
 

 Online, dezembro de 2019 | 1 

 

Avaliação do dano corporal em Direito Civil / 

A perícia médico-legal: algumas questões práticas 

 

 

 

 

 

 

 

Amélia Puna Loupo 

(Juíza de Direito) 

 

 
 



Avaliação do dano corporal em Direito Civil / A perícia médico-legal… 
   

Amélia Puna Loupo 

 
 

 

 Online, dezembro de 2019 | 2 

 

 

Apresentação 

O presente trabalho surgiu-me da reflexão sobre duas questões relativas à 

perícia sobre o dano corporal, que frequentemente se colocam a quem trabalha na 

jurisdição civil. 

Foi a frequência com que tais questões ocorrem e a sua relevância prática no 

dia-a-dia dos profissionais do foro que se dedicam a matérias às quais subjaz a 

necessidade de avaliação do dano corporal em Direito Civil, que me fez crer que as 

questões sobre que me debruçarei poderão revestir-se de interesse para um universo 

generalizado de profissionais, e isso motivou-me a partilhar a minha reflexão sobre 

elas. 

Trata-se de um texto que não visa ser exaustivo, nem tem essa pretensão; 

pretende-se tão só suscitar a reflexão e contribuir, se possível, para trazer alguma 

luz a duas questões e a duas subquestões que surgem comummente a quem trabalha 

com matérias relativas à responsabilidade civil extracontratual, nomeadamente 

decorrente de acidentes de viação, por ser esse o domínio em que, por excelência, 

ocorre a necessidade de recorrer à prova pericial sobre o dano corporal. A saber: 

I – Tem a natureza de perícia o relatório elaborado por médico da 

especialidade de medicina legal ou com competências em avaliação do dano 

corporal realizado a solicitação do sinistrado, parte processual?  

a) Não a tendo, qual a sua natureza? 

II – O autor de relatório dessa natureza, processualmente é um perito?  

a) Não o sendo, a que título pode ser chamado a pronunciar-se em audiência 

de julgamento?  
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Introdução 

Diz-nos a prática que nas acções destinadas a efectivar a responsabilidade 

civil extracontratual por danos que se expressam em lesões corporais – o que na 

esmagadora maioria dos casos tem subjacente acidente de viação (seja ele ou não 

concomitantemente acidente de trabalho, aspecto que, porém, irreleva para os 

termos das questões a que nos dedicamos) – a prova pericial reveste-se de especial 

significado. 

Frequentemente tais ações são promovidas por sinistrados que fazem 

acompanhar a petição inicial de relatório elaborado por médico especialista em 

medicina legal ou com competências em avaliação do dano corporal, e referem-se-

lhe indistintamente como documento e como “perícia” e pretendem usá-lo como se 

de uma perícia efectivamente se tratasse, pois não requerem a realização de perícia 

médico-legal e quando a mesma é requerida pela contraparte ou oficiosamente 

determinada pelo Tribunal, deferindo a sua realização ao Instituto Nacional de 

Medicina Legal e Ciências Forenses, pretendem obviar à sua realização 

argumentando terem já junto um relatório pericial ou um relatório subscrito por 

perito. 

Por outro lado, frequentemente integram no rol de testemunhas o autor 

desse relatório médico, verificando-se depois em audiência de julgamento que 

pretendem dele obter esclarecimentos e detalhes sobre aspectos técnicos do 

relatório que subscreveram.  

 

Abordagem das questões 

A propósito da prova pericial em matéria civil dispõe o artigo 388.º do Código 

Civil (doravante CCivil) que “a prova pericial tem por fim a percepção ou apreciação 

de factos por meio de peritos, quando sejam necessários conhecimentos especiais que 

os julgadores não possuem, ou quando os factos, relativos a pessoas, não devam ser 

objeto de inspeção judicial.”. 
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Desse preceito extrai-se que a perícia consiste num meio de prova que se 

traduz na “percepção, por meio de pessoas idóneas para tal efeito designadas, de 

quaisquer factos presentes, quando não possa ser directa e exclusivamente realizada 

pelo juiz, por necessitar de conhecimentos científicos ou técnicos especiais, ou por 

motivos de decoro ou de respeito pela sensibilidade (legítima susceptibilidade) das 

pessoas em quem se verificam tais factos; ou na apreciação de quaisquer factos (na 

determinação das ilações que deles se possam tirar acerca doutros factos) caso 

dependa de conhecimentos daquela ordem, isto é, de regras de experiência que não 

fazem parte da cultura geral ou experiência comum que pode e deve presumir-se no 

juiz, como na generalidade das pessoas instruídas e experimentadas”1. 

