
 

 

FORMAÇÃO DE PERITOS 

Turma 01/2020 -  - manhã (9 às 12 horas) - segundas e terças-feiras 

MÓDULO JURÍDICO BÁSICO - carga horária 9 horas 
Dia da 

Semana 
Aula Data C.H. diária Tema 

quinta-feira Aula 1  02/04/2020 3 horas 

 Apresentação do Instrutor e do Curso; A 
prova pericial no processo brasileiro; A 
figura do perito como auxiliar da justiça;  
Nomeação, escusa, aceitação e 
desempenho do encargo pericial. 

sexta-feira Aula 2 03/04/2020 3 horas 

 O assistente técnico como coadjuvante 
da parte; A delimitação do escopo do 
trabalho pericial, segundo a extensão e 
profundidade da prova; A delimitação do 
escopo do trabalho pericial, segundo a 
extensão e profundidade da prova. 

quinta-feira Aula 3 16/04/2020 3 horas 
 A questão honorária; O trabalho de 
campo e elaboração do laudo. 

          

MÓDULO PROCESSAMENTO ELETRÔNICO - carga horária 6 horas 

sexta-feira Aula 4 17/04/2020 3 horas 

Apresentação do Instrutor e do Curso; 
Introdução ao Conceito de Processo 
Eletrônico;  Consulta a Manuais e Vídeos; 
Consulta a informações importantes; 
Cadastramento e Intimação do Perito; 
Distribuição de Petições pelo Portal. 

quinta-feira Aula 5 30/04/2020 3 horas 

Petição Eletrônica; Protesto de Sentença; 
Consultas a Intimações; Procedimentos 
Cartorários em uma Serventia 
Eletrônica/Híbrida; Reflexões sobre os 
Princípais Pontos Abordados no Curso.  

           

MÓDULO LAUDOS E PARECERES (especialidades) - carga horária 9 horas 



quinta-feira Aula 6  07/05/2020 3 horas 

Especialidade – Serviço Social e 
Psicologia: Apresentação do Instrutor e 
dos participantes; Objetivo esperado; 
Motivos do curso e seu histórico; Os 
atores jurídicos e suas demandas; 
Aspectos da Perícia Judicial; Conceito de 
Laudo/relatório/parecer; Avaliação 
Pericial e produção de Documentos 
Técnicos; Princípios norteadores na 
elaboração de documentos. 

      3 horas 

Especialidade – Contábil, Financeira e 
Administrativa: Apresentação do 
Instrutor e do Curso; Resoluções 978/03, 
985/03 e 1041/05 as NBC T 13 e 13.6, 
13.7, Interpretação Técnica NBC T 13– IT 4 
–; Introdução do laudo pericial; 
Apresentação das alegações das partes;  
Elaboração individual de 
introdução/relatório; Definição de 
metodologia de trabalho 

      3 horas 

Especialidade – Saúde:  Diligências e 
requisitos; Tipos de laudos médico-
periciais: perícia administrativa, perícia 
judicial cível, perícia trabalhista, perícia 
securitária (DPVAT), perícia previdenciária 
e perícia criminal; Requisitos essenciais de 
laudo médico-pericia; 

      3 horas 

Especialidade – Tecnológica e de 
Engenharia: Apresentação do Instrutor e 
do Curso; Introdução ao tema; Estrutura e 
características do laudo pericial; 
Respostas aos quesitos e às impugnações; 
Ética na confecção do laudo. 

sexta-feira Aula 7  08/05/2020 3 horas 

Especialidade – Serviço Social e 
Psicologia: Varas da infância da juventude 
e do Idoso; Cuidados éticos e técnicos na 
elaboração de documentos e da 
avaliação, nos casos de alienação parental 
e abuso sexual;  Quesitos em processo; O 
perito e o Assistente Técnico; Leitura e 
análise de exemplos de Laudo/relatório. 



      3 horas 

Especialidade – Contábil, Financeira e 
Administrativa: Definição da conclusão do 
Laudo pericial; Quesitação sugerida; A 
Conclusão do laudo pericial/parecer; 
Identidade visual; Prova final 

      3 horas 

Especialidade – Saúde: Confecção do 
laudo médico-pericial;  Recepção do 
laudo; Normas e procedimentos especiais 
na atuação do perito;  Convencimento do 
juiz; Modelos de petições no trabalho de 
perito; Conceitos finais sobre a atuação 
do perito médico.  

      3 horas 

Especialidade – Tecnológica e de  
Engenharia: O assistente técnico e seu 
parecer; Redação e revisão técnico-
redacional; Notas sobre o texto técnico-
científico; Método científico; Lógica da 
argumentação; termos técnicos. 

quinta-feira Aula 8  14/05/2020 3 horas 

Especialidade – Serviço Social e 
Psicologia: Varas da infância da juventude 
e do Idoso;  Cuidados éticos e técnicos na 
elaboração de documentos e da 
avaliação, nos casos de alienação parental 
e abuso sexual; Quesitos em processo; O 
perito e o Assistente Técnico; Leitura e 
análise de exemplos de Laudo/relatório. 

      3 horas 

Especialidade – Contábil, Financeira e 
Administrativa: Definição da conclusão do 
Laudo pericial; Quesitação sugerida; A 
Conclusão do laudo pericial/parecer;  
Identidade visual; Prova final 

      3 horas 

Especialidade – Saúde: Confecção do 
laudo médico-pericial; Recepção do laudo; 
Normas e procedimentos especiais na 
atuação do perito; Convencimento do 
juiz; Modelos de petições no trabalho de 
perito;  Conceitos finais sobre a atuação 
do perito médico. 

      3 horas 

Especialidade – Tecnológica e de 
Engenharia: O assistente técnico e seu 
parecer; Redação e revisão técnico-
redacional; Notas sobre o texto técnico-
científico; Método científico; Lógica da 
argumentação; termos técnicos. 



          

MÓDULO OPERACIONAL TJ - carga horária 3 horas 

sexta-feira Aula 9  15/05/2020 3 horas 

Apresentação do Instrutor e do Curso;  
Introdução – princípios Históricos, Sociais 
e Processuais;  O SEJUD – Natureza, 
atribuições e relacionamento com Peritos;  
Legislação; Cadastro; Pagamento;  
Sanções. 

          

quinta-feira 
Aula 
10  

21/05/2020 3 horas PROVA 

    04/06/2020   PROVA de 2ª CHAMADA 

 


