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Ofício nº 89/2022-GP                                       Florianópolis, 29 de março de 2022. 

 

 

Ref: Greve dos médicos peritos federais 

 

Senhora chefe, 
 
 
A Seccional de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil, atenta ao 
movimento paredista anunciado pela ANMP com início a partir do dia 30 de 
março de 2022, vem requer o que segue: 
 
Considerando a essencialidade dos serviços prestados pelos médicos peritos 
federais, em especial nas demandas para concessão de benefícios por 
incapacidade e benefícios assistenciais, face o seu caráter alimentar; 
 
Considerando que o referido movimento agravará ainda mais o passivo existente 
na análise e concessão dos benefícios previdenciários e assistenciais pelo INSS 
(número estimado em mais de 1 milhão de benefícios que aguardam por análise); 
 
Considerando a Portaria/INSS nº 1.413/2022, que prevê o retorno dos 
atendimentos presenciais nas Agências da Previdência Social; 
 
Solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
 

1) Seja informada a atual situação do movimento paredista em Santa 
Catarina, com indicação de quantos médicos peritos federais aderiram e quais 
Agências estariam afetadas pela greve; 

2) Seja informado o impacto no atendimento à população bem como aos 
processos já represados no INSS sem análise concluída; 

3) Sejam informadas as medidas adotadas para garantir o número mínimo de 
médicos peritos federais, de modo a garantir a manutenção do atendimento aos 
segurados e assistidos da Previdência Social, em respeito à Lei de greve, 
devendo, para tanto, apresentar dados e números nesse sentido. 

 

 

 
À Senhora 
Juliana Neumeister Dalcin 
Chefe da Divisão Regional da Perícia Médica Federal em SC 
Florianópolis/SC 
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No aguardo da manifestação de V. Sa., agradecemos e subscrevemo-nos. 
 

Atenciosamente, 

 

 

 
 

CLÁUDIA DA SILVA PRUDÊNCIO 
Presidente 

 
 

 
   

                                
 
 