Pode, pois, sumariamente afirmar-se que a perícia médico-legal tem lugar 

quando, para a percepção e apreciação dos factos, sejam necessários especiais 

conhecimentos científicos do domínio da medicina legal. 

E processualmente, como meio de prova organizado e produzido no próprio 

processo a que respeita, mostra-se previsto, no que à temática civilista interessa, no 

artigo 467.º do Código de Processo Civil (doravante CPC), cujo n.º 1 estabelece que 

“a perícia, requerida por qualquer das partes ou determinada oficiosamente pelo juiz, é 

requisitada pelo tribunal a estabelecimento, laboratório ou serviço oficial apropriado 

ou, quando tal não seja possível ou conveniente, realizada por um único perito, 

nomeado pelo juiz de entre pessoas de reconhecida idoneidade e competência na 

matéria em causa (…)”. 

Encerra assim esse normativo a regra de que perícia, seja requerida pelas 

partes ou determinada oficiosamente pelo juiz, é um meio de prova requisitado pelo 

Tribunal – e não por qualquer das partes – a estabelecimento, laboratório ou serviço 

oficial apropriado.  

Já o n.º 3 desse artigo, versando concretamente sobre as perícias médico-

legais, estipula que estas são realizadas pelos serviços médico-legais ou pelos peritos 

 
1 cfr. ANDRADE, Manuel Augusto Domingos de, Noções Elementares de Processo Civil, Coimbra: 
Coimbra Editora, 1979, pág. 262. 
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médicos contratados, nos termos previstos no diploma que as regulamenta. 

E de acordo com o n.º 4 do mesmo artigo apenas as restantes perícias, isto é, 

as que não sejam de natureza médico-legal, podem ser realizadas por entidade 

contratada2, mas – note-se – contratada pelo estabelecimento, laboratório ou serviço 

oficial (em clara referência à disposição contida no n.º 1) a que o Tribunal tenha 

requisitado a perícia, e nunca por entidade directamente contratada por qualquer 

das partes, pela óbvia razão de que a imparcialidade e objectividade que se exige ao 

perito como colaborador na administração da justiça se alcança numa relação 

inversa à do interesse na causa. 

Se esta singela leitura do normativo processual que nos transmite as regras 

basilares da prova pericial já nos começa a indicar que um relatório médico 

elaborado a pedido e sobre o interesse de uma parte não poderá ter-se como perícia, 

outras e maiores razões existem para tanto. 

Como vimos o n.º 3 do citado artigo 467.º CPC expressa que as perícias 

médico-legais são realizadas pelos serviços médico-legais ou pelos peritos médicos 

contratados, nos termos previstos no diploma que as regulamenta. 

Portanto, no tocante às perícias médico-legais está-se em presença de uma 

determinação legal peremptória e não perante uma opção ou faculdade : o legislador 

expressou a clara intenção de que as perícias médico-legais sejam obrigatoriamente 

realizadas pelos serviços médico-legais ou pelos peritos médicos contratados, nos 

termos previstos no diploma que regulamenta tais perícias. 

E assim remete-nos para um regime legal próprio das perícias médico-legais, 

isto é, para um regime especial, cuja aplicação, portanto, não pode ser afastada pelo 

regime geral contido no Código do Processo Civil. Razão pela qual, na verdade, 

deste compêndio legal às perícias médico-legais apenas importa o já mencionado n.º 

3 do artigo 467.º que nos direciona para o diploma que as regulamenta. 

