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MEMÓRIA DA 18ª REUNIÃO DO GT PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
(04/03/2010 – 10h às  17)

1. REUNIÃO COM O INSS
1.1.  Proposta  de  Termo de  Ajustamento  de  Conduta  para  revisão  das  aposentadorias  por 
invalidez concedidas há mais de 02 anos
1.2. Apresentação da oficina de estudos sobre reabilitação profissional, aprovada pela Escola 
Superior do Ministério Público da União, solicitando a participação de representante do INSS
1.3. Discussão sobre a questão referente ao agendamento de perícias
1.4. Informações sobre o programa PREVcidade
1.5. Discussão sobre o concurso público, divulgado pelo Edital nº 1 – INSS, 13 de janeiro de 
2010, para provimento de 500 vagas do cargo de perito médico previdenciário

1.5.1. Ausência de vagas para a Gerência Executiva de Porto Alegre
1.5.2. Outro assuntos sobre o concurso público para perito médico previdenciário de 2010

1.6. Outros assuntos

2. REUNIÃO COM A DATAPREV
2.1. Discussão sobre os problemas enfrentados nos sistemas de informática da DATAPREV
2.2.  Apresentação  de  sugestão  visando  aumentar  o  campo  da  fundamentação  nos  laudos 
periciais do INSS
2.3.  Outros assuntos

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GT PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.  Apresentação  do  Planejamento  Estratégico  do  GT para  três  entidades  civis,  visando 
informar as providências que o grupo adotará no ano de 2010, bem como obter sugestões de 
atuação
3.2. Outros assuntos

A reunião foi iniciada às 10 horas na sala de videoconferência da Procuradoria Geral da 
República, com a presença de: Dra. Gilda Carvalho, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, 
Dra. Darcy Santana Vitobello (Coordenadora), Dr. José Soares Frisch (Titular), Dr. Andrei Mattiuzi 
Balvedi  (Suplente,  acompanhando  a  reunião  na  PR-SC  mediante  videoconferência),  e  de 
representantes do Instituto Nacional do Seguro Social, Dr. Valdir Moysés Simão (Presidente), Dra. 
Filomena  Maria  Bastos  Gomes  (Diretora  de  Saúde  do  Trabalhador),  Dr.  Luís  Henrique  Fanan 
(Diretor de Atendimento) e do Presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência 
Social – DATAPREV, Dr. Rodrigo Ortiz d´Avilla Assumpção.

1. REUNIÃO COM O INSS
Sobre  o  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  proposto  pelo  MPF  referente  à  revisão  das 
aposentadorias por invalidez, o Presidente do INSS informou da existência de programa de revisão 
das  aposentadorias  por  invalidez  no  âmbito  da  autarquia,  o  qual  será  efetivamente  cumprido 
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independentemente  da  assinatura  do  TAC,  o  qual  está  atrelado  ao  programa  de  reabilitação 
profissional  .  Afirmou que  o  INSS necessitará  de  tempo  para  desenvolver  o  projeto  piloto  de 
reabilitação profissional , que já está sendo testado em São Paulo, e que a partir daí poderá firmar o 
TAC,  após  apreciação  da  proposta  pela  Advocacia-Geral  da  União.  Aduziu  ainda  que  o 
cumprimento das cláusulas do Termo de Ajuste deve ficar condicionado à reposição da força de 
trabalho.

Os integrantes do GT observaram que a proposta de Termo de Ajuste de Conduta está 
sendo discutida há quase 2 anos e que há necessidade de ser fixado um prazo para a conclusão das 
negociações, posto que está havendo cobrança dos colegas que atuam na área e os mesmos precisam 
ser liberados para tomar as medidas pertinentes para o cumprimento da obrigação da autarquia de 
revisar as aposentadorias concedidas há mais de 02 anos. Também posicionaram-se contrários à 
inclusão de cláusula que libere o INSS do cumprimento das cláusulas em razão de não reposição de 
peritos ou outros servidores. O Dr. Valdir comprometeu-se a apresentar o posicionamento do INSS 
até o final de abril de 2010.

A  seguir,  foi  noticiada  a  realização  de  Oficina  de  Estudos  sobre  a  Reabilitação 
Profissional por intermédio da Escola Superior do Ministério Público Federal, coordenada pela Dr.ª 
Geisa Rodrigues e solicitada a participação de servidores do INSS, que se comprometeu a indicar 
pelo menos 02  profissionais.  A Dra.  Filomena informou que,  apesar  da  carência  de  servidores 
especializados em todo o país, a reabilitação profissional já foi iniciada, havendo um projeto piloto 
no Estado de São Paulo, abarcando algumas gerências-executivas, o qual será encaminhado ao GT. 

