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Exposição de Motivos 
 
  
A carreira de Perito Médico Previdenciário foi criada em 2004. É a única carreira 

estritamente  médica  regulamentada  em  Lei  (10.876/04).  Sua  criação 

racionalizou a avaliação pericial de  incapacidade para  fins previdenciários, pôs 

fim à terceirização de perícias, com importante redução de despesas (7 bilhões 

em  1  ano)  e  redução  das  filas  da  madrugada  nas  portas  do  INSS.  Estão  sob 

responsabilidade da perícia médica a destinação de 1,5% do PIB brasileiro, valor 

pago  em benefícios  por  incapacidade.  São  realizadas  cerca  de  700 mil  perícias 

por mês em todo o Brasil e pagos mais de 16 bilhões de reais anuais apenas em 

auxilios‐doença, principal benefício do dia‐a‐dia pericial. 

  

Cinco  mil  peritos  médicos  concursados  foram  efetivados  em  todo  o  país  em 

substituição  a  peritos  credenciados  que,  enquanto  grupo,  não  atendiam  às 

demandas  da  Previdência  Social  Pública.  Assim  entenderam,  na  época,  o 

Ministério  Público  Federal  e  o  Tribunal  de  Contas  da  União  que  exigiram  a 

substituição  do  grupo  de  peritos  terceirizados  por  peritos  concursados.  A 

perícia,  então,  iniciou uma  trajetória de profissionalização,  padrão  e  coerência, 

rompendo  com  o modelo  clientelista  que  não  se  admitia mais.  Foi  uma  árdua 

tarefa, a de mudar um paradigma, e dois peritos pagaram com a própria vida. 

  

Movimentos  interessados no modelo antigo resistiram e  impediram a evolução 

da  carreira,  estagnada há 3  anos,  enquanto diversas  categorias  evoluíram para 

Carreiras de Estado,  incluindo servidores do  IPEA, da SUSEP, diplomacia, CVM, 

do  Banco  Central  e  outras,  além  dos  Procuradores  Federais  e  dos  Auditores 

Fiscais  e  Auditores  do  Trabalho.  A  Perícia Médica  Previdenciária  ficou  de  fora 

desta evolução ocorrida em 2008 ( Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008). 

  

Trata‐se de incoerência inconteste. A criação da Carreira de Perícia foi, per se, a 

demonstração  da  importância  da  atividade  enquanto  instrumento  de  Justiça 

Social.  As  peculiaridades  da  Perícia  Médica  e  suas  diferenças  em  relação  à 

medicina  assistencial  é  que  separam  estas  atividades  médicas  em  exercícios 

totalmente  diversos  da  arte  e  técnica  do  saber médico.  O médico  assistente  é 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cuidador, busca a cura ou alívio da dor de seu paciente. A relação é de confiança. 

A  Perícia  Médica  é  conflituosa  por  não  ter  como  foco  “o  paciente”  e  sim  a 

“coletividade”. Sendo uma “medicina social” busca a justiça, a verdade, o direito a 

um  benefício  individual  financiado  pela  coletividade.  Perícia  é  atividade 

judicante e ordenadora de despesas públicas.  

  

Urge que o caráter misto da atividade médico‐pericial dentro da previdência seja 

compreendido. A perícia faz a  interface entre as  leis e a medicina e, portanto, é 

atividade  médico‐legal.  Cabe  salientar  que  a  Medicina  Legal  é  especialidade 

reconhecida  pelo  Conselho  Federal  de  Medicina  e  que,  no  momento,  está 

ocorrendo a  fusão da Associação Brasileira de Medicina Legal com a Sociedade 

Brasileira  de  Perícias  Médicas.  Teremos,  em  breve,  a  Associação  Brasileira  de 

Medicina  Legal  e  Perícias  Médicas  que  será  responsável  pela  titulação  e 

acreditação, dentro desta especialidade, para médicos brasileiros que exerçam a 

atividade  pericial  nos  mais  diversos  ramos  do  Direito:  penal,  cível, 

previdenciário, entre outros.  

 

Está  bastante  claro  que  a  devida  valorização  da  Carreira  de  Peritos 

Previdenciários é  inadiável. Temos convivido com alta evasão de quadros,  com 

exonerações  voluntárias  de  150  concursados  em  2010  e  51  no  primeiro 

semestre  de  2011.  Estas  acontecem  em  todas  as  unidades  da  federação.  São 

números preocupantes que indicam queda na atratividade da carreira. 

  

É  hora  de  reestruturação  desta  jovem  carreira  para  adequá‐la  ao  modelo  de 

Estado  que  vem  evoluindo  e  não  pode  negligenciar  uma  importante  função 

pública. O sistema pericial do Regime Geral de Previdência Social está esgotado e 

a  insatisfação  em  relação  ao  mesmo  é  generalizada.  Um  bom  exemplo  de 

modernização de um sistema pericial é o recentemente criado SIASS (Subsistema 

integrado  de  atenção  à  saúde  do  servidor)  que  atende  o  Regime  Próprio  de 

Previdência do funcionalismo federal. Interessante que o SIASS tem como peritos 

os  mesmos  peritos  previdenciários  que  atendem  o  RGPS  (cedidos  ao  MPOG), 

além  de  profissionais  de  outras  instituições  federais,  como  Universidades,  por 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exemplo.  A  valorização,  respeito  e  compreensão  da  atividade  pericial  médica 

estão explicitadas no manual de perícias adotado no SIASS.  

  

Entendemos que os trabalhadores brasileiros, sejam servidores públicos ou não, 

devam  ser  periciados,  para  fins  de  avaliação  da  capacidade  laboral,  com  os 

mesmos  critérios  e  respeito,  independentemente  do  Regime  Previdenciário  a 

que  estão  submetidos.  É  inadmissível  que  existam  pesos  e  medidas  diversos 

entre as perícias no RGPS e em qualquer Regime Próprio de Previdência Social, 

em  especial  o  do  funcionalismo  federal.  Nada mais  paradoxal  que  os  mesmos 

peritos  previdenciários,  aprovados  nos  mesmos  concursos,  tenham  que 

trabalhar de maneira diferente de  acordo  com o  “tipo de  requerente” que  irão 

avaliar: cidadão “comum” ou servidor público federal.  

  

Neste sentido, sempre de evolução, melhoria do atendimento, contribuição para 

a  proteção  da  saúde  do  trabalhador  e  gestão  do  patrimônio  público,  nos 

alinhamos ao presidente atual do INSS, Dr Mauro Hauschild, Procurador Federal 

que viu a evolução recente de sua própria carreira. O presidente propõe maior 

racionalidade  nas  perícias,  abrindo  mão  do  direito  de  periciar  todos  que 

requeiram  auxílios‐doença  para  que  os  servidores  peritos  se  dediquem  a 

diversas  outras  atividades,  passando  a  monitorar  e  auditar  os  benefícios 

concedidos sem a obrigatoriedade, até então indispensável, da perícia inicial (em 

situações selecionadas criteriosamente). 

  

No entanto, os casos mais polêmicos, conflituosos e passíveis de fraude seguirão 

a  cargo  dos  servidores  públicos  peritos  médicos  previdenciários  que  serão 

responsáveis  pela  auditagem  de  amostras  de  benefícios,  aleatoriamente,  entre 

diversas outras atribuições. 