 
2 Desde que não tenha qualquer interesse em relação ao objecto da causa nem ligação com as partes, 
cuja razão de ser se alcança pela imparcialidade e objectividade que se exige ao perito como 
colaborador na administração da justiça. 
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Esse diploma é a Lei n.º 45/2004, de 19/08, a qual estabelece o regime jurídico 

da realização das perícias médico-legais e forenses (cfr. seu artigo 1.º), cujo artigo 2.º 

n.º 1 – harmoniosamente com o n.º 3 do artigo 467.º CPC, como, aliás, não poderia 

deixar de ser – estabelece que as perícias médico-legais são realizadas, 

obrigatoriamente, nas delegações e nos gabinetes médico-legais do Instituto 

Nacional de Medicina Legal, nos termos dos respectivos Estatutos, excepto se o 

presidente do Instituto, o director da delegação ou o coordenador do gabinete 

médico-legal decidir a sua execução em local diferente (cfr. artigo 22.º da mesma 

Lei). 

Só excecionalmente, perante manifesta impossibilidade dos serviços, as 

perícias poderão ser realizadas por entidades terceiras, públicas ou privadas, 

contratadas ou indicadas para o efeito pelo Instituto (cfr. artigo 2.º n.º 2). Note-se 

que também aqui, à semelhança do que se verifica na previsão do artigo 467.º n.º 4 

CPC para as outras perícias, a contratação ou indicação de entidades terceiras nunca 

cabe ao Tribunal ou a qualquer das partes. 

Veja-se que a excecionalidade prevista no artigo 2 n.º 2 da Lei n.º 45/2004 não 

remete para qualquer juízo de conveniência ou de facilidade de qualquer das partes 

ou para qualquer avaliação de oportunidade aferida pelo Tribunal. Reporta-se 

apenas e só à impossibilidade dos serviços do Instituto, a qual deve ser manifesta, 

não bastando portanto qualquer situação de impossibilidade temporária ou simples 

dificuldade, versando os n.ºs 3, 4 e 5 do artigo 2.º da Lei n.º 45/2004, sobre os casos 

em que ocorrerá essa manifesta impossibilidade dos serviços que poderá conduzir à 

contratação ou indicação de entidades terceiras pelo próprio Instituto (através dos 

seus órgãos competentes). Jamais pelas partes. 

Naturalmente, o citado regime jurídico das perícias médico-legais e forenses 

aprovado pela Lei n.º 45/2004, de 19/08, leva-nos à necessária compaginação da 

mesma com a Lei Orgânica do Instituto de Medicina Legal, tendo a atualmente 

vigente sido aprovada pelo DL n.º 166/2012 (que alterou a sua denominação para 



Avaliação do dano corporal em Direito Civil / A perícia médico-legal… 
   

Amélia Puna Loupo 

 
 

 

 Online, dezembro de 2019 | 7 

Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P. – INMLCF, I.P.), e 

com os respectivos Estatutos, estes aprovados pela Portaria n.º 19/2013, de 21/01, no 

desenvolvimento da dita Lei Orgânica. 

Se o acima citado artigo 2.º n.º 1 da Lei n.º 45/2004, de 19/08, impõe que as 

perícias médico-legais sejam realizadas nas delegações e nos gabinetes médico-

legais do INMLCF, por seu turno o artigo 27.º, sob a expressiva epígrafe “Exercício de 

funções periciais”, esclarece que a realização de perícias médico-legais e forenses 

compete aos médicos do quadro do Instituto ou contratados nos termos definidos 

naquela lei (n.º 1), termos esses que se mostram previstos nos subsequentes artigos 

28.º e 29.º. 

Prevê-se ainda, num estrito domínio protocolar celebrado entre o Instituto e 

estabelecimentos de ensino superior, a possibilidade de serem exercidas funções 

periciais por docentes ou investigadores do ensino superior (cfr. n.º 2). 

