.2015.4.01.8008. 
 
II-TORNAR SEM EFEITO, a partir de 19/1/15, a designação de Saulo Cunha Guimarães como substituto 
automático do referido cargo em comissão, efetuada pela Portaria 20/133, de 7/3/12, publicada na 
mesma data. 
 
III-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação. 
 
 
PORTARIA DIREF/NUCRE 114 DE 21 DE JANEIRO DE 2015 
I-ALTERAR a lotação de Ana Lúcia Palhares Braga, Técnico Judiciário, da 23ª para a 27ª Vara Federal, a 
partir de 19/1/15, nos termos do Processo 0000850-96.2015.4.01.8008. 
 
II-DISPENSÁ-LA da função comissionada de Assistente Adjunto II (FC-02)/ Serviço de Atividades 
Destacadas da 23ª Vara, a partir de 19/1/15. 
 
III-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação. 
 
 
PORTARIA DIREF/NUCRE 115 DE 21 DE JANEIRO DE 2015 
I-DESIGNAR Kátia Pantuzza Silva, Analista Judiciário, para substituir, em caráter excepcional, no período 
de 19 a 30/1/15, a função comissionada de Supervisor (FC-05) da Seção de Análise e Pareceres 
Jurídicos/SECAD, tendo em vista férias da titular, Andréa Maria Nobre Gonçalves, nos termos do 
Processo 0001178-26.2015.4.01.8008. 
 
II-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação. 
 
 
PORTARIA DIREF/NUCRE 116 DE 21 DE JANEIRO DE 2015 
I-DESIGNAR Miriam Cristina Ferreira Lourenço. Técnico Judiciário, para substituir, em caráter 
excepcional, nos períodos de 26/1 a 6/2/15 e de 18/2 a 2/3/15, a função comissionada de Supervisor 
(FC-05) da Seção de Processamento e Procedimentos Diversos da 35ª Vara Federal, tendo em vista 
férias do titular, Hugo Silva Oliveira, nos termos do Processo 0001216-38.2015.4.01.8008. 
 
II-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação. 
 
 
PORTARIA DIREF/NUCRE 117 DE 21 DE JANEIRO DE 2015 
I-LOTAR Patrícia Grace Marques Heleno, Técnico Judiciário, na Secretaria Administrativa, a partir de 
19/1/15 e na 24ª Vara Federal, a partir de 20/1/15, nos termos do Processo 0001257-
05.2015.4.01.8008. 
 
II-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação. 
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ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA PELO MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS, DR. MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES: 
 
 
ORDEM DE SERVIÇO N.11- DIREF, de 21/1/2015             
CONTRATO Nº 129/2014 - Processo nº 1.096 /2014 

Contratada: CLARO S.A. 
Objeto: Prestação de serviço móvel pessoal (SMP) com fornecimento em regime de comodato, de 
aparelhos telefônicos móveis e acessórios para a Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais. 
Vigência: 2/1/2015 a01/1/2016. 
Gestor: Paulo D´Ávila Júnior 

Gestor (a) Substituto (a): Supervisora SESEG. 
 
 
 
Subseção Judiciária de Contagem 
 
PORTARIA Nº 05 DE 21 DE JANEIRO DE 2015 
O MM. JUIZ FEDERAL DIRETOR E COORDENADOR DO JEF DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CONTAGEM, 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DR. MÁRCIO JOSÉ DE AGUIAR BARBOSA, no uso de 
suas atribuições contidas na lei n. 5.010/66, nos arts. 61 a 76, do provimento consolidado nº 38, de 12 
de junho de 2009, da corregedoria-regional do tribunal regional federal da 1ª região, e nos arts. 7º e 8º 
da resolução presi 17, de 19/09/2014, regimento interno dos juizados especiais federais, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar e individualizar a realização de cálculos judiciais pelos 
órgãos jurisdicionais da Subseção Judiciária; 
 
