
  

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

MEMÓRIA DA 14ª REUNIÃO DO GT PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL

Aos 19 dias do mês de maio de 2009, realizou-se na sala de reuniões da 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão - PGR, a 14ª Reunião do Grupo de Trabalho Previdência e Assistência 
Social, com a presença dos seguintes membros: Dra. Darcy Santana Vitobello (Coordenadora), Dr. 
Carlos  Henrique  Martins  Lima (PR/DF),  Dr.  Peterson de  Paula Pereira  (PR/DF)  e  Dra.  Eliana 
Torelly  de  Carvalho  (PRR/1ª  Região)  e  os  representantes  do  INSS:  Dr.  Valdir  Moysés  Simão 
(Presidente do INSS), Dr. Luís Henrique Fanan (Diretor de Atendimento), Dr. Benedito Adalberto 
Brunca  (Diretor  de  Benefícios),  Dr.  Eduardo  Fernandes  Oliveira  (Procurador  Geral  Federal 
Substituto) e  Dr.Valter Emura (Diretor de Recursos Humanos). Ausente  justificadamente  a Dra. 
Marta Cristina Pires Anciães (PR/RJ), por motivo de férias.

PAUTA

1. Reunião às 10:00 horas com o Dr. Valdir Moysés Simão, Presidente do INSS, para discussão da 
proposta  de Termo de Ajustamento de Conduta a  ser  firmado com a autarquia,  com vistas  ao 
aprimoramento dos serviços prestados pelas agências da Previdência Social.

2. Proposta da Dra. Geisa: 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.

3. Documentos para análise e encaminhamento do GT:
a) Ofício do Coordenador-Geral de Comunicação do Ministério da Previdência Social referente à 
inspeção  do  MPF  em  agências  da  Previdência  Social  (remetido  à  Dra.  Darcy  Vitobello  em 
24/11/2008);
b) 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;
c) Ofícios PRDC/GO nº 651/2009, de 20/02/2009, e nº 1247/2009, de 31/03/2009, ambos do Dr. 
Ailton Benedito de Souza, Procurador da República em Goiânia, que encaminha ata da reunião 
realizada com o  Gerente-Executivo do INSS em Goiânia, duas assistentes sociais e uma analista 
previdenciária,  servidoras  do  referido  instituto,  para  tratar  dos  objetos  do  Procedimento 
Administrativos  citados  e  de  assuntos  compreendidos  nas  atribuições  da  PRDC/GO  e  nas 
competências do INSS;
d) Ofício PR/RS/nº 2809-09, da Dra. Ana Paula Carvalho de Medeiros, Procuradora da República 
em Porto Alegre,  que  encaminha ata  da reunião realizada com médicos  peritos da Previdência 
Social lotados em Agências situadas no Estado do Rio Grande do Sul, para tratar dos termos do 
TAC que está sendo negociado entre a PFDC – GT Previdência Social e o INSS.
e) e-mails de peritos médicos do INSS, nos quais relatam a existência de ameaças, alterações no 



horário de funcionamento e atendimento das agências em Porto Alegre, reduzindo-o para menos de 
12 horas, e exigência de cumprimento de jornada de 8 horas, com intervalo de 1 hora.

A reunião foi  iniciada às 10:00h, com algumas considerações da Coordenadora do GT sobre o 
objetivo do Termo de Ajuste de Conduta.