Ora, se as perícias médico-legais são obrigatoriamente realizadas nas 

delegações e nos gabinetes médico-legais do INMLCF e se a sua realização compete 

aos médicos do seu quadro ou, excepcionalmente e apenas em casos de manifesta 

impossibilidade dos serviços, a médicos para tal fim contratados pelo próprio 

Instituto (pelo seu Conselho Directivo – cfr. artigo 5.º n.º 5 al. d do DL 166/2012) 

mediante procedimento legalmente destinado a esse concreto fim, logo se alcança 

não ter a natureza de perícia o exame, avaliação e subsequente relatório elaborado 

por médico a solicitação do próprio sinistrado, interessado processual.  

E isto independentemente da valia técnica e qualificações do médico que o 

realize, nomeadamente no domínio da avaliação de dano corporal, médico esse que 

nessa concreta actuação não assume as vestes de perito porquanto, de acordo com o 

artigo 27.º n.º 1 da Lei n.º 45/2004, tal estatuto está reservado aos médicos do quadro 

do Instituto ou por este contratados nos termos definidos na Lei n.º 45/2004.  

Na génese da atribuição do estatuto pericial apenas aos médicos do quadro 

do Instituto ou por este contratados encontra-se uma legítima presunção do 
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legislador relativamente às garantias de isenção e imparcialidade e de qualificação 

técnico-científica dos médicos do quadro do Instituto ou por este contratados, 

atento o seu enquadramento num Instituto público de regime especial, integrado na 

administração indirecta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira 

e de património próprio, que prossegue atribuições do Ministério da Justiça sob 

superintendência e tutela do Ministro respetivo (artigo 1.º n.ºs 1 e 2 da sua Lei 

Orgânica, aprovada pelo citado DL n.º 166/2012), e cuja missão consiste 

precisamente em assegurar a prestação de serviços periciais médico-legais e 

forenses, superintendendo e orientando a actividade dos serviços médico-legais e 

dos profissionais contratados para o exercício de funções periciais3 (cfr. artigo 3.º n.º 

1 DL n.º 166/2012), contando-se entre as suas atribuições cooperar com os Tribunais 

e demais serviços e entidades que intervêm no sistema de administração da justiça, 

realizando os exames e as perícias médico-legais e forenses que lhe forem solicitados 

nos termos da lei (cfr. artigo 3.º n.º 2 al. b) do DL n.º 166/2012), tratando-se de 

Instituto que, no âmbito da sua missão e atribuições, tem a natureza de laboratório 

do Estado e é considerado instituição nacional de referência (cfr. artigo 1.º n.º 3 do 

citado diploma).  

É assim perceptível que a enunciada presunção legal quanto às garantias de 

isenção e imparcialidade e à qualificação técnico-científica dos médicos que 

desempenham funções periciais no enquadramento do INMLCF encontra a sua 

razão de ser, em suma, na circunstância de as perícias médico-legais serem 

realizadas em contexto institucional, em laboratório do Estado, qualificado como 

instituição nacional de referência, que tem como particular objecto a realização 

sistematizada de perícias daquela natureza, em condições de particular apuro, 

coordenação e credibilidade científica e em cumprimento de especifica missão que 

consiste precisamente em assegurar a prestação de serviços periciais médico-legais e 

forenses (cfr. artigo 3.º n.º 1 do DL n.º 166/2012, de 31/07) e no âmbito da concreta 

 
3 Para além das valências na coordenação científica da atividade no âmbito da medicina legal e de 
outras ciências forenses, bem como a promoção da formação e da investigação neste domínio. 
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atribuição de cooperar com os Tribunais e demais serviços e entidades que intervêm 

no sistema de administração da Justiça, realizando os exames e as perícias médico-

legais e forenses que lhe forem solicitados (cfr. artigo 3.º n.º 2 al. b) do citado 

diploma).  