 

O aumento potencial de conflito e o caráter fiscalizatório do novo modelo pericial 

previdenciário  precisam  ser  acompanhados  de  uma  justa  compensação,  e  o 

presidente  propõe  nos  tornarmos  Auditores  Médicos  Previdenciários, 

naturalmente com o perfil remuneratório daquelas carreiras já citadas. 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Para  que  esta  mudança  ocorra  certamente  haverá  debates  e  discussões, 

entretanto não poderá  faltar a disponibilidade orçamentária,  sem o que não se 

poderá propor mudanças  como as que  estão  em estudos  e  já  foram aprovadas 

pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão presidido pelo Sr Ministro 

da Previdência. 

 

Como complemento a este preâmbulo sugerimos a  leitura de pontos essenciais 

ao bom exercício da atividade pericial médica que se encontram no manual do 

SIASS e tivemos o cuidado de selecionar: 
 
 
“A existência de regras claras e de critérios transparentes são requisitos 
essenciais ao Estado de Direito. O cumprimento da legislação e o 
funcionamento harmônico da gestão de concessões de benefícios, de 
que trata o Regime Jurídico dos Servidores, evita desconfianças, conflitos e 
perdas para todas as partes – periciados, peritos e Administração Pública 
Federal.” 
 
“A análise da capacidade laboral do servidor frente a uma doença ou 
enfermidade requer competência técnica, habilidade ao olhar para o 
estado geral do servidor, noções de epidemiologia, conhecimentos da 
relação saúde e trabalho e urbanidade/habilidade.” 
 
“Ao elaborar o laudo, o perito oficial em saúde deve se valer de 
conhecimento técnico e fundamentos legais para dirimir questões 
relacionadas ao direito.” 
 
“A ética no processo de avaliação da capacidade laborativa, aqui discutida, 
está pautada nas argumentações, no respeito às diferenças e no diálogo 
com o outro. Portanto, os princípios que devem reger as relações nos 
atos periciais precisam transcender os códigos, os controles e os métodos 
para individualizar o periciado.” 
 
“O perito deve ter senso de justiça, realizando os procedimentos necessários 
para o exercício do direito, assim como fidelidade à coisa pública de forma 
a não permitir favorecimentos indevidos ou negação de direitos legítimos.” 
 
“A isenção é uma obrigação ética do perito, também referendada nos 
Códigos de Ética Médica e Odontológica.” 
 
“... é vedado qualquer tipo de ingerência administrativa no ato 
técnico pericial.” 
 
“O perito, gozando de plena autonomia, tem o dever de informar aos 
setores próprios da Administração Pública Federal sobre os resultados da 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perícia oficial em saúde e instruíla no que for necessário. Sua atuação deve 
ser pautada pelo Código de Ética e pelas leis que regem a Administração 
Pública, sendo vedado sujeitarse a demandas administrativas que se 
contraponham ao seu parecer.” 
 
“O perito deve ainda satisfação ao preceito jurídico da autotutela, 
ou seja, é um servidor com autoridade constituída para chamar a si a 
responsabilidade de corrigir ato sob a sua alçada que gerou privação de 
direito ou lesão à coisa pública.” 
 
“É preciso distinguir a atuação do profissional que examina a pessoa com o 
objetivo de tratála, daquele que a examina na qualidade de perito. Na 
assistência, o paciente escolhe o profissional livre e espontaneamente 
e confialhe o tratamento da sua enfermidade. 
Na perícia, o servidor ou seu dependente legal é solicitado por uma 
autoridade a comparecer diante de um perito ou de uma junta, escolhido 
por essa autoridade, para verificar o estado de saúde, com fins de decisão 
de direitos ou aplicação de leis.” 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Atribuições1 

 

Art.  Compete  privativamente  aos  ocupantes  dos  cargos  de  Auditor  Médico 
Previdenciário,  Perito  Médico  Previdenciário,  Perito  Médico  da  Previdência 
Social e,  supletivamente, aos ocupantes do cargo de Supervisor Médico‐Pericial 
da  Carreira  de  que  trata  a  Lei  no  9.620,  de  2  de  abril  de  1998,  no  âmbito  do 
Instituto Nacional do Seguro Social ‐ INSS e do Ministério da Previdência Social ‐
 MPS, o exercício das atividades médico‐periciais  inerentes ao Regime Geral da 
Previdência  Social  de  que  tratam  as  Leis  nos  8.212,  de  24  de  julho  de  1991,  e 
8.213, de 24 de julho de 1991, e à Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e, em 
especial a: 

I – Supervisão, monitoramento, controle e auditoria das atividades de perícia 
médico‐legal previdenciária inerentes ao RGPS; 
II‐  emissão  de  laudos  médico‐legais  previdenciários  conclusivos  quanto  à 
capacidade  laboral  para  fins  previdenciários,  na  forma  estipulada  em 
regulamento; 
III ‐ Inspeção de ambientes de trabalho para fins previdenciários. 

a.  caracterização de nexo entre trabalho e agravo à saúde. 
b.  caracterização de exposição a agentes nocivos para fins de 

aposentadoria especial. 
c.  contestações de Nexo Técnico Epidemiológico. 
d.  fiscalização  da  materialidade  e  consistência  dos  perfis 

profissiográficos previdenciários. 
IV ‐ Caracterização e reavaliação da invalidez para benefícios previdenciários 
e assistenciais; 
V – Assessoria técnica à Procuradoria Federal Especializada e ao Conselho de 
Recursos da Previdência Social em matéria médico‐legal previdenciária; 
VI  ‐ Atividades médico‐periciais relativas à aplicação da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990. 
VII  ‐  Auditoria  dos  benefícios  por  incapacidade  concedidos  sem  perícia 
médica por delegação de competência do dirigente máximo do INSS. 
VIII  –  Composição  de  Junta  médica  revisional  de  aposentadorias  por 
invalidez. 
IX – Coordenação de equipes de Reabilitação Profissional. 
X ‐ Execução das demais atividades definidas em regulamento. 

 
§ 1º  Os titulares de cargos referidos no caput deste artigo poderão requisitar 
exames complementares e pareceres especializados a  serem realizados por 
terceiros  contratados  ou  conveniados  pelo  INSS,  quando  necessários  ao 
desempenho de suas atividades. 

                                                             
1 Com a alteração a Lei 11.907, regulamento das Carreiras de Perícia Médica 
Previdenciária, passa a incorporar atividades de auditoria e fiscalização e 
explicita a característica médico‐legal aos laudos periciais, adequando a 
terminologia aos conceitos mais modernos ao mesmo tempo em que, 
pedagogicamente, reforça este caráter pouco percebido pelos usuários.  
A ampliação de competências privativas atém‐se a questões previdenciárias 
evitando conflito de competência com auditores fiscais do trabalho (MTE). 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§2º Os  titulares do  cargo  referido no  caput deste  artigo,  na  constatação de 
indícios  de  irregularidades,  deverão  oficiar  aos  órgãos  competentes  na 
seguinte forma: 

 
I – Representação Administrativa, ao Ministério Público do Trabalho competente 
e à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do MTE, sempre que, em 
tese,  ocorrer  desrespeito  às  normas  de  segurança  e  saúde  do  trabalho  que 
reduzem os riscos inerentes ao trabalho ou às normas previdenciárias relativas 
aos documentos LTCAT, CAT, PPP e GFIP, quando relacionadas ao gerenciamento 
dos riscos ocupacionais; 
II  –  Representação  Administrativa,  aos  conselhos  regionais  das  categorias 
profissionais,  com  cópia  para  o  Ministério  Público  do  Trabalho  competente, 
sempre que a confrontação da documentação apresentada com os ambientes de 
trabalho  revelar  indícios  de  irregularidades,  fraudes  ou  imperícia  dos 
responsáveis  técnicos  pelas  demonstrações  ambientais  nas  documentações 
específicas para tal. 
III – Representação para Fins Penais, ao Ministério Público Federal ou Estadual 
competente,  sempre  que  as  irregularidades  previstas  neste  inciso  ensejarem  a 
ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal; 
IV –  Informação Médico Pericial, à Procuradoria Federal Especializada  junto ao 
INSS  na  Gerência‐Executiva  a  que  está  vinculado  o  benefício,  para  fins  de 
ajuizamento  de  ação  regressiva  contra  os  empregadores,  prepostos  ou 
responsáveis, quando identificar indícios de dolo ou culpa destes, em relação aos 
acidentes  ou  às  doenças  ocupacionais,  incluindo  o  gerenciamento  ineficaz  dos 
riscos ambientais, ergonômicos e mecânicos ou outras irregularidades afins. 
V  –  Denúncia  ao  respectivo  Conselho  Regional  de  classe  quando  identificar 
indícios de infração ético‐profissional. 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Dedicação Exclusiva2 

