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Brasília, ..... de ...................... de 2011.
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PREÂMBULO
Data, horário e local da realização do exame pericial.

OBJETIVO
Especificar o(s) objetivo(s) do exame pericial.

PROCEDIMENTOS PERICIAIS
Especificar os procedimentos utilizados para a realização do exame pericial.

IDENTIFICAÇÃO
Data de nascimento
Identidade
Idade atual
Estado civil
Filhos
Reside com
Escolaridade
QUESITOS DO JUÍZO
QUANTO AO PERICIANDO
1. Nome do autor.
2. Nome da mãe do autor.
3. CPF do autor.
4. RG do autor (número, órgão
expedidor
e
data
de
expedição).
5. Nome completo e CPF do
responsável legal, tutor ou
curador (se houver).
6. Escolaridade do autor.
7. Qualificações profissionais.
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8. Atividades
eventualmente
exercidas em período anterior
ao início da incapacidade.
9. Estado de convivência entre
os pais do autor — unidos,
divorciados, separados, etc.
— se for o autor menor de 18
(dezoito) anos.
10. O(a)
periciando(a)
é
separado(a), divorciado(a)?
Recebe algum tipo de pensão
ou
ajuda
do
excompanheiro(a)/cônjuge?
11. Atualmente,
como
o(a)
periciando(a)
custeia
as
despesas de sua manutenção
(Ou, como são custeadas as
despesas de manutenção do
autor? - De onde provém os
recursos que custeiam as
despesas de tratamento
médico?
Recebe
medicamentos
da
rede
pública? Que medicamentos?)
12. Se o(a) periciando(a) for
idoso(a), informar: a) quantos
filhos teve? b) quantos filhos
estão vivos, hoje? c) quais
são os nomes (completos)
dos filhos vivos? d) onde
residem os filhos (cidade,
estado; se for possível, o(a)
perito(a) deverá informar, na
medida do possível, quanto
aos respectivos endereços)
13. Se o(a) periciando(a) é
idoso(a), informar: a) já
contribuiu, nalgum período da
vida, para a Previdência
Social (INPS, INSS etc); b)
tem algum documento que
comprove
exercício
de
trabalho assalariado (se já
trabalhou
com
carteira
assinada)? c) Quanto tempo
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de carteira assinada tem?

14. Tem irmãos vivos? b) Onde
moram? c) Quais são os
nomes? (nomes completos;
se possível, o(a) perito(a)
deverá informar, na medida
do possível, quanto aos
respectivos endereços).

QUANTO ÀS DEMAIS PESSOAS QUE VIVAM SOB MESMO TETO, COM O
PERICIANDO
1. Indicar (para cada pessoa,
preferencialmente, em um
quadro,
impresso
em
paisagem): a) nome completo;
b) grau de parentesco
(relativamente ao periciando);
c) idade; d) data de
nascimento. e) sexo; f)
escolaridade. g) estado civil;
h) profissão/atividade habitual;
i)
situação
atual
(empregado/desempregado/a
posentado/licenciado/outros);
j) salário/renda; k) número de
CPF (e/ou número da carteira
de identidade e órgão
expedidor); e l) nome da mãe.
2. Indicar (em um quadro) as
pessoas (incluído o autor) que
possuam rendas que não
decorram
de
atividades
laborativas (tais como rendas
provenientes de aluguéis,
pensão alimentícia, renda
proveniente de programas
assistenciais mantidos pela
União, Estados ou Distrito
Federal – renda mínima, bolsa
escola etc)
3. Descrever as condições de
acesso
e
permanência
relativas a cada um dos
programas
assistenciais
referidos na resposta ao
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quesito anterior, bem como
indicar a respectiva entidade
da
federação/órgão
mantenedor
4. Dentre os menores de idade,
indicar aqueles que não sejam
filhos
dos
pais
do(a)
periciando(a).
Em
se
verificando esta hipótese,
indicar se o(s) respectivo(s)
genitor(es) responsabiliza-se
pelos recursos necessários à
subsistência do respectivo
descendente
QUANTO AO IMÓVEL NO QUAL RESIDEM O PERICIANDO E DEMAIS PESSOAS
1. O imóvel é próprio, alugado
ou cedido por terceiros? Há
quanto
tempo
o(a)
periciando(a)
reside
no
referido imóvel?
2. Descreva o imóvel (estrutura
de piso, paredes e teto,
acesso à rede pública de
água, esgotos e luz elétrica),
bem como os bens móveis
que guarnecem a residência.
3. Descrever a região na qual
localizado o imóvel (rua,
quadra etc)
4. Indicar se existe(m) vizinho(s)
(próximos) do(a) periciando(a)
(e respectivos endereços) que
confirme(m)
efetivamente
residir o(a) periciando(a) no
imóvel onde ocorreu a perícia.