CONSIDERANDO a exiguidade de recursos humanos e materiais atribuídos à administração da Subseção 
Judiciária; 
 
CONSIDERANDO a regulação dos cálculos judiciais por meio das portarias 14/2011, 28/2012, 30/2012 e 
02/2013, e suas alterações; 
 
CONSIDERANDO a inexistência de previsão de contadorias vinculadas às subseções no Provimento Geral 
Consolidado (Provimento COGER 38/2009) nem nas Resoluções PRESI 16/2013 e 600-18/2009, que 
tratam da estrutura administrativa das seções e subseções judiciárias; 
 
RESOLVE  
 
1) Revogar as Portarias 14/2011, 28/2012, 30/2012 e 02/2013, desta Subseção Judiciária. 
2) Restituir à 1ª Vara e à 2ª Vara desta Subseção os servidores, estagiários, equipamentos e bens 
móveis cedidos por força das portarias revogadas. 
3) Fica a cargo da Diretora do Núcleo de Apoio à Subseção, ou sua substituta, a verificação dos 
equipamentos e móveis a serem restituídos e sua imediata devolução às varas respectivas. 
4) Os autos localizados na Central de Contadoria nesta data deverão ser imediatamente devolvidos e 
localizados nas varas respectivas, procedendo-se aos lançamentos no sistema. 
5) Caberá aos juízes titulares das Varas desta Subseção Judiciária organizar os procedimentos de 
cálculos em suas respectivas varas, atribuindo tal competência a seus servidores, da forma que lhes 
aprouver. 
6) Caso haja necessidade de orientação quanto à utilização do sistema de cálculos do sistema processual 
da Justiça Federal da Primeira Região, as duas servidoras anteriormente cedidas à Central de 
Contadorias poderão oferecer informações e realizar seminários dirigidos aos servidores indicados, em 
horário e local definidos conforme prévio ajuste entre juízes/diretores de secretaria interessados. 
7) Determinar a publicação e afixação em locais de amplo acesso desta portaria, além do envio de 
cópias desta portaria à DIREF/MG, COJEF, COGER e varas desta Subseção. 
8) Os casos omissos deverão ser comunicados ao magistrado responsável para oportuna deliberação. 
9) Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Contagem/MG, 21 de janeiro de 2015. 
 
MÁRCIO JOSÉ DE AGUIAR BARBOSA 
Juiz Federal Diretor e Coordenador do JEF da Subseção Judiciária de Contagem/MG 
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Subseção Judiciária de Janaúba 
 
 
PORTARIA N. 02 /2015 – VARA ÚNICA DE JANAÚBA 
O Juiz Federal WILSON MEDEIROS PEREIRA, Diretor da Subseção Judiciária de Janaúba, Seção Judiciária 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,  
 
RESOLVE: 
 
APROVAR os quesitos padronizados do juízo para os exames técnicos de avaliação da capacidade laboral 
e estudo sócio-econômico, constantes dos anexos I, II e III desta portaria; 
 
RECOMENDAR aos peritos que evitem fazer apreciações sobre o objeto da prova na presença das partes 
e dos assistentes técnicos; 
 
ESCLARECER aos peritos que os assistentes técnicos, advogados e procuradores das partes têm o direito 
de acompanhar a realização do exame técnico, sem, entretanto, interferir no andamento dos trabalhos; 
 