Este posicionamento do legislador mostra-se compreensivelmente sustentado 

numa dinâmica evolutiva que colocou o INMLCF no patamar em que legalmente se 

encontra, como se alcança ao recordarmos que o actual regime é o culminar de um 

longo percurso iniciado numa organização médico-legal cujas linhas mestras 

remontavam ao Decreto com força de Lei n.º 5023 de 29 de Novembro de 1918, que 

criou os institutos de medicina legal na tutela do Ministério da Justiça, completado 

por um sistema de peritos médicos de lista, a funcionar na generalidade das 

comarcas, instituído pelo Decreto-Lei n.º 42216, de 15 de Abril de 1959; sistema cujo 

funcionamento se ressentia da inadequada preparação de um número elevado de 

médicos a desempenhar estas funções, conforme reconheceu o legislador quando 

alterou tal regime através do Decreto-Lei n.º 387-C/87, de 29/12, como se vê do 

respectivo preâmbulo.  

Com este último diploma pretendeu o legislador resolver o problema da 

formação científica e profissional especializada nesta área, que estaria à época ainda 

longe de atingir os níveis desejados, necessários à qualidade e rigor das perícias 

médicas. Com esse sentido, o diploma reorganizou os institutos de medicina legal, 

criou os gabinetes médico-legais, a funcionar como «guarda avançada dos institutos 

de medicina legal», e instituiu unidades médico-legais nos serviços de urgências 

hospitalares. Finalmente, permitiu que a autoridade judiciária — «em situações que 

ela própria avaliará» — se socorresse de clínicas médicas e de médicos «de 

reconhecida competência e honorabilidade», para efeito de realização de perícias 

médicas.  

Paulatinamente foi-se verificando uma evolução favorável do sistema 

médico-legal, nomeadamente com o Decreto-Lei n.º 11/98, de 24/01, com o qual se 
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acentuou a atribuição aos Institutos de Medicina Legal do encargo de coordenar e 

dinamizar a actividade pericial dos gabinetes médico-legais, e pela primeira vez foi 

instituída a regra do deferimento da realização das perícias médico-legais a esses 

gabinetes, prevendo o diploma, no entanto, que enquanto não estivesse 

efectivamente constituída a rede nacional de gabinetes médico-legais as perícias 

médico-legais continuariam a ser asseguradas «por médicos contratados».  

Lê-se no preâmbulo do diploma: «numa época histórica em que todas as 

actividades técnico-científicas exigem acentuada especialização profissional, bem 

como a utilização de sofisticados meios materiais (…) caminha-se mais 

decididamente no sentido de levar à prática essas estruturas, que funcionarão na 

dependência directa do instituto da circunscrição médico-legal em que se 

encontrem localizadas, sob orientação e controlo de um perito coordenador, com a 

progressiva extinção da figura do perito médico de comarca contratado ad-hoc, 

salvo a verificação de situações excepcionais».   

A orgânica dos serviços de medicina legal voltou a ser alterada pelo Decreto-

Lei n.º 96/2001, de 26 de março, diploma que criou o Instituto Nacional de Medicina 

Legal e aprovou a sua lei orgânica.  

Ao reconhecer que a medicina legal contribui decisivamente para o correcto 

funcionamento da administração da justiça, o legislador reuniu num único instituto 

os serviços médico-legais existentes, por forma a garantir metodologias periciais 

uniformes em todo o País, embora com expressa salvaguarda da «independência 

técnico-científica própria de cada perito na apreciação de cada processo».  

Culmina esta evolução legislativa a já mencionada Lei n.º 45/2004, de 19/08, 

ao consagrar um regime específico das perícias médico-legais e forenses, 

estabelecendo a regra de que tais perícias devem obrigatoriamente ser deferidas ao 

Instituto Nacional de Medicina Legal.  
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Na proposta de lei de que resultou este último diploma (n.º 127/IX/2, Diário 

da Assembleia da República, I série, n.º 99/IX/2, de 24 de junho de 2004) assinalou-se 

que:  

 

