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PARECER CREMEB 18/08 
(Aprovado em Sessão Plenária de 10/06/2008) 

 

EXPEDIENTE CONSULTA Nº. 146.139/07 

ASSUNTO: Autonomia dos misteres realizados pelos Peritos Médicos no 
exercício de sua função pública. 

RELATOR: Cons. Domingos Macedo Coutinho 

 

EMENTA: 

É da competência e da responsabilidade do médico pe rito 
determinar a concessão ou não do benefício previden ciário, 
seguindo os critérios da lei. Ao médico assistente é vedado 
emitir opinião quanto à capacidade laborativa do se gurado, 
devendo limitar o teor dos atestados e relatórios m édicos a 
dados objetivos, como diagnóstico, datas, evolução da 
patologia, tratamento e prognóstico, a fim de orien tar a 
análise e conclusão pericial. 

DA CONSULTA:  

A Dra. J.A.M.G. protocolou consulta neste CREMEB, formulando a seguinte 
questão: 

"Solicito orientação quanto à avaliação de conduta em Medicina do Trabalho, 
diante da situação abaixo exposta: 

1. Na rotina da Medicina do Trabalho, cabe ao Médico do Trabalho avaliar 
APTIDÃO ou INAPTIDÃO para o trabalho. 

2. O parecer de APTIDÃO/INAPTIDÃO atesta a capacidade laborativa do 
indivíduo para o exercício do cargo/função para o qual foi contratado pela 
empresa. 
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3. A APTIDÃO para o trabalho, ou o parecer de capacidade laborativa, é 
emitido para indivíduo sadio ou para indivíduos portadores de deficiência 
física e/ou mental, de acordo com o cargo/função para o qual foi contratado. 

4. A deficiência física ou mental pode ser congênita ou adquirida. Pode ser 
temporária ou permanente. 

5. Cabe ao médico do trabalho, após proceder ao exame clínico, 
acompanhado se necessário de exames e pareceres especializados 
complementares, emitir o parecer de capacidade laborativa. 

6. Esse parecer poderá ser APTO COM RESTRIÇÕES, para aqueles 
trabalhadores que portem deficiência física ou mental, temporária ou 
permanente. 

7. O parecer “APTO COM RESTRIÇÕES” deve registrar claramente quais as 
restrições no trabalho, que devem ser respeitadas, para que o trabalhador 
trabalhe sem riscos para o seu prognósticos, a sua segurança e nem a 
evolução da doença ou lesão. 

8. Esse procedimento é compatível e coerente com a inserção da pessoa com 
deficiência no trabalho. 

9. Essa avaliação se dá, também, quando o trabalhador receber alta do INSS. 
Ele pode retornar ao trabalho, para a mesma função/cargo, às vezes 
portando uma deficiência, temporária ou permanente, que não o incapacita 
para o exercício de sua função/cargo, mas exige mantê-lo sob alguma 
restrição, para que trabalhe em segurança e não comprometa o seu 
prognóstico. 

 

O protocolo parece claro, mas tenho recebido reclamações de trabalhadores e 
de sindicatos: 

 

* Do trabalhador, por este considerar que, como o seu Médico Assistente 
emite relatório solicitando afastamento do trabalho, o Médico do Trabalho 
não poderia discordar ao Médico Assistente e, portanto, teria que mantê-lo 
afastado do trabalho. 

* Do Sindicato, por este considerar que o Médico do Trabalho não pode 
desconsiderar o relatório do Médico Assistente que solicita o afastamento do 
trabalho e que, portanto, o Médico do Trabalho não pode contrariar esse 
afastamento. 

De forma objetiva, na nossa prática diária em Medicina do Trabalho, temos 
recebido ameaças diversas, quando liberamos para o trabalho, após o exame 
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devido, empregados da empresa que detêm relatórios e atestados dos 
médicos assistentes que os afastam do trabalho, mesmo que o INSS tenha 
dado a alta. 

O que fazer e de que forma podemos divulgar que o protocolo é ético e legal?”. 

