
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

MEMÓRIA DA 15ª REUNIÃO DO GT PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Reunião por Videoconferência

(05/10/2009 – 14h-19h)

PAUTA

1. Apresentação pela Drª Geisa de Assis Rodrigues do Relatório de Análise do “Livro Negro da 
Previdência”,  elaborado em conjunto com o Procurador  Regional  da República  Dr.  Robério 
Nunes dos Anjos Filho; 

2. Análise de contraproposta de TAC sobre a revisão de aposentadorias por invalidez encaminhada 
por correio eletrônico pelo Presidente substituto do INSS;

3. Análise do documento apresentado pelo INSS na 14ª Reunião do Grupo no qual justifica a não 
aceitação das cláusulas do TAC proposto pelo MPF e deliberação sobre a estratégia a adotar 
para solucionar as questões; 

4. Discussão  sobre  a  estratégia  a  ser  adotada  no  tocante  à  cessação  do pagamento  do  auxílio 
doença nos casos em que haja pedido de prorrogação e a perícia não seja realizada antes do 
encerramento do prazo;

5. Análise da minuta de laudo apresentada pelo INSS ao GT do Conselho Nacional de Justiça

6. Acompanhamento  do cumprimento  do Decreto  Federal  6.932/2009 -  “Carta  de Serviços  ao 
Cidadão” - Análise de minuta de ofício  ao Presidente  do INSS (e aos demais  dirigentes  de 
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal) – Proposta do Dr. Soares.

7.  Estratégia de atuação do grupo –aproximação com associações de idosos ou outros segurados 
do INSS e com a DATAPREV para avaliação do CNIS – proposta da Drª Darcy

8. Discussão  acerca  da  forma  de  comunicação  e  prestação  de  contas,  aos  Procuradores  da 
República, das deliberações do GT.

9. Discussão sobre a substituição de um dos membros titulares do GT, tendo em vista a Portaria 
PFDC nº 17/2008.

10. Documentos para ciência:

10.1. Tabela das ACP's propostas contra a COPES que foram objeto do CC nº 64732, julgado em 
junho pelo STJ,  fixando a competência  do Juízo Federal  da Bahia,  com o acompanhamento da 
remessa dos autos ao Juízo Competente, elaborada pela assessoria do GT;

10.2.  Ofício-circular  expedido  pela  PFDC/GT  Previdência  Social  informando  acerca  das 
providências adotadas pelo GT após o Dia Nacional de Inspeção às Agências da Previdência Social.

10.3. Resposta da 5ª CCR ao Ofício da PFDC que encaminhou o Relatório das Inspeções realizadas 
nas APS no Dia Nacional da Inspeção nas Agências da Previdência Social;

10.4. Resoluções do XV Encontro Nacional da PFDC; 

10.5  Ofício PRM -JOI/SC – GABPRM1 – TAG nº 424/2009, de 20/08/2009, do Procurador da 
República em Joinville, Tiago Alzuguir Gutierrez, que encaminha documento relatando denúncia 



sobre o descumprimento de jornada de trabalho dos médicos  peritos  da Gerência  Executiva de 
Joinville/SC.

10.6. E-mail encaminhado pela Procuradora da República Ana Paula Carvalho de Medeiros (SP) – 
assunto  referente  à  Tabela  de códigos  utilizada  pelo  INSS nas  perícias  médicas,  que  limita  os 
diagnósticos - o modelo de laudo do INSS não atenderia aos padrões mínimos da documentação 
médico-legal.

10.7 Documento anônimo enviado à PFDC, no qual é sugerida a criação de um "terminal eletrônico 
de auto-atendimento da previdência social";

10.8. Portarias estabelecendo horário de funcionamento de APS

11. Pendências da 13.ª Reunião do GT Previdência e Assistência Social:
a)  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 
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;

b) Estudo elaborado pelos Procuradores da República Marta Anciães e Rodrigo Lines sobre Nexo 
Técnico Previdenciário (Instrução Normativa INSS/PRES 31/2008);

c) Banco de dados com as ações civis públicas propostas pelo MPF que pretendem ter eficácia 
nacional e efeito erga omnes; 

d) Banco de dados com jurisprudência pacífica sobre temas de previdência e assistência social;

e) Ofício sobre as matérias a serem objeto de súmula da Advocacia-Geral da União e sobre as 
sentenças coletivas que há contra o INSS.

f) Ofícios PRDC/GO nº 651/2009, de 20/02/2009 e PRDC/GO nº 1247/2009, de 31/03/2009, do 
Procurador da República em Goiânia,  Ailton Benedito de Souza, encaminhando atas da reunião 
realizada com o Gerente-Executivo do INSS em Goiânia, para tratar de assuntos compreendidos nas 
atribuições da PRDC/GO e nas competências do INSS.

g) Ofício PR/RS/nº 2809-09, de 17/04/2009, da Procuradora da República em Porto Alegre, Ana 
Paula  de  Medeiros,  encaminhando  ata  da  reunião  realizada  com  médicos-peritos  lotados  em 
Agências do Estado do Rio Grande do Sul, para tratar da negociação dos termos do TAC.