Questionado sobre o problema da demora no agendamento de perícias,  o Dr. Valdir 
afirmou que o problema foi agravado com o Movimento pela Excelência do Ato Médico Pericial 
pela Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, principalmente em São Paulo, 
Salvador e Porto Alegre. Informou ainda que somente com o preenchimento das vagas de perito 
cujo concurso será iniciado em abril, as dificuldades diminuirão.

Quanto ao PREVcidade, o Dr. Valdir afirmou que não são proferidas decisões finais e 
complexas no âmbito do programa, constituindo-se este um primeiro atendimento como forma de 
facilitar o acesso às informações do INSS. O usuário pode protocolizar seu pedido de benefício no 
posto do PREVcidade, sem precisar se dirigir às agências. O crescimento do número de agências 
tende a arrefecer a utilidade do programa.

Sobre o concurso para o cargo de perito médico previdenciário de 2010, o Dr. Valdir 
explicou que a distribuição das 500 vagas do concurso foi feita por Gerência-Executiva, de acordo 
com a demanda e a produtividade de cada gerência, esclarecendo que não foram destinadas vagas 
para a Gerência-Executiva de Porto Alegre porque esta apresentou uma das menores  demandas do 
país em 2009, apresentando quadro de todas as regiões.

A respeito dos laudos periciais, o Dr. Soares apontou a existência de diversos problemas 
por deficiência de fundamentação, razão pela qual, em boa parte dos casos, ao serem questionados 
no Poder Judiciário, os mesmos vem sendo rejeitados . O Dr. Valdir confirmou a necessidade de 
melhoria  da  fundamentação  dos  laudos  e  informou  que  existe  um protótipo  de  laudo  pericial 
elaborado pela Dra. Filomena, já apresentado ao CNJ, em que foi sugerida a formulação de quesitos 
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nos laudos administrativos do INSS, similar aos laudos judiciais.. A Dra. Filomena comprometeu-se 
a encaminhar o modelo de laudo ao GT. 

2. REUNIÃO  COM A DATAPREV
O Dr. Rodrigo apresentou uma visão geral da empresa, pontuando que os sistemas estão aquém das 
necessidades demandas  atuais  do INSS e há dificuldades  de infra-estrutura e  de equipamentos. 
Afirmou  também  que  a  migração  dos  sistemas  tem  ocorrido  em  um  tempo  muito  curto,  e  a 
celeridade que gostaria não tem sido alcançada. Acrescentou que em virtude das dificuldades de 
instalação e migração, da grande demanda nos atendimentos do INSS, tudo feito pela informática, 
infra-estruturas defasadas também nas questões de eletricidade e telecomunicações, os problemas 
continuarão por longo tempo. Explicou ainda que a solução definitiva será muito difícil, visto que o 
país optou por pela utilização de sistemas de informática em quase tudo, o que acaba prejudicando a 
segurança e a celeridade.

Questionado sobre a viabilidade do aumento do campo da fundamentação dos laudos 
periciais do INSS, informou que isso dependerá também da migração desses sistemas no âmbito da 
DATAPREV, que está sendo acompanhada exaustivamente pela procuradora da República Raquel 
Branquinho, no âmbito de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o MPF.

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Foi  apresentado  o  Planejamento  Estratégico  do  GT  Previdência  e  Assistência  Social  para 
representantes das seguintes entidades: Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas – 
COBAP, Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social – ANASPS e 
Confederação Nacional da Indústria – CNI.

A Confederação  Nacional  da  Indústria  –  CNI  sugeriu  fosse  incluída  na  proposta  a 
publicidade de informações para a população sobre os benefícios e serviços prestados no âmbito da 
Previdência Social; a aproximação do Ministério Público com entidades e comissões na área da 
Previdência Social, órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego atuantes na matéria, dentre outros; 
e a atuação nos problemas encontrados nas juntas de recursos e nos conselhos de recursos do INSS. 
Quanto à questão da reabilitação profissional, destacou a necessidade de estimular as empresas para 
colaborar com o programa. No que pertine à segurança do trabalho, afirmou que a nova sistemática 
de  cobrança  do  Seguro  de  Acidentes  do  Trabalho,  baseada  na  Comunicação  de  Acidente  de 
Trabalho – CAT para todos os acontecimentos relacionados à  integridade física do trabalhador, 
inclusive  quando não  disserem respeito  a  acidente  de  trabalho,  desestimula  o  cumprimento  da 
legislação.

As outras entidades, após exporem seus focos de atuação, se prontificaram a apresentar 
sugestões ao Planejamento Estratégico do GT Previdência e Assistência Social até o dia 12/03. O 
GT destacou que a COBAT pode colaborar nas questões referentes à revisão das aposentadorias por 
invalidez.

Por fim, deliberou-se que a próxima reunião do GT será agendada oportunamente.

A reunião foi encerrada às 17 horas.