 

DO PARECER:  

 

Este assunto já foi objeto de apreciação por parte deste CREMEB, que, a 
exemplo de inúmeros pareceres emitidos por diversos Regionais neste sentido, 
também vê com preocupação o crescente numero de seg urados da 
Previdência Social, os quais, ao verem frustradas s uas pretensões 
pecuniárias, recorrem a este Conselho, cobrando pun ição contra os 
médicos peritos, quando não o fazem diretamente, ag redindo fisicamente 
esses profissionais. 

Em geral, o questionamento é baseado na cessação de longos benefícios, 
cujos valores já haviam sido incorporados como fonte de renda do 
segurado (ganhos secundários). 

Segundo a ANMP (Associação Nacional de Médicos Peritos do INSS), apesar 
das medidas de segurança adotadas pelo governo em 2007, a perícia médica 
previdenciária fechou o ano com um saldo de 112 agressões registradas contra 
peritos. Esses dados são preocupantes, pois, na medida em que as agressões 
diminuíram em quantidade, aumentaram em gravidade. 

Todos os casos de agressões contra médicos foram registrados nas 
polícias civil, militar ou federal. A agressão a médico perito no exercício de sua 
função ou em decorrência dela se constitui um crime federal, com pena 
prevista de seis meses a dois anos de detenção. 

Todos estes casos levaram o INSS a atender as reivindicações da ANMP, que 
por mais de dois anos lutou pela instalação de medidas de segurança, como 
detectores de metais nas portas das APS-BI  (Agência da Previdência Social 
para Benefício por Incapacidade), botões de pânico, e saídas de emergência 
nos consultórios. 

Conforme salienta a Consulente, a maioria das queixas tem sido calcada na 
suposta não valorização, por parte do perito, dos e xames 
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complementares, dos atestados e pareceres emitidos pelos médicos 
assistentes.  

Inicialmente, deve-se ressaltar que o Código de Ética Médica defende a 
autonomia profissional e o respeito mútuo entre os médicos: 
 

“Art. 8º - O médico não pode, em qualquer circunstância ou sob qualquer 
pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, devendo evitar que 
quaisquer restrições ou imposições possam prejudicar a eficácia e 
correção de seu trabalho”. 

“Art. 18 – As relações do médico com os demais profissionais em 
exercício na área de saúde devem basear-se no respeito mútuo, na 
liberdade e independência profissional de cada um, buscando sempre o 
interesse e o bem-estar do paciente”. 

Nesse sentido, destaca-se a relação existente entre o médico assistente e o 
médico perito, que muitas vezes é abalada, em razão da divergência de 
opiniões acerca do procedimento a ser tomado em relação a determinado 
segurado, que, por sua vez, queixa-se, com freqüência, de que o perito não 
acata o que o seu médico determina. 

Como forma de se evitar essa situação constrangedora, a RESOLUÇÃO 
CREMESP nº 126, de 17/10/05 garantiu maior autonomia ao perito (a rts. 3º 
e 5º) e determinou a restrição do rol de informaçõe s que deve conter o 
atestado ou relatório médico (art. 8º), senão vejam os: 
 

“Art. 3º - Na formação de sua opinião técnica, o médico investido na 
função de perito não fica restrito aos relatórios e laborados pelo 
médico assistente do periciando.  Deverá, todavia, abster-se de emitir 
juízo de valor acerca de conduta médica do colega, incluindo 
diagnósticos e procedimentos terapêuticos realizados ou indicados, na 
presença de periciando, devendo registrá-la no laudo ou relatório. 

Parágrafo Único – O médico, na função de perito, deve respeitar a 
liberdade e independência de atuação dos profissionais de saúde sem, 
todavia, permitir a invasão de competência de sua a tividade, não se 
obrigando a acatar sugestões ou recomendações sobre  a matéria 



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA - CREMEB 

RUA GUADALAJARA, Nº 175 - MORRO DO GATO – BARRA 

 TEL.: 3339-2800 -  FAX: 3245-5751  
CEP.: 40140-460  -   SALVADOR – BA 

corregedoria@cremeb.org.br 

 

 

 

 5 

em discussão no processo judicial ou procedimento 
administrativo”.  (grifamos). 

