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Grupo de Trabalho Previdência e Assistência Social
MEMÓRIA DA 20ª REUNIÃO 

por Videoconferência
(16/08/2010 – 14:40h às 16:26h   )

1.  REVISÃO  DE  APOSENTADORIAS  POR  INVALIDEZ: atualização  das  providências 
adotadas pelo Dr. José Soares após a não aceitação pelo GT das cláusulas propostas pelo INSS 
referentes ao TAC.

2. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA: apresentação de estudo, pelo Dr. José 
Soares, referente ao programa de educação previdenciária do INSS, diante do qual a Confederação 
Brasileira  de  Aposentados  e  Pensionistas  –  COBAP  sugeriu  atuação  do  GT  e  inclusão  no 
Planejamento Estratégico.

3.  EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS: ciência das respostas da FEBRABAN e da Ouvidoria do 
INSS aos ofícios  encaminhados pelo Dr.  Andrei,  concedendo informações  sobre  os casos  mais 
comuns de fraude nos empréstimos consignados concedidos pelos bancos aos segurados do INSS.

4. MOVIMENTO PELA EXCELÊNCIA DO ATO MÉDICO PERICIAL:
4.1. Exposição, pela Dra. Zélia Pierdoná, do resultado do contato com a Dra. Eliane Rocha, da 
PR/DF,  visando  a  revogação  da  liminar  concedida  no  Mandado  de  Segurança  Coletivo  nº 
2009.34.00.033449-1, ajuizado pela Associação Nacional dos Médicos Peritos – ANMP.
4.2. Ciência  e providências  diante  de decisão do STJ,  nos autos do  Mandado de Segurança nº 
15.339 , que, em sede de liminar, considerou que o movimento grevista, deflagrado pelos médicos 
peritos do INSS a partir de 22 de junho de 2010, não é abusivo, garantindo a manutenção dos 
serviços prestados com, no mínimo, 50% dos médicos peritos em cada unidade administrativa, sob 
pena de multa diária de R$ 50.000,00 à ANMP.

5.  PERÍODO DE CARÊNCIA PARA SEGURADOS FACULTATIVOS DO INSS NO CASO 
DE PENSÃO POR MORTE:  oferecimento, pela Dra. Zélia Pierdoná, de informações e dados 
referentes à ausência de previsão legistativa para o mencionado período de carência, com vistas ao 
envio  ao  PGR  de  proposta  legislativa,  para  encaminhamento  ao  Congresso  Nacional  ou  à 
Presidência da República.

6. ENCONTRO NACIONAL DE PROCURADORAS E PROCURADORES DOS DIREITOS 
DO CIDADÃO.
6.1.  Designação  do  representante  do  GT  Previdência  e  Assistência  Social  no  XVI  ENPDC, 
agendado para os dias 30 de agosto a 1º de setembro.
6.2. Exposição, pela assessoria, do relatório de atividades do período 2009-2010, a ser apresentado 
no XVI ENPDC.
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7.  ENUNCIADOS DO GT PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL: análise das sugestões 
da Coordenadora aos enunciados elaborados pelo Dr. José Soares e finalização do documento.

8. LEGITIMIDADE DE AGIR DO MPF EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA:  apresentação 
de estudo, pela assessoria, referente à decisão do TRF4 referida no e-mail do  Dr.  Marcelo Veiga 
Bechkausen, comparando-a com a jurisprudência do STJ sobre o assunto.

9.  CARTILHAS  SOBRE  PERÍCIAS  MÉDICAS  – definição  do  conteúdo  e  da  forma  de 
elaboração das cartilhas sobre perícias médicas, sugestão apresentada ao GT pela Dra. Gilda, após a 
realização de reunião entre a PFDC e a ANMP.

10. DOCUMENTOS PARA CIÊNCIA
10.1. Ofício 119/2010, de 26 de julho de 2010, da Associação Nacional de Médicos Peritos da 
Previdência Social – ANMP – trata da falta de estrutura da APS de São José do Rio Pardo, em São 
Paulo.
10.2. Ofício 123/2010, de 4 de agosto de 2010, da Associação Nacional de Médicos Peritos da 
Previdência Social – ANMP  - trata da falta de infrastrutura nas APS´s de todo o Brasil.
10.3. Ofício remetido pela Coordenadora ao INSS, manifestando não aceitação pelo GT das 
cláusulas do TAC.