12. Outros assuntos

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

A reunião foi iniciada às 14:20 com a apresentação, pela Dra. Geisa, do relatório do Livro Negro da 
Previdência, no qual foi destacado que a maioria das questões são relativas a patrimônio público e 
já foram encaminhadas à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. Acatando sugestão do Dr. Soares, 
deliberaram para que fosse encaminhado ofício ao INSS pedindo informações adicionais sobre o 
programa  PREVcidade,  identificando-se  os  municípios  onde  funcionam  para  verificar  a  sua 
adequada implementação,  e,  se possível,  fazendo comparativo  com os municípios  que possuem 
agências.

Em seguida  o  grupo  debateu  sobre  a  contraproposta  de  TAC  do  INSS  relativa  à  revisão  das 
aposentadorias  por  invalidez,  encaminhada  à  Coordenadora  do  GT  por  meio  eletrônico,  pois 
somente foi aceita a cláusula do inciso IX do TAC proposto pelo GT. Os membros ressaltaram que 
o ideal seria ter números precisos sobre a quantidade de aposentados por invalidez, para se avaliar 
se a meta proposta de revisão de 10.000 benefícios por ano é a mais adequada diante do estoque de 



processos  de reavaliação  de aposentadoria  por  invalidez.  A Coordenação será  responsável  pela 
elaboração da minuta de ofício.

A  Coordenadora  ressaltou  que  a  revisão  das  aposentadorias  por  invalidez  deve  ser  feita 
regularmente ao completar os dois anos da sua concessão, e que a nossa proposta deve deixar claro 
que  existem duas  obrigações  do INSS:  a)  progressivamente  eliminar  o  estoque  de  reexame de 
processos em atraso; e b) implementar uma atuação regular da revisão dos benefícios ao completar 
02 anos da concessão. 

Também houve debate sobre a necessidade de previsão de critérios da amostragem prevista no item 
IX do TAC proposto. Foi deliberado que a Dra. Geisa será responsável pela elaboração da minuta, 
levando-se em conta a progressiva redução do estoque dos processos de revisão de aposentadoria 
por invalidez, inclusive prevendo critérios para serem observados na amostragem dos 10.000 feitos 
anuais (cifra já aceita pelo INSS), e a explicitação da obrigação de adotar medidas de observância 
de revisão regular dos benefícios  que completarem 02 anos, a partir  da celebração do TAC. A 
minuta deverá ser encaminhada para exame pelos integrantes do Grupo de Trabalho até o dia 9 de 
outubro.

Quanto à análise do documento “Considerações Iniciais” apresentado pelo INSS na 14ª Reunião do 
Grupo, no qual justifica a não aceitação das cláusulas do TAC proposto pelo MPF, o Dr. Soares 
ressaltou que as respostas estão incompletas e podem ser melhor trabalhadas. Restou deliberado que 
o Dr.  Soares  irá  minutar  ofício  ao INSS solicitando que sejam enviadas  ao GT as  orientações 
internas e atos normativos referentes às obrigações de fazer referenciadas no documento, bem como 
o plano de ações de 2010. 

No tocante à COPES foi apresentado pela assessora o levantamento sobre as ações em curso, no 
qual  se  identificou  a  existência  de algumas  que ainda  não foram reunidas  no Juízo Federal  de 
Salvador,  em  atendimento  à  decisão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  CC  nº  64732.  Foi 
deliberado que a assessoria do GT deve atualizar os dados da tabela para que, posteriormente se 
possa solicitar aos Procuradores da República nos Estados que verifiquem se os processos já foram 
remetidos.  Deliberou-se,  outrossim,  manter  contato  com  o  colega  Domênico,  Procurador  da 
República na Bahia, para tentar agilizar o andamento das ações.

Discutiram ainda o posicionamento do GT sobre a alta programada, firmando-se o entendimento de 
que  a  obrigação  de  fazer  constante  do  TAC proposto  tem o  intuito  de  impedir  a  cessação  do 
pagamento sem que tenha o segurado sido submetido a nova perícia, nos casos em que requerida a 
prorrogação do auxílio-doença.

