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Grupo de Trabalho Previdência e Assistência Social
MEMÓRIA  DA 17ª REUNIÃO 

por Videoconferência
(01/02/2010 – 14h às  17h 15 )

1. REVISÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ
1.1. TAC - Ofício nº 1072/INSS/PRES, de 9 de dezembro de 2009, apresentando contraproposta 
de implantação da revisão para os aposentados que completaram 02 anos a partir de 01/01/2011.
1.2. Reportagem noticiando o recadastramento dos aposentados e pensionistas do INSS a partir 
de abril de 2010, com vistas a identificar falhas no cadastro da Previdência Social.

2. PERÍCIA MÉDICA  
2.1. Movimento pela Excelência do Ato Médico Pericial - análise dos impactos, providências e 
discussão da estratégia a ser adotada
2.2. ACP ajuizada pela Dra. Zélia Pierdoná – realização das perícias em 15 dias – resultado da 
antecipação da tutela para autorizar a contratação temporária de peritos 
2.3. Laudo Pericial - apresentação pelo Dr. Rodrigo das propostas de estrutura do documento, 
uma para perícia administrativa e outra para perícia judicial, para posterior encaminhamento das 
mesmas ao INSS e à DATAPREV.
2.4. Metodologia usada na motivação dos atos adotada pelos médicos peritos -  Ofício nº 
563/2009-PRM/FB, de 16 de novembro de 2009, do Dr. Marcelo Godoy, da PRM/Francisco 
Beltrão-PR, solicitando informações acerca de possível orientação de atuação por parte da PFDC 
quando do atendimento a requerentes de benefícios previdenciários.
2.5. Auxílio - doença - Ofício MPF/GAB/JAO nº 479/2009, de 9 de dezembro de 2009, do Dr. 
João Akira Omoto, sugerindo que se recomende ao INSS que a data de cessação de benefício 
previdenciário seja fixada na data da realização do exame pericial, caso este ocorra após a data 
da cessação da incapacidade.
2.6. Cancelamentos de perícias médicas - Apresentação do Dr. José Soares sobre o resultado da 
diligência que ficou encarregado de fazer sobre o teor do Ofício de 12/11/2009 da Dra. Fernanda 
Taubemblatt (PR/SP).
2.7. Outros assuntos referentes a perícia médica previdenciária.

3. PONTO ELETRÔNICO - REPORTAGEM DA REVISTA “EM FOCO ANMP”
3.1. Reportagens noticiando que o INSS realizou acordos velados para que alguns registrassem o 

ponto eletrônico por outros.
3.2. Minuta de ofício elaborada pela Dra. Darcy questionando ao Presidente da ANMP onde tais 

acordos foram realizados.

4. ALTA PROGRAMADA – REPORTAGEM DO DIÁRIO DE SÃO PAULO
Na reportagem o Ministro da Previdência informa que a partir de fevereiro o INSS irá cumprir a 

decisão judicial de não mais suspender o benefício antes da realização de nova perícia.
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5. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 
Apresentação pelo Dr. José Soares de estudo referente à ausência de realização de justificação 

administrativa,  pelo  INSS,  tema  objeto  do  Ofício  PRM/Petrópolis/SOTC/VS Nº  2036/2009  da 
Procuradora da República Vanessa Seguezzi, da PRM/Petrópolis.

6. AUXÍLIO-RECLUSÃO
E-mail encaminhado pelo Dr. Edmar à Dra. Darcy – assunto a cargo da Dra. Geisa.

7. ENQUADRAMENTO DOS DOENTES DE MOLÉSTIAS OCUPACIONAIS - LER/DORT
Ofício  MPF/GAB/JAO  nº  526/2009,  da  PRM/Londrina-PR,  de  17  de  dezembro  de  2009, 

encaminhando cópia do Ofício MPF/GAB/JAO nº 469/2009 e do relatório atinente ao Procedimento 
Administrativo nº 1.25.005.000487/2002-86, que foi instaurado pelo Dr. João Akira Omoto com 
relação ao enquadramento pelo INSS da LER/DORT como doença comum e não como doença 
decorrente de atividade laborativa.

