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No primeiro dia do mês de Novembro do ano de dois mil e doze, na sede do 1 
Ministério da Previdência Social na Esplanada dos Ministérios, sétimo andar, 2 
sala de reuniões da Secretaria-Executiva do Ministério da Previdência Social, 3 
teve início à reunião do Grupo de Trabalho responsável pela avaliação e 4 
proposição de Políticas de Saúde e Segurança do Trabalho (GTSST). Fizeram-5 
se presentes: Leonardo José Rolim Guimarães (SPPS/MPS); Alexandre 6 
Furtado Scarpelli Ferreira (MTE); Carlos Augusto Vaz de Souza (MS); 7 
Elielson Alexandre dos Santos (MPS); Manuel Dantas (CRPS); Paulo 8 
Rogério Albuquerque de Oliveira (DPSSO/MPS);Renata Sá Brito Fróes 9 
(INSS); Rinaldo Marinho Costa Lima (MTE); Sérgio Antonio Martins 10 
Carneiro (MPOG); Solange Bometre (SPPS/MPS); Verusa Maria Rodrigues 11 
Guedes (INSS); Maria Maeno (FUNDACENTRO). A presente reunião foi 12 
presidida pelo Sr. Leonardo Rolim (SPPS/MPS) que cumprimentou os 13 
presentes e deu inicio à mesma. Como ficou acertada em reunião anterior, esta 14 
teve início com a apresentação do E- Recurso, sistema de tramitação 15 
processual, desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região com o 16 
Sr. Manuel Dantas (CRPS) que em seguida apresentou novo sistema de 17 
gerenciamento da tramitação processual, contextualizou a construção do 18 
programa, formas de acesso que seria através de certificação digital ou 19 
assinatura eletrônica, as informações contidas no E-Recurso, destacando que 20 
a obtenção da certificação digital é muito demorada e que a assinatura 21 
eletrônica é viável. As fontes dos dados são variadas, e dentre elas estão as da 22 
Previdência Social e do Ministério do Trabalho principais bancos de dados 23 
como: INSS Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego. Premissas 24 
do sistema: fácil acesso da informação pelo segurado ou seu representante 25 
legal; mensagens de benefícios enviados por e-mail, Sistema Andróide, 26 
Intranet, Internet, TV Digital; interabilidade com os sistemas internos e externos 27 
e registros de protocolos. Depois de explicar a formação do programa foi aberto 28 
discussão sobre o sistema de atendimento do usuário junto às unidades. 29 
Acrescentou que o sistema permitiria ao segurado ter acesso on-line a todas as 30 
informações a seu respeito, incluindo as avaliações periciais. Destacou que as 31 
possibilidades de solicitações de mudanças das conclusões periciais são 32 
demasiadas e que isso decorre do fato de que as conclusões periciais não são 33 
acessíveis. Levantou-se a necessidade de se definir critérios de avaliação da 34 
qualidade pericial, que não podem se resumir à diminuição das filas. A Sra. 35 
Renata Fróes (INSS) apresentou o modelo de atendimento usado na Alemanha 36 
onde o segurado só chega ao sistema jurídico após esgotar todos os trâmites 37 
do processo administrativo. Comentou ainda sobre o evento de AX1, que não 38 
tem credibilidade junto ao segurado quando é negado o benefício, fazendo com 39 
que este tente uma resposta favorável em outra unidade de atendimento 40 
gerando assim uma infinidade de AX1. O Sr. Leonardo Rolim (SPPS/MPS) 41 