«(…) A definição de novos critérios e regras que devem presidir à 
actividade pericial surge também da imperiosa necessidade de 
conformar a medicina legal em Portugal à evolução das condições 
tecnológicas e científicas, cuja dinâmica moderna, poderá afirmar-se, 
atinge uma velocidade cada vez maior. Tratando-se de uma área 
técnico-científica especializada, pressupõe conhecimentos não 
acessíveis à generalidade dos cidadãos, entidades ou profissionais, pelo 
que se revela particularmente importante acautelar a imparcialidade 
da actividade pericial, por um lado, e garantir a qualidade e rigor 
científicos por outro. Pretende o Governo com a presente proposta 
assegurar a dignidade e a qualidade das perícias médico-legais e 
forenses, cometendo ao Instituto Nacional de Medicina Legal 
atribuições e responsabilidade no domínio da creditação e controlo da 
realização de perícias médico-legais. (…) Atente-se que o Instituto 
Nacional de Medicina Legal consiste numa instituição com natureza 
judiciária, encontrando-se os peritos abrangidos pelo segredo de 
justiça bem como por um especial dever de sigilo profissional. 
(…) A responsabilidade decorrente da atividade pericial desenvolvida 
ao abrigo das atribuições legais cometidas aos serviços médico-legais 
preserva a autonomia técnico-científica dos peritos, mas determina a 
obrigatoriedade de respeito pelas normas, modelos e metodologias 
periciais em vigor a nível nacional, assegurando desta forma a 
harmonização pericial do ponto de vista técnico e procedimental. 
(…) Por outro lado, estabelece-se a regra da obrigatoriedade de as 
perícias médico-legais serem realizadas nas delegações e nos gabinetes 
médico-legais do Instituto Nacional de Medicina Legal e as situações 
em que, excepcionalmente, as perícias poderão ser realizadas por 
entidades terceiras, públicas ou privadas, contratadas ou indicadas 
para o efeito pelo Instituto de Medicina Legal.»  
 

E por fim, no preâmbulo da sua mais recente Lei Orgânica, aprovada pelo DL 

n.º 166/2012, lê-se que:  
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«No âmbito da organização médico-legal e forense, enquanto conjunto 
de serviços especializados de apoio técnico pericial aos tribunais, e no 
sentido de melhorar a resposta pericial às autoridades judiciárias e 
judiciais, revela-se adequado introduzir alterações na estrutura 
orgânica do Instituto Nacional de Medicina Legal, I.P. A este Instituto, 
que passa a designar-se Instituto Nacional de Medicina Legal e 
Ciências Forenses, I. P. (INMLCF, I. P.), são cometidas novas 
competências funcionais na área das ciências forenses e nos diversos 
domínios do Direito, garantindo-se assim a realização, pelos serviços 
públicos, de certas perícias até agora não disponíveis.»  
 

Vê-se assim que as sucessivas alterações legislativas visaram acompanhar a 

evolução tecnológica e científica na área das perícias médicas e, pressupondo que a 

exigida especialização não era acessível à generalidade da actividade médica, 

assumiram o objectivo de maximizar a qualidade e rigor científicos do meio de 

prova, garantindo simultaneamente uma especial protecção da imparcialidade dos 

peritos. 

E é significativo que as perícias médico-legais tenham passado a ser deferidas 

com exclusividade aos serviços de medicina legal quando estes serviços passaram a 

estar organizados de forma a garantir um elevado padrão de qualidade científica e 

absoluta imparcialidade da actividade pericial, e que, simultaneamente, o legislador 

tenha expressamente previsto serem as perícias médico-legais um acto sujeito a 

requisição da autoridade judiciária ou judicial, claramente vedando às partes a 

possibilidade da sua requisição/solicitação, tal como vedou aos intervenientes 

processuais, pelo menos no domínio processual penal, a possibilidade de nomearem 

consultores técnicos para acompanhar as perícias médico-legais executadas 

naqueles serviços. 

Com efeito, a Lei n.º 45/2004, de 19 de Agosto, depois de no seu artigo 2.º 

consagrar a regra de as perícias médico-legais deverem ser obrigatoriamente – 

portanto em exclusividade – realizadas nas delegações e nos gabinetes médico-legais 

do Instituto Nacional de Medicina Legal, dispôs no seu artigo 3.º n.º 1, subordinado à 

epígrafe “Requisição de perícias”, que as perícias médico-legais são solicitadas por 
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autoridade judiciária ou judicial e ordenadas por despacho da mesma, nos termos da 

lei de processo. 

