
Sobre Atestado Médico, o Conselho Federal de Medici na, informa que “...infelizmente, encontram-se muitos e muitos atestados 

desmerecedores da fé pública que lhes deve ser atribuída.  Lamentável  ocorrência tanto pode proceder da pusilanimidade do próprio  

atestante,  como da conduta viciada do beneficiário dissimulador e fraudulento.  Qualquer que seja a situação, atestante e beneficiário  

estarão sempre envolvidos em responsabilidade conjunta e solidária, capaz de produzir efeitos diversos e funestos tanto no campo ético-

profissional,  como no campo jurídico-social.  A concessão de atestados graciosos  pode,  então,  debitar-se não apenas a profissionais  

irresponsáveis,  que  vêem  nos  seus  respectivos  códigos  de  ética  simples  manuais  de  boas  maneiras,  mas  também a  interessados  

desprovidos de formação moral que buscam, através desse valioso instrumento, a criminosa obtenção de vantagens escusas”.

Em relação ao Atestado Falso, diz o CFM  “Se é verdade que muitos médicos resistem, igualmente certo é que em alguns casos,  

o profissional, levado por considerações de amizade o u laços familiares, fazendo pouco-caso de uma análise mais aprofundada de seu  

procedimento e responsabilidade, cede, expedindo atestado gracioso ou falso, proibido pelo Código de Ética e tipificado como conduta  

punível pela legislação penal”. Avança indicando que “O mais grave e o que mais indigna é a posição de alguns, em considerar a prática  

delituosa como um procedimento de nenhuma importância, justificável em diversas circunstâncias, esquecendo-se de que, se o ato isolado 

tem pouca repercussão social, é exatamente a soma desses diversos atos isolados que vai corroendo a instituição, denegrindo-lhe a  

imagem até apagá-la totalmente de entre as coisas serias e úteis”.

Portanto, diante da constatação inequívoca, urge ao Poder Público Municipal procedimento de cautelas!

Neste sentido, medidas efetivas foram implantadas, em conformidade com a ética e rigor cabíveis a um setor do Serviço Público 

que atua na área de  Auditoria  e  Perícias Médicas , e estão mantidas desde o ano de 2.005, nas atividades do  SEMPEM – Serviço 

Municipal de Perícias Médicas .

Nós do SEMPEM, especialmente os médicos, aliados do CFM também nos indignamos, duplamente, pois constatamos que além 

do indicado pelo CFM, os Peritos Médicos deste setor sofrem pressão dos seus próprios pares (Servidores), quando das suas atuações, 

lícitas, haja vista que há Lei Federal e Municipal indicando como se deve proceder em casos em que se pretende apresentar Justificativa 

de Falta ao Trabalho, contudo, estamos aqui para servir aos interesses da população piracicaba.

Interlocutor do SEMPEM

Fonte: http://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/des_etic/23.htm


