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Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, na sede do 1 

Ministério da Previdência Social na Esplanada dos Ministérios, sétimo andar, sala 2 

de reuniões da Secretaria-Executiva do Ministério da Previdência Social, teve início 3 

à segunda reunião do Grupo de Trabalho responsável pela avaliação e proposição 4 

de Políticas de Saúde e Segurança do Trabalho (GTSST). Fizeram-se presentes: 5 

Leonardo José Rolim Guimarães (SPPS/MPS); Mauro Luciano Hauschild 6 

(INSS); Elielson Alexandre dos Santos (SPPS/MPS); Rinaldo Marinho Costa 7 

Lima (MTE); Carlos Augusto Vaz de Souza (MS); Maria Maeno 8 

(FUNDACENTRO); Sérgio Antônio Martins Carneiro (MP); Verusa Maria 9 

Rodrigues Guedes (INSS); Renata Sá Brito Fróes (INSS) e Paulo Rogério 10 

Albuquerque de Oliveira (SPPS/MPS).  A presente reunião foi presidida pelo Sr. 11 

Leonardo José Rolim Guimarães (SPPS/MPS) que cumprimentou os presentes e 12 

deu inicio à mesma. Solicitou a todos os presentes que se apresentassem. Em 13 

seguida fez uma retrospectiva sobre a reunião anterior. Informou ainda que 14 

conforme encaminhamentos da reunião anterior ficou acordado que a reunião seria 15 

mais detalhada e que cada participante traria a sua avaliação sobre diagnóstico do 16 

novo modelo pericial para que no final seja sintetizada a posição do Grupo. A Sra. 17 

Maria Maeno (FUNDACENTRO) solicitou aprovação da ata referente reunião 18 

anterior. O Sr. Leonardo José Rolim Guimarães (SPPS/MPS) fez a leitura da ata 19 

que foi aprovada pelos presentes. A Sra. Maria Maeno (FUNDACENTRO) 20 

ressaltou a importância de não se perder o foco principal do Grupo de Trabalho 21 

que é do novo modelo de perícias e reabilitação profissional e os princípios da 22 

integralidade da atenção à saúde do trabalhador, contidos na Portaria 1.823/12 do 23 

Ministério da Saúde. Em seguida solicitou-se ao servidor Paulo Rogério que 24 

iniciasse apresentação sobre elementos para fins de diagnósticos. Entre os vários 25 

pontos de sua apresentação destacou-se o item “Segurado iô iô” que é aquele que 26 

é considerado apto pela perícia médica do INSS, tendo seu benefício cessado, 27 

mas ao mesmo tempo não é considerado apto no exame de retorno ao trabalho 28 

pelo médico da empresa. O segurado fica sem o salário e sem o benefício. Esse 29 

tema gerou uma grande discussão, pois de quem é a responsabilidade? Foi 30 

consensual o entendimento de que nos casos em que o benefício por incapacidade 31 

é cessado pelo INSS, a empresa deve restabelecer o pagamento. Porém 32 
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reconheceu-se que muitos segurados ficam sem qualquer pagamento. Processos 33 

judiciais para restabelecimento do salário em tese podem ser impetrados, porém 34 

há receio por parte do segurado abrir ação contra a empresa de vínculo e há 35 

demora no desenrolar da ação e enquanto isso o segurado fica sem pagamento. O 36 

Sr. Mauro Luciano Hauschild (INSS) ressaltou que esse assunto o PLS 82 que o 37 

Senador Paulo Paim relatou e que foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, 38 

cria uma situação mais complexa porque além do problema não ser resolvido ele 39 

devolve para o INSS a necessidade de fazer a perícia de saída, ou seja, 40 

exemplificando, o segurado ficariam 40 dias com benefício e ao final desse 41 

período, antes de retornar à empresa, teria que ter a perícia de saída. Haveria um 42 

aumento de 60% no número de perícias, segundo o Sr. Mauro Luciano. O Sr. 43 

Leonardo Rolim (SPPS/MPS) ressaltou a necessidade de aproveitar o grupo para 44 

propor alteração no PLS para tentar solucionar o problema. O Sr. Elielson Santos 45 