 

Art.  Aos  titulares  dos  cargos  integrantes  das  Carreiras  de  que  trata  o  Art  1º, 
aplica‐se o  regime de dedicação exclusiva,  com o  impedimento do exercício de 
outra  atividade  remunerada,  pública  ou  privada,  potencialmente  causadora  de 
conflito de interesses, ressalvado o exercício do magistério e medicina, havendo 
compatibilidade de horários.   

§  1º   No  regime  de  dedicação  exclusiva,  permitir‐se‐á  a  colaboração 
esporádica  em  assuntos  de  sua  especialidade,  devidamente  autorizada 
pelo  Presidente  do  INSS  ou  Presidente  do  Conselho  de  Recursos  da 
Previdência Social, para cada situação específica, observados os termos do 
regulamento, e a participação em conselhos de administração e fiscal das 
empresas  públicas  e  sociedades  de  economia mista,  suas  subsidiárias  e 
controladas,  bem  como  quaisquer  empresas  em  que  a  União,  direta  ou 
indiretamente, detenha participação no capital social.   
§  2º   No  regime  de  dedicação  exclusiva,  permitir‐se‐á  a  atuação 
concomitante  em  atividades  médicas  em  que  o  INSS  ou  a  União  não 
tenham interesse direto e em atividades de magistério. 

  

                                                             
2 A Lei 11.890, das carreiras subsidiadas, estabelece o conceito de Dedicação 
Exclusiva relativizado ao admitir acumulações com as atividade de magistério e 
mesmo outras.  
Ao perito médico deverá ser previsto a acúmulo legal de empregos conforme o 
dispositivo constitucional Art. 37, XVI, C, que é específico para atividades de 
saúde, motivo pelo qual, com mais razão que as demais, há que se considerar a 
possibilidade constitucionalmente garantida. O item B garante ao perito médico 
direito de acumular emprego de magistério: 
 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

(...) 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
a) a de dois cargos de professor; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Incluída pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
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Decreto nº 94.664 de 23 de julho de 1987 sobre plano de Cargos e Salários das 
Universidades federais serviu de referencia para a Lei das carreiras subsidiadas, 
mas é insuficiente para as carreiras médicas, constitucionalmente diferenciadas 
do magistério: 
 
Art. 14. O Professor da carreira do Magistério Superior será submetido a um dos 
seguintes regimes de trabalho:  

I  dedicação exclusiva, com obrigação de prestar quarenta horas semanais de 
trabalho em dois turnos diários completos e impedimento do exercício de outra 
atividade remunerada, pública ou privada;  

        II  tempo parcial de vinte horas semanais de trabalho.  
        1º No regime de dedicação exclusiva admitirseá:  

a) participação em órgãos de deliberação coletiva relacionada com as 
funções de Magistério;  
b) participação em comissões julgadoras ou verificadoras, relacionadas 
com o ensino ou a pesquisa; 
c) percepção de direitos autorais ou correlatos; 
d) colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua 
especialidade e devidamente autorizada pela instituição, de acordo com as 
normas aprovadas pelo conselho superior competente. 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Progressão e Promoção3 

 

Art.  O  desenvolvimento  dos  servidores  da  Carreira  de  Perito  Médico 
Previdenciário  e  da  Carreira  de  Supervisor Médico‐Pericial  ocorrerá mediante 
progressão funcional e promoção. 

§ 1º  Para efeito do disposto no caput deste artigo, progressão funcional é a 
passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior 
dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do último 
padrão de uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior. 
§ 2º  A progressão  funcional e a promoção se darão anualmente, nos meses 
de março e setembro, após ter sido cumprido interstício de 12 meses. 
§ 3º Progressão funcional suplementar para padrão imediatamente superior 
também poderá ocorrer mediante apresentação de certificado de conclusão 
de  pós‐graduação  ou  residência  médica  em  medicina  do  trabalho,  saúde 
pública, medicina social, não cumulativamente, respeitados os Parágrafos 2º 
e 5º. 
§  4º  Progressão  funcional  suplementar  de  3  padrões  poderá  ocorrer 
mediante  apresentação  de  comprovante  de  conclusão  de  mestrado, 
doutorado ou curso superior em Direito, não cumulativamente,  respeitados 
os Parágrafos 2º e 5º. 
§ 5º   São  pré‐requisitos  mínimos  para  promoção  à  Classe  Especial  da 
Carreira  de  Perito  Médico  Previdenciário  e  da  Carreira  de  Supervisor 
Médico‐Pericial: 
I ‐ possuir, no mínimo, dez anos de efetivo exercício no cargo; 
II ‐ possuir certificado de curso de especialização específico, compatível com 
as atribuições do cargo, realizado após  ingresso na classe A, promovido em 
parceria  do  INSS  com  instituição  reconhecida pelo Ministério  da Educação, 
na forma da legislação vigente.  
§ 6º   O  INSS  deverá  incluir,  em  seu  plano  de  capacitação,  o  curso  de 
especialização de que trata o inciso II do § 6º deste artigo, oferecendo vagas 
suficientes a cada dois anos. 

  

                                                             
3 A progressão e a promoção em uma carreira técnica e judicante precisam 
valorizar a qualificação. Formação em Direito assegura ao perito maior preparo 
para sua atividade eminentemente médico‐legal.  
As especialidades selecionadas são as de maior aplicabilidade na prática médico‐
pericial. 
Para as progressões por qualificação foram consideradas aquelas passíveis de 
serem realizadas antes ou durante o exercício da função, concomitantemente. 
Sendo progressão suplementar apenas uma alternativa à progressão ordinária, a 
critério pessoal do servidor, não cabe ao Estado a obrigação de custeá‐la. 
O curso de especialização a cargo do INSS deve ser oferecido aos peritos ainda no 
estágio probatório, preferencialmente, em consonância com o princípio 
constitucional da eficiência (Art. 37 da CF). 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Jornadas e prerrogativas4 

 

Art.  Os  titulares  de  cargos  de  provimento  efetivo  de  que  trata  esta  Lei  terão 
estímulo  à  participação  em  eventos  científicos  que  lhes  assegurem  a  expertise 
necessária à função, conforme regulamento. 
 
Art. É de 40 horas semanais a jornada das carreiras objeto desta Lei, dedicando‐
se até 30 horas ao atendimento direto aos requerentes. 

§1º  Fica  mantido  o  direito  de  opção  pela  jornada  dos  cargos  originais 
mediante termo de opção . 
§2º Os servidores poderão, a qualquer tempo, optar por jornada semanal 
de 30 horas com redução proporcional dos subsídios. 
§3º  A  reversão  à  jornada  semanal  de  40  horas  fica  condicionada  ao 
interesse da administração e disponibilidade orçamentária.  