8. PROFISSIONALIZAÇÃO NO INSS
Definição da atribuição dos cargos de Analista e Técnico do Seguro Social – assunto referido em 

e-mail de Luiz Carlos da Silva Sousa à Dra. Darcy, bem como tratado no Memorando Circular nº 39 
INSS/DRH, de 29 de setembro de 2009.

9. OFICINA DE ESTUDOS SOBRE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Apresentação pela Dra. Geisa da proposta sugerida à ESMPU.

10. METAS PARA 2010
Definição das metas do GT Previdência para o ano de 2010.

11. PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS PARA AS REUNIÕES 
11.1. Encaminhar a minuta de pauta e os respectivos documentos com antecedência mínima de 5 

dias úteis
11.2. Conhecimento dos membros de todos os documentos antes da reunião.
11.3. Encaminhamento de resumo das apresentações dos membros aos demais por via eletrônica 
antes da reunião.

12. DOCUMENTOS PARA CIÊNCIA
12.1. Edital  do  concurso para provimento  de  cargos  de  perito  médico  previdenciário - 
Edital Nº. 1 – INSS, de 13 de janeiro de 2010 - resumo elaborado pela assessoria do GT das 
principais disposições contidas no edital.
12.2. Redução da jornada de trabalho dos peritos - MP nº 479, de 30 de dezembro de 2009, 
que, dentre outras disposições, permite a médicos da Previdência Social a redução da jornada de 
trabalho para 06 horas, com proporcional redução remuneratória e de acordo com a conveniência 
do serviço.
12.3. Mandado de  Segurança Coletivo nº  2009.34.00.033449-1 ajuizado pela  Associação 
Nacional  dos  Médicos  Peritos -  Decisão  nº  203/2009,  da  13ª  VF do Distrito  Federal,  que 
concedeu parcialmente liminar contra o Instituto Nacional do Seguro Social.
12.4. Denúncia  protocolizada  na  PR/SP sobre  suposta perseguição  perpetrada  contra 
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peritos médicos da Agência da Previdência Social de Benefícios por Incapacidade de São Paulo 
Centro.
12.5. Carência de peritos médicos do INSS no Estado de Santa Catarina - Ofício nº 2490/09-
DITC/PR/SC, de 25 de novembro de 2009, do Dr. Maurício Pessutto, da PR/SC, encaminhando 
cópia da Recomendação PRDC/SC nº 41/2009 à Superintendência Regional Sul do INSS, bem 
como do ofício nº 134/20.150.relativos à referida carência.
12.6. Planilhas com as respostas aos quesitos formulados pela PR/SC encaminhadas pelo 
Ofício nº 0134/20.150, de 28 de outubro de 2009, da Superintendência Regional Sul do INSS à 
Procuradoria da República em Santa Catarina.

13. Outros assuntos

A reunião virtual do Grupo de Trabalho Previdência e Assistência Social foi iniciada às 14:00 
horas com a participação d doa Dra. Darcy Santana Vitobello (Coordenadora), Dr.  José Soares 
Frisch (Titular) e do Dr. Andrei Mattiuzi Balvedi (Suplente).

1.  Sobre a proposta de Termo de Ajustamento de Conduta para revisão das aposentadorias por 
invalidez concedidas há mais de 02 anos, o Grupo deliberou aceitar a proposta do INSS de realizar 
perícia em 10.000 aposentados por semestre a partir do início de 2010, que já tenham completado 
02 anos de aposentadoria por invalidez e de implementar a partir de janeiro de 2011 a revisão das 
aposentadorias daqueles que completarem o requisito a partir daquela data, mas não concordou com 
as condições estabelecidas, porque isto constitui uma determinação legal até então não cumprida 
pela autarquia. Deliberou ainda encaminhar ofício  ao INSS solicitando esclarecimentos sobre a 
notícia, referida no item 1.2 da pauta, do recadastramento dos beneficiários a partir de abril de 2010 
– minuta a cargo da Dra. Darcy.

2. Quanto ao Movimento pela Excelência do Ato Médico Pericial, a Dra. Darcy foi informada que 
o movimento tem se restringido a São Paulo e que o número de aposentadorias e exonerações 
não é tão grande quanto se imaginava. Os membros entenderam que a decisão proferida na ACP 
ajuizada pela Dra. Zélia não resolve a curto prazo o problema da demora na realização das 
perícias, ressaltando que tal ação, até o presente momento, contribuiu para que o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão aumentasse a quantidade de vagas no concurso para médico 
perito.

