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PARECER CREMEB Nº 15/11 
(Aprovado em Sessão Plenária em 23/08/2011) 

 
 

Expediente Consulta n.º 174.554/09 

Assunto:  Atestado médico para fim de abono de falta ao trabalho. 

Relator:  Cons. Raimundo Pinheiro 

Relator de Vistas:  Cons. Augusto Manoel de Carvalho Farias 

 

 

Ementa:  O Médico do Trabalho correlaciona à patologia com a 
função laborativa, podendo questionar o atestado emitido por médico 
assistente total ou parcialmente. Atestados médicos exarados em 
desconformidade com a legislação específica são documentos 
válidos, porém ineficazes para o abono de falta por motivo de doença. 
Deve haver o consentimento do paciente para que o médico informe 
o diagnóstico ou realize a perícia. Porém a recusa pode tornar a 
perícia inconclusiva para fim de definição do benefício. 

 

 

CONSULTA 

O consulente referiu que em encontro realizado na cidade de Barreiras pela Delegacia 
Regional, com a presença de membros deste Conselho, foi questionada a conduta de um 
médico do trabalho, que reduziu o tempo de afastamento colocado em atestado médico 
de um obstetra. A conduta foi considerada legal e ética pelos presentes, no que discorda 
o consulente. 

Fundamenta o seu questionamento nos artigos 56, 46 e 121 do Código de Ética Médica 
de 1988, tecendo os seguintes comentários: 

O Art. 56 faz crer que a liberdade de escolha do paciente deverá ser preservada. 

O Art. 46 faz pensar que o perito, médico do trabalho ou auditor, não poderão examinar o 
paciente sem o seu prévio consentimento. 

O Art. 121 pode ser entendido no sentido de que o médico do trabalho não pode intervir 
nos atos profissionais de médico com outra especialidade, em patologias não 
relacionadas ao labor. 

Em síntese: Pode o médico do trabalho de uma empresa contestar e reduzir dias de 
afastamento do trabalho concedidos por outro colega, inclusive de outras especialidades? 

Questiona ainda: 



                                                            

 

Rua Guadalajara, nº 175, Barra (Morro do Gato). Salvador - Bahia. CEP: 40.140-460 
Tel.: 71 3339-2812 / Fax: 71 3245-5751 • e-mail: cremeb@cremeb.org.br • www.cremeb.org.br 

DMGAM 

2 

Se haverá situação em que o CID não teria obrigatoriedade de ser posto? 

Se o paciente poderá se negar a ser examinado (direito que o assiste)? Neste caso como 
o médico do trabalho poderá contestar tal eventualidade? 

Questiona ainda a imparcialidade do médico do trabalho a serviço da empresa. 

O referido expediente foi discutido no Pleno desta Casa e solicitado pedido de vistas, cujo 
relatório está posto a seguir. 

 

FUNDAMENTAÇÃO  

Existe notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, materializada nos seus 
Enunciados números 15 e 282, no sentido de que a justificação da ausência do 
empregado, motivada por doença, para a percepção do salário-enfermidade e da 
remuneração do repouso semanal, deve observar a ordem preferencial dos atestados 
médicos estabelecida em lei, e também que: ao serviço médico da empresa ou ao 
mantido por esta última mediante convênio compete abonar os primeiros quinze dias de 
ausência ao trabalho.  

TST Enunciado nº. 15 – “A justificação da ausência do empregado motivada por doença, 
para a percepção do salário-enfermidade e da remuneração do repouso semanal, deve 
observar a ordem preferencial dos atestados médicos, estabelecida em lei.”. 

TST Enunciado nº. 282 – “Ao serviço médico da empresa ou ao mantido por esta última 
mediante convênio, compete abonar os primeiros quinze dias de ausência ao trabalho.”. 

Quanto ao abono de falta, a lei nº. 605/1949 determina: 

Art. 6º § 2º A doença será comprovada mediante atestado de médico da instituição da 
previdência social a que estiver filiado o empregado, e, na falta deste e sucessivamente , 
de médico do Serviço Social do Comércio ou da Indústria; de médico da empresa ou por 
ela designado; de médico a serviço de representação federal, estadual ou municipal 
incumbido de assuntos de higiene ou de saúde pública; ou não existindo estes, na 
localidade em que trabalhar, de médico de sua escolha. (Redação dada pela lei nº. 
2761/56) 

Ressalte-se que a legislação assegura o direito do empregador  dispor de serviço médico 
ou de convênio para apuração de doença que implique a falta do seu empregado ao 
trabalho, como emerge dos artigos 6º, § 2º, da Lei nº. 605/49, 32, Parágrafo único do 
Decreto nº. 77.077/76 e 60, §4º, da lei nº. 8213/91, reproduzidos a seguir: 

Decreto 77077/76, Consolidação das Leis da Previdência Social. 