 
Art.   No exercício da atividade de perícia médica oficial de natureza 
previdenciária é assegurado autonomia técnica, científica e funcional. 

                                                             
4O terceiro artigo proposto é transcrição do segundo de Lei 12.030, que trata de perícias 

criminais sancionada pelo presidente Lula: 
 
Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais para as perícias oficiais de natureza criminal.  
Art. 2o  No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurado 

autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público, com formação acadêmica 
específica, para o provimento do cargo de perito oficial.  

Art. 3o  Em razão do exercício das atividades de perícia oficial de natureza criminal, os 
peritos de natureza criminal estão sujeitos a regime especial de trabalho, observada a legislação 
específica de cada ente a que se encontrem vinculados.  

Art. 4o  (vetado) 
Art. 5o  Observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra 

vinculado, são peritos de natureza criminal os peritos criminais, peritos médicolegistas e peritos 
odontolegistas com formação superior específica detalhada em regulamento, de acordo com a 
necessidade de cada órgão e por área de atuação profissional.  

Art. 6o  Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.  
Brasília,  17  de setembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República.  

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Tarso Genro 
Paulo Bernardo Silva  
_________________________________ 
O Manual do SIASS Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, implantado pelo MPOG em 
2010,  reafirma, na página 3, textualmente, a indispensável necessidade de autonomia do perito 
médico: “O perito, gozando de plena autonomia, tem o dever de informar aos setores próprios da 
Administração Pública Federal sobre os resultados da perícia oficial em saúde e instruíla no que for 
necessário”. 
Na página 1: “Ao elaborar o laudo, o perito oficial em saúde deve se valer de conhecimento técnico e 
fundamentos legais para dirimir questões relacionadas ao direito”, referendando a natureza 
médicolegal. Deste tipo de perícia, reforçado na página 5: “Além dos conhecimentos clínicos e 
legais, há a necessidade de critérios que observem a legislação e os aspectos judiciais.” 

Page 14 of 29



períc
ia fo

rte
_________________________________ 
O CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA prioriza a autonomia como fundamento ético elementar da profissão: 
 
RESOLUÇÃO CFM Nº 1931/2009 (Publicada no D.O.U. de 24 de setembro de 2009, Seção I, p. 90) 
Capítulo I  PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
(…) 
VII – O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços 
que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações 
de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa 
trazer danos à saúde do paciente. 
 
VIII – O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua 
liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar 
a eficiência e a correção de seu trabalho. 

_________________________________ 

A Lei 12.317 de 26 de Agosto de 2010 altera a jornada de trabalho das Assistentes Sociais para 30 
horas semanais, vedada a redução salarial. Observase nos relatório de comissão específica na 
Câmara referências diretas aos médicos que trabalham em situações e riscos iguais ou maiores: 

Ao justificar a iniciativa, a relatora na comissão de assuntos sociais, Sra Lúcia Vânia destaca o que 
afirma o autor do PLC: “Os assistentes sociais constituem, sem dúvida, uma categoria cujo trabalho 
leva rapidamente à fadiga física, mental e emocional. São profissionais que atuam junto a pessoas 
que  passam  pelos  mais  diversos  problemas,  seja  em  hospitais,  presídios,  clínicas,  centros  de 
reabilitação  ou  em  outras  entidades  destinadas  ao  acolhimento  e  à  (re)inserção  da  pessoa  na 
sociedade”.  
A relatora prossegue: “O legislador, no entanto, tendo em vista o interesse social e as peculiaridades 
inerentes  a  determinadas  profissões,  pode  fixar  uma  jornada  de  trabalho  diferenciada  para  elas, 
menos severa do que aquela proclamada como base do sistema. Para tanto, levará em consideração 
o  tipo  de  atividade,  o  desgaste  por  ela  produzido  e  os  riscos  nela  existentes  para  a  segurança  e 
saúde do profissional. Em relação ao assistente social, é sabido que os profissionais que trabalham 
com “ajuda” (professores, médicos, bombeiros, assistentes sociais, enfermeiros, entre outros) e que 
presentam alto grau de contato interpessoal expõemse mais aos agentes nocivos da atividade e têm 
sua  saúde  física  e mental,  assim  como  sua qualidade  de  vida  e  profissional mais  afetadas,  já  que 
interagem de forma muito ativa com os usuários de seus serviços.” (...)  
“Mais ainda, pesquisas apontam que, dentre os profissionais da saúde, o assistente social, ao lado do 
médico  e  do  enfermeiro,  é  o  que  apresenta  um  dos  maiores  índices  de  estresse.  A  carga  de  
responsabilidade depositada neste profissional é por vezes bastante grande, pois dele depende, em 
muitos casos, a continuação do tratamento pelo indivíduo. Por essas razões, preocupanos a saúde 
física e mental do assistente social, pois do bom desempenho de seu trabalho depende a qualidade 
de  vida  da  população  por  ele  atendida.  Ao  Estado,  portanto,  ao  bem  do  interesse  público,  cabe 
dispensarlhe um regime especial de jornada de trabalho”. 
 

 

 

Page 15 of 29



períc
ia fo

rte
Remuneração5 

 

Art. Os titulares de cargos de provimento efetivo das Carreiras de que trata esta 
Lei serão reenquadrados, a contar de 1o de julho de 2011, conforme disposto no 
Anexo n desta Lei. 
 
Art.  A  partir  de  1o  de  julho  de  2011,  os  titulares  dos  cargos  de  provimento 
efetivo integrantes das Carreiras a que se refere o art. 1o desta Lei passam a ser 
remunerados,  exclusivamente,  por  subsídio,  fixado  em parcela  única,  vedado  o 
acréscimo  de  qualquer  gratificação,  adicional,  abono,  prêmio,  verba  de 
representação ou outra espécie remuneratória.   

Parágrafo único.  Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se 
refere  o  caput  deste  artigo  são  os  fixados  no  Anexo  n  desta  Lei,  com 
efeitos financeiros a partir das datas nele especificadas.   

  
Art. O subsídio dos integrantes das Carreiras de que trata o art. 1o desta Lei não 
exclui  o  direito  à  percepção,  nos  termos  da  legislação  e  regulamentação 
específica, de:   
I ‐ gratificação natalina;  
II ‐ adicional de férias;  
III  ‐  abono  de  permanência  de  que  tratam  o  §  19  do  art.  40  da  Constituição 
Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41, de 
19 de dezembro de 2003;  
IV ‐ retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; e  
V ‐ parcelas indenizatórias previstas em lei. 
  
Art. A  aplicação das disposições desta Lei  aos  servidores  ativos,  aos  inativos  e 
aos pensionistas não poderá  implicar  redução de remuneração, de proventos e 
de pensões.   
 
Art.  Aplica‐se  às  aposentadorias  concedidas  aos  servidores  integrantes  das 
Carreiras  de  Perícia  médica  previdenciária  e  supervisão  médico‐pericial  o 
disposto nesta Lei em relação aos servidores que se encontram em atividade. 

                                                             
5Remuneração vai de 14.970,60 a 19.451,00, tomando como referencia a tabela 
de  subsídios  para  as  carreiras  da  área  jurídica  da  Lei  11.890,  carreiras  de 
auditoria da receita federal do Brasil e carreira de auditoria fiscal do trabalho na 
mesma Lei. 
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TABELA DE TRANSPOSIÇÃO 

PERITO MÉDICO E SMP AUDITOR MÉDICO PREVID. 