(SPPS/MPS) ressaltou que a maior desculpa da Empresa não querer receber o 46 

segurado é se proteger através da medicina do trabalho uma vez que o paciente 47 

recebe alta do INSS tecnicamente ele foi avaliado e considerado apto a retornar ao 48 

trabalho, a única situação que faz a empresa a não admiti-lo de volta ao posto no 49 

trabalho é uma alegação da medicina do trabalho, geralmente vinculada à empresa 50 

dizendo que aquele segurado não está apto. A Sra. Renata Sá Brito Fróes (INSS) 51 

ressaltou mais outro ponto que seria a partir do momento em que o trabalhador tem 52 

beneficio cancelado e o trabalhador retorna a atividade junto à empresa é 53 

obrigatório o exame de retorno do trabalho que a gente não vê muito 54 

comprometimento por parte do pessoal da medicina do trabalho, sendo que a 55 

medicina do trabalho poderia dá o laudo de inapto ao segurado dando margem 56 

para INSS, sugerindo reabilitação profissional. A Sra. Maria Maeno 57 

(FUNDACENTRO) ressaltou que pelo vínculo empregatício do médico do trabalho 58 

com a empresa, sua autonomia é questionável. Dificilmente o médico admite que 59 

as condições de trabalho sejam inapropriadas. Nos casos de retorno ao trabalho, 60 

determina-se a incapacidade, mas não a vincula às condições inapropriadas. Agora 61 

que o INSS tem a prerrogativa de devolver o trabalhador não há dúvida restando 62 

apenas saber se o INSS está de fato utilizando os critérios ideais e se esse 63 

trabalhador deveria inicialmente ter sido encaminhado para reabilitação 64 

profissional, o corpo pericial tem de ser capaz de avaliar, inclusive o posto de 65 
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trabalho em que será inserido. A perícia não pode decretar inapto o trabalhador 66 

apenas com perícia de consultório precisa haver avaliação das condições de 67 

trabalho da empresa. O Presidente do INSS, Sr. Mauro Hauschild destacou que 68 

há necessidade de se conhecer o ciclo completo do processo de trabalho, desde  69 

início até quando reabilitado, incluindo processo de fiscalização das empresas. O 70 

Sr. Elielson Santos enfatizou que é necessário compreender hoje porque a 71 

fiscalização do trabalho não atua junto às empresas no sentido de cobrar que o 72 

contrato de trabalho seja executado. O Sr. Rinaldo Lima informou que hoje a 73 

fiscalização não tem condições de assumir, pois o segurado chega hoje 74 

comunicando que recebeu alta do INSS e que não foi aceito no emprego. O 75 

Ministério do Trabalho - MTE não tem capacidade de tratar desses casos um a um 76 

até porque hoje o MTE tem 2.950 auditores e há 20 anos o MTE dispunha de 77 

3.600, e não podemos esquecer-nos de levar em consideração o crescimento da 78 

PEA. O Sr. Sérgio Carneiro destacou que há que se pensar em qual modelo 79 

adotar para subsidiar o segurado, pois INSS e Empresa precisam se entender, pois 80 

o único vitimado é o segurado. A Sra. Verusa Guedes informou que hoje o INSS 81 

faz cerca de 730 a 750 mil perícias por mês e há a necessidade de desonerar o 82 

perito de certos casos mais objetivos, pois hoje o INSS possui cerca de 4.600 83 

peritos. A Sra. Maria Maeno informou que a questão central do novo modelo 84 

pericial é de uma mudança de critérios de incapacidade, pois temos de analisar 85 

hoje quais são os critérios de incapacidade usados e quais são aqueles que podem 86 

ser ampliados e não só no papel. O médico perito tem que ter acesso ao seu 87 

aprimoramento que possibilite uma mudança cultural. Não é saudável que o perito 88 

fique o tempo todo dentro do INSS fazendo perícias, perdendo a vivência de ser 89 

médico em outras circunstâncias. Citou-se a necessidade de se constituir equipes 90 

com profissionais além do médico. O Sr. Leonardo Rolim informou que há o PLS 91 

89/2010, que obriga a realização de exame pericial para suspensão de pagamento 92 

do benefício de auxílio-doença e dá outras providências. Esse PLS foi aprovado na 93 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS do Senado em decisão terminativa e que 94 

teve recurso e que hoje se encontra na Presidência do Senado para ser levado à 95 

votação. Nesse momento ainda podem ser feitas emendas, inclusive até a hora da 96 

votação. Encerrada discussão sobre o tema, o Sr. Paulo Rogério deu continuidade 97 

a sua apresentação destacando os tipos de benefício, as tipologias acidentárias, 98 
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registros diretos e indiretos de acidentes e doenças do trabalho, aposentadoria 99 

especial, reabilitação e readaptação profissional, dentre outros assuntos. A Sra. 100 