A seguir o Presidente do INSS, Dr. Valdir Moysés Simão, passou a discorrer sobre as melhorias no 
atendimento e na qualidade dos serviços, destacando:
- que em 2003 houve a substituição da mão de obra terceirizada por servidores administrativos 

aprovados no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2003, sendo admitidos, no período de 
2003 a 2008, 3.469 Analistas do Seguro Social e 7.580 Técnicos do Seguro Social;

- que no período de 2005 a 2008, ocorreu a nomeação de 3.477 Peritos Médicos, e que desde 
fevereiro de 2006 está eliminado o perito credenciado;

- o redimensionamento da rede física, com a construção de 720 APS e reforma de 205 unidades – 
Projeto de Expansão da Rede Atendimento - PEX;

-  a promulgação da Lei nº 11.718/2008 e Decreto nº 6.722/2008; 
- a promulgação da LC nº 128/2008 – utilização dos dados do CNIS como prova de tempo de 

contribuição, salário de contribuição e relação de emprego; e
- que o extrato de contribuições previdenciárias desde 1976 já pode ser obtido por clientes do 

Banco  do  Brasil  e  que  está  celebrando  convênio  com  a  Caixa  Econômica  Federal  para 
disponibilizá-los aos seus clientes e aos portadores do Cartão Cidadão; e

- a implantação de sistema de monitoramento “on line” dos ambientes das APS.

No tocante ao conteúdo da Proposta de TAC apresentou documento com comentários sobre todos 
os itens, abaixo resumidos:

- decisões sobre requerimentos, especialmente de benefícios e 1º pagamento – o tempo médio 
atualmente é 26 dias, sendo que na 3ª Região (SC,PR e RS) é de 18 dias e na 4ª Região (BA, 
CE, SE, AL, PB, PE, RN e PI)  é de 19 dias, havendo acréscimo de correção monetária se 
ultrapassados 45 dias;

- decisões sobre processos não movimentados há mais  de 30 dias – a  pretensão é  que os 
processos  sejam  decididos  quando  do  atendimento  do  cidadão,  ressaltando  que  a  LC  nº 
128/2008 possibilita o cumprimento da meta;

- agendamento de atendimento por meio da internet ou Central 135 – tempo médio 22 dias;
- agendamento de perícias – está contemplado no Plano de Ação de 2009 a redução do tempo 

médio de espera , devendo 70% das unidades realizar a perícia em prazo igual ou inferior a 05 
dias;

- marcação de exames periciais com intervalo  de pelo menos 15 minutos  – será expedida 
norma disciplinando o assunto;

- prorrogação automática de auxílio-doença (COPES) – contraria o disposto no art. 78, §§ 1º e 
2º do Decreto nº 3.048/99;

- perícia :
fundamentação de laudo –  a autarquia tem emitido atos com orientação técnica para os 

peritos e existe o Manual Técnico da Perícia Médica (Orientação Interna nº 73/2002); tem também 
reforçado a orientação nas reuniões técnicas mensais realizadas nas gerências–executivas;

diretrizes médicas  - as de Transtornos Mentais foi publicada em 19/11/2008 (Orientação 
Interna nº 203/2008), as de Ortopedia estão em fase de revisão do ato normativo e as de Perícia 
Médica, que abrange várias especialidades, dentre as quais cardiologia, pneumologia, infectologia, 
gastroenterologia, endocrinologia, reumatologia e neurologia, está em fase de elaboração;

salas de perícias – os exames já estão sendo realizados em salas privativas, contemplando 
as novas APS quantidade de salas suficientes e 205 unidades estão em reforma para adequação;
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- revisão de aposentadorias por invalidez –  pretende elaborar  um modelo de revisão a  ser 
iniciado em 2010, assim que implantada a Diretoria de Saúde do Trabalhador, prevista para 
julho de 2009;

-  jornada de trabalho – 
controle de ponto - o registro eletrônico da freqüência será implementado a partir de 1º de 

junho p. vindouro e computará o horário de entrada do servidor a partir do “login” no computador, 
ficando em caráter experimental pelo prazo de 03 meses para ajustes e aperfeiçoamento;

irregularidades no cumprimento da jornada – já são aplicadas as medidas previstas na Lei nº 
8.112/90, não havendo necessidade de ajuste da conduta;

declaração de vínculos de trabalho, com os seus respectivos horários e alterações – entende 
que o controle de ponto torna desnecessária a declaração;

capacitação de servidores – o plano de capacitação da autarquia prevê no exercício de 2009 o 
treinamento  de  48.400  servidores,  dividido  em  07  módulos,  descritos  na  tabela  constante  do 
documento;
- cartazes informativos – quanto ao horário de atendimento, agendamento pelo 135 ou internet o 

assunto será disciplinado na nova resolução de atendimento e quanto aos horários de menor 
demanda entende desnecessários; e