III 

II ESPECIAL 

I 

III 

II D 

I 

ESPECIAL 

IV 

IV 

IV 

III 

II 

I 

III V 

II IV C 

I III 

III II 

II 

B 

I B 

I V 

III IV 

II III 

  II 
A 

I 

A 

I 
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TABELA DE SUBSÍDIOS 40 HS SEMANAIS 

VALOR DOS SUBSÍDIOS 

EFEITOS FINANCEIROS CLASSE PADRÃO 

01.07.11 01.01.12 

IV 16.680,00 19.451,00 

III 16.378,46 18.910,61 

II 16.083,60 18.576,24 
ESPECIAL 

I 16.083,60 18.247,78 

V 15.795,19 17.545,94 

IV 15.114,97 17.201,90 

III 14.829,14 16.864,61 

II 14.549,81 16.533,93 

B 

I 14.276,81 15.898,01 

V 13.679,49 15.686,28 

IV 13.426,66 15.586,28 

III 13.179,54 15.420,00 

II 12.937,97 15.280,67 

A 

I 12.535,36 14.970,60 
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Aposentadoria em Lei complementar6 

 

Art. O funcionário auditor médico previdenciário, perito médico previdenciário, 
perito  médico  da  previdência  social  ou  supervisor  médico‐pericial  será 
aposentado: 

I  ‐  voluntariamente,  com  proveitos  integrais,  após  30  (trinta)  anos  de 
serviço  (homens) ou 25 anos de serviço  (mulheres), desde que conte pelo 
menos  20  (vinte)  anos  de  exercício  no  cargo  em  atividades  voltadas  ao 
atendimento direto aos usuários; 
II  ‐  compulsoriamente,  com proventos  proporcionais  ao  tempo de  serviço, 
aos 65 anos (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza 
dos serviços prestados. 

                                                             
6 A Lei Complementar 51, de 20/12/1985 traz a aposentadoria definida em Lei 
para carreira penosa de policial. A Constituição Federal prevê aposentadoria aos 
25  anos  de  atividade  de magistério  em  1º  grau  por  fundamentos  similares.  A 
atividade médico‐legal  previdenciária  é  tensa  e  conflituosa,  estressante  para  o 
médico que a  exerce  como demonstram os  registros de agressões e  até óbitos. 
Muitos  peritos  médicos  são  levados  a  afastamentos  do  trabalho  e  uso  de 
psicotrópicos.  A  evasão  de  quadros  chegou  a  150  casos  em  2010  e  51  no 
primeiro semestre de 2011. O perito, sem a autoridade de um policial aos olhos 
dos  usuários  e  com  a  responsabilidade  de  impedir  o  acesso  abusivo  ou 
injustificável  aos  recursos  públicos  fica  muito  exposto,  sobretudo  se  houver 
seleção de clientela mediante critérios de auditagem. 
 
Constituição Federal: 
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e 
inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 
disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 47, de 2005) 

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

§ 5º  Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em 
relação ao disposto no  § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo 
de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 
 

A aposentadoria antecipada para quem permanecer na “linha de frente” por 20 
anos  desestimulará  o  número,  muitas  vezes  excessivo,  de  peritos  médicos 
atuando  em  atividades  outras  e  disponibilizará  maior  quantitativo  para  a 
principal  e  mais  penosa  atividade  o  que  deverá  compensar  o  esforço  atuarial 
com ganho em capacidade operacional de atendimento. 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 Dispõe sobre a reestruturação da Carreira de 
Perito  Médico  Previdenciário  e  Supervisor 
Médico  Pericial,  que  passam  a  se  chamar 
Carreira de Auditoria Médica Previdenciária, 
altera as leis 10.876 de 02 de junho de 2004, 
11.907  de  02  de  fevereiro  de  2009,  Lei 
12.269 de 21 de junho de 2010 e Lei 9620 de 
02 de abril de 1998 e dá outras providências. 

 

(Da Criação da Carreira e de suas atribuições) 
 
Art.  1º  ‐  Esta  Lei  dispõe  sobre  a  reestruturação  da  Carreira  de  Perito Médico 
Previdenciário de que tratam as Leis n º 10.876 de 02 de junho de 2004, 11.907 
de 02 de fevereiro de 2009, Lei 12.269 de 21 de junho de 2010  e da Carreira de 
Supervisor Médico Pericial de que trata a Lei 9620 de 02 de abril de 1998, que 
passam a denominar‐se Carreira de Auditoria Médica Previdenciária,  composta 
pelos cargos de Auditor Médico Previdenciário. 
 
Art. 2º ‐ Compete privativamente aos ocupantes dos cargos de Auditor Médico 
Previdenciário, sem revogar as prerrogativas legais dos cargos de Perito Médico 
da  Previdência  Social,  Perito  Médico  Previdenciário  e  Supervisor  Médico 
Previdenciário, o exercício das atividades Médico Periciais  inerentes ao Regime 
Jurídico Único de que trata a Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e do Regime 
Geral da Previdência Social de que  tratam as Leis nos 8.212, de 24 de  julho de 
1991,  e 8.213, de 24 de  julho de 1991,  e  à  Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, e, em especial : 
I  –  Supervisão,  monitoramento,  controle  e  auditoria  das  atividades  de  perícia 
médico‐legal previdenciária inerentes ao RGPS; 
II‐  emissão  de  laudos  médico‐legais  previdenciários  conclusivos  quanto  à 
capacidade  laboral  para  fins  previdenciários,  na  forma  estipulada  em 
regulamento; 
III ‐ Inspeção de ambientes de trabalho para fins previdenciários. 
a. caracterização de nexo entre trabalho e agravo à saúde. 
b.  caracterização  de  exposição  a  agentes  nocivos  para  fins  de  aposentadoria 
especial. 
c.  contestações de Nexo Técnico Epidemiológico e demais nexos relacionados a 
agravos à saúde. 
d.  fiscalização  da  materialidade  e  consistência  dos  perfis  profissiográficos 
previdenciários,  laudos  técnicos  da  condições  de  ambientes  de  trabalho, 
comunicações  de  acidente  de  trabalho,  GFIP  e  demais  documentos 
previdenciários  relativos  a benefícios decorrentes ou preventivos de  agravos  à 
saúde e segurança dos trabalhadores. 
IV  ‐ Caracterização e reavaliação da  invalidez para benefícios previdenciários e 
assistenciais; 
V  –  Assessoria  técnica  à  Procuradoria  Federal  Especializada  e  ao  Conselho  de 
Recursos da Previdência Social em matéria médico‐legal previdenciária; 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VI  ‐ Atividades médico‐periciais  relativas à aplicação da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 
VII  ‐ Auditoria dos benefícios por  incapacidade concedidos  sem perícia médica 
por delegação de competência do dirigente máximo do INSS. 
VIII – Composição de Junta médica revisional de aposentadorias por invalidez. 
IX – Coordenação de equipes de Reabilitação Profissional. 
X ‐ Execução das demais atividades definidas em regulamento. 
 
§  1º  Os  titulares  do  cargo  referido  no  caput  deste  artigo  poderão  requisitar 
exames  complementares  e  pareceres  especializados  a  serem  realizados  por 
terceiros  contratados  ou  conveniados  quando  necessários  ao  desempenho  de 
suas atividades. 
 
