
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Grupo de Trabalho Previdência e Assistência Social

Memória da 13ª Reunião
Reunião por videoconferência

(12/02/2009 – 10h às 17h)

Pauta:

1. Elaboração da proposta de Termo de Ajustamento de Conduta a ser firmado com o 
INSS com vistas à adequação das deficiências relacionadas ao atendimento nas agências 
da Previdência Social. Apreciações sobre o texto final do TAC.

2.  PA  n.  1.29.017.000033/2007-81.  Ementa:  "Apurar  possíveis  irregularidades  nos 
agendamentos  e  atendimentos  de  perícia  médica  ocorridos  nas  APS  de  Canoas  e 
Esteio".  Procedimento  instaurado  por  representação  de  cidadão  noticiando  o  mau 
atendimento prestado pelo INSS em alta  dada a pacientes  sem condição de laborar. 
Encaminhado à PFDC, por despacho do Procurador oficiante, em razão da elaboração de 
Termo de Ajustamento de Conduta com o INSS que abarca a problemática constatada no 
Procedimento.

3. PA PGR 1.00.000.009198/2008-05. Acompanha o cumprimento da Recomendação nº 
04,  de  24/03/2008,  do  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Pessoa  Portadora  de 
Deficiência – CONADE, ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – 
MDS e ao INSS para que criem regras claras para os procedimentos a serem seguidos 
pelas  equipes  de  perícia  para  concessão  do  benefício  assistencial  de  prestação 
continuada.

4. E-mail submetidos à deliberação do Grupo de Previdência e Assistência:
a) e-mail do Dr. Fernando Lacerda Dias, PRM/São José dos Campos (02/12/2008), 

fldias@prsp.mpf.gov.br , que requer orientações sobre a aplicação do recém criado 
NTEP, conforme Instrução Normativa do INSS n. 31/2008. 

b) e-mail da Dra. Patrícia MuxFeldt (12/07/2008), que noticia que a maioria dos laudos 
médicos dos peritos do INSS são, em geral,  curtos e mal fundamentados, bem 
como o SABI (sistema da previdência) limita o número de linhas do laudo pericial. 
Sugere que os laudos sejam mais bem fundamentados e que o INSS que não 
limite o espaço para registro dos dados.

c) e-mail da  Dra.  Geisa  de  Assis  Rodrigues  (12/11/2008),  perguntando  se  existe 
algum material  no sítio  do GT/PAS sobre a história de atuação do GT. Sugere 
programar para o ano corrente atividades com o Conselho Regional de Assistência 
Social  para  aprimoramento  dos  estudos  sociais  nas  ações  de  benefício 
assistencial. 

5. Outros temas: a) Debater e definir  as prioridades eleitas pelo Grupo de Trabalho a 
serem desenvolvidas até o próximo Encontro Nacional dos procuradores dos Direitos do 
Cidadão.

mailto:fldias@prsp.mpf.gov.br


b) Deliberar sobre: : 
b1) MP 441/2008 (aprovada na Câmara dos Deputados, em trâmite no Senado) 
que trata, nos artigos 35 e 160, da jornada de trabalho dos servidores da Carreira 
de Médico Perito Previdenciário e da Carreira do Seguro Social.

b2) Ofício do Coordenador-Geral de Comunicação do MPS referente à inspeção do 
MPF  em agências  da  Previdência  Social  (remetido  à  Dra.  Darcy  Vitobello  em 
24/11/2008).

b3)  Ofício  nº  PR/SP-GABPR13-FTSDT-000414/2008,  de  18/11/2008,  da  Dra. 
Fernanda  Teixeira  Souza Domingos  Tautemblatt,  Procuradora  da  República  em 
São Paulo, que encaminha ata da reunião realizada na PR/SP com o chefe da 
Agência da Previdência Social para tratar de problemas no atendimento ao público 
e perícias médicas, entre outros assuntos

b4) Propostas da Dra. Geisa: a) planejamento de atuação do GT para o ano que 
vem, com definição de prioridades e um cronograma de trabalho (se possível com 
o  agendamento  de  todas  as  reuniões  ordinárias  para  que  todos  possam  se 
organizar); b) realização das novas reuniões do Grupo por videoconferência; e c) 
discussão  sobre  forma  de  estabelecer  parceria  com  os  Conselhos  Federal  e 
Regionais  de  Assistência  Social  para  capacitação  das  assistentes  sociais  na 
elaboração dos estudos sociais nas ações para fins de percepção de benefício 
assistencial.

. 