- instalação de terminal telefônico na APS e terminal de acesso à internet – o contato com a 
Ouvidoria  é  garantido por  telefone  público com chamada gratuita  para  o  135 e  o  acesso à 
internet já foi testado e mostrou-se inócuo.

Foi disponibilizada aos integrantes do GT a minuta da Resolução que dispõe sobre os horários de 
funcionamento e de atendimento das unidades do INSS, e regulamenta a opção pela jornada de 
trabalho reduzida de que trata o § 1º do art. 4º - A da  Lei nº 10.855/2004, a ser publicada no dia 22 
de junho, tendo o Dr. Carlos Henrique sugerido que fosse disponibilizada para todos os colegas para 
que pudessem analisar e apresentar sugestões. 

O Presidente do INSS informou ainda que foi encaminhada ao Ministério do Planejamento proposta 
de alteração da estrutura da autarquia, ressaltando a criação da Diretoria de Saúde do Trabalhador, 
que será integrada por peritos médicos, e cuja competência será a normatização e gerenciamento 
das atividades de perícia médica, reabilitação profissional e de serviço social.
Aduziu ainda que foi solicitada autorização ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
para  a  abertura  de  concurso  público  para  o  provimento  de  1000  cargos  de  Perito  Médico 
Previdenciário, a fim de viabilizar o preenchimento de futuras vagas em razão de aposentadorias e 
que o Ministério da Previdência Social pretende encaminhar projeto de lei que autorize o médico 
perito optar por uma jornada de trabalho de 20 horas semanais, com a redução proporcional dos 
vencimentos.

A  Coordenadora  do  GT  ponderou  sobre  a  necessidade  de  estudar  o  impacto  da  medida  no 
atendimento e de somente ser permitida a implementação da jornada reduzida com a lotação de 
outro profissional para cumprir a outra parte da jornada. Foi ressaltado que o interesse público deve 
sempre prevalecer sobre o do servidor. 

Quanto ao Termo de Ajuste de Conduta ficou deliberado que, no prazo de 30 dias contados da data 
da  presente  reunião,  será  apresentada  pelo  INSS  proposta  para  implementar  a  revisão  das 
aposentadorias  por  invalidez  e  para  solucionar  o  problema  da  suspensão  do  benefício  após  o 
término  do  período  de  afastamento,  independentemente  da  necessidade  de  realização  de  nova 
perícia.  Deliberou-se  também  que  o  Ajuste  deverá  ser  homologado  nas  ações  em  andamento 
propostas pelo Ministério Público Federal que questionam a Cobertura Previdenciária Estimada - 
COPES.

Deliberações:
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Item n. 1: encaminhar por e-mail aos colegas a minuta da Resolução a ser expedida pelo Presidente 
do INSS no próximo dia 25 de maio, para que analisem e apresentem sugestões até o dia 21 p. 
vindouro.

Item n. 2: elaboração de proposta, pelo Presidente do INSS, de Revisão das Aposentadorias por 
Invalidez, para ser incluída no TAC.

Item n. 3: No que pertine à COPES (Cobertura Previdenciária Estimada), apresentação de proposta, 
pelo Presidente do INSS, destinada a solucionar a questão da cessação do pagamento do benefício 
após o término do período de afastamento, antes da realização de nova perícia pelo segurado.

Item n.  4:  Adiar a discussão dos demais itens da pauta para a próxima reunião, em virtude de 
compromissos já assumidos pelos colaboradores do grupo.

A reunião encerrou-se às 12:30h. 