§  2º  Os  titulares  do  cargo  referido  no  caput  deste  artigo,  na  constatação  de 
indícios de irregularidades, deverão oficiar aos órgãos competentes na seguinte 
forma: 
I – Representação Administrativa, ao Ministério Público do Trabalho competente 
e à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do MTE, sempre que, em 
tese,  ocorrer  desrespeito  às  normas  de  segurança  e  saúde  do  trabalho  que 
reduzem os riscos inerentes ao trabalho ou às normas previdenciárias relativas 
aos documentos LTCAT, CAT, PPP e GFIP, quando relacionadas ao gerenciamento 
dos riscos ocupacionais; 
II  –  Representação  Administrativa,  aos  conselhos  regionais  das  categorias 
profissionais,  com  cópia  para  o  Ministério  Público  do  Trabalho  competente, 
sempre que a confrontação da documentação apresentada com os ambientes de 
trabalho  revelar  indícios  de  irregularidades,  fraudes  ou  imperícia  dos 
responsáveis  técnicos  pelas  demonstrações  ambientais  nas  documentações 
específicas para tal. 
III – Representação para Fins Penais, ao Ministério Público Federal ou Estadual 
competente,  sempre  que  as  irregularidades  previstas  neste  inciso  ensejarem  a 
ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal; 
IV –  Informação Médico Pericial, à Procuradoria Federal Especializada  junto ao 
INSS  na  Gerência‐Executiva  a  que  está  vinculado  o  benefício,  para  fins  de 
ajuizamento  de  ação  regressiva  contra  os  empregadores,  prepostos  ou 
responsáveis, quando identificar indícios de dolo ou culpa destes, em relação aos 
acidentes  ou  às  doenças  ocupacionais,  incluindo  o  gerenciamento  ineficaz  dos 
riscos ambientais, ergonômicos e mecânicos ou outras irregularidades afins. 
V  –  Denúncia  ao  respectivo  Conselho  Regional  de  classe  quando  identificar 
indícios de infração ético‐profissional. 
 
§  3º  Os  titulares  do  cargo  de  Auditor Médico  Previdenciário  deverão  executar 
todas as atribuições de seu cargo e serão capacitados para este  fim nos termos 
desta Lei. 
 
Art.  3º  ‐  Aos  titulares  do  cargo  Auditor  Médico  Previdenciário  é  assegurado 
autonomia técnica, científica e funcional durante o exercício de suas atribuições 
legais. 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Parágrafo único: O  Instituto Nacional do Seguro Social deverá emitir  cédula de 
identidade  funcional  que  assegure  livre  acesso  a  empresas  sob  inspeção, 
fiscalização ou auditoria. 
 
Art. 4º‐ Os  titulares do cargo de Auditor Médico Previdenciário, que por força da 
administração pública ou de suas atribuições, venham a exercer estritamente as 
atribuições do cargo por prazo de até 90 dias em outra jurisdição estadual estão 
isentos da necessidade de requerer visto provisório junto ao Conselho Regional 
de Medicina. 
 
Art. 5º  Os titulares de cargos de provimento efetivo de que trata esta Lei terão 
estímulo  à  participação  em  eventos  científicos  que  lhes  assegurem  a  expertise 
necessária à função, conforme regulamento. 
 
  

(Da investidura ao cargo) 
 
Art.  6º  ‐  O  ingresso  nos  cargos  de  Auditor  Médico  Previdenciário  far‐se‐á  no 
primeiro  padrão  da  classe  inicial  da  respectiva  tabela  de  subsídio,  mediante 
concurso  público  de  provas  ou  de  provas  e  títulos,  exigindo‐se  graduação  em 
Medicina  e  Registro  no  Conselho  Regional  de  Medicina,  sendo  vedada  a 
realização destes concursos por áreas de especialização médica. 
 
§ 1º Sem prejuízo dos requisitos estabelecidos neste artigo, o ingresso nos cargos 
de que trata o caput deste artigo depende da inexistência de: 
I  –  registro  de  antecedentes  criminais  decorrentes  de  decisão  condenatória 
transitada  em  julgado  de  crime  cuja  descrição  envolva  a  prática  de  ato  de 
improbidade  administrativa  ,  fraude,  estelionato  ou  incompatível  com  a 
idoneidade exigida para o exercício do cargo. 
II  –  punição  em  processo  disciplinar  por  ato  de  improbidade  administrativa  e 
diante decisão de que não caiba recurso hierárquico. 
￼ 
Art  7º  O  desenvolvimento  do  servidor  nas  carreiras  de  que  trata  esta  Lei 
ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. 
 
§ 1º Para os fins desta Lei, progressão funcional é a passagem do servidor para o 
padrão de vencimento  imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e 
promoção,  a  passagem  do  servidor  do  último  padrão  de  uma  classe  para  o 
primeiro da classe imediatamente superior. 
 
§  2º A progressão  funcional  e  a promoção  se darão  anualmente,  nos meses de 
março e setembro, após cumprido interstício mínimo de 12 meses. 
 
§ 3º O  servidor  em estágio probatório  será objeto de  avaliação específica,  sem 
prejuízo da progressão funcional durante o período, na forma do regulamento. 
 
§  4º  Progressão  funcional  suplementar  para  padrão  imediatamente  superior 
também poderá ocorrer mediante  apresentação de  certificado de  conclusão de 
pós‐graduação  lato senso ou residência médica em medicina do trabalho, saúde 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pública ou medicina social, não cumulativamente, respeitados os Parágrafos 2º e 
6º. 
 
§  5º  Progressão  funcional  suplementar  de  3  padrões  poderá  ocorrer mediante 
apresentação  de  comprovante  de  conclusão  de  pós‐graduação  stricto  senso,  a 
saber,  mestrado,  doutorado,  pós‐doutorado  ou  curso  superior  em  Direito,  não 
cumulativamente, respeitados os Parágrafos 2º e 6º. 
 
§ 6º  São pré‐requisitos mínimos para promoção à Classe Especial da Carreira de 
Perícia Médica Previdenciária: 
I ‐ possuir, no mínimo, dez anos de efetivo exercício no cargo; 
II ‐ possuir certificado de curso de especialização específico,  compatível com as 
atribuições do cargo, realizado após ingresso na classe A, promovido em parceria 
do  INSS com  instituição  reconhecida pelo Ministério da Educação, na  forma da 
legislação vigente.  
 
§ 7º   O  INSS  deverá  incluir,  em  seu  plano  de  capacitação,  o  curso  de 
especialização  de  que  trata  o  inciso  II  do  §  6º  deste  artigo,  oferecendo  vagas 
suficientes a cada três anos. 
 
Art. 8º Os servidores titulares dos cargos de Perito Médico Previdenciário serão 
automaticamente enquadrados na Carreira de Auditor Médico Previdenciário de 
acordo com a posição relativa na Tabela, nos termos do Anexo desta Lei. 
 
§ 1º O posicionamento dos aposentados e pensionistas na Tabela remuneratória 
será  referenciado  à  situação  em  que  o  servidor  se  encontrava  na  data  da 
aposentadoria ou em que se originou a pensão. 
 
§  2º  O  enquadramento  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  dar‐se‐á 
automaticamente, salvo manifestação irretratável do servidor, a ser formalizada 
no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de aprovação desta Lei, na forma 
do  Termo  de  Opção  constante  do  Anexo  desta  Lei,  com  efeitos  financeiros  a 
partir das datas de implantação das Tabelas de Vencimento Básico referidas no 
Anexo desta Lei. 
 
§ 3º O servidor que formalizar a opção pelo não enquadramento na Carreira de 
Auditor  Médico  Previdenciário  no  prazo  estabelecido  no  §2º  deste  artigo 
permanecerá na situação em que se encontrava na data de aprovação desta Lei, 
não  fazendo  jus aos  subsídios e vantagens por ela estabelecidos,  ficando, neste 
caso, em quadro em extinção. 
 
§  4º  O  prazo  para  exercer  a  opção  referida  no  §2º  deste  artigo,  no  caso  de 
servidores  afastados  nos  termos  dos  arts.  81  e  102  da  Lei  nº  8.112,  de  11  de 
dezembro  de  1990,  estender‐se‐á  até  30  (trinta)  dias  contados  a  partir  do 
término do afastamento, assegurado o direito à opção a partir da promulgação 
desta Lei. 
 
