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Projeto de Lei nº: 243/2018  

Autor (a): Governador do Estado 

Assunto: Dispõe sobre a emissão de atestados médicos em meio digital no Estado do Espírito 

Santo. 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado apresentou o referido Projeto 

de Lei com a nobre intenção de dispor sobre a emissão de atestados médicos em meio digital 

no Estado do Espírito Santo. 

 

A procuradora designada emitiu fundamentado parecer pela constitucionalidade 

da matéria com adoção de emenda modificativa que retira a obrigação dos atestados médicos 

digitais para a rede privada de saúde por entender que estaria restringindo a atuação médica, 

sendo de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de 

profissões. 

Por outro legal entendeu ser legal e constitucional a obrigatoriedade de 

estabelecer a obrigatoriedade de emissão de atestados médicos em meio digital na rede 

pública estadual de saúde, uma vez que estaria legislando sobre organização administrativa de 

procedimento no âmbito do Poder Executivo estadual. 

 

Entendo correto e pertinente à distinção da obrigatoriedade da emissão de 

atestados médicos em meio digital na rede pública e privada pontuada pela douta parecerista. 

 

A obrigação de emissão de todo atestado médico por meio digital no Estado do 

Espírito Santo é incluir requisito legal não previsto na normativa federal, o que configura 

violação de competência legislativa. 

 

Existe normatização que regula os dados essenciais para inserção no atestado 

médico, o que encontra-se previsto na portaria 329/84, do Ministério de Estado da Previdência 

e Assistência Social, que traz em sua cláusula 2ª o que segue: 

 

2 - Todos os atestados médicos, a contar desta data, para terem sua eficácia plena 

deverão conter: 

Identificador: 310036003500380034003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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a) tempo de dispensa concedida ao segurado, por extenso e numericamente; 

b) diagnóstico codificado, conforme o Código Internacional de Doença; 

c) assinatura do médico ou odontólogo sobre carimbo do qual conste nome completo 

e registro no respectivo Conselho Profissional. 

 

A legislação federal acima citada, bem como o CFM (Conselho Federal de 

Medicina) por meio da Resolução1 CFM nº 1.658, de 13 de fevereiro de 2002 não restringe a 

emissão de atestado médico por meio físico ou digital. 

 

Contudo, a adoção da emissão de atestado no âmbito digital na rede pública 

estadual de saúde não configura violação as condições do exercício de profissão, posto que se 

trata de procedimento administrativo burocrático escolhido pela administração no âmbito de 

sua competência administrativa que lhe é peculiar. Como por exemplo, a adoção do processo 

digital ao invés do físico na repartição pública. 

 

Desta feita acolho a emenda modificativa apresentada pela douta parecerista. 

 

Por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro o 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, nos seus fundamentos exarados. 

 

Vitória, 04 de outubro de 2018. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 

 

                                                 
1
 http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2002/1658_2002.htm 

Identificador: 310036003500380034003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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