Art. 32 – “Parágrafo único. A empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em 
convênio terá a seu cargo o exame médico e o abono das falta s correspondentes a 
esse período, somente encaminhando o segurado ao serviço médico do INPS quando a 
incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.”. 

Lei 8213/91, Regulamento dos Benefícios da Previdência Social de 1991. 

Art. 60, § 4º “A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a 
seu cargo o exame médico e o abono das faltas  correspondentes ao período referido 



                                                            

 

Rua Guadalajara, nº 175, Barra (Morro do Gato). Salvador - Bahia. CEP: 40.140-460 
Tel.: 71 3339-2812 / Fax: 71 3245-5751 • e-mail: cremeb@cremeb.org.br • www.cremeb.org.br 

DMGAM 

3 

no § 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social 
quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias.”.  

As Resoluções CFM n.º 1.658/2002 e 1.851/2008, normatizaram a emissão de atestados 
médicos, cabendo a última a reformulação da redação do artigo 3º da anterior. 
Destacamos: 

“Art. 2º Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou prontuário 
médico os dados dos exames e tratamentos realizados, de maneira que possa atender às 
pesquisas de informações dos médicos peritos das empresas ou dos órgãos públicos da 
Previdência Social e da Justiça.” 

“Art. 3º Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará os seguintes 
procedimentos (redação dada pela resolução 1.851/2008): 

I - especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para a recuperação 
do paciente;  

II - estabelecer o diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente ;  

III - registrar os dados de maneira legível;  

IV - identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro no 
Conselho Regional de Medicina. 

Parágrafo único.  Quando o atestado for solicitado pelo paciente ou seu representante 
legal para fins de perícia médica deverá observar: 

I - o diagnóstico; 

II - os resultados dos exames complementares; 

III - a conduta terapêutica; 

IV - o prognóstico; 

V - as conseqüências à saúde do paciente; 

VI - o provável tempo de repouso estimado necessário para a sua recuperação, que 
complementará o parecer fundamentado do médico perito, a quem cabe legalmente a 
decisão do benefício previdenciário , tais como: aposentadoria, invalidez definitiva, 
readaptação; 

VII - registrar os dados de maneira legível; 

VIII - identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro 
no Conselho Regional de Medicina.”. 

“Art. 5º Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou 
não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou 
de seu representante legal.” 
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“Parágrafo único No caso da solicitação de colocação de diagnóstico, codificado ou não, 
ser feita pelo próprio paciente ou seu representante legal, esta concordância deverá 
estar expressa no atestado .” 

“Art. 6º, § 2º O médico poderá valer-se, se julgar necessário, de opiniões de outros 
profissionais afetos à questão para exarar o seu atestado.” 

“§ 3º O atestado médico goza da presunção de veracidade, devendo ser acatado por 
quem de direito, salvo se houver divergência de entendimento por méd ico da 
instituição ou perito.”  

“§ 4º Em caso de indício de falsidade no atestado, detectado por médico em função 
pericial, este se obriga a representar ao Conselho Regional de Medicina de sua 
jurisdição.” 

No âmbito do Ministério da Previdência e Assistência Social, as portarias MPAS Nº 
3.291/84 e 3370/84 regulamentaram as condições para que os atestados médicos 
possam ter sua eficácia para fim de abono de falta, onde destacamos os itens 2.b e 6: 

2. b) “diagnóstico codificado, conforme o Código Internacional de Doenças, CID, com a 
expressa concordância do paciente, de acordo com a Resolução nº. 1.190, de 14/09/84, 
do Conselho Federal de Medicina (Nova redação dada pela Portaria MPAS nº. 3370/84).” 

6. “Para fins do disposto no artigo 79 e seu § 1º do Regulamento dos Benefícios da 
Previdência Social, sempre que a empresa dispuser de serviços médicos, conveniados ou 
não, assumirá a justificativa de falta por doença nos primeiros 15 (quinze) dias. Essa 
situação deverá ser comunicada ao INAMPS, para fins administrativos.” 

