
MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 2/INSS/PRES/DIRBEN/DIRAT 

  

Em 6 de junho de 2006. 

  

Aos Gerentes Regionais, Gerentes-Executivos, Chefes de Divisão/Serviço de 

Benefícios, Chefes de Gerenciamento de Benefícios por Incapacidade-GBENIN, Chefes 

de Agência da Previdência Social/APS. 

  

Assunto: Medidas emergenciais – perícias médicas 

  

1.                     Considerando a incidência de agressões aos servidores da Previdência 

Social no exercício das atividades relativas à perícias médicas e a necessidade de 

adoção de medidas que preservem a integridade física e moral desses servidores, as 

chefias das unidades de atendimento aos segurados deverão tomar as seguintes 

providências: 

  

I - respeitar o horário agendado para o exame pericial evitando o acúmulo de segurados 

na sala de espera; 

  

II - designar servidor para orientar o fluxo dos segurados e dar apoio à perícia médica 

durante o período de atendimento; 

  

III - direcionar a impressão e a entrega da Comunicação do Resultado do Requerimento 

para fora do consultório médico; 

  

IV - disponibilizar ramais telefônicos ou campainhas de alarme em todos os 

consultórios; 

  

V - reorganizar o layout dos consultórios alterando a disposição dos móveis 

possibilitando fácil acesso à saída do perito médico; 

  



VI - ampliar o quadro de vigilantes nas APS em situação de risco contatando a Gerência 

Regional em caso de restrições orçamentárias; 

  

VII - orientar os servidores quanto à obrigatoriedade de acionar a Polícia Militar sempre 

que ocorrerem agressões físicas ou verbais contra servidores e orientar os servidores 

agredidos a registrarem a ocorrência na Polícia Federal; 

  

VIII - acompanhar o servidor agredido à Delegacia para registro da ocorrência ou 

exame de corpo delito; 

  

IX - estabelecer contato com as Polícias Federal, Civil e Militar para obter orientação e 

apoio no combate a agressões, além de canal direto de acionamento rápido e ronda 

policial militar; 

  

X - informar aos segurados que cabe ao médico decidir sobre a presença de 

acompanhantes durante as perícias e que as solicitações de cópias de laudos e pareceres 

deverão ser apresentadas por escrito, pelo segurado ou seu representante legal 

devidamente qualificado, no atendimento, e arquivadas junto aos antecedentes médico 

periciais, haja vista o caráter sigiloso das informações; 

XI - esclarecer aos servidores quanto à impropriedade de tecer comentários sobre a 

conduta médico pericial, sendo que possíveis condutas antiéticas deverão ser objeto de 

avaliação para os procedimentos cabíveis; 

  

XII - orientar os peritos médicos para que avaliem os documentos médicos apresentados 

pelos segurados, independentemente de serem ou não considerados efetivamente para a 

decisão. 

  

2.                     Com o objetivo de conferir caráter de comunicado institucional às 

Comunicações de Resultados de Requerimento encontram-se em curso alterações de 

sistemas para que tais documentos sejam assinados eletronicamente pelo Presidente do 

INSS. 

  

3.                     No caso da necessidade de contratação de vigilantes a Gerência Regional 

que não dispuser de recursos orçamentários deverá contatar a Coordenação-Geral de 

Recursos Logísticos da Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística. 



  

4.                     Fica revogado o Memorando-Circular n° 28 INSS/DIRBEN, de 5 de 

maio de 2006. 

  

  

Atenciosamente, 

  

  

valdir moysés simão 

Presidente 

BENEDITO ADALBERTO 

BRUNCA 

Diretor de Benefícios 

LEONARDO JOSÉ SCHETTINO 

PEIXOTO 

Diretor de Atendimento 

 

http://10.69.3.53/dirben/normas_2006/mcdirben28.pdf
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