
Profª. Leilane Verga

Perícia – Parte 2

Traumatologia

MEDICINA LEGAL



• Divergências entre peritos
• Valor do laudo
• Peritos
• Incompatibilidade dos peritos
• Assistentes técnicos
• Questões
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DIVERGÊNCIAS ENTRE PERITOS

Perícia contraditória
É a perícia da Justiça em que dois peritos não chegam, no crime, a um ponto
de vista comum.
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DIVERGÊNCIAS ENTRE PERITOS

Art. 180. Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto
do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá
separadamente o seu laudo, e a autoridade nomeará um terceiro;
se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo
exame por outros perito.
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DIVERGÊNCIAS ENTRE PERITOS

Art. 181. No caso de inobservância de formalidade ou no caso de omissões,
obscuridades ou contradições, a autoridade policial ou judiciária mandará
suprir a formalidade ou completar ou esclarecer o laudo.
Parágrafo único. A autoridade poderá também ordenar que se proceda a
novo exame, por outros peritos, se julgar conveniente.
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VALOR DO LAUDO

Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo,
no todo ou em parte.

• Sistema do livre convencimento
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PERITOS
Peritos são experts em determinados assuntos, incumbidos por autoridades
competentes de os esclarecerem num processo
• Perito = quem realiza a perícia
• Perito não defende nem acusa; sua função limita-se a verificar o fato,

indicando a causa que o motivou
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PERITOS

Artigo 158 CPP:

O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito
oficial, portador de diploma de curso superior.

 Não define número de peritos!
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PERITOS

Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas
idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área
específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a
natureza do exame.
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Perito oficial  sem número
Perito não oficial  dois



PERITOS

Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente
desempenhar o encargo.

Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de
conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um
perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico
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PERITOS

Art. 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão
minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados.

Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias,
podendo este prazo ser prorrogado, em casos excepcionais, a requerimento
dos peritos.
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PERITOS

Art. 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina
judiciária.

Art. 276. As partes não intervirão na nomeação do perito.

Art. 278. No caso de não-comparecimento do perito, sem justa causa, a
autoridade poderá determinar a sua condução.
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PERITOS
Art. 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o
encargo, sob pena de multa de cem a quinhentos mil-réis, salvo escusa
atendível.
Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa,
provada imediatamente:

a) deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade;
b) não comparecer no dia e local designados para o exame;
c) não der o laudo, ou concorrer para que a perícia não seja feita, nos prazos
estabelecidos.
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PERITOS

Art. 279. Não poderão ser peritos:
I - os que estiverem sujeitos à interdição de direito mencionada nos ns. I e IV
do art. 69 do Código Penal; (revogado)  arts. 47, I e II e 92, I e II, do CP
II - os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado
anteriormente sobre o objeto da perícia;
III - os analfabetos e os menores de 21 anos.
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INCOMPATIBILIDADE DOS PERITOS

Art. 112. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários ou
funcionários de justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no
processo, quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que
declararão nos autos. Se não se der a abstenção, a incompatibilidade ou
impedimento poderá ser argüido pelas partes, seguindo-se o processo
estabelecido para a exceção de suspeição.
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INCOMPATIBILIDADE DOS PERITOS

Art. 280. É extensivo aos peritos, no que Ihes for aplicável, o disposto sobre
suspeição dos juízes.
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INCOMPATIBILIDADE DOS PERITOS

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado
por qualquer das partes:
I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a
processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro
grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser
julgado por qualquer das partes;
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INCOMPATIBILIDADE DOS PERITOS

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado
por qualquer das partes:

IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no
processo.
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ASSISTENTES TÉCNICOS

• Assistente técnico é o rótulo que a lei processual civil empresta ao
profissional especializado em determinada área, indicado e contratado por
uma das partes, no sentido de lhe ajudar na elaboração da prova pericial
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ASSISTENTES TÉCNICOS

• Os assistentes técnicos podem ouvir testemunhas, solicitar documentos e
obter as devidas informações, a não ser a questão de prazo, pois o do
assistente técnico é de apenas 10 dias após a entrega do laudo do perito.
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ASSISTENTES TÉCNICOS

Facultada ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao
querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente
técnico

O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a
conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as
partes intimadas desta decisão
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Art. 159, § 5º. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes,
quanto à perícia:

I – requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para
responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou
as questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência
mínima de 10 (dez) dias, podendo apresentar as respostas em laudo
complementar;
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Art. 159, § 5º. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes,
quanto à perícia:

II – indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo
a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência (§5o).
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Art. 159, § 6° Havendo requerimento das partes, o material probatório que
serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial,
que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame
pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação.