“Art. 5º - O médico na função de perito não deve acatar qualquer tipo de 
constrangimento, coação, pressão, imposição ou restrição que possam 
influir no desempenho de sua atividade, que deve ser realizada com 
absoluta isenção, imparcialidade e autonomia, podendo recusar-se a 
prosseguir no exame e fazendo constar no laudo o motivo de sua 
decisão”. 

 

“Art. 8º - O atestado ou relatório médico solicitado ou autorizado pelo 
paciente ou representante legal, para fins de perícia médica, deve 
conter apenas informações sobre o diagnóstico, os e xames 
complementares, a conduta terapêutica proposta e as  
conseqüências à saúde do seu paciente”. 

 

Nesse sentido também podemos citar o parecer CRM-MS 4/2002: 

“Com o diploma registrado, o médico está capacitado e legalmente 
habilitado para emitir pareceres, diagnosticar doenças e estabelecer 
tratamento e comunicar prognósticos. Quando investido em função de 
Perito Médico pode aceitar ou rejeitar um atestado de capacidade 
ou incapacidade profissional,  baseado em princípios científicos e/ou 
administrativos, assumindo a sua responsabilidade por tal ato. Tal está 
contemplado no parecer CFM 15/95, de 06.04.95.” (grifos nossos). 

 

De fato, compete ao médico, qualquer que seja sua especialidade, quando do 
atendimento ao paciente, realizar diagnóstico, prescrever o tratamento, fazer 
prognóstico da evolução clínica, orientar e acompanhar o seu paciente. 

Mas deve atentar para o fato de que cabe ao médico perito avaliar a 
capacidade laborativa do indivíduo frente à patolog ia apresentada e 
diagnosticada pelo médico assistente e determinar o  tempo de seu 
afastamento para fins de benefício. 
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Toda e qualquer ingerência do médico assistente, determinando providências 
previdenciárias, constitui inaceitável pressão sobre o médico perito, indo de 
encontro ao quanto disposto no art.120 CEM. 

Demais disso, cabe ressaltar que o médico perito é servidor público 
vinculado ao Estado, em exercício de atividade cent ral do INSS, e 
qualquer manifestação do médico assistente acerca d a conduta 
previdenciária a ser tomada, pode significar uma at uação informal como 
médico perito, o que é expressamente vedado pelo ar t. 2º da Lei nº 
10.876, de 2/06/04, segundo o qual: 

“Art. 2º - Compete privativamente aos ocupantes do cargo 
de Perito Médico da Previdência Social(...) 

I – emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral 
para fins previdenciários; 

 

CONCLUSÃO  

Para a ANMP muita coisa ainda tem que ser feita para garantir a segurança 
dos médicos peritos, a começar pelo reconhecimento, por parte do governo, de 
que esta é uma carreira de alta periculosidade. 

Por todo exposto, resta evidente que a legislação acerca do tema protege 
amplamente a atuação do médico perito em face dos possíveis  
constrangimentos que o excesso de informações contidas nos atestados e 
relatórios médicos pode causar. 

Destarte, cabe aos profissionais da medicina atenta rem para a gravidade 
do assunto, respeitando a Lei e os princípios estab elecidos pelo Código 
de Ética Médica, cuidando para o fato de que: 
 

* É função do perito, avaliar os exames complementares apresentados pelo 
periciado, o atestado ou relatório do médico assistente, cuja eficácia só será 
efetiva se estiver em consonância com a lei, solicitar ou não, a seu critério, 
avaliação do local de trabalho, solicitar exames complementares e determinar 
concessão ou não do benefício, seguindo os critérios da lei. 
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* O médico perito tem pleno direito de discordar da conduta médica de outros 
profissionais da saúde, desde que não interfira no respectivo tratamento. 

 

• Ao médico assistente é vedado emitir opinião quanto à capacidade 
laborativa do segurado, devendo limitar o teor dos atestados e relatórios 
médicos a dados objetivos, como diagnostico, datas, evolução da patologia, 
tratamento e prognóstico, a fim de orientar a análise e conclusão pericial. 

 

 Este é o parecer, s.m.j.  

 

Salvador, 14 de fevereiro de 2008. 

 

Cons.  Domingos Macedo Coutinho.                          
Relator 