No âmbito público federal, a Lei 8112/90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais e determina nos 
seus artigos 202 a 205 as condições para a concessão de licença para tratamento de 
saúde a estes servidores. O Decreto 6833/09 criou o SIASS - Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde do Servidor que tem por objetivo desenvolver ações conjuntas nos 
campos de segurança e de saúde dos servidores da Administração Pública Federal, 
inclusive as atividades de perícia oficial. Da lei 8112/90 destacamos os seguintes artigos: 

“Art. 202.  Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de 
ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus.”  

“Art. 203.  A licença de que trata o art. 202 desta Lei será concedida com base em perícia 
oficial.”  

       ”§ 1o  Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do 
servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado.” 

        “§ 2o  Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tenha 
exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas 
nos parágrafos do art. 230, será aceito atestado passado por médico particular. (Redação 
dada pela Lei n.º 9527/97)” 

“Art. 204.  A licença para tratamento de saúde inferior a 15 (quinze) dias, dentro de 1 (um) 
ano, poderá ser dispensada de perícia oficial, na forma definida em regulamento. 
(Redação dada pela Lei n.º11907/09)”  
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“Art. 205.  O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da 
doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença 
profissional ou qualquer das doenças especificadas no art. 186, § 1o.” 

Em relação ao não comparecimento para inspeção médica, dispõe o artigo 130, da 
referida lei, no seu parágrafo 1º: 

Art. 130 § 1o  “Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, 
injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela 
autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a 
determinação.”  

Em resposta a consulta formulada pelo Conselho Regional do Estado do Ceará 
(PC/CFM/Nº. 33/1999) o Cons. Lúcio Mário da Cruz Bulhões emitiu parecer esclarecedor 
acerca da aceitação ou não de atestados médicos, do qual destacamos alguns trechos:  

Em relação à obrigação de ser o médico do trabalho informado da patologia que gerou o 
afastamento esclareceu: 

“O paciente tem o direito inalienável de manter em segredo a sua doença, e o médico o 
dever legal e ético de compactuar com este direito, exceto nas situações previstas em lei. 
Obviamente, este direito não está correlacionado ao número de dias de licença concedido 
no atestado médico, seja ele qual for. O abono da licença é um ato administrativo de 
responsabilidade do perito ou de junta pericial. O médico do Trabalho tem 
responsabilidade e, por isso, obrigações no sentido de correlacionar à patologia do 
paciente/trabalhador com a função laborativa. Após ser conhecedor de todos os detalhes, 
poderá emitir a sua opinião, quando poderá questionar o atestado total ou parcialmente. 
Se o paciente decidir pelo sigilo, o atestado poderá ser considerado legalmente ineficaz, 
sem que isto conteste a idoneidade ou veracidade do mesmo.” 

Quanto ao questionamento, ou mesmo a negativa, do médico do trabalho em conceder o 
numero de dias solicitado pelo colega respondeu: 

 “Atestados médicos exarados com lisura e perícia, no entanto em desconformidade com 
a Lei nº. 605/49, são documentos válidos, porém ineficazes para a finalidade de abono de 
falta por motivo de doença, salvo nos casos de comprovada urgência. A recusa da 
empresa em aceitar o documento não contesta a idoneidade ou veracidade dos fatos, 
mas age em conformidade com o texto legal. O que o empregador não pode contestar é o 
que a lei preceitua. O Médico do Trabalho, por fim, não é obrigado a aceitar todos os 
atestados médicos, pelo que foi exposto em resposta à pergunta nº. 2.” 

“O Ministério da Previdência e Assistência Social, através da Portaria Ministerial nº. 
3.291/84, subordina a eficácia do atestado médico, para justificativa de faltas ao serviço 
por motivo de doença, à colocação do "diagnóstico codificado conforme o Código 
Internacional de Doenças" (Classificação Internacional de Doenças). No entanto, o 
médico só deverá inseri-lo quando expressamente autorizado pelo paciente. A lei 
trabalhista nº. 605/49 normatiza que "a doença será comprovada por médico da 
Previdência Social a que estiver subordinado o empregado e na falta deste, e 
sucessivamente, da unidade do Serviço Social do Comércio ou da Indústria, do médico da 
empresa ou por ela designado; do médico da repartição federal, estadual ou municipal 
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incumbida de assuntos da higiene ou saúde pública; ou não existindo estes na localidade 
em que trabalhar, de médico da sua escolha"... 