Em relação ao Ofício MPF/GAB/JAO nº 479/2009 do Dr. João Akira Omoto, em que sugere seja 
recomendado ao INSS que a data de cessação do auxílio-doença seja fixada na data da realização do 
exame pericial,  caso este ocorra após cessada a incapacidade,  o Grupo, considerando não haver 
amparo legal para que esse procedimento venha a ser adotado pelo INSS, decidiu que fará gestões 
junto à autarquia com vistas à adoção de prioridades no agendamento de perícias, para que venham 
a ocorrer durante o período da incapacidade do segurado; e sugerir ao Dr. Akira que trabalhe essa 
questão na região dele, já que ele tem tido problemas com isso.

Sobre o cancelamento de perícias ocasionado pela necessidade de avaliação social prévia, por 
falta  de  disponibilidade  de  profissionais  do  serviço  social  para  tanto,  objeto  do  Ofício  de 
12/11/2009 da Dra. Fernanda Taubemblatt,  da PR/SP, o Dr. Soares conversou com a cúpula do 
INSS e foi informado que a situação, ocorrida entre maio e julho de 2009, já foi resolvida. Segundo 
a Coordenadora-Geral de Benefícios sobre Incapacidade, não há mais notícias sobre o problema. O 



                                          
  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

grupo decidiu encaminhar por ofícios os esclarecimentos à ilustre Procuradora da República.

Adiada a apresentação do estudo sobre a fundamentação de laudos em virtude da ausência do Dr. 
Rodrigo Lines.

3.  No  tocante  à  reportagem  da  revista  Em  Foco  ANMP noticiando  a  realização  de  “acordos 
espúrios” pelo INSS, e de fraudes na marcação do ponto eletrônico, foi aprovada proposta de envio 
do  ofício  ao  Presidente  da  ANMP,  solicitando   informações  sobre  o  conteúdo  desses  acordos 
espúrios e os locais onde estão ocorrendo as irregularidades.

4. Sobre  a reportagem do Diário de São Paulo concernente à alta programada, o grupo tomou 
ciência da notícia, não restando o que deliberar.

5. Quanto à realização de justificação administrativa para comprovação de união estável,  tema 
objeto do Ofício PRM/Petrópolis/SOTC/VS Nº 2036/2009, da Dra. Vanessa Seguezzi, o Dr. 
Soares informou que a mesma é realizada normalmente, nos termos do Memorando-Circular 
17/2008 do INSS, desde que haja início de prova documental. Ressaltou ainda que a adoção do 
procedimento decorreu do trabalho do colega André Luís, da PR Espírito Santo. Informou ainda 
que o posicionamento do STJ é  de não exigir  o início de prova documental  para que seja 
realizada a justificação, embora a exigência tenha amparo legal e regulamentar. O grupo decidiu 
pelo  encaminhamento  de  ofício  à  Dra.  Vanessa  Seguezzi,  cuja  minuta  ficou  a  cargo  da 
assessoria do GT, sugerindo que tome as medidas necessárias para que as agências integrantes 
da Gerência Executiva de Petrópolis efetivem a justificação administrativa para comprovação 
de união estável, nos moldes das informações prestadas pelo Dr. Soares.

6. Adiado, em virtude do não comparecimento da Drª Geisa.

7. Quanto ao enquadramento dos portadores de LER/DORT, na categoria de portadores moléstias 
ocupacionais, objeto do Ofício MPF/GAB/JAO nº 526/2009 do Dr. João Akira Omoto, após 
observar o Dr. Soares que depende de perícia e que, no caso apresentado pelo colega, de 19 
segurados  13  obtiveram o  reconhecimento  da  moléstia  ocupacional  o  grupo resolveu  pedir 
maiores esclarecimentos ao Dr. Akira sobre o seu entendimento– contato a cargo da Dra. Darcy.