11. OUTROS ASSUNTOS

A reunião foi iniciada às 14:40 com a participação dos seguintes procuradores: Dr. André 
Carlos  Pimentel  (Titular),  Dr.  Andrei  Mattiuzi  Balvedi  (Suplente),  Dr.  José Soares  Frisch 
(Titular), Dra. Geisa de Assis Rodrigues (Suplente) e Dra. Zélia Pierdoná (Procuradora da 
República da Procuradoria da República de São Paulo).

1. Sobre revisão de aposentadorias por invalidez, acatando sugestão da Dra. Gilda Carvalho, 
PFDC,  os integrantes do GT deliberaram pelo encaminhamento de recomendação ao INSS 
antes do ajuizamento de ação. O Dr. José Soares ficou responsável por elaborar a minuta até o 
final da semana e remetê-la ao grupo por e-mail.

2.  Acerca do programa de educação previdenciária,  o  Dr. Soares fez pesquisa na internet 
sobre a matéria e verificou que o programa se encontra em andamento mediante palestras, 
informando  as  pessoas  sobre  seus  direitos,  além  dos  termos  de  cooperação  com  outras 
entidades, do canal de comunicação telefônica, cartazes, dentre outras medidas de informação 
à  população de  seus direitos.  Não vislumbra possibilidade de  atuação do GT no presente 
momento.  A Dra. Geisa disse que a cartilha a ser elaborada pelo GT e a PFDC poderão 
contribuir para divulgação dessas informações, não sendo matéria a ser debatida pela grupo.

3. Sobre os empréstimos consignados, o Dr. Andrei ressaltou que o que chamou atenção para 
ele  foi  três  coisas:  em  primeiro  lugar,  99% dos  casos  de  reclamações  bancárias  são  por 
empréstimos consignados, e 0,39% em outras reclamações, sendo um número muito baixo; em 
segundo  lugar,  o  memorando-circular  que  embasou  uma  ACP  da  PR/PA  citado  nos 
documentos; e em terceiro lugar, vislumbrou que o Pará é o segundo lugar com maior número 
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de reclamações sobre empréstimos consignados. 

O Dr. André Pimentel vislumbrou, em PA que instaurou, que o problema está na falta de 
punição  das  instituições  bancárias,  as  quais,  em  razão  disso,  continuam  agindo 
incorretamente. Acredita que o órgão que pune está sendo omisso na aplicação das punições. 
Considera que parece haver omissão por parte do INSS nessa questão. Ressaltou que o único 
banco em 2008 que sofreu sanção na matéria foi o Banco Bonsucesso. Entretanto, a punição 
de suspensão, de maior prejuízo aos bancos, parece não ser aplicada pelo INSS. Ressalta que 
os Dados são do próprio INSS de forma Nacional. Irá passar para todo grupo. 

O Dr. Andrei vislumbrou a possibilidade de encaminhar ofício à Direção de Benefícios do 
INSS para verificar quais os principais tipos de reclamação sobre empréstimos consignados. 
Considera que tem que ser visto com maior calma essa situação da omissão do INSS relatada 
pelo Dr. André.

O Dr. Andrei entrará em contato com os colegas do Pará para verificar os termos da ACP, 
oficiará a Direção de Benefícios do INSS para os  fins acima expostos e  solicitar cópia do 
memorando-circular referido.

O Dr. André ficou responsável por repassar informações escaneadas sobre o PA que instaurou 
sobre o assunto.

A Dra. Zélia, antes de entrar no assunto, tratou da questão dos empréstimos consignados e 
honorários  advocatícios,  pois  há  ocorrência  de  fraudes no caso.  Ressaltou que,  caso  haja 
atribuição  do  GT  na  matéria,  pode  ser  contatada  a  OAB  nacional  visando  corrigir  as 
distorções. 

A Dra. Geisa pensa que seria necessário haver uma denúnica específica para haver atuação na 
questão.

A Dra. Zélia se incumbiu de encaminhar as informações sobre o assunto ao GT, para instruir 
eventual atuação no tema.

