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Perito médico  é a designação genérica do profissional 
que atua realizando exames de natureza médica em 
procedimentos administrativos e processos judiciais, 
atribuindo-se esta designação ao médico investido  por 
força de cargo/função pública, ou nomeação judicial 
ou administrativa, ou, ainda, por contratação como 
assistente técnico das partes.

Parágrafo único – Assistente Técnico é o médico  que 
assiste às partes em litígio, seja judicial ou 
administrativo, tendo  este  direito de formular 
quesitos  ao  perito, estar  presente, participar  dos  
atos médico-periciais e solicitar  os documentos 
necessários para  a  elaboração de seus pareceres.

Resolução CREMEB  288/2007



Como compatibilizar a indefinição do limite de tempo 
pericial com a demanda previdenciária necessitando de 
atos periciais? – item 4 do Parecer CTPER 09-45

A diretoria do CREMERS entende que devem  ser  
respeitadas  as seguintes condições:

1.  Respeite –se a jornada de trabalho ...e, nos casos de 
jornada dobrada, o atendimento ao público seja limitado ao 
máximo de 6 horas.

2. Estime-se um agendamento de tarefas...incluindo-se a 
perícia médica presencial...

3. Entende-se que ...de 8 até 12 tarefas por médico perito por 
turno de 6 horas atende -se às atuais exigências de 
qualidade e expectativa da sociedade.

4, Recomenda-se que a comunicação do resultado seja feita 
posteriormente pelo setor administrativo do INSS e não 

pelo médico.     



Código de Ética Médica 
Resolução CFM n° 1931/2009

Capítulo XI – Auditoria e Pericia Médica

É vedado ao Médico:

Art.92 – Assinar laudos periciais, auditorias  ou de 
verificação médico-legal quando não tenha realizado 
pessoalmente o exame.

Art.93 – Ser perito ou auditor  do próprio paciente, de 
pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual

tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de 
empresa em que atue ou tenha atuado.



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. 95 – Realizar exames médico-periciais de corpo de 
delito em seres humanos no interior de prédios  ou de 
dependências de delegacias de policia, unidades 
militares, casas de detenção e presídios.



Art. 96 – Receber  remuneração ou gratificação por 
valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, 
quando na função de perito ou de auditor.

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.

Parágrafo único – O médico tem direito a justa 
remuneração pela realização do exame pericial.



Capítulo II  - Direitos dos médicos

É direito do médico:

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, 
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- Decidir, em qualquer circunstância, levando em 
consideração sua experiência e capacidade profissional, o 
tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que o 
acúmulo  de encargos ou de consultas venha a 
prejudicá-lo.





INTIMAÇÃO 001/10902513170

PROCESSO: 001/10902513170

PARTES: 

"Tendo em vista que o Perito não apresentou motivo 
legítimo para declinar do encargo a que foi nomeado (arts. 
423 e 146, ambos do CPC), mantenho a nomeação. Dê-se 
ciência ao Perito, inclusive para estimar seus honorários 

com base nos quesitos apresentados pelas partes, ficando 
ciente de que, no silêncio, os honorários serão fixados a 

critério do juízo."



 1 - Ciente da decisão de fls. 131/133, em que foi dado 
provimento  ao agravo afastando , assim, a inversão do 
ônus da prova. Desta feita, a requerente deverá efetuar 
o pagamento da perícia realizada, tendo em vista ser 
beneficiária da Justiça Gratuita os honorários periciais 
serão apurados conforme o Ato n° 042/2006-P.   

 2 – Designo para perícia o dia 17/08/2010, às 10h30min.



 O perito não apresentou motivo legítimo para declinar 
do encargo a que foi nomeado, já que a ele se aplicam 
os mesmos impedimentos aplicáveis ao juiz (arts. 423 e 
146, ambos do CPC), razão pela qual mantenho a 
nomeação.

 Causa até estranheza ao juízo a manifestação de fl. 139, 
pois o Perito havia, anteriormente, aceitado  a 
nomeação para atuar como Perito, consoante 
manifestação de fl. 124.



 Assim, mantenho a data designada para o início da 
perícia, ficando o Perito ciente de que só poderá 
declinar do encargo caso se enquadre em uma das 
situações previstas nos art. 423 e 146 do CPC, sob pena 
de sua negativa configurar desobediência a ordem 
judicial, obstrução à justiça e ato atentatório ao 
exercício da jurisdição (art. 14, inc. V., do CPC).

 Dê-se ciência ao Perito, com urgência, ante a 
proximidade da data designada, devendo constar, na 
íntegra, o conteúdo da presente decisão.     



