

Nota Técnica nº 2/14
Assunto: realização de perícias por médicos vinculados ao SUS em municípios que não possuam sede do IML no que se refere a perícias de lesões corporais leves. 

i.
Não raro aportam questionamentos acerca da realização de perícias médicas, de natureza criminal, pelos profissionais em exercício no sistema público de saúde, em localidades desprovidas dos serviços de Polícia Científica (Instituto Médico Legal e Instituto de Criminalística).
Outrossim, em alguns casos, profissionais médicos vinculados ao SUS demonstram descontentamento em proceder a perícias designadas pelos delegados de polícia (exame de corpo de delito), por motivo de falta de especialidade e sob o amparo do código de ética médica. 
ii.
Inicialmente, cumpre observar que a obrigatoriedade da realização de exame de corpo de delito por médicos não pertencentes aos quadros dos órgãos oficiais constitui grave e recorrente problema, que apresenta vários nuances.
No âmbito da administração pública estadual no Paraná, o Departamento de Polícia Científica, o qual possui vinculados o IML e o Instituto de Criminalística, é o órgão encarregado de realizar os exames periciais e médico-legais requisitados pela polícia civil e por autoridades judiciárias e do Ministério Público.
O CRM MG, em caso análogo, decidiu no sentido da não obrigatoriedade do preenchimento de auto de corpo de delito por esses profissionais, eis se tratar de documento oficial de competência de peritos (médicos legistas ou médicos peritos ad hoc). Não obstante tal fato, compete-lhes a formalização dos prontuários de atendimento dos pacientes, com o registro de lesões perceptíveis, que podem vir a ser requisitados por autoridade competente, com encaminhamento para médicos peritos. 
Nesta seara, o CRM MG não reconhecera como medida resolutiva obrigar médicos das unidades de saúde ao preenchimento de auto de corpo de delito. A obrigatoriedade imposta à classe médica é a de elaboração de prontuário médico, com registro das lesões corporais ou alterações perceptíveis, nos termos do Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 1931/2009, artigo 87.
Por sua vez, os prontuários de atendimento podem ser requisitados pela autoridade policial ou judicial com a remessa de cópias para análise dos médicos legistas ou peritos médicos “ad hoc”, que possuem a incumbência de elaborar propriamente o auto de corpo de delito.  
Ainda, apesar da guarida dada pelo Código de Processo Penal, no seu artigo 159, parágrafo primeiro, de nomeação de peritos não oficiais para a realização de exame de corpo delito, nos casos de inexistência de Instituto Médico Legal na unidade, a preferência deve ser para profissionais que tiverem habilitação técnica relacionada à natureza do exame.
Apesar da limitada possibilidade legal de designação de outro médico para a realização de perícias pelas autoridades judiciária ou policial quando não houver na localidade médico legista, há limitações éticas e legais que respaldam o exercício da profissão de medicina, com a possibilidade de recusa da nomeação, desde que de forma justificada.
No caso de perícia médica através de profissional escolhido a Resolução CFM nº 1.497/98, assim dispõe:
Artigo 1º - Que o médico nomeado perito, execute e cumpra o encargo, no prazo que lhe for determinado, mantendo-se sempre às suas responsabilidades éticas, administrativas, penal e civil.
Parágrafo único: O médico fará jus aos honorários decorrentes do serviço prestado.
Artigo 2º - O médico designado perito pode, todavia, nos termos do Artigo 424 do Código de Processo Civil, escusar-se do encargo alegando motivo legítimo.
A propósito do tema, tem-se, também, o entendimento do CREMESP (Consulta nº 83.601, de 2010), concluindo:
As lesões eventualmente presentes no exame médico legal tem interpretação diferente nos pontos de vista médico ou médico-legal, ficando bastante difícil aos profissionais não habituados classificá-las de acordo com o Artigo 129 do Código Penal Brasileiro”.
O especialista em Medicina Legal, Hélio Gomes, sobre o tópico, pontua o seguinte:
"Não basta um médico ser simplesmente médico para que se julgue apto a realizar perícias, como não basta a um médico ser simplesmente médico para que faça intervenções cirúrgicas. São necessários estudos mais acurados, treino adequado, aquisição paulatina da técnica e da disciplina. Nenhum médico, embora eminente especialista na área médica, está apto a ser perito pelo simples fato de ser médico. É-lhe indispensável educação médico  conhecimento da legislação que rege a matéria, noção clara da maneira como deverá responder aos quesitos, prática na redação dos laudos periciais. Sem esses conhecimentos puramente médico legais, toda a sua sabedoria será improfícua e perigosa".

A jurisprudência, de igual forma, ratifica a posição: 
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE. CREA/MG. NOMEAÇÃO. MÉDICOS PLANTONISTAS. PERITO. AD HOC. 1. A nomeação de perito ad hoc prevista no artigo 159, § 1º do Código de Processo Penal tem natureza excepcional, o que impõe seja feita individualmente, para situação específica, permitindo ao profissional a recusa do encargo quando apresentar justo motivo. 2.Deve ser concedida a segurança na ação mandamental para suspender os efeitos do ato judicial de nomeação genérica de todos os profissionais médicos de unidades médicas-hospitalares de um Município para elaborar laudos em exames de corpos de delito, por falta de base legal. (TRF-1 - MS: 49139 j.: 17/08/2010, Publ: e-DJF1 p.149 de 20/09/2010)
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - NOMEAÇÃO DOS MÉDICOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PARA ATUAREM COMO PERITO AD HOC - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 159, §1º DO CPP - IMPOSSIBILIDADE. A nomeação para a atuação como perito ad hoc deve se dar individualmente, para cada caso específico, nos termos do artigo 159, §1º, do Código de Processo Penal. Inadmissível a nomeação, de forma ampla e genérica, por PORTARIA editada pelo DELEGADO de Polícia, de todos os médicos plantonistas do pronto socorro municipal, sendo necessário que a indicação se dê para determinado caso específica e que haja aceitação do profissional. Segurança concedida. Recurso provido.” (MS 1.0431.08.042357-4/002(1) - Relatora Heloisa Combat – data de julgamento:13/11/2009)
iii.
Como se sabe, não é novo o impasse enfrentado pelas autoridades de Polícia e do Ministério Público na produção da prova na esfera da investigação criminal, com eventual comprometimento desta por eventuais lacunas na formação específica de profissionais médicos.
iv.
É essencial que, ante a inação inarredável da Administração Pública, possa o MP atuar, sob as lógicas do IC, TAC e ocasional ação judicial, visando a adotar o aparato de polícia judiciária dos meios necessários à adequada consecução da persecução penal. Admitir-se como prática corrente aquela descrita nestas páginas, que pouco implica a autoridade policial local, pode conduzir à acomodação do gestor público no cumprimento de seu dever de prover adequadamente os quadros técnicos indispensáveis à realização de perícias médicas, consagrando a omissão, quando não, por tal circunstância, a propagá-la ainda mais.
v.
A ideia a ser considerada, em situações limite, não como solução ideal, é que seja implementada a prática de se verificar a possibilidade de requisição do prontuário de atendimento (se ocorrido), cuja elaboração é obrigatória em todos os atendimentos médicos realizados no hospital local, para, posteriormente, submeter-se os documentos à análise de médico perito na sede do IML da região, com a elaboração de eventual auto de corpo delito indireto.
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