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PARECER CREMEB 02/2003 

(Aprovado em Sessão Plenária de 10/01/2003) 

 

EXPEDIENTE CONSULTA N° 90.484/02 

 

Assunto:  Laudo Pericial – Limites    

Relatora:  Consa. Nedy Maria Branco Cerqueira Neves  

 

 

EMENTA: Todo médico na função de perito, quando 

designado pelo poder judiciário tem o dever 

legal de periciar o paciente e emitir laudo 

médico conclusivo, salvo nos casos de 

impedimentos previstos em lei. O perito tem a 

permissão de revelar os dados do paciente, 

porque estes darão subsídios para elucidar os 

fatos e instruir os processos jurídicos. 

 

 

RELATÓRIO: 

 

O(A) consulente é psiquiatra do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e solicita 

esclarecimentos para elaborar laudo pericial. 

 

Serve ao juizado de menores e recebeu ofício do Presidente do Tribunal de Justiça para 

proceder ao exame utilizando ficha de atendimento hospitalar, de um paciente que responde 

a processo administrativo no Tribunal de Justiça para verificação de invalidez. Informa que 

o paciente já foi periciado, mas a 1ª perícia será impugnada porque o profissional baseou-se 

na informação de que o periciando não tem histórico psiquiátrico. 

 

Questionamentos: 

 

1. Tal procedimento é ético? 

2. Se não, qual a orientação ou recomendação deverá retornar ao Tribunal de Justiça 

do Estado? 

3. Se ético, qual o limite para as informações a serem averiguadas? 

 

O Laudo pericial é um documento de natureza descritiva, emitido após realização de uma 

perícia, para constatar ou não determinada patologia. Deve-se descrever anamnese, o exame 

físico e exames laboratoriais ou outras que tenham sido solicitados para elucidar os fatos. 

 

As perícias médico-legais são quase sempre realizadas a pedido de Autoridades Judiciárias 

e tem como objetivo informar os fatos que interessam a justiça. 
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O Juiz pode solicitar novas perícias até quando se esgotem as possibilidades de 

esclarecimentos, como diz o art. 437 do Código de processo civil: 

 

Art. 437 - O Juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de 

nova perícia, quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida. 

 

O médico nomeado como Perito, tem a obrigação de aceitar o encargo, salvo nos casos de 

impedimentos previstos em lei, sendo que o seu descumprimento ocasiona infrações legais 

e éticas. 

 

Respondendo o(a) consulente se a emissão de um novo laudo pericial por outro profissional 

designado pela Autoridade Judiciária, após o paciente já ter sido submetido anteriormente a 

uma junta médica. Respondemos que sim, é ético e legal, visto quando nos processos 

administrativos pode-se solicitar quantos laudos forem necessários para esclarecimentos 

dos fatos e formar um juízo de razão. 

 

Remetendo ao nosso CEM, o Cap. IX relativo ao segredo médico traz no art.102: 

 

Art. 102 – É vedado ao médico revelar o fato de que tenha conhecimento em virtude do 

exercício de sua profissão, salvo por justa causa, dever legal ou autorização expressa do 

paciente. 

 

Entende-se como dever legal a designação imposta pelo Juiz como no caso em tela, 

portanto o perito tem não só o direito, como o dever de descrever seus achados. 

 

No capítulo XI o CEM trata justamente da perícia médica e seus artigos dizem: 

 

Art. 118 – É vedado ao médico deixar de atuar com absoluta isenção quando designado 

para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites das suas atribuições e 

competência. 

 

Art. 119 - É vedado ao médico assinar laudos periciais ou de verificação médico-legal, 

quando não o tenha realizado, ou participado pessoalmente do exame.  

 

Art. 120 - É vedado ao médico ser perito de paciente seu, de pessoa de sua família ou de 

qualquer pessoa com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho. 

 

Art. 121 - É vedado ao médico intervir, quando em função de auditor ou perito, nos atos 

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

reservando suas observações para o relatório.  

 

No caso trazido, nenhum dos artigos esta sendo descumprido, portanto não há impedimento 

para a realização e fornecimento de laudo. 
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Não há limites para informar os dados averiguados pelo médico perito, ou seja, o médico 

deve descrever os achados prendendo-se a veracidade dos fatos, para melhor auxiliar e 

fundamentar sua posterior análise. 

 

CONCLUSÃO 

 

Todo médico na função de perito, quando designado pelo poder judiciário tem o dever legal 

de periciar o paciente e emitir laudo médico conclusivo, salvo nos casos de impedimentos 

previstos em lei. Lembramos que o perito tem a permissão de revelar os dados do paciente, 

porque estes darão subsídios para elucidar os fatos e instruir os processos jurídicos. 

 

 

Este é o parecer. 

 

 

Salvador, 13 de dezembro de 2002. 

 

 

 

Consa. Nedy Maria Branco Cerqueira Neves  

Relatora  
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