DETERMINAR a observância das seguintes providências quando da realização dos exames técnicos: 
 
a) o laudo técnico deverá ser apresentado no prazo de 10 dias após a realização do respectivo exame; 
se o perito descumprir o prazo, a Secretaria do Juizado Especial deverá intimá-lo para apresentar o 
laudo no prazo de 05 dias, sob pena de destituição e comunicação do fato à corporação profissional; 
 
b) o perito deverá responder os quesitos do juízo e aqueles formulados pelas partes nos autos. No caso 
de omissão do perito, a Secretaria do Juizado Especial deverá intimar o perito para responder os 
quesitos das partes, no prazo de 05 dias, ficando sobrestado o pagamento dos honorários até a entrega 
do laudo técnico completo; 
 
c) antes de dar início ao exame técnico, o perito deverá analisar o caso para saber se é possível realizar 
de imediato a prova;  

d) quando não for possível elaborar o laudo técnico, o perito deverá fazer os esclarecimentos a respeito 
dos motivos, caso em que cientificará a parte autora sobre as providências a serem adotadas para a 
realização do laudo técnico, designando e intimando a parte, desde logo, da nova data para o ato a ser 
realizado no prazo entre 30 e 60 dias. Nesse caso, o perito deverá preencher o formulário padronizado 
constante do anexo IV 

 
e) no caso de ausência da parte autora o perito deverá preencher o formulário constante do anexo V; 
 
f) os peritos devem examinar o histórico clínico da parte autora constante de laudos, exames e 
atestados acostados aos autos e/ou apresentados quando da realização da prova.  
 
Publique-se. Registre-se e Cumpra-se. 
 
WILSON MEDEIROS PEREIRA 
Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Janaúba 
 
 

LAUDO DE EXAME TÉCNICO 
(ANEXO I – Quesitos do juízo - Auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS AUTOS 
 
Nº DOS AUTOS:  
AUTOR:  
PROFISSÃO: Nome da profissão alegada na petição inicial 
DATA DO EXAME:  
 
IDENTIFICAÇÃO DO PERITO 
NOME DO PERITO, formação profissional, nº de inscrição na corporação profissional. 
 
ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES: (espaço para o perito dizer se é possível proceder ao exame técnico 
e fazer outros esclarecimentos) 
 
DESCRIÇÃO GERAL DO EXAMINADO: (espaço reservado para o perito descrever o examinado) 
 
EXAMES E LAUDOS APRESENTADOS: (Espaço para o médico descrever os laudos e exame 
apresentados). 
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QUESITO 01: A parte autora é portadora de alguma doença ou moléstia? Em caso positivo, qual?  
Informar o Código Internacional de Doenças (CID). 
RESPOSTA:  
QUESITO 02: Quando iniciou(aram) a(s) doença(s) ou moléstia(s) que acomete(m) a parte autora? (o 
perito deverá indicar a data se tiver condições de fazê-lo, não podendo lançar apenas informação 
fornecida pelo examinado) 
 
RESPOSTA:  
QUESITO 03: Essa doença ou moléstia a incapacita para o exercício da atividade laborativa exercida pelo 
autor? Justifique  
RESPOSTA:  
QUESITO 04: O histórico clínico do(a) examinado(a) (laudos e atestados juntados aos autos e/ou 
apresentados ao perito) permite estabelecer a data de início da incapacidade? Se não for possível 
determinar a data de início da incapacidade o perito deverá apresentar as justificativas. 
RESPOSTA:  
QUESITO 05: A incapacidade decorreu de acidente do trabalho ou moléstia profissional? Justifique 
RESPOSTA:  
QUESITO 06: A incapacidade surgiu por motivo de progressão ou agravamento da doença? 
RESPOSTA:  
QUESITO 07: A incapacidade é total? (quando impedir o exercício de qualquer atividade profissional) ou 
parcial? (quando impedir, dificultar ou limitar a atividade laboral habitual). Justifique 
RESPOSTA:  
QUESITO 08: No caso de incapacidade parcial qual(is) habilidade(s) exigidas pela atividade laboral 
habitual está(ão) limitada(s) ou dificultada(s)s pela(s) doença(s) ou moléstia(s)? 
RESPOSTA:  
QUESITO 09: A incapacidade é permanente ou temporária? 
RESPOSTA:  
QUESITO 10: Se temporária, qual o prognóstico de recuperação da capacidade para o trabalho? 
RESPOSTA:  
QUESITO 11: No caso de incapacidade total e permanente, a parte autora necessita de assistência 
permanente de médicos, enfermeiros ou de terceiros? 
RESPOSTA:  
QUESITO 12: A parte autora pode ser reabilitada para o exercício da mesma função ou de outra(s) 
atividade(s) laboral(is), levando-se em consideração sua idade e nível de instrução. 
RESPOSTA:  
QUESITO 13: A parte autora está acometida de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de 
Parkison, espondiloatrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíde 
deformante), Aids e/ou contaminação por irradiação? 
RESPOSTA:  
QUESITO 14: A parte autora está acometida de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza? Em 
caso positivo, a lesão decorrente do acidente resultou em seqüelas que impliquem redução da 
capacidade para o trabalho habitualmente exercido? 
RESPOSTA:  
QUESITO 15: Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, acaso existente, considerando as 
peculiaridades bio-pisicosociais (idade, grau de instrução, local de residência, etc.) 
RESPOSTA:  
 
