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TUTORIAL - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA POR PROFISSIONAIS FARMACÊUTICOS 

 
1 – Entrar no “ACESSO RESTRITO” do Farmacêutico (Pessoa Física) no site do CRF/MG. Segue 
link: 
https://www.crfmg.org.br/home.php 

 
 
2 – Na área do farmacêutico, clicar em “REGISTRAR JUSTIFICATIVA” no item “JUSTIFICATIVA 
DE AUSÊNCIA (PÓS INSPEÇÃO) 
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3 -As justificativas de ausências já ficarão disponíveis para o farmacêutico. Basta o mesmo 
realizar o processo dentro dos 05 dias úteis após a disponibilização do termo de inspeção em 
que foi constatada a sua ausência, ler os Termos e Condições e seguir com o processo 
clicando em “REGISTRAR JUSTIFICATIVA”. 

 
 
4 – No campo “Justificativa de Ausência”, descrever os motivos, contexto e outras 
informações pertinentes que motivaram a ausência não previamente comunicada. Será 
possível anexar documentos, necessariamente em formato PDF, como no máximo 10 MB de 
tamanho. Logo após descrever o motivo e anexar os documentos, clicar em “CADASTRAR”. 

 
5 – Na próxima tela após o cadastro, será possível visualizar a Justificativa registrada, data e 
horário da realização e nº de protocolo gerado. Durante os 05(cinco) dias úteis após a 
disponibilização, será possível excluir e editar a justificativa de ausência. Findo este período, 
não será possível a edição ou exclusão. 
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5.1 – Ao clicar no botão “ABRIR” da justificativa realizada, será possível verificar os dados 
relacionados ao profissional, estabelecimento, data do registro da justificativa, nº de 
protocolo gerado, nº termo de inspeção em que foi constatada a ausência, texto e anexos. 

 
5.2 – Ao clicar no botão “EDITAR”, será encaminhado para a página para alterar ou refazer o 
processo. 

 
5.3 – Ao clicar no botão “EXCLUIR”, será perguntado se confiram a exclusão da justificativa 
registrada. Caso, confirme, será excluída a justificativa registrada. 
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CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA PELO PROFISSIONAL 
FARMACÊUTICO. 

- A Justificativa de Ausência é recebida para fins ético-profissionais e NÃO abona a ausência 
constatada via Termo de Inspeção.  

- As justificativas de ausência ficam arquivadas e somente serão desarquivas e analisadas caso 
necessário, principalmente em casos de Processos Éticos Disciplinares motivados por ausência 
de assistência profissional. 

- Em casos de autuação de estabelecimentos por ausência profissional, a JUSTIFICATIVA DE 
AUSÊNCIA do farmacêutico NÃO substitui ou desobriga a defesa do auto de infração pelo 
estabelecimento. Assim como a defesa do auto de infração. estabelecimento NÃO substitui ou 
desobriga a JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA pelo farmacêutico. O estabelecimento autuado pode 
fundamentar a sua defesa alegando as justificativas que motivaram a ausência do farmacêutico 
durante a inspeção ao estabelecimento. Ainda assim, deve-se seguir o rito processual de defesa 
do auto de infração. 

- Não serão aceitas defesas de auto de infração de estabelecimentos (pessoas jurídicas) pelo 
canal de justificativa de ausência de farmacêuticos (pessoas físicas). 

- Dúvidas, sugestões, solicitações, elogios e críticas não serão atendidas e nem respondidas 
pelo canal de Justificativa de Ausência. 

 


