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PARECER CREMEB Nº 04/16 
(Aprovado em Sessão Plenária de 16/02/2016) 

 

PROCESSO CONSULTA N.º 13/2015 

CONSULTA: Conduta ética dos médicos que compõem o Plantão Médico Judiciário no que se refere à emissão de 

pareceres, ao analisarem os relatórios médicos emitidos por outros profissionais. 

RELATOR: Cons. Plínio Roberto Barreto Sodré 

 
EMENTA: O exercício profissional da atividade médica na obediência dos 

preceitos legais e éticos, quando desempenhado por médicos que 

compõem o Plantão Médico Judiciário, será sempre considerado um Ato 

Médico lícito.  

 

DA CONSULTA: A consulente ao dar conhecimento do DECRETO JUDICIÁRIO 287 (TJ Ba), DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 20121, o qual “Institui o Plantão Médico de assessoria ao juiz no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado da Bahia e dá outras providências”, bem como a RECOMENDAÇÃO Nº 31 DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA (CNJ), PUBLICADA EM 30 DE MARÇO DE 20102, a qual “Recomenda aos Tribunais a adoção de 

medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito, para assegurar maior eficiência 

na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde”, argumenta e consulta a esse Regional nesse 

teor:  

 

“...há que salientar que os pareceres oriundos dos médicos que compõem o Plantão Médico não são precedidos da 

análise fática, ou seja, prescindem do exame e perícia do paciente, uma vez que somente analisam os relatórios 

médicos emitidos pelos profissionais (também médicos) que assistem o paciente, quando colacionados aos 

autos. 

Ademais, emitem "pareceres" sem qualquer assinatura e fazem juízo de valor, conforme aquelas que constam no 

anexo. 

Outrossim, esclarecemos que o Plantão Médico não analisa o fato de que os médicos assistentes é quem, de fato, 

assistem e conhecem a realidade do paciente. 

Assim, questiono à Corregedoria deste CREMEB: É ética a conduta dos médicos que compõem o Plantão Médico 

Judiciário no que toca a emissão de pareceres contrários aos médicos que assistem os pacientes? Podem tais 

médicos somente analisar os relatórios médicos emitidos pelos profissionais que acompanham o paciente e emitir 

relatório diverso? É imprescindível a assinatura dos médicos? Devem os mesmos responder por conduta antiética?”. 

                                           
1 http://www.jusbrasil.com.br/diarios/34456427/djba-caderno1-15-02-2012-pg-8 
2 
http://www.cnj.jus.br///images/atos_normativos/recomendacao/recomendacao_31_30032010_22102012173049.pdf 
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Por oportuno informamos que, o DECRETO JUDICIÁRIO Nº 877, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015 (TJ Ba), “altera a 

denominação do Plantão Médico de assessoria ao juiz, instituído pelo Decreto Judiciário nº 287, de 14 de fevereiro 

de 2012, que passa a ser denominado de Núcleo de Assessoria Técnica – NAT”. 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Dessa maneira, naqueles dispositivos, estão exaradas as prerrogativas dos 

profissionais médicos para a execução do trabalho de assessoria médica junto aos magistrados, notadamente por 

ocasião dos Plantões Judiciários, as quais destacamos o elencado no DECRETO JUDICIÁRIO 287 (TJ Ba), DE 14 

DE FEVEREIRO DE 2012: 

 

“O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de 

suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a necessidade de subsidiar os magistrados com informações 

especializadas para assegurar maior eficiência na solução de demandas judiciais 

envolvendo a assistência à saúde; e 

CONSIDERANDO a necessidade de institucionalizar os serviços prestados pelo Poder 

Judiciário baiano, criando um ambiente tecnicamente seguro para a tomada de 

decisões judiciais; 

 

RESOLVE 

Art. 1º: Instituir, no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia, o Plantão Médico de 

assessoria ao juiz, que reúne informações técnico-especializadas, visando subsidiar o 

magistrado na tomada de decisões que envolvam a pertinência técnica ou contratual de 

benefícios, medicamentos, procedimentos cirúrgicos, diagnósticos, internações ou afins, 

relativos ao setor público (SUS) ou a saúde suplementar (planos de saúde)”. 