A análise da evolução legislativa que esta matéria sofreu é reveladora de que 

o legislador, na definição da missão e na concessão de atribuições ao Instituto de 

Medicina Legal, pretendeu distinguir as perícias médicas – sempre e 

necessariamente realizadas no contexto institucional do Instituto Nacional de 

Medicina Legal – de quaisquer outros exames médicos, ainda que potencialmente 

recaindo sobre a mesma matéria ou objecto, e que ao fazê-lo o legislador teve 

inequivocamente em consideração que o Instituto é uma instituição com natureza 

judiciária, cujos peritos, para além de, como os demais, estarem vinculados pelo 

segredo de justiça e pelo dever de sigilo profissional, estão sujeitos ao mesmo dever 

de imparcialidade e isenção que oneram a actividade judiciária e gozam de total 

autonomia técnico-científica, garantindo um elevado padrão de qualidade científica, 

como se alcança do artigo 27.º da Lei n.º 45/2004 e do rigoroso procedimento de 

selecção de médicos externos a contratar para o exercício de funções periciais, de 

acordo com factores definidos pelo conselho directivo do Instituto, ouvidos o seu 

órgão consultivo e o conselho médico-legal (cfr. artigo 28.º da citada Lei). 

 

Aqui chegados e perante quanto antecede podemos afirmar e com segurança 

que: 

– o exame médico e respetivo relatório elaborado a solicitação do sinistrado, 

ainda que por médico especialista em medicina legal ou com competências 

em avaliação do dano corporal, não tem a natureza de perícia;  

– ao autor de relatório dessa natureza não é processualmente conferida a 

qualidade de perito. 

 

Qual, então, a natureza do relatório médico de avaliação do dano corporal 

elaborado a solicitação do sinistrado, parte processual? 
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Se atentarmos em que os meios de prova contemplados no Código do 

Processo Civil são a prova documental, por confissão das partes, pericial, inspecção 

judicial e testemunhal (cf. Livro II, Título V, capítulos II, III, IV, V e VI do CPC), a 

situação em apreço remete-nos para a prova documental e para a pericial, certo que 

esta última, porém, como vimos, está excluída.  

De acordo com o disposto no artigo 362.º do Código Civil “Prova documental 

é a que resulta de documento; diz-se documento qualquer objecto elaborado pelo 

homem com o fim de reproduzir ou representar uma pessoa, coisa ou facto.” 

Verifica-se assim dessa definição legal que os documentos têm uma função 

representativa ou reconstitutiva do objecto, destinando-se a servir como meio de 

prova real de determinados factos, o que não se quadra com o relatório médico com 

as características do que nos ocupa.  

Se esse relatório não é qualificável como perícia nem como documento, como 

defini-lo então? E como poderá o mesmo ser processualmente relevado? 

Muito embora a lei não nos dê uma definição de Parecer, as previsões 

relativas à sua utilização e o seu significado linguístico permitem afirmar que 

os Pareceres representam a opinião dos técnicos que os subscrevem sobre a solução 

de determinado problema. 

Os Pareceres de técnicos destinam-se a elucidar o Tribunal sobre o 

significado e alcance de factos de natureza técnica, cuja interpretação demanda 

conhecimentos especiais.  

E nisso, mas apenas nisso, se aparentam com as perícias. Como vimos, e 

numa simplificada síntese de conteúdo geral, se as opiniões dos técnicos 

forem expressas em diligência judicialmente ordenada configuram meio de prova 

pericial; se forem expressas por via extrajudicial e a solicitação de interessado valem 

como pareceres, representam apenas uma opinião sobre a situação que lhes foi 

apresentada e têm a autoridade que o seu autor lhes confere. 
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Somos por isso de entendimento de que o relatório médico com a natureza 

do que nos vem ocupando é um parecer técnico, pois contém a opinião 

fundamentada de quem se arroga conhecimentos especiais na matéria sobre que se 

pronuncia. 

