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Assunto: Resposta à Diligência encaminhada pelo Conselho de Recursos 

da Previdência Social 

  

Em resposta a Ilustre Sra. Viviane Alves Silva Fernandes, Conselheira Titular, 

Representante dos Trabalhadores na 11ª Junta de Recursos, eu, Heltron Israel Saraiva Xavier 

da Silva, Médico, CRM-RN 4375, Perito Médico Previdenciário, Matrícula 1.499,874, comunico 

que não colaborarei, em nenhuma hipótese, salvo por determinação de Poder Judiciário, com a 

demanda reclamada pelo CRPS. E mais, não coletarei ou enviarei novas informações 

relacionadas à saúde laboral do segurado recorrente; não responderei à quaisquer quesitações 

dirigidas sobre Perícia Médica tampouco seguirei às críticas e instruções técnicas elaboradas 

por tais ilustres e doutos Conselheiros, não-médicos. 

Do Conselheiro Dr. Emannuel Cavalcanti no PARECER 

CFM nº 23/10 

1) “A autonomia pericial, as decisões prolatadas 

decorrentes deste ato e sua apreciação em instâncias 

recursais obrigatoriamente devem ser feitas por médico. 

O ato de um médico só pode ser avaliado por outro 

médico, ou por junta médica constituída para tal fim. Não 

se pode confundir a perícia administrativa, como o é a 

previdenciária, com o ato pericial na esfera penal ou civil 

porque ambas não geram efeitos imediatos, apenas 

subsidiam a ação jurisdicional de juízes ou cortes judiciais. O 

ato pericial médico, na esfera administrativa, gera efeitos 

imediatos e não sujeitos a quem quer que seja, exceto os 

atos jurisdicionados no ordinário dos tribunais judiciários que 

confrontam o ato institucional previdenciário, ato médico, com 



outro ato médico, construído por junta médica especialmente 

designada para proceder novo exame pericial para o 

confronto, deliberando entre um ou outro, não interferindo no 

ato médico, mas utilizando critério valorativo de discernir 

mediante o confronto quanto a garantir ou denegar o mérito 

não médico.” 

 

Acrescento que existe norma que assegura a submissão dos Servidores Peritos 

Médicos Previdenciários aos ditames dos Conselhos Regionais e Federal de Medicina 

conforme preconizado na Orientação Interna No 73: 

Orientação Interna Conjunta INSS/DIRRH/DIRBEN n° 73, de 

11 de agosto de 2003 *(Manual do Perito Médico):  

“...III - Os profissionais da área médico-pericial estão sujeitos 

às normas administrativas e legais instituídas pela 

Administração Pública Federal (Leis nº 8.112/90 e nº 

9.527/97) e ao cumprimento dos preceitos éticos expressos 

no Código de Ética Médica, Resoluções do Conselho Federal 

de Medicina e dos Conselhos Regionais de Medicina onde 

estiverem inscritos. O profissional da área médico-pericial: 

1.Terá completa autonomia ética e técnica, em relação 

aos setores administrativos a que estiver subordinado, de 

modo a preservar a independência no julgamento 

médico-pericial..." 

 

Outrossim, responder à instrução da Ilustre Conselheira é considerado objetivamente  

atentado ao Código de Ética Médica que proibe “Delegar a outros profissionais atos ou 

atribuições exclusivos da profissão médica (art. 2º)” e até mesmo um Crime conforme 

artigo 10 do Decreto-Lei no 20.931/32. “Art. 10. Acumpliciar-se com os que exercem 

ilegalmente a Medicina ou com profissionais ou instituições médicas nas quais se 

pratiquem atos ilícitos.” 

 Observo oportunamente que o conteúdo do Laudo Médico Pericial contém 

informação sabidamente protegida por Sigilo Médico devendo o médico protegê-la de 



leigos, salvo por determinação judicial, e que também não há relação de subordinação 

“técnica” entre Perito Médico e o Conselho de Recursos da Previdência Social que pode 

utilizar de seus meios próprios para obtenção das informações pertinentes, se assim entender, 

para formulação de juízo conclusivo à despeito da ética médica, que tem jurisdição apenas 

entre os médicos. 

Por Roberto Luiz D´Ávila – Conclusão do Parecer Consulta do 

Conselho Federal de Medicina Número 09 de 12 de maio de 2006” 

“1. As atribuições do médico perito não podem ser confundidas 

com as de qualquer agente da autoridade policial ou judiciária, 

que pode determinar a seu agente que proceda diligência 

determinando exatamente como agir. Devido às particularidades 

contidas em qualquer exame médico, nenhuma norma 

administrativa pode determinar ao médico perito como se 

conduzir durante a perícia ou determinar quem deve estar 

presente ao exame pericial. O médico perito deve obedecer às 

regras técnicas indicadas para o caso, lendo o laudo encaminhado 

pelo médico assistente, confrontando-o com o exame físico e 

determinando a capacidade laborativa do segurado, no pleno 

exercício de sua autonomia e sempre compromissado com a 

verdade; 

 

2. O exame médico-pericial é um ato médico. Como tal, por 

envolver a interação entre o médico e o periciando, deve o médico 

perito agir com plena autonomia, decidindo pela presença ou não 

de pessoas estranhas ao atendimento efetuado, sendo 

obrigatórias a preservação da intimidade do paciente e a 

garantia do sigilo profissional, não podendo, em nenhuma 

hipótese, qualquer norma, quer seja administrativa, 

estatutária ou regimental, violar este princípio ético 

fundamental. 

  

Dessarte, me reservo o direito e o dever de exercer a atividade de Perito Médico 

Previdenciário tutelado pelas Orientações Internas do INSS, pela Legislação Brasileira e, 



principalmente, pelo Código de Ética Médica, sempre submisso e sem jamais coadnuar com 

quaisquer práticas que possam corrompê-los. 

Por fim, envio esta resposta a Gerente da APS para que faça chegar à demante Ilustre 

Conselheira Sra. Viviane Alves Silva Fernandes a fim de que tome as providências devidas.  
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