 “Quanto ao SUS, ainda nestes tempos atuais, considerando-se que o órgão relacionado 
à Previdência Social está separado do Ministério da Saúde, tendo aquele somente 
atividade pericial e previdenciária e este a assistencial, segue pelo ordenamento da lei 
citada para o último lugar da fila, na qualidade de "repartição pública incumbida de 
assuntos da saúde..." 

Complementa ainda no referido parecer: 

• O médico não deve acatar atestado médico referente a motivo de saúde futuro. O 
atestado corrobora um fato já ocorrido.  

• A solicitação de afastamento do trabalho só pode ser emitida por médico, e nos casos 
específicos pelo odontólogo. Somente estes profissionais estão habilitados legal e 
tecnicamente para o exercício de diagnosticar uma patologia e correlacioná-la com a 
incapacitação do portador.  

• Os atestados de comparecimento podem ser emitidos por outros profissionais. 

O Conselheiro Oliveiros Guanais, em seu parecer de número 05/98, enfatiza a 
questão da validade e da eficácia ou não dos atestados médicos de acordo com as 
normas legais vigentes. 

O Conselheiro Raimundo Pinheiro acrescenta ainda sobre a não obrigatoriedade de 
aceitação pelas empresas privadas dos atestados de comparecimento ou 
acompanhamento de familiar enfermo, pela ausência de previsão legal, em seus 
pareceres-consulta 19 e 34 de 2009. 

 

PARECER 

A priori o atestado médico não deve ter sua validade recusada, posto que esteja sempre 
presente a presunção de lisura e perícia técnica do profissional emitente. A exceção 
ocorre na vigência de indícios de graciosidade ou falsidade na sua elaboração. Nestes 
casos cabe não só a recusa, mas a instauração da competente apuração através de 
inquérito policial e representação ao Conselho Regional de Medicina para instauração do 
Procedimento Administrativo Disciplinar. 

 Afastada a questão da validade, a questão básica é a eficácia ou não do atestado médico 
para, por força de lei, abonar as faltas do trabalhador. 

A própria legislação trabalhista prevê quais os atestados terão força para fim de justificar 
a falta do trabalhador. Outrossim, a lei que rege os servidores federais e espelha a 
legislação dos servidores dos estados e municípios também disciplina esta questão. 

Os atestados médicos estão definidos e hierarquizados, conforme a sua origem, para 
obtenção do abono de falta de acordo com a lei nº. 605/1949 Art. 6º § 2º. 

1. Atestado de médico da instituição da previdência social a que estiver filiado o 
empregado 

2. Atestado de médico do Serviço Social do Comércio ou da Indústria;  
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3. Atestado de médico da empresa ou por ela designado;  

4. Atestado de médico a serviço de representação federal, estadual ou municipal 
incumbido de assuntos de higiene ou de saúde pública (correspondendo 
atualmente ao SUS);  

5. Não existindo estes, na localidade em que trabalhar, atestado de médico a sua 
escolha. 

O consulente argumenta possíveis infrações ao Código de Ética Médica (CEM/1988), 
artigos 46, 56 e 121 (equivalentes aos artigos 22, 31 e 94 do CEM vigente, 
respectivamente) relacionadas às práticas citadas na consulta em debate, o que 
comentaremos a seguir. 

A liberdade de escolha do paciente em procurar os seus médicos está preservada, 
entretanto se houver necessidade de avaliação para fim de abono de falta, deve-se seguir 
a legislação pertinente.  

O médico do trabalho investido na função de perito deve acolher o atestado do médico 
assistente, com o respeito ao trabalho e opinião deste profissional. Os subsídios 
apresentados através do atestado ou relatório médico do colega assistente poderão ser 
de grande utilidade para a emissão do parecer. As ações do colega assistente 
permanecem intocadas no seu valor e conteúdo técnico. Isto não implica na 
obrigatoriedade de acatar as conclusões deste, no todo ou em parte, pois o médico do 
trabalho, investido da sua função pericial, deve atuar por suas próprias convicções, 
fundamentando suas conclusões e embasado nas suas prerrogativas legais. Não restrito 
àquelas informações, realizará suas próprias avaliações e os questionamentos que julgar 
pertinentes a formação do seu juízo de valor. 

Deverá o médico perito guardar discrição quanto a comentários acerca da conduta do 
colega e eventuais divergências. Os procedimentos periciais como quaisquer atos 
médicos devem ser apresentados, explicados e submetidos ao consentimento pelo 
paciente ou periciado, o qual deve ter consciência de que a sua recusa injustificada 
poderá influenciar no resultado da perícia.  