QUESITOS DA PARTE  AUTORA 
(Aqui o perito deverá transcrever os quesitos formulados pela parte autora, se houver, e lançar as 
respectivas respostas) 
 
QUESITOS DA PARTE RÉ 
(Aqui o perito deverá transcrever os quesitos formulados pela parte ré, se houver, e lançar as 
respectivas respostas) 
 
ESCLARECIMENTOS FINAIS DO PERITO: (Espaço para o perito fazer suas considerações finais). 
 
CONCLUSÃO DO PERITO: (Espaço para a manifestação conclusiva do perito sobre a capacidade laboral.  
 
Recomenda-se a utilização das expressões padronizadas a seguir: “A parte autora não está incapacitada 
para o trabalho. /// A parte autora está incapacitada total e permanentemente para o trabalho. /// A 
parte autora está parcial e temporariamente incapacitada para o trabalho. /// A parte autora está parcial 
e permanentemente incapacitada para o trabalho. /// A parte autora está incapacitada total e 
temporariamente para o trabalho”.  
 
PESSOAS PRESENTES: Foram presentes quando da realização do exame técnico as seguintes pessoas: 
(espaço para o perito identificar as pessoas que se fizeram presentes quando da elaboração do exame)  
 
Assinaturas  
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LAUDO DE EXAME TÉCNICO 
(ANEXO II – Quesitos do juízo nos casos de benefício assistencial ao deficiente) 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS AUTOS 
 
Nº DOS AUTOS:  
AUTOR:  
PROFISSÃO: Nome da profissão alegada na petição inicial 
DATA DO EXAME:  
 
IDENTIFICAÇÃO DO PERITO 
NOME DO PERITO, formação profissional, nº de inscrição na corporação profissional. 
 
ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES: (Espaço para o perito dizer se e possível proceder ao exame técnico 
e fazer outros esclarecimentos) 
 
DESCRIÇÃO GERAL DO EXAMINADO: (espaço reservado para o perito descrever o examinado). 
 
EXAMES E LAUDOS APRESENTADOS: (Espaço para o médico descrever os laudos e exame 
apresentados). 
 