4. A Dra. Zélia conversou com a Dra. Eliana Rocha, da PR/DF, e que a mesma afirmou que 
iria conversar com o juiz sobre a questão, mas não acompanhou com maior profundidade se o 
juiz deu ou não provimento ao pedido, já que está tomando uma outra medida. Informa que o 
STJ disse que podiam ficar com a greve de 50% do número de peritos,  mas a Procuradoria 
do  INSS entrou  com  pedido  para  descontar  os  dias  parados.  O  STJ negou  o  pedido  da 
Procuradoria do INSS, que entrou no STF para sustar essa decisão. O STF disse que por 
enquanto ficaria assim.

Informou do andamento da ação referente à greve dos médicos peritos, ressaltando que a ação 
foi levada ao STF e que o Ministro Presidente afirmou que por enquanto valerá a decisão do 
STJ de que a greve pode continuar, observando-se o percentual de 50% de continuidade dos 
serviços prestados. 
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Informa que pelo Movimento por Excelência do Ato Médico, apesar da continuidade de 50% 
determinada, há casos em que os médicos que trabalham fazem número reduzido de perícia, 
atendendo a quantidade que querem.

Foi  comentado  que  os  colegas  de  Blumenau  fizeram  uma  tarde  de  audiências  e  houve 
denúncias  contra 2  médicos  peritos  de  lá,  que trabalhavam apenas 4h ou 5h e  iam para 
estabelecimentos particulares.

A Dra. Zélia vislumbrou que é uma estratégia política o ajuizamento de ação civil pública 
visando a contratação de serviços médicos terceirizados para suprir as carências decorrentes 
do Movimento pela Excelência do Ato Médico Pericial, já que o Movimento permanece até 
hoje, desde outubro de 2009. Pensa que essa é uma das saídas para a questão.

Informou que pretende terminar tudo isso antes, pois estará afastada de setembro de 2010 a 
março de 2011 por motivos acadêmicos. Na quarta-feira entrará com a ação e que manterá o 
GT informado.

5. A Dra. Zélia oficiou ao presidente do INSS para saber qual o valor médio dos benefícios de 
pensão por morte, pois presume que muitos recebem o benefício no teto. Crê que há posição 
no  Congresso  de  que  legislar  essa  questão  seria  contra  os  beneficiários,  não  sendo  fácil 
aprovar lei para regular de maneira mais detalhada a questão.

Informou de um PL de 2006, que ainda não foi aprovado, sobre benefícios previdenciários, 
pois  o  Congresso  Nacional  não  se  posiciona  favoravelmente  a  medidas  que  prejudiquem 
segurados do INSS.

Pensa, portanto, que é necessário haver maiores informações e mais detalhadas para embasar 
um eventual PL, e, decorrente disso, vem juntando informações.

Como viajará daqui a três semanas, sugeriu a elaboração de um relatório com as medidas que 
vem realizando na questão para o grupo continuar atuando.

A Dra. Geisa ressaltou que o relatório pode ser realizado pela Dra. Zélia e que, a partir dele, 
deverá discutir amplamente a questão visando avaliar com cautela o que irá ser feito e se há 
prioridade de atuação do GT na matéria.

O  Dr.  Andrei  verificou  que,  embora  carência  em  pensão  por  morte  para  segurados 
facultativos do INSS não exista apenas no Brasil, eventual legislação para prever carência em 
pensão por morte deve ser analisada com cuidado, a fim de que  não venha a prejudicar 
pessoas que não se utilizem de disso para cometer distorções/fraudes.

A Dra. Zélia explicou que pode expor dezenas de casos em que ocorreram fraude em razão da 
falta de período de carência em pensão por morte. Vislumbrou que isso pode até prejudicar 
alguns que teriam o direito de fato.

Deliberou-se que a Dra. Zélia irá prestar amplas informações sobre o assunto e remeter ao 
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GT, para as Dras. Geisa e Darcy, e, enquanto isso, o GT continuará discutindo o assunto.

6. Sobre o ENPDC, o Dr. André Pimentel foi designado para representar o grupo, enquanto a 
Dra. Darcy, já indicada anteriormente, representará a PRR 3.  A Dra Darcy irá compilar o 
relatório e os outros membros do GT irão complementá-lo.

Até sexta-feira, eventuais sugestões no relatório deverão ser encaminhadas ao GT por e-mail.