3 

 

questionou a credibilidade uma vez que o médico perito é apto para a primeira 42 
perícia e seu ato deve ser considerado. O Sr. Elielson dos Santos (SPPS/MPS) 43 
comentou que é muito comum o evento de AX1 não ser reconhecido no 44 
primeiro pleito e recomendou que fosse detalhado o motivo da negativa do 45 
benefício ao assegurado para que este possa em um novo pleito acrescentar 46 
novas documentações que venham a conceder. Acrescentou dizendo que 47 
equipes multiprofissionais podem ser importantes. A Sra. Maria Maeno 48 
(FUNDACENTRO) acrescentou ao debate que para que não houvesse 49 
injustiça, seria fundamental atender a três quesitos básicos: um deles é a 50 
agilidade do sistema – um segurado não pode ficar aguardando a primeira 51 
perícia por muito tempo, pois acaba tendo prejuízos financeiros; o outro quesito 52 
é que o INSS tem que deixar claros os critérios de concessão de benefícios – 53 
conceito de incapacidade e o terceiro aspecto é a da transparência e obrigação 54 
de esclarecer o segurado no tocante à conclusão pericial, por escrito, em 55 
linguagem compreensível, principalmente se houver negativa na concessão, o 56 
sistema teria que ser ágil, o segurado não pode esperar muito tempo por 57 
atendimento, que os peritos e agentes devem ser claros nas informações 58 
fornecidas em vários momentos. Levantou-se a importância de se adotar 59 
critérios de incapacidade que contemplassem não só os aspectos clínicos 60 
como os sociais, a exemplo da Classificação Internacional de Funcionalidade, 61 
Incapacidade e Saúde (CIF), da Organização Mundial de Saúde. O Sr. Sérgio 62 
Carneiro (MPOG) comentou sobre a forma que se dá início ao atendimento do 63 
beneficiário, onde começa com o mais especializado, o médico perito, deveria 64 
ser com outras especialidades como: psicólogos, fisioterapeutas, psiquiatras e 65 
outros e sugeriu mudança de modelo da reconsideração e recurso. A Sra. 66 
Renata Fróes (INSS) sugeriu que o segurado que nunca contribuiu tivesse a 67 
possibilidade de ter parecer fornecido por outro profissional além do perito 68 
médico, assim diminuindo a série de recursos administrativos. A Sra. Verusa 69 
Guedes (INSS) acrescentou que o assegurado vai pela tentativa e erro usando 70 
de todas as possibilidades para que o pleito seja atendido. O Sr. Elielson dos 71 
Santos (SPPS/MPS) chamou a atenção para casos em que o beneficiário tem 72 
atendimento AX1 e o médico perito não tem um procedimento que vai sanar o 73 
problema, pois a profissão exercida é o agente causador do afastamento. A 74 
solução seria encaminhar o assegurado para a reabilitação profissional, onde 75 
também ele teria que enfrentar outros obstáculos. A Sra. Renata Fróes (INSS) 76 
sugeriu um novo modelo de reabilitação profissional onde houvesse uma 77 
integração entre os Ministérios da Educação, Trabalho e Emprego e 78 
Previdência Social. A Sra. Maria Maeno (FUNDACENTRO) apresentou um 79 
dossiê temático da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional – RBSO – da 80 
Fundacentro, sobre Reabilitação Profissional, Incapacidade e Saúde do 81 
Trabalhador, no qual há vários relatos e artigos referentes a experiências de 82 
reabilitação profissional, de dificuldades referentes a aspectos conceituais e 83 
culturais das diferentes instituições (INSS, SUS e MTE). Ressaltou que todos 84 
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os números da RBSO estão disponíveis na íntegra no portal da Fundacentro. O 85 
Sr. Paulo Oliveira (SPPS/MPS) apresentou estudo preliminar sobre fontes de 86 
custeio de reabilitação, tempo de afastamento onde a empresa paga ao 87 
funcionário quinze dias e a Previdência arca com o tempo restante. O Sr. 88 
Leonardo Rolim (SPPS/MPS) solicitou ao INSS que redigisse, com base nas 89 
discussões, propostas de modelo pericial e de reabilitação profissional e que as 90 
enviasse até o dia 19 de novembro de 2012 para a análise e posterior 91 
apresentação na reunião do grupo que ficou agendado para o dia 26 de 92 
novembro de 10 às 17 horas, conforme deliberado pelos presentes. Nada mais 93 
havendo a tratar, o Sr. Leonardo José Rolim Guimarães (SPPS/MPS) encerrou 94 
a reunião, agradecendo a participação de todos.  95 

Brasília, 01 de Novembro de 2012.  96 