Maria Maeno informou ainda que a nível nacional não há reabilitação profissional. 101 

A Sra. Renata Froés informou que não concorda com a colocação da Sra. Maria 102 

Maeno, pois só no ano de 2011 foram reabilitadas 21.000 pessoas pelo INSS. O 103 

Sr. Leonardo Rolim reiterou que uma das missões desse GT é sair com modelo 104 

integrado de readaptação e reabilitação profissional. O Sr. Paulo Rogério deliberou 105 

que estará encaminhando ao GT três Notas Técnicas, sendo: Perícia do Seguro 106 

Nacional, Nova Lista C e Revisão Alíquotas SAT. Finalizada apresentação do Sr. 107 

Paulo Rogério houve pausa para almoço. Foi deliberado que a reunião iniciaria às 108 

14 horas com a seguinte pauta: Apresentação do Sistema de Informação de 109 

Atenção Básica - SIABE pelo MPOG; em seguida o Sr. Sérgio Carneiro fará uma 110 

breve apresentação sobre o tema “A Política de Atenção à Saúde e Segurança – 111 

PASS” e por fim apresentação pelo INSS sobre Sistema Integrado de Benefícios – 112 

SIBE-BI. Iniciada as atividades às 14 horas a Sra. Samara Vasconcelos do 113 

Ministério do Planejamento apresentou o Sistema de Informação de Atenção 114 

Básica - SIABE. Há 96 unidades do SIASS pelo Brasil de atendimento. Em seguida 115 

o Sr. Sérgio Carneiro iniciou apresentação sobre Subsistema Integrado de 116 

Atenção à Saúde do Servidor – SIASS, que hoje é composto pelos seguintes 117 

Órgãos: MPOG (Coordenador), Casa Civil/PR, ME, MF, MPS, MS, MTE e MJ. 118 

Destacou que hoje há 2730 profissionais envolvidos ao SIASS. Também destacou 119 

alguns desafios, como: Implantar unidades do SIASS em municípios estratégicos - 120 

Rede SIASS; Adequar a Força de Trabalho às Atribuições das Unidades do SIASS 121 

(Perícia em Saúde – Promoção à Saúde e Segurança do Trabalho); Implantar o 122 

SINAISS com seus diferentes módulos em todos os órgãos e entidades do SIPEC 123 

com representações no Estado; Estabelecer Parcerias para o desenvolvimento de 124 

Programas de Formação e Capacitação em Saúde do Servidor; dentre outros. A 125 

Perita Aline Nascimento (INSS) apresentou apenas um módulo do Sistema 126 

Integrado de Benefícios – SIBE que ressaltou que a meta é que até o final do ano o 127 

sistema já esteja totalmente implementado, incluindo a reabilitação. A Sra. Fátima 128 

Viegas (INSS) também destacou alguns pontos sobre SIBE. O Presidente do INSS 129 

destacou que está sendo feita uma nova consulta pública para definir alguns outros 130 

parâmetros para o SIBE. Encerrada a apresentação foi deliberado que a próxima 131 
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reunião do GT, acontecerá de 10 às 17 horas do dia 1º de novembro de 2012, em 132 

virtude do pouco prazo que o GT terá para finalizar os trabalhos instituídos pela 133 

Portaria. Também como deliberação ficou acordada que o Presidente do Conselho 134 

de Recursos da Previdência Social, Sr. Manuel Dantas fará uma breve 135 

apresentação sobre e-recursos. Os representantes do INSS deverão apresentar 136 

propostas de modelo de perícia e reabilitação e ainda levantar número legais que 137 

envolvam as perícias (nº de benefícios contestados, benefícios negados, índice de 138 

benefícios concedidos judicialmente). O Presidente do INSS informou ainda que na 139 

próxima reunião apresentará o tema “Relevância da reabilitação profissional dentro 140 

do Planejamento Estratégico”. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Leonardo José 141 

Rolim Guimarães (SPPS/MPS) encerrou a reunião, agradecendo a participação 142 

de todos.  143 

Brasília, 30 de Outubro de 2012.  144 