 

No site do Tribunal de Justiça da Bahia3, informativo da ASCOM/TJBa de dezembro de 2014, dispõe que o “Plantão 

Médico do Tribunal de Justiça da Bahia está funcionando normalmente durante o recesso, prestando assessoria 

técnica aos magistrados, todos os dias da semana, ininterruptamente”; contando com profissionais médicas 

“especialistas em auditoria e perícia, o plantão presta informações técnicas relacionadas a benefícios, 

medicamentos, procedimentos cirúrgicos, diagnósticos, internações ou afins, ligados ao setor público (SUS) ou 

privado, assegurando assim maior eficiência nas decisões judiciais que envolvem questões técnicas da área de 

saúde”. 

 

                                           
3 http://www5.tjba.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=94075:plantao-medico-assessoria-
tecnica-para-magistrados-funciona-durante-o-recesso&catid=55:noticia&Itemid=202 
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O atuar do médico tem subsunção elementar ao Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana e 

fundamenta os Princípios elementares da Bioética: da Autonomia, Beneficência e não Maleficência, bem como 

os Princípios da Boa fé objetiva (relaciona-se com a lealdade, honestidade e probidade com a qual a pessoa 

mantém em seu comportamento), Boa fé subjetiva (se refere ao estado psicológico da pessoa, consistente na 

justiça, ou, na licitude de seus atos), bem como o exarado ao art. 5º, caput da CF: “...a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade...”.  

 

Nesse sentido, o Ato Médico está sobejamente consolidado na Lei Nº 12.842, DE 10 DE JULHO DE 2013 e dispõe 

que: 

 

[...] 

Art. 2º  O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades 

humanas, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de 

sua capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza. 

 

 Parágrafo único.  O médico desenvolverá suas ações profissionais no campo da 

atenção à saúde para: 

 

 I - a promoção, a proteção e a recuperação da saúde; 

 

[...] 

 

O Código de Ética Médica (CEM) exara os preceitos éticos atinentes ao caso: 
 
Capítulo I 
Princípios fundamentais 
 

I - A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e 
será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. 
 
II - O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual 
deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. 

 
[...] 

 
 

VII - O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar 
serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, 
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excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou 
emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. 

 

[...] 

 
VIII - O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, 
renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições 
que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho. 

 
[...] 

 
XIV - O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços médicos e em 
assumir sua responsabilidade em relação à saúde pública, à educação sanitária e à 
legislação referente à saúde.  
 
XVI - Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, 
pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente 
reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução 
do tratamento, salvo quando em benefício do paciente.  
XVII - As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito 
mútuo, na liberdade e na independência de cada um, buscando sempre o interesse e o 
bem-estar do paciente. 

[...] 

 
XXI - No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames 
de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, 
relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que 
adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. 

 
[...] 

 
Capítulo Il 
DIREITOS DOS MÉDICOS  
É direito do médico: 
 
[...] 

 
 

II - Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas 
cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.  
 
III - Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que 
trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, 
ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, 
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obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua 
jurisdição.  
 
IV - Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as 
condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do 
paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará 
imediatamente sua decisão à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina. 

 
[...] 

 
 
Nesse contexto ao: 
 
Capítulo Ill 
Responsabilidade Profissional 
É vedado ao médico: 
 
[...] 

 
Art. 20. Permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer outras 
ordens, do seu empregador ou superior hierárquico ou do financiador público ou privado 
da assistência à saúde interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, 
diagnóstico ou tratamento disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da 
saúde do paciente ou da sociedade. 

 
[...] 

 
Capítulo IV 
Direitos humanos 
É vedado ao médico: 
 

[...] 

 

Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após 

esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de 

morte.  

 

Art. 23. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua 

dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto 

 
Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre 
sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. 
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[...] 

 

Capítulo V 

Relação com pacientes e familiares 

É vedado ao médico: 

 

Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir 

livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de 

iminente risco de morte.  

 

Art. 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, 

cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente. 

[...] 

 

Art. 37. Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, 

salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá- 

lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento. 

 

[...] 

 

Capítulo Vll 

Relação entre médicos 

É vedado ao médico: 

 

[...] 

Art. 52. Desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente, determinados por outro 

médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de 

indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao 

médico responsável. 

[...] 

 

Capítulo X 

Documentos médicos 

É vedado ao médico: 
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Art. 80. Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, 

que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. 

 

[...] 

 

Capítulo Xl 

Auditoria e Perícia Médica 

É vedado ao médico: 

 

Art. 92. Assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal quando não 

tenha realizado pessoalmente o exame.  

 

[...] 

 

Art. 94. Intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos 

profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do 

examinado, reservando suas observações para o relatório. 

 

[...] 