8. No que toca ao assunto profissionalização do INSS, o Dr. Soares manifestou concordância com 
o parecer da Procuradoria Especializada do INSS no sentido de que os técnicos do seguro social 
poderão, em situações mais simples, analisar pedidos de benefícios. A Dra. Darcy pensa que a 
atribuição deveria ser do analista, tendo em vista a subjetividade da classificação de um caso 
como simples e outro como mais complexo. Não vislumbrando que a matéria deve ser avaliada 
pela PFDC ou pelo GT, ficou a cargo da assessoria do GT a elaboração de minuta de ofício, 
para encaminhamento da representação (e-mail de Luiz Carlos da Silva Sousa) à PR-DF.

9. Adiado em virtude da ausência da Drª Geisa.

10. A proposta de elaboração de Enunciados sobre as questões analisadas desde a criação do grupo, 
foi  aprovada  ad  referendum dos  demais  membros,   com  a  adoção  das  seguintes  medidas, 
apresentada  pelo  Dr.  José  Soares:  a)  ficará  a  cargo  da  assessoria  do  GT  Previdência  a 
elaboração  de  enunciados,  para  apresentar  na  próxima  reunião,  através  dos  quais  o  GT 
expressará, sinteticamente, seus entendimentos nas diversas matérias em que atua, facilitando o 
acesso a tais entendimentos por parte dos membros do MPF;
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11. Aprovada a  proposta de padronização de procedimentos para a reunião, apresentada pelo Dr. 
Soares

12. Documentos para ciência: 

Comunicados da publicação do Edital do concurso para provimento de cargos de perito médico 
previdenciário, acharam estranho haver 11 vagas para a Gerência Executiva de Chapecó, uma das 
maiores  quantidades  de  vagas  na  região  Sul,  e  não  haver  previsão  de  vagas  para  a  Gerência 
Executiva de Porto Alegre. A Coordenadora informou que a Drª Ana Medeiros da PR/RS solicitou 
esclarecimentos ao INSS quanto aos critérios adotados para a distribuição de vagas.

Sobre  redução da jornada  de trabalho dos  peritos -  Medida Provisória  479/2009,  o  grupo 
deliberou no sentido de solicitar aos procuradores que atuam na área, que verifiquem a situação da 
em cada agência, haja vista que a norma possibilita determina que seja observado o interesse da 
Administração,   e  os  diversos  problemas  verificados  com  o  atraso  na  realização  de  perícias 
médicas. Ficou a cargo do Dr. Soares a elaboração de um enunciado sobre o presente assunto.

Sobre o Mandado de Segurança Coletivo,  a  assessoria do GT ficou encarregada de verificar o 
andamento da ação no juízo e no tribunal e atualizar o Dr. Carlos Henrique, no intuito de que ele 
noticie o procurador da PR-DF que vier a dar parecer. 

Cientes da denúncia protocolizada na PR-SP sobre perseguição perpetrada contra peritos do 
INSS, observaram que cabe ao Procurador da PR/SP atuar na questão.

Quanto ao Ofício nº 2490/09-DITC/PR/SC, referente à carência de peritos médicos do INSS no 
Estado de Santa Catarina, após ciência, a Dra. Darcy observou que foi assunto já tratado em reunião 
anterior.

Cientes das planilhas com as respostas aos quesitos formulados pela PR/SC, não vislumbraram 
o que deliberar.

13. Outros assuntos:

A Dra. Darcy propôs que haja participação nas reuniões do GT dos procuradores interessados 
em assuntos específicos.

Quanto  à  resposta  ao  Ofício  1385/2009 -  Carta  de  Serviços  ao  Cidadão,  ficou a  cargo  da 
assessoria  do  GT fazer  um resumo sobre  os  principais  pontos,  a  ser  apresentado  na  próxima 
reunião.

O Dr.  Andrei ficou encarregado, para a próxima reunião,  de apresentar estudo sobre a não 
concessão  de  pensão  ao  menor  sob  guarda,  e  sobre  o  controle  pelo  INSS  de  empréstimos 
consignados de seus beneficiários.

Agendamento de reunião presencial com o INSS e a DATAPREV para março, na 1ª quinzena, 
em Brasília.

Agendamento da próxima reunião do GT Previdência, a princípio, para o dia 9 de abril.

A reunião foi encerrada às 17:15.