Compareceram à  reunião  virtual  do  Grupo  de  Trabalho  Previdência  e 
Assistência Social a Dra. Darcy Santana Vitobello (Coordenadora), Dra. Marta Cristina 
Pires  Anciães  (Titular),  Dr.  Rodrigo  da  Costa  Lines  (Suplente),  Dra.  Geisa  de  Assis 
Rodrigues (Suplente) e Dr. José Soares Frisch (Suplente).

Após aberta a 13ª Reunião, foi analisado o item n. 2 da pauta. O Grupo 
aprovou  a  sugestão  da  Dra.  Darcy  de  devolver  os  autos  ao  Procurador  oficiante, 
sugerindo  que  continue  a  apuração  das  irregularidades,  independentemente  da 
celebração do TAC.

Também foi  abordado sobre a necessidade de identificar quais são os 
novos Procuradores responsáveis por cada Procedimento Administrativo instaurado para 
apurar irregularidades após as vistorias realizadas nas Agências da Previdência Social, 
ficando a cargo da Assessoria do GT a elaboração desse mapeamento.

Quanto ao item n. 3, foi lida a Informação/PFDC n. 505/2008, de 10 de 
dezembro de 2008, cujo assunto versa sobre o Direito à Assistência Social (Benefício de 
Prestação  Continuada).  O  Grupo  aceitou  a  sugestão  de  sobrestar  o  Processo  n. 
1.00.000.009198/2008-05, bem como de dar ciência das Recomendações n. 04 e 05, de 
24  de  março  de  2008,  do  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da  Pessoa  Portadora  de 
Deficiência – CONADE, aos membros do MPF que atuam na área previdenciária, tendo 
em vista as remoções que ocorreram.

Acerca  da  reunião  com  os  Srs.  Ministro  da  Previdência  Social  e 
Presidente  do INSS no dia  13/02/2009 na Procuradoria  Regional  da República da 3ª 
Região, foi sugerido indagar sobre o andamento do concurso público para provimento de 



cargos de Analista do Seguro Social,  bem como se o prazo de 31/05/2009, instituído pelo 
Decreto n. 6.214/2007, alterado pelo Decreto n. 6.564/2008, será respeitado. 

Quanto ao item n. 4, “a”, que trata da IN INSS n. 31/2008, que dispõe 
sobre procedimentos e rotinas referentes ao Nexo Técnico Previdenciário e dá outras 
providências, o Grupo achou por bem realizar um estudo, que ficou a cargo da Dra. Marta 
e Dr. Rodrigo, devido a sua complexidade. Esse estudo será encaminhado à lista de e-
mail do GT/PAS.

Quanto ao item n. 4, “b”, a Dra. Darcy informou que o Conselho Nacional 
de Justiça criou um Grupo de Trabalho que cuida da questão de fundamentação dos 
laudos, visando uma padronização. A Dra. Geisa entendeu que seria interessante que 
houvesse estreitamento dos laços entre o MPF e o GT do CNJ. 

O Dr. Rodrigo sugeriu incluir no TAC a obrigatoriedade da fundamentação 
pela capacidade ou incapacidade, constando os motivos do indeferimento do pleito de 
prorrogação.  Também  sobre  a  necessidade  do  Médico  Perito  se  manifestar 
expressamente  sobre  os  exames  e  atestados  de  médicos  particulares  trazidos  pelo 
Segurado.

Sugeriu  ainda  que  os  médicos  peritos  criem  a  rotina  de  solicitar 
diretamente os exames que julguem necessários para uma melhor análise das condições 
do segurado, extirpando a rotina existente do médico assistente do segurado solicitar os 
exames requeridos pelos peritos.

Foi deliberado acerca das prioridades do GT/PAS (item n. 5, “a”). Todos 
convencionaram que a primeira prioridade é a elaboração do Termo de Ajustamento de 
Conduta com o INSS. 

Logo após,  o  Dr.  Soares sugeriu,  como uma prioridade do GT/PAS, a 
elaboração de um banco de dados com os entendimentos jurisprudenciais pacíficos na 
área da Previdência e Assistência Social, a fim de sugerir aos colegas a proposição de 
Ações Civis Públicas para atribuir efeitos erga omnes as decisões pacificadas.

A Dra.  Geisa ressaltou que seria  duas frentes a serem trabalhadas.  A 
primeira delas, administrativa, seria a de consolidar as jurisprudências relacionadas ao 
INSS por benefício a fim de ser disponibilizada no sítio do GT. A outra frente seria a de 
Recomendar  aos Procuradores da República que proponham ACP sobre os pontos já 
pacificados pela jurisprudência visando o efeito erga omnes das decisões.