QUESITOS DO INSS
1. Quais as pessoas que moram
com a parte autora na mesma
residência? Favor identificálos pelo CPF, data de
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nascimento e nome da mãe,
para fins de pesquisa
cadastral, indicando ainda, se
for o caso, a periodicidade de
cada uma das fontes de
renda.
2. Quais são as fontes de renda
do grupo familiar como um
todo, independentemente da
procedência?
Favor especificar os valores, a
procedência e a periodicidade.
3. Caso os pais ou ex-cônjuge(s)
não morem na mesma
residência, onde moram?
Qual é a distância em relação
à residência da parte autora?
Favor identificá-los pelo CPF,
data de nascimento e nome
da mãe, para fins de pesquisa
cadastral, indicando ainda, se
for o caso, se os mesmos
prestam auxílio à parte autora,
identificando este pelo valor e
pela periodicidade.
4. O autor possui residência
própria? Trata-se de doação?
Em caso de aquisição ou
cessão,
quem
foi
o
responsável? Se foi a parte
autora, com que meios foi
adquirida? Em caso de
locação, indicar o valor do
aluguel,
bem
como
o
responsável
pelo
seu
pagamento.
5. Qual(is) é(são) o(s) meio(s)
de locomoção de que se
utiliza a parte autora e as
pessoas que com ela
coabitam quando precisam ir
à cidade? Caso não seja
veículo próprio, quem é o
responsável pela locomoção?
Caso se trate de transporte
pago, favor identificar quem é
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o
responsável
pelo
pagamento, bem como o valor
e a periodicidade.
6. Descrever
a
residência:
localização, se de alvenaria
ou madeira, se conservada ou
em mau estado, se há
benfeitorias de qualquer
espécie, quantos cômodos
possui
e
metragem
aproximada. Caso seja de
propriedade da parte autora, é
possível dizer, ainda que
aproximadamente, qual é o
valor de mercado?
7. Indicar qual o estado dos
móveis:
novos/antigos,
conservados/mau estado, já
indicando o responsável pela
doação/compra.
8. Indicar se recebe doações, de
quem, e de que tipo. Se for
em dinheiro, indicar o valor e
qual a periodicidade.
9. Indicar as despesas regulares
com remédios, água, luz, etc.
Qual é o valor e a
periodicidade? Quem é o
responsável por cada uma
delas? Há comprovantes?
Favor anotar as datas, os
valores e os detalhes
referentes a cada uma.
10. Quais os eletrodomésticos de
que dispõe a residência?
Quem foi o responsável pela
doação/compra? Indicar o seu
estado:
novos/antigos,
conservados/mau estado.
11. Há bens financiados? Quais?
Favor identificar o valor total e
de cada parcela, bem como o
responsável pelo pagamento.
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12. Verificar a existência de
outros parentes que, embora
não residam no mesmo local,
auxiliem a parte autora ou
tenham condições de auxiliálo financeiramente ou por
meio de doações, indicando o
grau de parentesco, profissão
e renda
13. Indicar informações colhidas
de vizinhos e comerciantes
locais
a
respeito
dos
questionamentos
acima
postos.
14. Apontar
as
demais
informações
julgadas
importantes para a avaliação
da situação socioeconômica
do autor.

Observação 1: Em se verificando a hipótese de alguma das pessoas que vivam sob o
mesmo teto com o periciando não informar quaisquer dos dados solicitados acima, tal
ocorrência deverá vir reportada no laudo.
Observação 2: Para cada uma das pessoas que vivam sob o mesmo teto com o
periciando, relatar quanto à apresentação de documentos hábeis à prova da renda declarada.
Observação 3: Para cada uma das pessoas que se declarar desempregada, informar o
tempo de desemprego e última ocupação exercida.
Observação 4: Recolher cópias de documentos - contas de água, luz, telefone etc relativas ao imóvel onde efetuada a perícia (tais cópias devem ser apresentadas junto ao
laudo).
CONCLUSÃO

Observação 1: Em sendo possível, fazer juntar ao laudo fotografias do(a) periciando(a) e
do imóvel onde ocorreu a perícia.
Observação 2: O(a) perito(a) deverá efetuar o cálculo da renda per capta (relacionando
todas as despesas e receitas), e firmar o competente Parecer, indicando as razões de seu
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convencimento quanto às conclusões declinadas.
Observação 3: A(o) Perito(a) deverá indicar os programas assistenciais, mantidos pelo
Governo Federal, aos quais – ao menos em tese – o(a) periciando(a) poderia vir a ser
incluído(a).
Observação 4: Por fim, o(a) Perito(a) deverá indicar se ao longo da perícia realizada foi
possível a constatação de dado(s) adicional(is) – não relacionado(s) aos quesitos aqui
constante(s) - mas relevante (s), para fins de subsídio à decisão que será proferida pelo(a)
Magistrado(a) Federal.
ENCERRAMENTO

Encerramento do laudo de acordo com o perito.

Brasília, ....... de ......................... de 2011.

FULANO DE TAL
Médico ............. CRM ..........
Perito do Juízo

