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Grupo de Trabalho Previdência e Assistência Social
MEMÓRIA  DA 19ª REUNIÃO 

por Videoconferência
(14/06/2010 – 14h 20 às  18h 15 )

1. REVISÃO DE APOSENTADORIAS: TAC – Ofício nº 326/INSS/PRES, de 30 de abril de 
2010, apresentando contraproposta de implantação da revisão de aposentadorias por invalidez.

2. MOVIMENTO PELA EXCELÊNCIA DO ATO MÉDICO PERICIAL – Exposição, pelo 
Gerente Executivo do INSS em Salvador, sobre a situação das agências previdenciárias do INSS 
na Bahia.

3. OFICINA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – Apresentação do projeto pela Dra. Geisa

4. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Apresentação de estudo pelo Dr. Andrei sobre o excesso 
do desconto mensal e o controle pelo INSS.

5. ENUNCIADOS DO GT PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
5.1. Análise, pelo Dr. José Soares, da tabela de enunciados elaborada pelo assessoria do GT.
5.2. Apresentação, pelo Dr. José Soares, de enunciado sobre a redução da jornada de trabalho dos 
médicos peritos do INSS - MP 479/2009.

6. PENSÃO A MENOR SOB GUARDA – Apresentação de estudo pelo Dr. Andrei sobre o não 
reconhecimento pelo INSS do direito de pensão a menor sob guarda.

7. LEGITIMIDADE DE AGIR DO MPF EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA – Decisão do 
STJ: e-mail encaminhado pelo Dr. Marcelo Veiga Bechkausen.

8.  PLANEJAMENTO  ESTRATÉGICO  DO  GT: análise  de  sugestão  oferecida  pela 
Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas – COBAP.

9. DOCUMENTOS PARA CIÊNCIA
9.1. Mandado  de  Segurança  Coletivo nº  2009.34.00.033449-1 ajuizado  pela  Associação 
Nacional dos Médicos Peritos – Parecer da Dra. Eliana Pires Rocha, da PR/DF, que opinou pela 
denegação da segurança.
9.2. Carta de Serviços do Cidadão – resumo elaborado pela assessoria da denominada “Carta de 
Serviços do Cidadão”
9.3. Alta Programada (COPES)- Atualização do andamento das ações civis públicas.

10. OUTROS ASSUNTOS

A reunião foi iniciada às 14:20 horas com a participação da Dra. Darcy Santana Vitobello 
(Coordenadora), Dr. José Soares Frisch (Titular), do Dr. Andrei Mattiuzi Balvedi (Titular) e da Dra. 
Zélia Luiza Pierdoná, (Procuradora da República em São Paulo). 

1. Sobre a proposta de Termo de Ajustamento de Conduta para revisão das aposentadorias por 
invalidez concedidas há mais de 02 anos, após avaliar o posicionamento do INSS, foi deliberada a 
não aceitação das alterações  apresentadas pela autarquia, devendo a Coordenadora comunicar a 
decisão ao presidente do INSS. A assessoria do GT deverá compilar os dados sobre a matéria, 
encaminhando-a ao Dr. José Soares, para adoção das providências pertinentes.
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2. No tocante ao Movimento pela Excelência do Ato Médico Pericial, a reunião contou com a 
participação do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão da PR/BA, Dr. Domênico D´Andrea 
Neto,  e  do  Gerente  Executivo  do  INSS  em  Salvador,  Dr.  Luciano  Dias  e  do  Dr.  Fernando 
Vasconcelos. O Dr. Domenico ressaltou a importância do trabalho do grupo no apoio às atividades 
da Procuradoria da República na Bahia nas questões previdenciárias e o Dr. Luciano informou que 
assumiu a Gerência Executiva de Salvador há 10 dias e que está tomando medidas para resolver os 
problemas encontrados, as quais serão explicitadas pelo Dr. Fernando, que está assumindo a Chefia 
do Serviço de Saúde do Trabalhador. Dentre as informações prestadas, ressalta-se que na gerência 
estão lotados 84 peritos, sendo que 52 realizam as perícias e 32 exercem atividades de análise de 
processos e de recursos; dos 52 médicos que atendem na perícia 28 tiveram a jornada de trabalho 
reduzida para 06 horas diárias e 02 estão enquadrados no regime de jornada de 04 horas diárias; 
o tempo médio de espera para realização de perícias na Agência do Bonfim, que atende toda a 
população do cinturão de favelas de Salvador, é de 60 dias, na APSBI, de 07 dias, e nas duas outras 
respectivamente de 11 e 35 dias; os problemas de estrutura dos prédios que abrigam as agências de 
Salvador, assim como o Movimento pela Excelência do Ato Médico Pericial, contribuíram para a 
demora do atendimento; nos últimos 6 meses, 3 peritos pediram exoneração em razão da jornada de 
trabalho;  as  3  vagas  destinadas  no  concurso  público  não  são  suficientes  para  suprimento  das 
carências. Questionado sobre a aplicação das diretrizes médicas expedidas pelo INSS, informou que 
os peritos estão com dificuldades no seu cumprimento, tendo em vista que o treinamento anual foi 
suspenso e que a reunião técnica local passou de mensal para bimensal. O Dr. José Soares afirmou 
que os dados prestados pelos Drs. Luciano e Fernando se coadunam com as informações que o 
grupo  possui  acerca  do  Movimento  pela  Excelência  do  Ato  Médico  Pericial.  A Coordenadora 
destacou a importância dessa reunião para estimular o trabalho do INSS e do GT.
A Drª Zélia Pierdoná informou que foi realizada audiência na 19ª Vara Federal de São Paulo relativa 
à ACP nº 2009.61.00.026369-6, em que se pleiteia que as perícias sejam agendadas para no máximo 
15 dias, onde compareceram o Presidente do ANMP e a Diretora de Saúde do Trabalhador do INSS, 
na qual foi rechaçada pela ANMP a proposta de conciliação para o encerramento do Movimento. 