 

Art. 97. Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, 

procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo, no último caso, em 

situações de urgência, emergência ou iminente perigo de morte do paciente, 

comunicando, por escrito, o fato ao médico assistente.  

Art. 98. Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como 

perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua 

competência. 

 

DO PARECER: 

 

A análise dos fundamentos da Consulta em apreço, nos permitir intuir da inexistência de uma normatização do 

Conselho Federal de Medicina ou dos Conselhos Regionais a respeito da atividade médica desempenhada por 

profissionais junto ao Plantão Médico de assessoria ao juiz no âmbito do Poder Judiciário; assim, tal atividade vem 

sendo exercida informalmente e meramente opinativa dos médicos em relação aos casos concretos, no sentido de 

auxiliar o Juiz na sua fundamentação processual.   
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O Parecer da ASJUR/CREMEB sob o Nº 9.313/15 relativo ao assunto em comento, destaca: 

 

“...pelo que se pode depreender das disposições contidas no Decreto 287/2012 a função dos médicos que 

compõem o Plantão Judiciário não é pericial e sim de assessoramento ao magistrado via telefone ou e-mail visando 

à emissão de decisão, garantindo assim, celeridade a prestação jurisdicional. 

Desta forma, não se pode pretender comparar a função de perito com a de assessoramento ao magistrado. Por 

óbvio que, se requerida pelas partes ou por determinação do magistrado, for necessária a avaliação por perito, este 

poderá ser posteriormente designado, fazendo neste caso, o exame do paciente com vistas á emissão de laudo. 

Quanto ao questionamento a respeito da possibilidade do médico integrante do Plantão Médico emitir parecer 

contrário às manifestações dos médicos assistentes, não vislumbramos qualquer deslize ético, considerando a 

autonomia do profissional, prevista como princípio fundamental no Código de Ética Médica, inciso VII com o 

seguinte teor: 

"O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames 

de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de 

urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente". 

Assim, não pode nem deve o médico em qualquer situação deixar de manifestar-se de acordo com seu 

entendimento, respondendo, de consequente, pela conduta adotada em todas as esferas. 

Por derradeiro, com relação à imprescindibilidade de assinatura dos médicos do Plantão nos relatórios, cabe-nos 

esclarecer que um documento sem assinatura não possui valor jurídico. 

Contudo, urge ressaltar que a assessoria dos plantonistas do Judiciário visa dirimir dúvidas do magistrado acerca da  

lide, podendo ser feita inclusive por telefone, segundo informações do site do TJ Ba. Ora, neste caso, considerando 

a  possível informalidade da consulta assume o magistrado diante de seu convencimento a posição que melhor 

lhe pareça razoável para a solução do litígio. 

Também o magistrado tem autonomia para decidir acerca da lide, podendo acolher ou não a posição do assessor 

(médico do plantão) ou mesmo do perito, se for o caso.” 

 

Insta salientar que, a análise dos dispositivos legais referenciados, bem como o elencado no CEM, ratificam a 

persecução do Ato Médico na promoção da saúde erga omnes, independente pois, de qualquer atribuição que o 

Médico exerça no exercício profissional, ou seja, deve o Médico observar sempre os ditames legais e éticos diante 

de qualquer atividade laborativa. 

 
CONCLUSÃO: 
 
Por todo o exposto, entendemos que na Consulta em apreço, tal a informalidade meramente opinativa dos médicos 

em relação aos casos concretos junto ao Plantão Médico de assessoria ao juiz no âmbito do Poder Judiciário, 

atividade da qual tão somente proporciona auxílio ao Juiz na sua fundamentação processual, os médicos devem 
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estar atentos exclusivamente aos preceitos legais e éticos já exarados, os quais disciplinam e determinam o 

exercício médico profissional. Portanto, a atividade médica então desempenhada junto ao Plantão Médico detém as 

prerrogativas do Ato Médico. 

 

Noutra senda, ainda que o consulente discrimine um rol meramente taxativo (número limitado) de eventuais ilícitos 

éticos praticados por Médicos no exercício da atividade supramencionada, as respostas adequadas somente serão 

elaboradas quando do estudo dos fatos no contexto do competente Processo Ètico-Profissional. 

 

Dessa maneira, diante de um determinado caso concreto e na observância de indícios de infrações éticas, deverá o 

eventual prejudicado promover adequada denúncia, a qual certamente será eficazmente apurada por este Regional. 

 
Este é o Relatório, S. M. J. 
 

                                                                               Salvador, 16 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
Cons. Plínio Roberto Barreto Sodré 
RELATOR 
 
 
 