O Dr. Rodrigo opinou no sentido de primeiro se fazer um levantamento 
sobre  as  ACP  que  têm  efeito  erga  omnes  no  território  nacional  para  divulgar  aos 
Procuradores e disponibilizá-las no sítio do GT/PAS.

O Dr. Soares sugeriu que fosse enviado um e-mail para a rede membros 
para  que  os  Procuradores  que  atuam  na  1ª  Instância  enviem  suas  ACP que  já  se 
encontram pacificadas nos TRF, STJ e STF para colaborar para nosso Grupo.

Informou,  ainda,  que,  em  regra,  antes  do  Advogado  Geral  da  União 
expedir uma Súmula há uma consulta à Procuradoria Geral do INSS sobre o assunto. 
Sugeriu que fosse enviado um Ofício à Procuradoria Geral do INSS para obter a relação 
das matérias que já foram sumuladas pelo Advogado Geral da União e as que estão em 



via de serem sumuladas na área de previdência e assistência social.  

Arrematou propondo que com o material recebido da Procuradoria Geral 
do  INSS houvesse  um ponto  de  partida  para  o  levantamento  dos assuntos  a  serem 
disponibilizados no sítio, assim como os demais temas sugeridos pelos procuradores na 
rede membros ou em sítios de jurisprudência.

O Dr. Rodrigo propôs que no Ofício a ser encaminhado à Procuradoria 
Geral  do  INSS  fossem  solicitadas  as  ACP  de  efeito  nacional  sobre  a  temática  de 
Previdência e Assistência Social. O Grupo concordou com as ideias apresentadas.

Ficou a cargo da Dra.  Darcy e da Assessoria  do GT/PAS a coleta de 
dados sobre as ACPs intentadas pelo Ministério Público Federal, sejam de abrangência 
nacional ou não, bem como a elaboração de minuta de Ofício para a Procuradoria Geral 
do INSS solicitando as matérias sumuladas na área de Previdência e Assistência Social, 
os pareceres mais citados, bem como as matérias que estão por se tornar súmulas.

A Dra.  Darcy  informou  ao  grupo  que  recebeu  uma  documentação  do 
Procurador Geral do  INSS, Dr. Ricardo, na qual noticiava a celebração de acordos em 
ações judiciais propostas por sindicatos, inclusive o Procuradores Federais do INSS, onde 
foram identificadas diversas litispendências.  O Grupo sugeriu o encaminhamento à 5ª 
Câmara de Coordenação e Revisão, tendo em vista a matéria ser competência daquela 
CCR.

O Dr. Soares informou que houve conversão da MP 441/2008 na Lei n. 
11.907, de 02 de fevereiro de 2009. Sugeriu que o TAC não aborde a questão da jornada. 
Essa jornada seria disciplinada por lei. O TAC deveria apenas deveria impor ao INSS que 
fiscalize a jornada de trabalho disposta em Lei.

A Dra. Darcy tocou na jornada de trabalho dos demais servidores das 
Agências  da  Previdência  Social  à  exceção  dos  médicos  peritos.  Alguns  servidores 
estariam fazendo seis horas com intervalo de almoço ao invés das oito horas diárias. 
Finalizou ressaltando a necessidade de regras claras para os horários de funcionamento, 
das cargas horárias dos servidores e do remanejamento de servidores para locais com 
carência de servidores.

O Grupo decidiu por incluir no TAC a obrigatoriedade de fixar de forma 
clara o horário de funcionamento da agência, de preferência na porta da Agência, e as 
cargas horárias de seus servidores. 

Iniciou-se no período da tarde a análise das cláusulas do TAC. 

Quanto  à  estrutura,  por  ser  uma  proposta  ainda,  os  tradicionais 
“considerando” serão postos em outro momento. Decidiu-se pela forma de artigo e incisos 
proposta e defendida pelo Dr. José Soares. 

Quanto ao inciso I, o discussão centrou-se no prazo a ser colocado nas 
comandos descritos no TAC. O Dr. Soares elegeu como critério dos prazos do TAC a 
concretude das ações iniciadas pelo INSS, ou seja, o que já estava por ser feito teria um 
prazo menor do que as ações não iniciadas. O Dr. Rodrigo frisou a importância de prazos 
razoáveis para a implementação das mudanças do TAC.



O Grupo deliberou que o prazo seria estipulado em meses, restando a 
escolha do dia do mês para mesa de negociação. 