A Drª Darcy ressaltou a necessidade de providências para a revogação da liminar concedida no 
mandado de segurança impetrado pela ANMP, que veda a instauração de processos administrativos 
disciplinares contra os médicos peritos que não estejam realizando as perícias agendadas, sendo 
deliberado  recomendar  ao  INSS  a  abertura  de  sindicâncias  em  todos  os  locais  onde  estejam 
ocorrendo atrasos na realização das perícias por força do Movimento e solicitar à colega de BSB a 
quem foi distribuído o processo que requeira a revogação da mesma, e, caso, negada, interponha 
agravo de instrumento e ajuíze Pedido de Suspensão da Liminar junto ao TRF1. A Dr.ª Zélia ficou 
encarregada de entrar em contato com a Dr.ª Eliane.

3. Quanto à Oficina de Estudos sobre Reabilitação Profissional, registrou-se que a sua realização foi 
adiada para o segundo semestre em virtude do reduzido número de procuradores inscritos, devendo 
o  GT adotar  providências  visando estimular  a  participação  dos  membros  do MPF atuantes  em 
matéria previdenciária.

4. Sobre os empréstimos consignados, o Dr. Andrei apresentou um resumo da legislação referente 
ao tema, ressaltando que não vislumbrou ilegalidade na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/08, 
que  regulamenta  os  empréstimos  consignados  concedidos  a  segurados  da  autarquia.  Ficou 
deliberado que  o Dr. Andrei entrará em contato com o procurador da República que cientificou a 
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questão ao grupo, e expedirá ofício à Ouvidoria do INSS e à FEBRABAN pedindo informações 
sobre os casos mais comuns de fraudes nos empréstimos consignados concedidos a segurados do 
INSS.

5.  O  Dr.  José  Soares  apresentou  sugestão  de  enunciados,  baseado  na  tabela  elaborada  pela 
assessoria  do  GT,  com  as  adequações  necessárias  para  sintetizar  os  entendimentos  do  GT 
Previdência e Assistência Social. Sugere-se à PFDC a publicação dos enunciados no sítio eletrônico 
do GT, nos moldes de documento a ser enviado pelo Dr. José Soares, visando facilitar a consulta 
dos membros do MPF que atuam em matéria previdenciária.

6. Quanto à não concessão de pensão a menor sob guarda, mas tão somente no caso de tutela,  o 
grupo resolveu não atuar nesta questão, tendo em conta já haver jurisprudência pacificada no STJ 
neste sentido.

7. No que toca à legitimidade de agir do MPF em matéria previdenciária,  deliberou-se que a 
assessoria do GT deverá apresentar estudo, para posterior encaminhamento por e-mail, referente à 
decisão  do  TRF4 referida  no  e-mail  do  Dr.  Marcelo  Veiga  Bechkausen,  comparando-a  com a 
jurisprudência do STJ sobre o assunto.

8. Analisadas as sugestões da COBAP para o Planejamento Estratégico do GT Previdência e 
Assistência  Social,   decidiu-se  que  o  Dr.  José  Soares  deverá  estudar  o  programa de  educação 
previdenciária do INSS para ser apreciado na próxima reunião.

9. Documentos para ciência:
Parecer  do  MPF  no  Mandado  de  Segurança  Coletivo  ajuizado  pela  ANMP  -  a  matéria  foi 
examinada junto com o item 2.
Sobre  a  Carta  de  Serviços  do  Cidadão,  foi  ressaltado  que  o  INSS  possui  uma  das  melhores 
comunicações dentre os órgãos públicos federais que prestam atendimento aos cidadãos.
Cientes da ACP da Bahia sobre Alta Programada (COPES)

10. Outros assuntos:
A Dra. Zélia solicitou providências para sanar a questão da falta de previsão legislativa de período 
de carência para segurados facultativos do INSS em caso de pensão por morte, o que acarreta o 
distorções no sistema, tendo em vista que cidadãos ingressam como segurados contribuindo pelo 
teto máximo e logo em seguida os dependentes requerem o benefício. Registrou que em nenhum 
país do mundo, salvo no Brasil, não há carência para pensão por morte.  Deliberou-se que a Dra. 
Zélia deverá levantar dados e informações e remetê-los ao GT, visando posterior encaminhamento 
ao  Procurador  Geral  da  República  de  proposta  legislativa  para  encaminhamento  ao  Congresso 
Nacional ou à Presidência da República.

Agendamento da próxima reunião do GT Previdência para o dia 2 de agosto, às 14:00.
A reunião foi encerrada às 18:15.