7. O Dr. Soares ressaltou que fez alterações  nos enunciados do GT, consoante sugestões da 
Dra. Darcy, menos no Enunciado nº 1, diante do qual manifestou divergência com a sugestão 
dada.

Em relação ao enunciado 1, que é a divergência do grupo, o Dr. Soares vota para que seja 
mantida a redação original elaborada por ele, sem as alterações sugeridas pela Dra. Darcy. Os 
demais  integrantes  do  grupo  concordaram com a  manutenção  do  enunciado,  nos  moldes 
propostos pelo Dr. Soares.

O Dr. Soares acredita que a questão dos 15 dias para perícia seria outro objeto, que não 
referente ao enunciado nº 1.

8. A Dra. Zélia ressaltou que vem defendendo seu argumento de que a própria CF legitima o 
Ministério Público para a defesa de questões referentes a benefícios previdenciários. Afirmou 
que  pode  encaminhar,  por  escrito,  sua  fundamentação,  bem  como  ACP que  ajuizou,  e 
encaminhar ao grupo.

Os membros ressaltaram que o STF vem julgando favoravelmente à legitimidade do MP em 
matéria previdenciária. Porém, citou-se um processo em que o STJ entendeu que o MP não 
teria legitimidade para impetrar ação civil pública para benefícios previndenciários. O grupo 
entende que essa decisão tem que ser revertida.

O Dr. Andrei ressaltou que, do que conhece, não há divergências sobre benefícios assistenciais, 
sendo  importante  diferenciar  as  discussões  sobre  benefícios  previdenciários  e  benefícios 
assistenciais. 

A Dra. Geisa se incumbiu de enviar o arrazoado para o Dr. Aurélio para atuação na questão.

9. Após a assessoria prestar esclarecimentos sobre a elaboração tanto de cartilha quanto de 
cartaz, nos moldes do que foi proposto pela Dra. Gilda Carvalho, o Dr. Soares não vislumbra 
uma evidente utilidade na elaboração das mesmas.

Ficou  acordado  que,  em  razão  dos  trabalhos  que  deveriam  ser  desempenhados  para 
elaboração de ambas e das dúvidas expostas, os membros do GT que irão ao ENPDC deverão 
conversar com a Dra. Gilda para prestar melhores esclarecimentos.

10.  Cientes dos ofícios da ANMP sobre falta de estrutura em agências previdenciárias,  os 
integrantes decidiram que os mesmos devem ser encaminhados à Procuradoria da República 
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dos locais a que se referem, para atuação específica, já que não se vislumbra necessidade de 
atuação nacional.

O ofício da Dra. Darcy, que ainda não havia sido encaminhado, resta prejudicado em razão da 
recomendação que será apresentada ao INSS visando revisão periódica das aposentadorias 
por invalidez.

11.  Sobre  a  oficina  de  reabilitação  profissional,  a  Dra.  Geisa  afirmou  que,  apesar  do 
envolvimento dos órgãos atuantes na questão, não houveram membros do MPF interessados 
suficientes para realizá-la. Sugeriu que seria importante definir no ENPDC se há interesse de 
participação de membros do MPF na oficina e, caso não haja interesse, não efetivá-la. O Dr. 
Soares concordou com esse entendimento.

A  Dra.  Zélia  prestou  informações  sobre  a  matéria  de  benefícios  previdenciários  por 
incapacidade, já que os segurados podem fazer inumeráveis perícias para recebê-los, e sugeriu 
que seja expedida recomendação ao INSS para haver limites para a realização de perícias pelo 
mesmo segurado, tendo em vista que, como está, o número de perícias está excessivamente 
elevado.  O  grupo  deliberou  que  a  Dra.  Zélia  irá,  em  conjunto  com  outra  procuradora, 
elaborar recomendação e remetê-la ao GT.

A Dra.  Zélia  informou  ainda  o  número  de  processos  que  existem  em  São  Paulo  sobre 
desaposentação,  ressaltando  a  situação  de  um  juiz  que,  além  de  dar  cursos  sobre 
desaposentação,  julga  causas  sobre  a  matéria,  favorecendo  indiretamente  a  si  mesmo.  O 
grupo, sobre a questão, não verificou eventual atuação do GT na matéria.

A próxima reunião do GT será agendada em data a ser designada posteriormente ao ENPDC.

A reunião foi finalizada às 16:26h.