O Grupo entendeu por bem analisar quais as obrigações teriam o mesmo 
prazo  para  sua  execução.  Concordaram  que  os  três  primeiros  incisos  possuiam 
basicamente o mesmo prazo para implantação.

Ainda  no  inciso  I,  discutiram  “sobre  os  requerimentos  que  lhe  forem 
formulados  por  quem quer  que  seja”.  O  Dr.  Soares  explicou  que  nesse  texto   há  a 
possibilidade  de  qualquer  um  que  procure  o  INSS  tenha  uma  resposta  num  prazo 
razoável. O prazo dos três primeiros incisos seria de três meses contados da assinatura 
do TAC.

Quanto ao inciso VI, o Grupo deliberou que a grafia da cláusula assim 
ficaria:  “a  partir  de  trinta  dias  da  assinatura  do  TAC,  prorrogar  o  auxílio-doença 
automaticamente, a partir do mero protocolo do Pedido de Prorrogação (PP), até a data 
agendada pelo INSS para a realização da nova perícia médica”

Quanto ao inciso VII, o Grupo ressaltou a necessidade de fundamentar 
tanto as decisões denegatórias quanto as concessivas. A Dra. Marta ressaltou que o TAC 
deve ser focado para o INSS e não para os médicos peritos, razão pela qual, sugere que 
seja alterada a grafia do inciso para que seja imposto ao INSS e não aos médicos-peritos 
a obrigação de fundamentar. O Grupo lembrou que o art. 1º ressalta que “o INSS assume 
as seguintes obrigações de fazer”.

O Grupo concordou que a grafia do inciso seja: “no prazo de trinta dias da 
assinatura  do  TAC,  fundamentar  por  escrito  e  de  modo  circunstanciado,  todos  os 
pareceres  médico-periciais  que  emitir,  sejam  concessivos  ou  denegatórios,  neles 
relacionando  todos  os  exames  médicos  apresentados  pelo  médico  assistente  do 
segurado”.

Quanto ao inciso VIII, decidiu-se pelo prazo de três meses assim como 
incluir como a diretriz médica na área de cardiologia. Decidiram que seria o prazo trinta 
dias para todos os incisos que estivessem com a data de “1º de janeiro de 2009”.

Quanto ao inciso IX, Dra. Geisa questionou sobre o número de dez mil 
aposentados por invalidez. O Dr. Soares informou que esse número foi tirado de dados 
apresentados ao GT/PAS e do próprio sítio da Previdência Social. À exceção da data, não 
foram realizados reparos no texto apresentado.

Quanto ao inciso X, o Grupo deliberou por manter o inciso como está, 
com as considerações das datas.

Quanto ao inciso XI, mantiveram o texto apresentado.

Quanto ao inciso XIV, deliberam por fixar o prazo de trinta dias.

Quanto ao inciso XV, houve debate sobre o tempo das perícias médicas. 
Dr. Soares informou que consulta e perícia são coisas diferenças. Na consulta não se 
sabe qual  é  o  problema.  Na perícia,  o  médico  apenas constata  a  doença ou evento 
incapacitante.  Por  maioria,  o  Grupo  decidiu  pelo  prazo  de  vinte  minutos  entre  as 
consultas.

Quanto ao  inciso XX,  o  GT/PAS deliberou por  deixar  apenas o  termo 



“terminal  telefônico”  ao  invés  de  “telefone  vermelho”.  Decidiram  por  incluir  a 
obrigatoriedade da disponibilização de ao menos um terminal para acesso de serviços 
disponibilizados no site do Ministério da Previdência Social.

O GT levou em consulta a proposta de aderir ao TAC a proposta do INSS 
disponibilizar consultórios médicos em número igual ao de médicos peritos. Dra. Darcy 
sugeriu que a proposta fosse melhorada e que incluisse a melhoria das condições de 
trabalho aos médicos peritos.

Dr.  Soares sugeriu a inclusão no TAC que o INSS assegure ao perito 
médico previdenciário, durante sua jornada de trabalho, uma sala de perícia médica com 
os equipamentos inerentes para realização dos exames periciais a seu cargo.

A Dra. Darcy, levantou uma sugestão para inclusão no TAC. Tendo em 
vista  vários  Mandados  de  Segurança  que  questionam  o  obrigatoriedade  dos 
agendamentos pela internet, que o agendamento seja um direito e não uma obrigação.

Disse  também  que  há  reclamações  que  os  agendamentos  para  os 
serviços atendimentos da Previdência Social por internet são mais rápidos dos que os 
feitos  pelo  telefone  (número  135).  Sugeriu  que  fosse  colocado  que  ambos  os 
agendamentos sejam feitos em igual tempo.