§ 7o Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de
conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um
perito oficial, e a parte indicar mais de um assistente técnico.
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Ano: 2018 Banca: NUCEPE Órgão: PC-PI Prova: NUCEPE - 2018 - PC-PI - Perito Médico Legista
Sobre a atuação do Perito médico-legista na fase de inquérito policial e processual, assinale a alternativa CORRETA.

A) Tão logo o Perito médico-legista tome conhecimento de um exame de corpo de delito a ser realizado, deve fazê-
lo e oficiar, a seguir, a autoridade policial para que faça as devidas requisições e quesitos.
B) No exercício da atividade pericial médico-legal da Perícia Oficial de natureza criminal, o Perito médico-legista
está subordinado diretamente à autoridade policial que preside o inquérito policial.
C) O Perito médico-legista goza de autonomia técnica, científica e funcional no seu mister pericial.
D) No exercício da atividade pericial médico-legal, em fase pré-processual, o perito só poderá atender a requisições
que tenham como origem as autoridades policiais.
E) O Perito médico-legista pode ter laudo modificado por diretor da mesma área, em caso de discordância daquele,
devido ao vínculo de subordinação administrativa.
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Ano: 2018 Banca: NUCEPE Órgão: PC-PI Prova: NUCEPE - 2018 - PC-PI - Perito Médico Legista
Sobre a atuação do Perito médico-legista na fase de inquérito policial e processual, assinale a alternativa CORRETA.

A) Tão logo o Perito médico-legista tome conhecimento de um exame de corpo de delito a ser realizado, deve fazê-
lo e oficiar, a seguir, a autoridade policial para que faça as devidas requisições e quesitos.
B) No exercício da atividade pericial médico-legal da Perícia Oficial de natureza criminal, o Perito médico-legista
está subordinado diretamente à autoridade policial que preside o inquérito policial.
C) O Perito médico-legista goza de autonomia técnica, científica e funcional no seu mister pericial.
D) No exercício da atividade pericial médico-legal, em fase pré-processual, o perito só poderá atender a requisições
que tenham como origem as autoridades policiais.
E) O Perito médico-legista pode ter laudo modificado por diretor da mesma área, em caso de discordância daquele,
devido ao vínculo de subordinação administrativa.
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Ano: 2018 Banca: FUMARC Órgão: PC-MG Prova: FUMARC - 2018 - PC-MG - Delegado
de Polícia Substituto
No que tange à perícia oficial e em acordo com o CPP, é CORRETO afirmar:

A) É facultada ao acusado a indicação de assistente técnico, após admissão pela
autoridade policial.
B) Entende-se por perícia complexa aquela que abrange mais de uma área de
conhecimento especializado.
C) Faculta-se ao Ministério Público e ao assistente técnico do querelante a formulação de
quesitos a qualquer tempo do inquérito policial.
D) Na falta de perito oficial, qualquer contribuinte poderá exercer o mister, desde que não
inadimplente com impostos públicos, e que seja admitido pelo delegado de polícia
presidente do inquérito.
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Ano: 2018 Banca: FUMARC Órgão: PC-MG Prova: FUMARC - 2018 - PC-MG - Delegado
de Polícia Substituto
No que tange à perícia oficial e em acordo com o CPP, é CORRETO afirmar:

