
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS 
 

MEMORANDO-CIRCULAR/INSS/DIRBEN nº 59 

 
Brasília, 07 de dezembro de 2001. 

 
Aos Gerentes-Executivos, Chefes de Divisão/Serviço de Benefícios, Chefes de Serviço/Seção de 

Benefícios, Chefes de Serviços/Seção GBENIN e Servidores da área médica do INSS (Médicos e 
Supervisores Médico Pericial). 

 

 
Considerando o que consta na minuta de RECOMENDAÇÃO Nº 01/2001, do Ministério Público 

Federal – Procuradoria da República no Rio Grande do Sul e Procuradoria Regional dos Direitos 
do Cidadão, recebida nesta Diretoria de Benefícios, bem como na Diretoria Colegiada deste 

Instituto e, diante da necessidade de adequação das atividades médico-periciais e visando 

garantir a  melhoria da qualidade do atendimento aos segurados, com base na mencionada 
recomendação, propomos, a fins evitar problemas mais sérios naquele órgão e neste Instituto, 

adoção das seguintes medidas: 
  

a) Dispensar a cada segurado o tempo de atendimento necessário à completa 
anamnese; 
 
b) Analisar toda documentação apresentada e proceder à realização de exames clínicos; 
 
c) Emitir de forma legível e devidamente fundamentada os laudos médico-periciais, com 
a  devida identificação do profissional responsável pelos mesmos; 
 
d) Evitar o agendamento de exames médico-periciais para o mesmo dia e horário; 
 
e) Evitar que o segurado seja atendido no INSS pelo mesmo médico que o examinou na 
condição de médico da empresa ou de entidade conveniada com a empresa do vínculo 
laboral, devendo, a identificação do profissional/servidor estar legível, contendo o 
nome, matrícula e identificação do CRM; e 
 

f) Orientar aos profissionais da área médica, que os mesmos se submetam aos disposto 
na Lei 8.112/91, na qual consta como deveres do servidor público federal “manter 
conduta compatível com a moralidade administrativa” “ser assíduo e pontual ao serviço” 
e “tratar com urbanidade as pessoas”, conforme incisos IX, X e XII do art.116. 

 

2. Solicitamos, ainda, que seja sempre utilizado tratamento cortês, quando do atendimento a 

nossa clientela previdenciária, reafirmando que todas estas observações constam da 
mencionada Recomendação que será encaminhada à Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão. 
 

 

Atenciosamente, 
 

 
 

PATRÍCIA AUDI 
Diretora de Benefícios 

  

 

http://10.69.3.53/dirben/Normas_2001/mcdirben059recom.htm


RECOMENDAÇÃO  N° 01 / 2001 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), pelos Procuradores da República adiante assinados, 

membros da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, com base nos artigos 127 e segs. da Constituição Federal a na Lei 

Orgânica do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - lei complementar n.° 75/93, de 20 de maio 
de 1993,  

CONSIDERANDO:  

1) diversos problemas no âmbito da perícia-médica junto ao INSS, constatados pelo Ministério 
Público Federal a partir de reuniões com representantes de sindicatos, servidores daquela 

Instituição, segurados, análise de documentos encaminhados pelo INSS para instrução de 
procedimentos administrativos no âmbito da Procuradoria da República (Expediente de 

Acompanhamento n° 57/99 e Denúncia 10/2000), tais como:  

a) tempo insuficiente no atendimento do segurado de modo a se alcançar um 

diagnóstico completo sobre a sua situação; 

b) não realização do exame clínico;  

c) desconsideração de documentos apresentados pelos segurados, laudos particulares de 

outros profissionais médicos ou exames laboratoriais; 

d) falta de urbanidade e cordialidade no trato médico-segurado;  

e) dificuldade e até impossibilidade da leitura do conteúdo dos laudos médicos ou identificação 

do CRM, nome e matrícula do profissional responsável pela perícia;  

f) falta de fundamentação da conclusão da perícia médica, seja pela capacidade ou 

incapacidade laborativa do segurado;  

g) a carga pericial diária dos médicos-peritos é agendada para o mesmo horário do dia e, 

realizados os exames periciais, o profissional não mais permanece na instituição para o 

cumprimento do horário de trabalho restante;  

h) a ocorrência de casos em que o segurado é examinado, no INSS, pelo mesmo profissional 

médico que o examinou na condição de médico da empresa ou de entidade conveniada com a 
empresa do vínculo laboral do trabalhador;  

2) que o médico perito do INSS submete-se ao disposto na Lei n° 8.112 / 91, onde consta 
como deveres do servidor "manter conduta compatível com a moralidade administrativa" "ser 

assíduo e pontual ao serviço" e "tratar com urbanidade as pessoas", conforme incisos IX, X e 

XII do art. 116;  

 

3) que a Norma Técnica de Avaliação de Incapacidade para fins de benefícios previdenciários 
no item 5. Anamnese Ocupacional estabelece que "Para a caracterização de um quadro clínico 



como LER, é necessário definir o nexo por meio de: anamnese ocupacional, exame clínico, 
relatórios do médico responsável pela assistência ao paciente, do coordenador do PCMSO e, 

eventualmente, vistoria no posto de trabalho."  

4) o disposto na Resolução do Conselho Federal de Medicina de n° 1.488, de 11 de fevereiro 

de 1998, estabelecendo que "Art. 6° São atribuições e deveres do perito-médico de 
instituições previdenciárias e seguradoras: I - avaliar a capacidade de trabalho do segurado, 

através do exame clínico, analisando documentos, provas e laudos referentes ao caso; (...) 