Quanto à atuação do perito em diversas áreas da medicina é esclarecedor o parecer do 
Cons. Solimar Pinheiro da Silva, no parecer CFM n° 17/2004: 

 “Os Conselhos Regionais de Medicina não exigem que um médico seja especialista para 
trabalhar em qualquer ramo da Medicina, podendo exercê-la em sua plenitude nas mais 
diversas áreas, desde que se responsabilize por seus atos e, segundo a nova Resolução 
CFM n° 1.701/03, não as propague ou anuncie sem rea lmente estar neles registrado 
como especialista.” 

Portanto, o médico tem ampla autonomia no seu exercício profissional, fundamentando e 
justificando suas ações no conhecimento, na ética e na legislação vigente. Exigem-se do 
médico a formação e o conhecimento necessários à fundamentação da sua conduta 
profissional. Entretanto, a ausência de titulação na especialidade, não proíbe o médico de 
nela atuar. 

Concluído, não nos parece que a autonomia e a prerrogativa legal do médico do trabalho 
em relação ao abono de falta venham a ferir o CEM. 
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RESPONDENDO AOS QUESTIONAMENTOS: 

1. Pode o médico do trabalho de uma empresa contestar e reduzir dias de afastamento do 
trabalho concedidos por outro colega, inclusive de outras especialidades? 

Sim. O abono da falta é ato administrativo de responsabilidade do perito ou de junta 
pericial. O Médico do Trabalho tem responsabilidade e, por isso, obrigações no sentido de 
correlacionar à patologia do paciente/trabalhador com a função laborativa. Após 
conhecimento de todos os detalhes do caso, poderá emitir a sua opinião, quando poderá 
questionar o atestado total ou parcialmente. Como todo ato médico deve ser bem 
fundamentado. 

2. Se haverá situação em que o CID não teria obrigatoriedade de ser posto? 

O paciente tem o direito de manter em segredo a sua doença, e o médico o dever legal e 
ético de compactuar com este direito, exceto nas situações previstas em lei. Conforme 
resolução do CFM, o consentimento do paciente para que o médico informe o diagnóstico 
deve ser explícito e constar no atestado. Entretanto, como dito anteriormente, o Médico 
do Trabalho tem a responsabilidade de correlacionar a enfermidade com a respectiva 
limitação da função laborativa. Se o paciente decidir pelo sigilo, o atestado poderá ser 
considerado legalmente ineficaz, sem que isto conteste a idoneidade ou veracidade do 
mesmo. Sem informação suficiente, pode ocorrer que o perito não tenha subsídios de 
forma a concluir pelo benefício pleiteado. 

3. Se o paciente poderá se negar a ser examinado? Neste caso como o médico do 
trabalho poderá contestar tal eventualidade? 

O paciente poderá se negar a ser examinado, da mesma forma que tem direito ao sigilo 
das suas informações médicas. Entretanto, caso não ofereça subsídio para que o perito 
tenha juízo de valor, seu pleito ao benefício pode não ser alcançado. Podem o bom senso 
e explicações do perito, dirimir dúvidas e conflitos sobre as necessidades legais de se 
estabelecer um parecer bem fundamentado, de forma a lastrear a decisão quanto ao 
benefício. Na esfera pública existe uma determinação legal quanto à recusa em submeter-
se a inspeção médica determinada pela autoridade, com penalidade compatível com 
suspensão (Lei 8112/90, Art. 130, § 1o). 

4. Questiona ainda a imparcialidade do médico do trabalho a serviço da empresa. 

O Código de Ética Médica nos chama a atenção para o nosso compromisso com a 
verdade. Deste pinçamos os artigos abaixo que vedam ao médico: 

“Art. 80. Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, 
que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade.” 

“Art. 81. Atestar como forma de obter vantagens.” 

“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. 

” 
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A imparcialidade do médico na emissão de atestados e pareceres, seja na assistência, 
em clínicas e consultórios remunerados pelo paciente, ou como médico do trabalho, 
contratado pela empresa, constitui desafio a ser trilhado diariamente na consciência de 
cada profissional.  

Este é o parecer smj. 

Salvador, 10 de junho de 2011. 

 

 

Cons. Augusto Manoel de Carvalho Farias  

Relator de Vistas 

 

Art. 46 - Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e consentimento prévios do paciente ou de seu 
responsável legal, salvo iminente perigo de vida. 

Art. 56 - Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou 
terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de vida. 

Art. 121 - Intervir, quando em função de auditor ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer 
apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório. 