A) É facultada ao acusado a indicação de assistente técnico, após admissão pela
autoridade policial.
B) Entende-se por perícia complexa aquela que abrange mais de uma área de
conhecimento especializado.
C) Faculta-se ao Ministério Público e ao assistente técnico do querelante a formulação de
quesitos a qualquer tempo do inquérito policial.
D) Na falta de perito oficial, qualquer contribuinte poderá exercer o mister, desde que não
inadimplente com impostos públicos, e que seja admitido pelo delegado de polícia
presidente do inquérito.
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Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: PC-BA Prova: VUNESP - 2018 - PC-BA - Delegado de Polícia
Jovem do sexo masculino é encontrado morto no seu quarto, aparentemente um caso de suicídio por enforcamento.
Logo ao chegar no local de morte, a equipe pericial encontra a vítima na cama, com o objeto usado como elemento
constritor removido.
Nessa situação, o perito criminal deve
A) avaliar detalhadamente o local, buscar pistas de envolvimento de terceiros, não realizar o exame pericial do
cadáver e registrar a alteração notada no laudo final.
B) fazer o boletim de ocorrência com a alteração notada, isolar e preservar o local de morte, e solicitar o envio de
equipe pericial do instituto médico-legal para realização de perícia conjunta.
C) informar à autoridade policial sobre a alteração do local de morte, emitir o laudo de impedimento e determinar a
remoção imediata do cadáver para o instituto médico-legal.
D) realizar o exame externo do cadáver, de tudo que é encontrado em torno dele ou que possa ter relação com o
fato em questão, e registrar no laudo a alteração notada no local de morte.
E) realizar o registro fotográfico do local, investigar as circunstâncias da morte, não realizar o exame pericial do
cadáver, coletar o provável instrumento utilizado e descrever no laudo a alteração do local de morte.
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Ano: 2018 Banca: VUNESP Órgão: PC-BA Prova: VUNESP - 2018 - PC-BA - Delegado de Polícia
Jovem do sexo masculino é encontrado morto no seu quarto, aparentemente um caso de suicídio por enforcamento.
Logo ao chegar no local de morte, a equipe pericial encontra a vítima na cama, com o objeto usado como elemento
constritor removido.
Nessa situação, o perito criminal deve
A) avaliar detalhadamente o local, buscar pistas de envolvimento de terceiros, não realizar o exame pericial do
cadáver e registrar a alteração notada no laudo final.
B) fazer o boletim de ocorrência com a alteração notada, isolar e preservar o local de morte, e solicitar o envio de
equipe pericial do instituto médico-legal para realização de perícia conjunta.
C) informar à autoridade policial sobre a alteração do local de morte, emitir o laudo de impedimento e determinar a
remoção imediata do cadáver para o instituto médico-legal.
D) realizar o exame externo do cadáver, de tudo que é encontrado em torno dele ou que possa ter relação com o
fato em questão, e registrar no laudo a alteração notada no local de morte.
E) realizar o registro fotográfico do local, investigar as circunstâncias da morte, não realizar o exame pericial do
cadáver, coletar o provável instrumento utilizado e descrever no laudo a alteração do local de morte.
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Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: PC-MA Prova: CESPE - 2018 - PC-MA -
Médico Legista
Na perícia médico-legal, a perícia contraditória é definida como

A) procedimento que gera relatórios individualizados que não chegam a um ponto
de vista comum.
B) exame pericial realizado por um só perito.
C) exame realizado sobre vestígios materiais.
D) conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem como finalidade o
esclarecimento de um fato de interesse da justiça.
E) declaração tomada a termo em audiência de instrução e julgamento sobre
fatos obscuros ou conflitantes.
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Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: PC-MA Prova: CESPE - 2018 - PC-MA -
Médico Legista
Na perícia médico-legal, a perícia contraditória é definida como

A) procedimento que gera relatórios individualizados que não chegam a um ponto
de vista comum.
B) exame pericial realizado por um só perito.
C) exame realizado sobre vestígios materiais.
D) conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem como finalidade o
esclarecimento de um fato de interesse da justiça.
E) declaração tomada a termo em audiência de instrução e julgamento sobre
fatos obscuros ou conflitantes.
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Ano: 2017 Banca: FCC Órgão: POLITEC - AP Prova: FCC - 2017 - POLITEC - AP -
Perito Médico Legista - Especialização em Psiquiatria
A finalidade da perícia médica é produzir prova técnica de natureza médica, esclarecendo
um fato à justiça. A perícia médica

A) pode ser conceituada como a realização do exame físico pericial.
B) judicial ocorre por determinação do magistrado quando a prova de um fato depender de
conhecimento técnico médico.
C) se materializa nos autos por meio de depoimento oral reduzido a termo.
D) em âmbito criminal não admite participação de assistente técnico.
E) realizada em casos em que o vestígio tenha menos do que 2 meses.
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Ano: 2017 Banca: FCC Órgão: POLITEC - AP Prova: FCC - 2017 - POLITEC - AP -
Perito Médico Legista - Especialização em Psiquiatria
A finalidade da perícia médica é produzir prova técnica de natureza médica, esclarecendo
um fato à justiça. A perícia médica

A) pode ser conceituada como a realização do exame físico pericial.
B) judicial ocorre por determinação do magistrado quando a prova de um fato depender de
conhecimento técnico médico.
C) se materializa nos autos por meio de depoimento oral reduzido a termo.
D) em âmbito criminal não admite participação de assistente técnico.
E) realizada em casos em que o vestígio tenha menos do que 2 meses.
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