Mas sem que se confunda com a prova pericial pelas múltiplas razões supra 

explanadas e que se podem sintetizar em que a perícia, para além da exigência de 

conhecimentos especiais que também se verifica no Parecer, é produzida por quem 

reúne as condições legais para tanto, pela forma legalmente estabelecida e a coberto 

de um estatuto também legalmente atribuído. 

Ter-se-á naturalmente em conta que os Pareceres não têm a valia probatória 

das perícias.  

Diversamente daqueles estas constituem um dos meios de prova 

processualmente contemplados no Código do Processo Civil (cfr. Livro II, Título V, 

capítulo IV), pelo que estarão dotadas de alguma força probatória. E muito embora 

o artigo 389.º Código Civil estabeleça que a força probatória das respostas dos 

peritos é fixada livremente pelo Tribunal, esse mesmo normativo encerra a 

conclusão de que as respostas dos peritos têm intrínseco valor probatório, cuja força 

será então livremente fixada pelo Tribunal. 

Já os Pareceres, porque são escritos destinados a contribuir para o 

esclarecimento do julgador relativamente a uma questão ou aspecto de determinado 

ramo do saber, apesar da sua índole técnica são desprovidos de força probatória, e 

alcançarão aquele desiderato na exacta medida do seu poder explicativo e da 

autoridade técnica que o seu autor lhes confira. 

Como já ensinava o Supremo Tribunal de Justiça no seu Acórdão de 

04/10/1995 (in C.J./Acs. do STJ, 1995, Vol. III, pág. 48) os pareceres devem ser 

entendidos como «uma contribuição para “esclarecer o espírito do julgador” sendo a 

sua força probatória, enquanto tal, nula».  
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Assim sendo, o autor de tal escrito pode ser chamado a pronunciar-se em 

audiência de julgamento? E a que título? 

Concluindo, como concluímos, não estar em causa actividade pericial daí 

inevitavelmente decorre que o autor de escrito daquela natureza não poderá ser 

solicitado a prestar esclarecimentos sobre o seu Parecer em audiência, sendo 

manifestamente inaplicável o disposto no artigo 486.º n.º 1 CPC, que prevê, a 

requerimento das partes ou oficiosamente determinada, a comparência dos peritos 

na audiência final, a fim de prestarem, sob juramento, os esclarecimentos que lhes 

sejam pedidos.   

Tenhamos, no entanto, presente que pelo Parecer se solicita ao seu autor que 

exprima a sua opinião de técnico ou que formule um juízo especializado sobre 

questão que lhe é colocada.  

Em muitos casos, como é aquele que nos ocupa, o médico autor do relatório 

que, como vimos, configura um Parecer, para formar o seu juízo e expressar a sua 

opinião técnica observará o sinistrado. E nessa medida, pela observação, obtém 

conhecimentos directos sobre a realidade processualmente relevante. 

Se tivermos presente que no depoimento testemunhal pede-se ao depoente 

que relate factos da vida real que ele próprio percepcionou ou aos quais, de outro 

modo, teve acesso, não nos restarão dúvidas quanto a que o autor daquele Parecer 

pode ser chamado a pronunciar-se em audiência de julgamento.  

Fá-lo-á não como técnico, defendendo e/ou esclarecendo a posição 

técnico-científica que tenha veiculado no seu Parecer, mas na qualidade de 

testemunha, relatando tão só o que lhe foi dado observar, o que objectivamente 

percepcionou com recurso aos sentidos, ainda que tal percepção se encontre 

inelutavelmente enformada pela experiência de vida e profissional de cada um.  
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Conclusões 

– Não tem a natureza de perícia o exame médico e respectivo relatório 

elaborado a solicitação do sinistrado, ainda que por médico especialista em 

medicina legal ou com competências em avaliação do dano corporal;  

– O autor de relatório dessa natureza processualmente não tem a qualidade 

de perito; 

– O relatório médico de avaliação do dano corporal elaborado a solicitação do 

sinistrado, parte processual, tem a natureza de Parecer; 

– O autor desse relatório médico pode ser chamado a depor na qualidade de 

testemunha quanto aos factos que lhe foram dados observar, mas não como 

perito ou técnico em esclarecimento do seu Parecer. 

 

 

 

 