Após a discussão das cláusulas do TAC o GT elegeu o Dr. José Soares 
para que faça as compilações das alterações e sugestões de melhoramentos do TAC até 
o dia 02/03/2009. . O Dr. Rodrigo sugeriu a inclusão de inciso no TAC visando que o INSS 
comprove a real necessidade de funcionamento excepcional das agências que fazem o 
regime  de  revesamento  de  doze  horas.  O  Grupo  deliberou  que  fosse  feita  pelo  Dr. 
Rodrigo uma proposta mais bem trabalhada nesse sentido. 

Depois do envio da minuta do Dr. Soares, o GT discutiria até 06 de março 
a proposta. Após tal  data seria dado ciência dessa versão final aos Procuradores por 
intermédio da rede membros para posterior remessa ao INSS.

Discutiram  a  respeito  da  segunda  Visita  Nacional  às  Agências  da 
Previdência Social. Todavia seria interessante dar satisfações sobre o que foi realizado 
junto à primeira visita.

Foi deliberado que além das reuniões presenciais as reuniões do Grupo 
de Trabalho poderão ser também mediante videoconferência, o que permitirá uma maior 
frequência das mesmas.  Foi  decidido que as reuniões por  videoconferência seriam a 
regra.  Ficou  a  cargo  da  Coordenadora  do  GT/PAS  a  elaboração  de  proposta  de 
calendário para reuniões. 

O  Grupo  de  Trabalho  decidiu  consultar  o  Dr.  Andrei  Balvedi  sobre  o 
interesse em se manter na titularidade do GT. Caso o Procurador não tenha interesse, o 
GT desde já indica o Dr. José Soares para  assumir a titularidade diante de seus serviços 
prestados ao Grupo.

Deliberações:

Item n. 1: O Dr. José Soares encaminhará ao e-mail do grupo, até 02/03/2009, a minuta 
final do TAC com as alterações feitas hoje. Até 06/03/2009 a minuta seria vista pelos 



membros do GT. 

Item n. 2:  Devolver o Procedimento n. 1.29.017.000033/2007-81 para que o Procurador 
Oficiante continue com a sua regular instrução.

Item  n.  3: Sobrestar  os  autos  do  Procedimento  n.  1.00.000.009198/2008-05  na 
Coordenadoria  de  Administração  da  PFDC até  a  data  de  31/05/2009  para  que  seja 
verificada a elaboração de Instrução Normativa destinada a estabelecer  as regras do 
procedimento de avaliação médica e social para concessão do Benefício de Prestação 
Continuada.

Item n. 4:
a) Solicitar mais informações sobre a Instrução Normativa n. 31/2008 à lista do GT 

Previdência. Ficou a cargo da Dra. Marta e Dr. Rodrigo a elaboração de Estudo 
sobre o tema.

b) Item deliberado quando o grupo tratava da versão final do TAC.
c) Foi  deliberado  sobre  a  necessidade  da  programação  das  reuniões 

presenciais e por videoconferência e a eleição de prioridades pelo GT.

Item n. 5:
a) Pauta da 11ª Reunião: As prioridades do GT/PAS são: 1º Elaboração da do 

Termo  de  Ajustamento  de  Conduta;  2º  Levantamento  das  Ações  Civis 
Públicas de decisão de efeito nacional; 3º Instituir um banco de dados no 
sítio  do  GT/PAS  conforme  cada  benefício  das  matérias  já  pacificadas 
nacionalmente.  Enviar Ofício ao Procurador Geral  do INSS solicitando as 
principais matérias sumuladas.

b) Pauta da 12ª Reunião:
b1) Ficou deliberado que não caberia o Ministério Público fixar a jornada de 
trabalho, mas sim fiscalizar  o  INSS.  Ressalte-se  que a  MP 441/2008 foi 
convertida na Lei n. Lei n. 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.
b2) Foi decidido que a Dra. Darcy se reportará ao ofício no momento de 
discussão da proposta do TAC.
b4) Foi deliberada a necessidade da programação das reuniões e a eleição 
de prioridades pelo GT.

Item n. 6. Adiar a discussão dos demais itens da pauta em razão do adiantado da hora.

Item n. 7. A Coordenadora do Grupo proporá um calendário das reuniões do grupo, bem 
como os dias que o grupo se reunirá presencialmente e por videoconferência.

A reunião encerrou-se às 16:45h.
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