No que pertine à minuta de laudo apresentada pelo INSS ao GT do CNJ, a Coordenadora do GT 
sugeriu que fosse analisada a proposta de laudo judicial que o INSS fez para o GT do CNJ para 
verificar se sua adoção na esfera administrativa pode ser mais vantajosa para o segurado. Quanto a 
essa questão, o Grupo deliberou que o Dr. Rodrigo irá analisar os laudos, fazendo uma comparação 
desses laudos com a Orientação Interna nº73/2002 ,.

No que pertine à minuta de laudo judicial apresentada pelo INSS ao Grupo de Trabalho do CNJ, a 
Coordenadora sugeriu que fosse analisada para verificar  se sua adoção na esfera administrativa 
pode  ser  mais  vantajosa  para  o  segurado.  O grupo deliberou  que  o  Dr.  Rodrigo  irá  analisá-la 
fazendo uma comparação com a Orientação Interna n 73/2002, devendo tal estudo ser apresentado 
na próxima reunião.

Quanto ao Decreto Federal nº 6.932/2009, o Dr. Soares explicou que é preciso saber se o INSS já 
elaborou a Carta de Serviços ao Cidadão, já que é importante sua divulgação tanto em todas as 
agências da previdência social como por outros meios de divulgação do INSS, inclusive o sítio. A 
Coordenadora  questionou  se  havia  algum  prazo  disposto  no  Decreto  para  a  realização  dessa 
divulgação, ao que o Dr. Soares afirmou que a vigência é imediata.

Sobre  esse  assunto  acordaram  sobre  a  expedição  de  ofício  ao  INSS,  nos  termos  da  minuta 



apresentada pelo Dr. Soares, para que se tenha ciência sobre efetivo cumprimento da obrigação de 
divulgar  a Carta  de Serviços ao Cidadão, prevista  no mencionado Decreto.  O Dr.  Soares  ficou 
encarregado de fazer a revisão da minuta deste ofício.

Com relação à proposta da Dra. Darcy relacionada à estratégia de atuação do grupo – aproximação 
com associações de idosos ou outros segurados do INSS e com a DATAPREV, foi sugerida pela 
Dra. Geisa a aproximação com federações e associações de aposentados, ficando esta encarregada 
de identificar instituições como a Federação de Aposentados e outras para uma melhor interlocução 
do GT com a sociedade,e elaborar as minutas dos ofícios até o dia 09/10.

A  Coordenadora  sugeriu  ainda  a  possibilidade  de  ser  feita  audiência  pública  para  ouvir  essas 
associações – avaliação da sociedade. Foi acordado que após os contatos iniciais pode-se programar 
para o próximo ano uma audiência pública para colher sugestões sobre o trabalho do Ministério 
Público federal no aprimoramento dos serviços da Previdência Pública.

No tocante às formas de comunicação entre o GT e os Procuradores, a Coordenadora aduziu que em 
questões específicas, além da comunicação feita por e-mail e da divulgação das deliberações do no 
sítio  da  PFDC,  também deve  ser  priorizada  a  comunicação  por  telefone  com os  colegas.  Foi 
apresentada a proposta de divisão do país, ficando cada membro do GT responsável por uma região, 
como ocorreu no Dia Nacional de Inspeção das Agências Previdenciárias. Decidiu-se postergar a 
implementação de tal medida para quando ocorrer a recomposição dos integrantes do grupo.

A Dra. Marta comunicou que deixará a titularidade de seu posto no GT, assumindo a suplência, em 
virtude do afastamento para realizar estudos no exterior.  Os membros suplentes, Dra. Geisa, Dr. 
Soares e Dr. Rodrigo, apresentaram justificativas sobre a impossibilidade de se tornarem titulares 
no grupo. Como o Dr. Andrei não tem podido participar das últimas reuniões do GT, a Dra. Darcy 
entrará em contato com o mesmo para avaliar seu interesse na permanência no grupo, e comunicará 
à Dra. Gilda as atuais dificuldades de composição do grupo.

Quanto à resposta da 5ª CCR ao Ofício da PFDC, o entendimento do Grupo é de que a questão 
referente à  reposição das horas não trabalhadas pelos peritos médicos e demais servidores é afeta 
àquela Câmara, pois o objetivo do Grupo, com relação a esse tema, é postular pela melhoria do 
atendimento aos cidadãos. Deliberaram, por maioria, pelo encaminhamento da presente memória à 
5ª CCR. 

Foram lidas as Resoluções do XV Encontro Nacional, que, em sua maioria estão sendo observadas 
pelo GT, tendo se deliberado pelo exame da necessidade de uma segunda inspeção em momento 
oportuno.