Código de Processo Civil
Lei n° 5.869 de 11 de janeiro de 1973

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Institui o Código de Processo Civil. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

LIVRO I
DO PROCESSO DE CONHECIMENTO

TÍTULO I
DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO

CAPÍTULO I
DA JURISDIÇÃO

Art. 1o A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, é exercida pelos juízes, 
em todo o território nacional, conforme as disposições que este Código 
estabelece.

Art. 2o Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o 
interessado a requerer, nos casos e forma legais.



Secção I

Dos Deveres

Art.14 – São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma 
participam do processo

V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar 
embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza 
antecipatória ou final.   

Parágrafo Único. Ressalvados os advogados que se sujeitam 
exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no 
inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da 
jurisdição, podendo ao juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 
civis e processuais cabíveis aplicar ao responsável multa em 
montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não 
superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo pago no 
prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final 
da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União 
ou do Estado. 



 Seção II
Do Perito

Art. 145. Quando a prova do fato depender de conhecimento 
técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, segundo o 
disposto no art. 421.

§ 1o Os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível 
universitário, devidamente inscritos no órgão de classe 
competente, respeitado o disposto no Capítulo Vl, seção Vll, 
deste Código. 

§ 2o Os peritos comprovarão sua especialidade na matéria 
sobre que deverão opinar, mediante certidão do órgão 
profissional em que estiverem inscritos. 

§ 3o Nas localidades onde não houver profissionais 
qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos 
anteriores, a indicação dos peritos será de livre escolha do juiz. 



Art. 146. O perito tem o dever de cumprir o ofício, no prazo que Ihe 
assina a lei, empregando toda a sua diligência; pode, todavia, 
escusar-se do encargo alegando motivo legítimo.

Parágrafo único. A escusa será apresentada dentro de 5 (cinco) 
dias, contados da intimação ou do impedimento superveniente, 
sob pena de se reputar renunciado o direito a alegá-la (art. 423). 

Art. 147. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações 
inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar à parte, ficará 
inabilitado, por 2 (dois) anos, a funcionar em outras perícias e 
incorrerá na sanção que a lei penal estabelecer.



Seção VII
Da Prova Pericial

Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou 
avaliação.

Art. 421. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo 
para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da 
intimação do despacho de nomeação do perito:

I - indicar o assistente técnico;

II - apresentar quesitos.

§ 2o Quando a natureza do fato o permitir, a perícia poderá 
consistir apenas na inquirição pelo juiz do perito e dos 
assistentes, por ocasião da audiência de instrução e julgamento a 
respeito das coisas que houverem informalmente examinado ou 
avaliado.



Art. 422. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que Ihe
foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Os 
assistentes técnicos são de confiança da parte, não sujeitos a 
impedimento ou suspeição.

Art. 423. O perito pode escusar-se (art. 146), ou ser recusado por 
impedimento ou suspeição (art. 138, III); ao aceitar  a escusa ou 
julgar procedente a impugnação, o juiz nomeará novo perito.

Art. 424. O perito pode ser substituído quando:
I - carecer de conhecimento técnico ou científico;
II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo 

que Ihe foi assinado.
Parágrafo único. No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará 
a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, 
ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da 
causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.



NOTA OFICIAL

GLOSAS E AUDITORIA MÉDICA

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, em

face dos inúmeros relatos de glosas irregulares por parte de médicos 
auditores de seguradoras de saúde, alerta:

1. É vedada a realização de glosas em procedimento/exame médico

realizado no paciente sem a estrita observância dos preceitos contido na

Resolução CFM n° 1.614/2001, e dos artigos 18, 20, 52, 93, 94, 96, 97 e 98, 
do Código de Ética Médica.

2. Caso altere ou recuse procedimento/exame indicado, o médico

auditor tem a obrigação de fundamentar a decisão por 
escrito,encaminhando a justificativa ao médico assistente.

3. O médico assistente tem direito a receber a fundamentação do auditor 
por escrito e, não sendo atendido, encaminhar denúncia ao Cremers.



4. O médico auditor não pode fazer anotações no prontuário, mas em

relatório próprio assinado e carimbado, com o número do Cremers 
identificado,cuja cópia deve ser encaminhada ao médico assistente.

5. O médico assistente deve ser notificado de que o auditor examinará seu 

paciente, podendo estar presente ou não ao exame. O paciente ou 
responsável legal é que dará a permissão ao auditor para fazer o exame.

6. A alteração ou recusa de procedimento/exame indicado pelo médico 
assistente que venha ocasionar conseqüências danosas ao paciente 
poderá acarretar ao médico auditor  e ao seu Diretor Técnico, a 
responsabilização ética, civil e penal.                  

Porto Alegre, 29 de junho de 2010

Fernando Weber Matos                        Rogério Wolf de Aguiar

Presidente                                                   Primeiro Secretário



OBRIGADO!!