§  5º  Para  os  servidores  afastados  que  fizerem  a  opção  após  o  prazo  geral,  os 
efeitos  financeiros  serão  contados  a  partir  das  datas  de  implementação  das 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Tabelas  de  vencimento  básico  constantes  do  Anexo  desta  Lei  ou  da  data  do 
retorno, conforme o caso. 
 
§ 6º Ao servidor cedido para órgão ou entidade no âmbito do Poder Executivo 
Federal  aplica‐se,  quanto  ao  prazo  de  opção,  o  disposto  no  §2º  deste  artigo, 
podendo o servidor permanecer na condição de cedido. 
 
§ 7º O disposto neste artigo aplica‐se aos aposentados e pensionistas. 
 
§ 8º A mudança na denominação dos cargos a que se refere o caput deste artigo e 
o  enquadramento  na  Carreira  de  Auditor  Médico  Previdenciário  não 
representam, para qualquer efeito  legal,  inclusive para efeito de aposentadoria, 
descontinuidade  em  relação  à  Carreira,  ao  cargo  e  às  atribuições  atuais 
desenvolvidas pelos seus titulares. 
 
§ 9º Os cargos vagos e os que vierem a vagar de Perito Médico Previdenciário de 
que  trata  a  Lei  nº  11.907,  de  2  de  fevereiro  de  2009,  e  de  Supervisor Médico 
Previdenciário  de  que  trata  a  Lei  9.620  de  02  de  abril  de  1998,  serão 
transformados  em  cargos  de  Auditor  Médico  Previdenciário  da  Carreira  de 
Auditoria Médica Previdenciária. 
 
§ 10 Fica vedada a redistribuição de cargos de Médico dos quadros de pessoal de 
quaisquer  órgãos  ou  entidades  da  Administração  Pública  Federal  direta, 
autárquica e fundacional para a Carreira de Auditoria Médica Previdenciária.  
 

(Regime de Trabalho) 
 
Art.  9º  ‐O  regime  jurídico  dos  titulares  dos  cargos  da  Auditoria  Médica 
Previdenciária Previdenciário é o instituído pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, observadas as disposições desta Lei. 
 
Art.  10  ‐  É  de  40  horas  semanais  a  jornada  das  carreiras  objeto  desta  Lei, 
dedicando‐se até 30 horas ao atendimento direto aos requerentes. 
 
§1º Fica mantido o direito de opção pela jornada dos cargos originais mediante 
termo de opção . 
 
§2º Os servidores poderão, a qualquer tempo, optar por jornada semanal de 30 
horas com redução proporcional dos subsídios. 
 
§3º A reversão à jornada semanal de 40 horas fica condicionada ao interesse da 
administração e disponibilidade orçamentária.  
 
§4º Em razão do exercício das atividades médico‐legais, os titulares do cargo de 
Auditor  Médico  Previdenciário  podem  estar  sujeitos  a  regime  especial  de 
trabalho, de acordo com o decreto nº 4.836 de 09 de setembro de 2003.  
 
Art.  11‐  Aos  titulares  dos  cargos  de  Perito  Médico  Previdenciário  aplica‐se  o 
regime  de  dedicação  exclusiva  com  o  impedimento  do  exercício  de  outra 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atividade remunerada, pública ou privada, que seja potencialmente causadora de 
conflito de interesses, ressalvado o direito de exercício do magistério e medicina, 
havendo compatibilidade de horários. 
 
§ 1º No  regime de dedicação exclusiva,  permitir‐se‐á  a  colaboração esporádica 
em  assuntos  de  sua  especialidade,  devidamente  autorizada  pelo  Presidente  do 
INSS  ou  Presidente  do  Conselho  de  Recursos  da  Previdência  Social,  para  cada 
situação específica, observados os  termos do  regulamento,  e  a participação em 
conselhos  de  administração  e  fiscal  das  empresas  públicas  e  sociedades  de 
economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas 
em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social. 
 
§ 2º No regime de dedicação exclusiva, permitir‐se‐á a atuação concomitante em 
atividades médicas em que o INSS ou a União não tenham interesse direto e em 
atividades de magistério. 
 
Art. 12 ‐ Os arts. 6º e 11 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 6º  ...................................................................... 
.................................................................................. 
X  ‐  integrantes  das  Carreiras  de  Auditoria  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  de 
Auditoria‐Fiscal  do  Trabalho,  cargos  de  Auditor‐Fiscal,  Analista  Tributário  e 
Auditoria Médica Previdenciária. 
 
 

(da remuneração) 
 
Art. 13‐   Os  titulares dos cargos de provimento efetivo  integrantes da Carreira 
de Auditoria Médica Previdenciária passam a  ser  remunerados exclusivamente 
por  subsídio,  fixado  em  parcela  única,  vedado  o  acréscimo  de  qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratória.  
 
Parágrafo único. Os valores do subsídio dos titulares dos cargos a que se refere o 
caput deste artigo  são os  fixados no Anexo desta Lei,  com efeitos  financeiros a 
partir das datas nele especificadas. 
 
Art. 14 O subsídio dos integrantes das Carreiras de que trata o art. 1o desta Lei 
não  exclui  o  direito  à  percepção,  nos  termos  da  legislação  e  regulamentação 
específica, de:  
I ‐ gratificação natalina;  
II ‐ adicional de férias;  
III  ‐  abono  de  permanência  de  que  tratam  o  §  19  do  art.  40  da  Constituição 
Federal, o §5º do art. 2o e o §1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 
de dezembro de 2003;  
IV ‐ retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento; e  
V ‐ parcelas indenizatórias previstas em lei. 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Art. 15‐ A aplicação das disposições desta Lei aos servidores ativos, aos inativos 
e aos pensionistas não poderá implicar redução de remuneração, de proventos e 
de pensões.  
 

(da aposentadoria) 
 
Art. 16‐ O servidor auditor médico previdenciário será aposentado, segundo Lei 
complementar: 
I  ‐  voluntariamente,  com  proveitos  integrais,  após  30  (trinta)  anos  de  serviço 
(homens)  ou  25  anos  de  serviço  (mulheres),  desde  que  conte  pelo  menos  20 
(vinte) anos de exercício no cargo em atividades voltadas ao atendimento direto 
aos usuários. 
II ‐ compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 
anos (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços 
prestados. 
III  –  por  invalidez,  após  decisão  de  Junta  Médica  Oficial,  qualquer  que  seja  a 
idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço exceto se decorrente de 
acidente  em  serviço,  moléstia  profissional  ou  doença  grave,  contagiosa  ou 
incurável, na forma da lei, sendo nestes casos pagos os proventos integrais. 
 
§  1º  As  aposentadorias  voluntárias  e  compulsórias  serão  irrevogáveis  após  o 
pagamento da primeira parcela;  
§ 2º As aposentadorias por invalidez deverão ser reconfirmadas a cada dois anos 
por  Junta  Médica  Oficial  até  completados  65  anos  de  idade,  quando  serão 
irrevogáveis. 
 

(da capacitação) 
 
Art. 17‐ A capacitação de que trata o §3º do Art 2º desta lei deverá ser oferecida 
aos servidores da Carreira de Auditoria Médica Previdenciária na forma de Curso 
de  Especialização  específico  e  compatível  com  as  atribuições  do  cargo 
promovido  em  parceria  com  Instituição  reconhecida  pelo  Ministério  da 
Educação, na forma da  legislação vigente,   oferecendo vagas suficientes a todos 
os integrantes da Carreira de Auditor Médico Previdenciário a cada três anos não 
cabendo  nenhum  tipo  de  ressarcimento  por  parte  do  servidor  em  caso  de 
desistência do curso ou exoneração do cargo durante ou depois de concluído o 
curso. 
 