QUESITO 01: A parte autora é portadora de alguma doença ou moléstia? Em caso positivo, qual?  
Informar o Código Internacional de Doenças (CID). 
RESPOSTA:  
QUESITO 02: A parte autora é portadora de doença, perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o trabalho? Descreva. 
RESPOSTA:  
QUESITO 03: Essa doença ou moléstia a incapacita para o exercício da atividade laborativa alegada na 
petição inicial? 
RESPOSTA:  
QUESITO 04: O histórico clínico do(a) examinado(a) (laudos e atestados juntados aos autos e/ou 
apresentados ao perito) permite estabelecer a data de início da incapacidade? Se não for possível 
determinar a data de início da incapacidade o perito deverá apresentar as justificativas. 
RESPOSTA:  
QUESITO 05: Quando iniciou(aram) a(s) doença(s) ou moléstia(s) que acomete(m) a parte autora? (o 
perito deverá indicar a data se tiver condições de fazê-lo, não podendo lançar apenas informação 
fornecida pelo examinado) 
RESPOSTA:  
QUESITO 06: A incapacidade surgiu por motivo de progressão ou agravamento da doença? 
RESPOSTA:  
QUESITO 07: A incapacidade é total (quando impedir o exercício de qualquer atividade profissional) ou 
parcial? (quando impedir, dificultar ou limitar a atividade laboral habitual) 
RESPOSTA:  
QUESITO 08: No caso de incapacidade parcial qual(is) habilidade(s) exigidas pela atividade laboral 
habitual está(ão) limitada(s) ou dificultada(s)s pela(s) doença(s) ou moléstia(s)? 
RESPOSTA:  
QUESITO 09: A incapacidade é permanente ou temporária? 
RESPOSTA:  
QUESITO 10: Qual o prognóstico de recuperação da capacidade para o trabalho? 
RESPOSTA:  
QUESITO 11: O examinado pode ser reabilitado para outra(s) atividade(s) laboral(is)? 
RESPOSTA:  
QUESITO 12: A parte autora necessita de ajuda de terceiros para se locomover, se vestir, se alimentar 
ou para higiene pessoal.   
RESPOSTA:  
QUESITO 13: No caso de menor de 14 anos, a deficiência, a(s) doença(s) ou moléstia(s) que 
acomete(m) a parte autora exige assistência direta e permanente de outra pessoa em sua vida diária? 
RESPOSTA:  
QUESITO 14: No caso de menor de 14 anos, a deficiência, a(s) doença(s) ou moléstia(s) que 
acomete(m) a parte autora impede(m) o exercício de atividade laboral por parte dos responsáveis? 
RESPOSTA:  
 
QUESITOS DA PARTE AUTORA 
(Aqui o perito deverá transcrever os quesitos formulados pela parte autora e lançar as respectivas 
respostas) 
 
QUESITOS DA PARTE RÉ 
(Aqui o perito deverá transcrever os quesitos formulados pela parte demandada e lançar as respectivas 
respostas) 
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ESCLARECIMENTOS FINAIS DO PERITO: (Espaço reservado para as considerações finais do perito).  
 
CONCLUSÃO DO PERITO: (Espaço para a manifestação conclusiva do perito sobre a capacidade laboral. 
Recomenda-se a utilização das expressões padronizadas a seguir: “A parte autora não está incapacitada 
para o trabalho. /// A parte autora está incapacitada total e permanentemente para o trabalho. /// A 
parte autora está parcial e temporariamente incapacitada para o trabalho. /// A parte autora está parcial 
e permanentemente incapacitada para o trabalho. /// A parte autora está incapacitada total e 
temporariamente para o trabalho”).  
 
PESSOAS PRESENTES: Foram presentes quando da realização do exame técnico as seguintes pessoas: 
(espaço para o perito nominar as pessoas que presenciaram o exame técnico).  
 
Assinaturas 
 
 

LAUDO SOCIAL 
 (ANEXO III – Quesitos do juízo – Benefício Assistencial) 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS AUTOS 
 
Nº DOS AUTOS:  
AUTOR:  
PROFISSÃO: Nome da profissão alegada na petição inicial 
DATA DO EXAME:  
 
IDENTIFICAÇÃO DO PERITO 
 
NOME DO PERITO, formação profissional, nº de inscrição na corporação profissional. 
 
1. Situação Pessoal 
 
Nome:__________________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/____  
Idade: _________________________________________  
Estado Civil:_____________________________________   
Naturalidade: ____________________________________  
Escolaridade: ____________________________________  
Profissão:  ___________________________________________________________________ 
Endereço: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Cidade:   ____________________________________________________________________ 
Telefone: _____________________________ (    ) próprio (    ) favor 
 
• O autor realizou cursos profissionalizantes? Especificar.  
• Já exerceu atividade remunerada? Especificar.  
• Teve a CTPS assinada? Em quais períodos? 
 