III- comunicar, por escrito, o resultado do exame médico pericial ao periciando, com a devida 
identificação do perito-médico (CRM, nome e matrícula) (...) Art. 12. O médico de empresa, o 

médico responsável por qualquer Programa de Controle de Saúde Ocupacional de Empresas e 
o médico participante do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho não 

podem ser peritos judiciais, securitários ou previdenciários, nos casos que envolvam a firma 

contratante ou seus assistidos (atuais ou passados)."  

5) o disposto na Resolução n° 17, de 28 de fevereiro de 2000, da Diretoria Colegiada do INSS 

que, ao buscar a modernização e atualização de procedimentos operacionais das atividades 
médico periciais resolveu "Art. 4 ° - Determinar que através de atos normativos próprios, o 

Diretor de Benefícios estabeleça o quantitativo e as atividades a serem desenvolvidas, 
observando a carga horária prevista em lei, bem como a singularidade de cada Unidade."  

6) o disposto na Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo 

no âmbito da Administração Pública Federal: "Art. 50. Os atos administrativos deverão ser 
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I -  neguem, 

limitem ou afetem direitos ou interesses; (...) § 1 ° A motivação deve ser explícita, clara e 
congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 

anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte 

integrante do ato."  

7) o disposto no Memo-Circular n° 62/99, de 08 de junho de 1999, oriundo da chefia do 

Serviço de Atividades Previdenciárias de Porto Alegre, onde se procurou esclarecer: "2 - 
Portanto sempre que o médico perito concluir com um parecer contrário ao pretendido pelo 

segurado, o MPS deverá, no campo “justificativa do parecer”, da conclusão perícia médica 
(CPM) do laudo medico pericial, justificar as razões que o levaram a esta conclusão. 

Outrossim lembramos que os pareceres favoráveis também devem ser consubstanciados de 

modo a atender as orientações da legislação vigente."  

8) que "A administração pública direta a indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal a dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ...", conforme disposto no art. 37, caput, 

da Constituição Federal de 1988;  

9) a necessidade de credenciamento de profissionais e entidades de saúde para realização de 
serviços na área pericial, tanto que foi editada a Resolução DC/INSS 41/2000, disciplinando 

os critérios a serem observados, o que justifica a adoção de critérios visando o máximo 
aproveitamento da capacidade operacional da estrutura existente;  

10) por fim, ser a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como o zelo 

pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados na Constituição função institucional do MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL, 

conforme dispõe o art. 127, caput, e 129, 11, da Constituição Federal; no art. 6.°, VII, d, XIV, 
f, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993 (LOMPU - Lei Orgânica do Ministério 

Público da União),  



RECOMENDA, Nos termos do art. 6°, inciso XX, da lei complementar n° 75/93, (xxxaos 
Senhores Gerentes-Executivos das Gerências-Executivas de Porto Alegre, Canoas e Novo 

Hamburgoxxx) para que, no prazo de 45 (quarenta a cinco) dias adotem medidas 
administrativas tendentes a correção dos problemas enumerados no item 1 dos 

considerandos acima referidos, informando ao Ministério Público Federal, logo que findo 
aquele prazo, dos procedimentos adotados a partir da presente recomendação, 

estabelecendo, dentre outros critérios, as seguintes rotinas: 

a) obrigatoriedade de cumprimento de todo o horário de trabalho; 

b) obrigatoriedade do recebimento e análise dos exames e diagnósticos apresentados pelo 

segurado no campo dos documentos do INSS, referindo as suas conclusões;  

c) um campo de entrevista com o paciente sobre a sua condição física, referindo as principais 

reclamações por ele manifestadas (neste campo, o paciente assinaria em conjunto com o 

médico perito);  

d) agendamento do horário dos exames periciais (hora do início e duração) a ser feito pelo 

serviço, e não pelo médico, com expressa menção de que a sua não observância implicará em 
responsabilidade funcional do servidor e do profissional médico.  

Requisita-se, desde logo, aos recomendados, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestação 
sobre o acatamento da presente recomendação, registrando-se, desde logo, que serão 

adotadas por este órgão ministerial as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, de natureza 

civil, administrativa e criminal, no caso de não acatamento da presente recomendação.  

Encaminhe-se cópia desta recomendação aos seguintes órgãos e autoridades: ao Diretor 

Presidente e ao Diretor de Benefícios do INSS em Brasília; ao Sr. Superintendente Estadual do 
INSS do Rio Grande do Sul; a Divisão de Corregedoria da Auditoria Regional do INSS a que 

estão vinculadas as gerências-executivas recomendadas; aos chefes da Divisão de Benefícios 

das Gerências-Executivas destas gerências-executivas; as centrais sindicais com 
representação neste Estado; ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do 

Sul; à FETAG/ RS; a Delegacia Regional do Trabalho e Emprego/RS; ao Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre / RS  

Encaminhe-se cópia, por fim a PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, para 
ciência e publicação.  

Porto Alegre,  

 Luiz Carlos Weber 

 Procurador da República  

Antônio Carlos Welter 

Procurador da República   

Paulo Gilberto Cogo Leivas  

Procurador da República  

Marcelo Veiga Beckhausen  

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

Derocy Giacomo C. da Silva  

 Procurador da República  



  

 



 

 