Art.  18‐    O  servidor  poderá,  no  interesse  da  Administração,  e  desde  que  a 
participação  não  possa  ocorrer  simultaneamente  com  o  exercício  do  cargo  ou 
mediante compensação de horário, afastar‐se do exercício do cargo efetivo, com 
a respectiva remuneração, para participar de: 
I ‐ Programa de pós‐graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no 
País ou no exterior. 
II – Congressos de Medicina promovido por Sociedades Médicas filiadas à AMB. 
III  –  Eventos  Científicos  na  área  da  Saúde  e  Previdência  promovidos  por 
organizações de saúde públicas ou privadas nacionais ou estrangeiras. 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§ 1º Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade 
com  a  legislação  vigente,  os  programas  de  capacitação  e  os  critérios  para 
participação  em  programas  de  pós‐graduação  no  país,  no  exterior,  em 
congressos  médicos  e  em  eventos  científicos,  com  ou  sem  afastamento  do 
servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. 
 
§  2º  Os  afastamentos  para  realização  de  programas  de mestrado  e  doutorado 
somente  serão  concedidos  aos  servidores  titulares  de  cargos  efetivos  no 
respectivo  órgão  ou  entidade  há  pelo menos  3  (três)  anos  para mestrado  e  4 
(quatro) anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não 
tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de 
licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores 
à data da solicitação de afastamento. 
 
§ 3º Os afastamentos para realização de programas de pós‐doutorado somente 
serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no respectivo órgão 
ou entidade há pelo menos quatro anos, incluído o período de estágio probatório, 
e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou 
com fundamento neste artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação de 
afastamento. 
 
§ 4º Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§1º, 2º e 3º 
deste  artigo  terão  que  permanecer  no  exercício  de  suas  funções  após  o  seu 
retorno por um período igual ao do afastamento concedido. 
 
§ 5º Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo antes de cumprido o 
período de permanência previsto no §4º deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou 
entidade, na forma do art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos 
gastos com seu aperfeiçoamento.  
 
§ 6º Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento 
no período previsto, aplica‐se o disposto no §5º deste artigo, salvo na hipótese 
comprovada de  força maior ou de caso  fortuito, a critério do dirigente máximo 
do órgão ou entidade.  
 

(Disposições Finais) 
 
Art.  19  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  sendo  revogado  os 
dispositivos em contrário. 
 
 
_______________________________________ 
 
Adicionalmente deve ser elaborado e publicado Decreto ou Portaria7 instituindo 
a  Identidade  Funcional  do  Auditor  Médico  Previdenciário,  indispensável  ao 
exercício de sua atividade, como sugerido nas páginas seguintes. 

                                                             
7 Portaria RFB nº 451 de 23 de Março de 2010 da Secretaria da Receita Federal 
aprovou modelos do conjunto de identificação funcional e de distintivos de uso 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DECRETO Nº    DE   

  
Institui modelo de carteira funcional dos 
membros da carreira de Auditor Médico 
Previdenciário.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4o, § 9o, da Lei Complementar 
no 80, de 12 de janeiro de 1994, 

DECRETA: 
Art. 1o  Fica instituído modelo de carteira funcional dos membros da carreira de 

Auditor Médico Previdenciário, nos termos da Lei ___ 
Parágrafo único.  O exercício do cargo de Auditor Médico Previdenciário, com todas 

as prerrogativas que lhes são atribuídas pela legislação vigente para o desempenho de sua 
missão institucional, é comprovado mediante a apresentação da carteira funcional de que 
trata este Decreto, a qual valerá como documento de identidade e terá fé pública em todo o 
território nacional. 

Art. 2o  A carteira funcional dos membros da carreira de Auditor Médico Previdenciário 
será expedida pelo Instituto Nacional de Previdência Social, de acordo com as seguintes 
características relativas à sua confecção e formatação: 

I - diagramação vertical com 9,0cm x 6,0cm; 
II - fundo de cor esverdeada; e 
III - impressão dos caracteres nas cores verde escuro, preto e branco. 
§ 1o  O anverso conterá: 
I - marca d’água com as armas da República em tom esverdeado e centralizada ao 

fundo; 
II - moldura em cor verde escura nas partes superior e inferior, com as seguintes 

expressões em caixa alta na cor branca:  
a) “DOCUMENTO DE IDENTIDADE”, na parte horizontal superior; e 
b) “COM VALIDADE E FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LC No 

80/94”, na parte horizontal inferior; 
III - laterais direita e esquerda tracejadas diagonalmente em verde e branco; 
IV - faixa diagonal verde e amarela de uma extremidade a outra; 
V - no alto, à esquerda: 
a) as armas da República; 
b) a expressão “REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”; 
c) o nome da respectiva PERÍCIA FEDERAL; e 
d) a expressão “AUDITOR MÉDICO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL”, para os membros 

da carreira de Auditor Médico Previdenciário; 
VI - na sequência: 
a) o nome do titular da identidade; e 
b) fotografia no tamanho 3x4 digitalizada, à esquerda do nome; 
VII - ao lado da foto: 
a) o número da matrícula funcional no INSS 
b) a data de admissão na instituição; 
c) o número da identidade civil, órgão emissor e unidade federativa; 
d) o numero de inscrição no Conselho Regional de Medicina; 
e) o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda -

 CPF; e  
f) a data de nascimento; 
VIII - abaixo da data de nascimento: 

                                                             
ostensivo, destinados à identificação de integrantes da Carreira de Auditoria da 
Receita Federal do Brasil e disciplina seu uso e controle. 
 
Portaria RFB nº 452 de 23 de Março de 2010 da Secretaria da Receita Federal 
dispõe sobre a autorização de porte de arma de fogo por integrantes da carreira 
de Auditoria da Receita Federal do Brasil. 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a) a filiação do titular; 
b) a sua naturalidade; e  
c) a sua nacionalidade. 
§ 2o O verso conterá: 
I - moldura, em cor verde escura nas partes superior e inferior, com as seguintes 

expressões em caixa alta, na cor branca: 
II - laterais direita e esquerda tracejadas diagonalmente em verde e branco; 
III - na primeira linha: 
a) o número de série da carteira funcional; e 
b) a data de sua expedição, ao lado; 
IV - na sequência: 
a) a expressão “Assinatura do Auditor Médico Previdenciário”; e 
b) abaixo, a expressão “Assinatura do titular da Defensoria Pública”; 
V - o seguinte enunciado: “São assegurados ao Auditor Médico Previdenciário as 

atribuições e prerrogativas da Lei __, solicitando-se a todas as autoridades e seus agentes 
que prestem ao titular desta carteira o auxílio e a cooperação que lhes for requeridos”. 

VI – o seguinte enunciado: “Livre acesso a estabelecimentos públicos e privados”. 
VII – o seguinte enunciado: “Direito a portar arma de fogo em todo o território nacional  

(Lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003). 
§ 3o  As especificações contidas nos incisos I a V do § 1o poderão ser adaptadas aos 

símbolos oficiais das unidades federativas das respectivas Defensorias Públicas. 
Art. 3o  O INSS confeccionará a carteira funcional para os seus membros em papel 

especial, filigranado, no qual deverão ser inseridos elementos de segurança que evitem a 
adulteração ou a falsificação. 

Art. 4o  A perda do cargo obriga o titular da carteira à sua restituição imediata à 
Defensoria Pública. 

Art. 5o  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
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