O GT deliberou  encaminhar  ofício  ao ilustre  colega  Procurador  da República  em Joinville/SC, 
noticiando a  ausência  de interesse  do INSS em celebrar  TAC referente  ao descumprimento  de 
jornada de trabalho dos médicos peritos.

Quanto  ao  assunto  referente  à  Tabela  de  Códigos  utilizada  pelo  INSS  nas  perícias  médicas 
(mensagem eletrônica enviada pela Procuradora da República em Porto Alegre Ana Paula Carvalho 
de Medeiros),  o Grupo aceitou a sugestão do Dr. Rodrigo de minutar ofício ao INSS para que 
esclareça se há limitação dos diagnósticos ou se há justificativa para essa limitação, bem como de 
encaminhar resposta à colega, relatando a providência adotada.

Com relação ao documento anônimo encaminhado à PFDC para implementação de um terminal de 
consulta eletrônico, o Grupo afirmou que tal sugestão consta na proposta de TAC, mas o INSS não 
concorda  com  a  mesma.  O  Grupo  acatou  a  sugestão  da  Dra.  Marta  de  que  o  mesmo  fosse 
encaminhado ao Presidente do INSS para adoção das medidas que entender cabíveis.

No  que  pertine  às  portarias  estabelecendo  horário  de  funcionamento  de  APS,  a  Coordenadora 
relatou que não houve grande mudança com relação aos horários de atendimento. A sugestão do Dr. 
José Soares foi acatada no sentido de que, diante da recusa da proposta contida no TAC, seja dada 
ciência  da  situação  aos  Procuradores  da  República  de  cada  região  para  que  verifiquem  a 



necessidade de adoção de providências cabíveis.  

Quanto ao acompanhamento do PA/PGR nº 1.00.000.009198/2008-05, que trata do cumprimento da 
Recomendação nº 04, de 24/03/2008, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência  –  CONADE,  o Grupo deliberou  pela  remessa  de  ofício  à  Secretária  Executiva  de 
Assistência Social para obter informações sobre a efetiva implementação do artigo 16 do Decreto nº 
6.214/07,  a  ser  elaborado  pelo  Dr.  Soares.  A  Dra.  Marta  informou  que  em  Procedimento 
Administrativo instaurado na PR/RJ há notícia de que foi constituído grupo de trabalho integrado 
por servidores da SNAES e do INSS para elaborar a instrução normativa com os procedimentos 
operacionais das normas especificadas no referido Decreto.

Foi apresentada a análise da Instrução Normativa nº 31/2008 pela Dra. Marta e pelo Dr. Rodrigo 
que concluíram que, à primeira vista, não há qualquer tipo de irregularidade flagrante que justifique 
a atuação do GT.

A assessoria do GT deve fazer levantamento juntamente com a Coordenadora para estruturar o 
banco  de  dados  com  as  ações  civis  públicas  propostas  pelo  MPF  que  pretendem  ter  eficácia 
nacional e efeito erga omnes, em matéria de previdência e assistência social, bem como o banco de 
dados com jurisprudência  pacífica  sobre temas  de previdência  e  assistência  social,  inclusive  os 
enunciados da Advocacia Geral da União.

Para instruir o banco de dados sobre decisões majoritárias em matéria previdenciária deliberou-se 
encaminhar  ofício  ao  Secretário  Geral  de  Contencioso  da  União  solicitando  informar  quais  as 
questões pendentes de elaboração de enunciados na matéria.

Foram conhecidos os Ofícios PRDC/GO nº 651/2009, de 20/02/2009 e PRDC/GO nº 1247/2009, de 
31/03/2009, do Procurador da República em Goiânia, Ailton Benedito de Souza, encaminhando atas 
da  reunião  realizada  com  o  Gerente-Executivo  do  INSS  em  Goiânia,  para  tratar  de  assuntos 
compreendidos nas atribuições da PRDC/GO e nas competências do INSS e o Ofício PR/RS/nº 
2809-09, de 17/04/2009, da Procuradora da República em Porto Alegre, Ana Paula de Medeiros, 
encaminhando ata da reunião realizada com médicos-peritos lotados em Agências do Estado do Rio 
Grande do Sul, para tratar da negociação dos termos do TAC. Deliberou-se que não há medidas 
específicas a serem adotadas nesta esfera de coordenação e pela expedição de resposta aos colegas e 
envio da presente memória.

Por fim, os membros marcaram a próxima reunião, inicialmente, para 07 de dezembro do corrente 
ano.

A reunião foi encerrada às 18:00 horas.
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