2. Situação Familiar 
• Relacionar quais pessoas residem com o autor, bem como o grau de parentesco, a idade, atividade e 
renda de cada um.  
 

NOME PARENTESCO IDADE ATIVIDADE RENDA 
     
     
• A atividade remunerada habitual é formal (carteira assinada) ou é exercida a outros títulos (“bicos”, 
trabalho esporádico ou trabalho artesanal, etc.)? 
• Existem documentos que comprovem a condição de trabalho ou desemprego dos familiares? (anexar 
cópia, principalmente da CTPS) 
• Se for o caso, há quanto tempo os familiares estão desempregados? 
• Algum dos integrantes do grupo familiar recebe benefício previdenciário ou assistencial? Qual? 
 
3. Condições de moradia 
• CASA:  
(   ) própria   (   ) alugada   (   ) cedida    
(   )outros:_______________________________________________________________ 
• TIPO DE CONSTRUÇÃO: (   )alvenaria   (   )madeira  
(   ) outros: __________________________________________________________________ 
• NÚMERO DE CÔMODOS:  __________________________________________________ 
• ESTADO DE CONSERVAÇÃO:  
• SANEAMENTO BÁSICO: (  )água (  )luz (  )esgoto (  )rua pavimentada 
Observações:  
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4. Saúde da família 
• Existem pessoas doentes na família? 
• Quais são elas? 
• Qual a doença que acomete a cada uma? 
• Quais são os medicamentos usados? 
• Como são obtidos? 
 
5. Despesas 
• Quais os gastos com moradia, água e luz? 
• Quais os gastos com tratamento médico, consultas, exames, medicamentos? Especificar, se for o 
caso, os gastos de cada familiar. 
• Quais os gastos com alimentação e transporte? 
 
6. Outros esclarecimentos que julgar necessários: 
 
Local e data: 
Assistente social: ______________________________________ 
 
 

COMUNICADO DE ADIAMENTO DO EXAME TÉCNICO 
(ANEXO IV) 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS AUTOS 
 
Nº DOS AUTOS:  
AUTOR:  
PROFISSÃO: Nome da profissão alegada na petição inicial 
DATA DO EXAME:  
 
IDENTIFICAÇÃO DO PERITO 
NOME DO PERITO, formação profissional, nº de inscrição na corporação profissional. 
 
COMUNICAÇÃO: Comunico que não foi possível proceder ao exame técnico da parte autora porque 
(esclarecer os motivos). O(a) examinado(a) foi cientificado de que o novo exame será realizado no dia 
(designar data), às (designar horário), neste mesmo local, oportunidade em que deverá (descrever o 
que a parte autora deverá fazer). 
 
PESSOAS PRESENTES: Foram presentes durante o ato as seguintes pessoas: (lançar quem mais esteve 
presente ao ato).  
 
MÉDICO – CRM Nº  
ASSINATURA DA PARTE AUTORA: ________________________________ 
 
 

COMUNICADO DE AUSÊNCIA DO EXAMINADO 
(ANEXO V ) 

 
IDENTIFICAÇÃO DOS AUTOS 
 
Nº DOS AUTOS:  
AUTOR:  
PROFISSÃO: Nome da profissão alegada na petição inicial 
DATA DO EXAME:  
 
IDENTIFICAÇÃO DO PERITO 
NOME DO PERITO, formação profissional, nº de inscrição na corporação profissional. 
 
COMUNICAÇÃO: Comunico que a parte autora não compareceu para ser examinada.  
 
PESSOAS PRESENTES: Foram presentes as seguintes pessoas: (identificar os nomes das pessoas que 
compareceram ao ato). 
 
MÉDICO – CRM Nº  
 
 


