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Grupo de Trabalho Previdência e Assistência Social
PAUTA DA 16ª REUNIÃO 

por Videoconferência
(04/12/2009 – 14h às 17h 50min )

1. Proposta de oficina de estudos sobre a implementação do Programa de Reabilitação Profissional 
do Sistema de Seguridade Social brasileiro, a ser apresentada à ESMPU.

2. Análise dos laudos apresentados pelo INSS ao GT do CNJ, fazendo uma comparação desses 
laudos com a Orientação Interna nº73/2002 – a cargo do Dr. Rodrigo, conforme deliberou o GT 
na última reunião.

3. Reportagem publicada na Folha de S. Paulo, de 22/11/2009, na qual constam dados relativos a 
lotação e afastamento de peritos em Agências da Previdência Social.

4. Movimento  pela  Excelência  do  Ato  Médico  Pericial  -  análise  dos  impactos,  providências 
tomadas pelo GT e discussão da estratégia a ser adotada

5. Justificação Administrativa – Ofício PRM/Petrópolis/SOTC/VS Nº 2036/2009 da Procuradora 
da República Vanessa Seguezzi, da PRM/Petrópolis, que encaminha cópia de ofício da Gerência 
Executiva  do  INSS  em  Petrópolis  e  solicita  informações  acerca  de  eventuais  providências 
adotadas  pelo  GT Previdência  em  face  do  INSS,  em  razão  da  ausência  de  realização  de 
justificação administrativa visando a comprovação da união estável. 

6. Não reconhecimento pelo INSS  do direito à pensão de menor sob guarda, o qual se procede 
apenas no caso de tutela – sugestão da Drª Maria Emília.

7. Revisão de aposentadorias por invalidez – TAC.
8. Documentos para ciência:
8.1 Portaria nº 18/2009-PFDC/MPF, de 19 de novembro de 2009, alterando a composição do 
Grupo de Trabalho Previdência e Assistência Social da PFDC, com a exclusão do Dr. Andrei da 
condição de titular, passando a ser suplente, e inclusão do Dr. José Soares como titular, excluindo-
se seu nome da suplência.
8.2 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;
8.3 Banco de dados com as ações civis públicas propostas pelo MPF que pretendem ter eficácia 
nacional e efeito erga omnes;
8.4 Respostas ao Ofício-Circular nº 52/2009 da PFDC, referente à implantação do controle de 
ponto para servidores nas agências da Previdência Social.
8.5 Ofício PR/SP – GABPR13-FTSDT – 000687/2009 da Procuradora da República Fernanda 
Teixeira  Souza  Domingos  Taublemblatt,  da  PR-SP,  encaminhando,  para  conhecimento  e 
providências cabíveis, cópia de despacho proferido nos autos de procedimentos administrativos que 
tratam de nova exigência do INSS no sentido de que somente será agendada perícia médica após 
concluída avaliação social, o que teria prejudicado alguns segurados em razão da insuficiência de 
assistentes sociais na autarquia.
8.6 Ofício  MPF/GAB/JAO  nº  387/2009  do  Procurador  da  República  João  Akira  Omoto, 
solicitando à Dra. Darcy, após reunião do GT Previdência com o Presidente do INSS, o envio à 
PRM/Londrina/PR de cópia da ata e das conclusões apresentadas..
9. Outros assuntos
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Compareceram à reunião virtual do Grupo de Trabalho Previdência e Assistência Social  a Dra. 
Gilda Pereira  de Carvalho (Procuradora Federal  dos Direitos do Cidadão),  Dra.  Darcy Santana 
Vitobello  (Coordenadora),  Dr.  José  Soares  Frisch  (Titular),  Dra.  Geisa  de  Assis  Rodrigues 
(Suplente),  Dr.  Rodrigo  da  Costa  Lines  (Suplente),  Dr.  Carlos  Henrique  Martins  Lima 
(Colaborador) e Dra. Zélia Luiza Pierdoná.

A reunião foi iniciada às 14 horas com o debate sobre o Movimento pela Excelência do Ato Médico 
Pericial, em que foram discutidas as medidas cabíveis ao MPF diante da insistência da Associação 
Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social na continuidade do movimento. Entendendo 
inviável  a  celebração  de  acordo,  e  tendo  em  vista  que  o  Movimento  vem  prejudicando 
consideravelmente os segurados do INSS, os quais, em alguns lugares estão tendo seu atendimento 
remarcado duas ou três vezes, e com demora superior a um mês, considerou como melhor medida o 
ajuizamento  de  ação  judicial  com  efeitos  nacionais,  ficando  a  Dra.  Zélia  responsável  pela 
elaboração da inicial.

Quanto à liminar no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação em favor dos 
peritos médicos, concedida parcialmente para afastar a aplicação de “medidas punitivas, como má 
avaliação dos servidores estáveis ou em estágio probatório, transferências abruptas de lotações e 
instauração  de  Processos  Administrativos  Disciplinares  –  em  desfavor  dos  Peritos  Médicos 
Previdenciários que, cumprindo integralmente a jornada de trabalho e suas atribuições, deixem 
de realizar o quantitativo de 24 (vinte e quatro) perícias por dia”,  o grupo deliberou que ficará a 
cargo do Dr. Carlos Henrique estabelecer contato com a administração central da autarquia para 
prestar melhores esclarecimentos sobre a interpretação e a repercussão dessa decisão, bem como 
verificar o andamento de tal processo no intuito de que, ao ser encaminhado à PR-DF para fins de 
parecer do MPF, sejam fornecidos pelo GT maiores subsídios sobre a matéria ao membro a quem a 
ação for distribuída.

Em relação à proposta de oficina de estudos sobre reabilitação profissional a ser proposta à Escola 
Superior do Ministério Público da União, entendeu que será um instrumento de diagnóstico das 
medidas até então realizadas para reabilitação profissional, bem como servirá como modelo para 
atuação  dos  demais  membros  do  MPF  que  oficiam  na  área.  Ficou  a  cargo  da  Dra.  Geisa  o 
encaminhamento aos integrantes do grupo, via e-mail, das especificações da proposta.

Sobre  a  proposta  de  Termo de  Ajustamento  de  Conduta  para  a  implementação  da  revisão  das 
aposentadorias por invalidez, a Dra. Darcy informou que o INSS solicitou prazo adicional de 10 
dias para responder a tal proposta, esclarecendo que, como foi antecipado por telefone, a autarquia 
informará  da  impossibilidade  de iniciar  a  revisão  das  aposentadorias  por  invalidez  no presente 
momento.

Quanto à análise da minuta de laudo apresentada pelo INSS ao GT do CNJ, comparando-os com a 
Orientação  Interna  nº  73/2002 -  Manual  de  Perícias  Médicas,  o  Dr.  Rodrigo  observou que  há 
necessidade de que o laudo contenha relatório  e conclusão,  e que não se reservou espaço para 
explicação dos motivos que levaram o perito à conclusão. Tendo em vista que houve divergência 
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sobre  alguns  pontos  referentes  aos  laudos  do  INSS, foi  deliberado  que  ficará  a  cargo  do  Dr. 
Rodrigo, para discussão na próxima reunião do GT, a apresentação por escrito de duas propostas de 
laudo pericial, uma para perícia administrativa e outra para perícia judicial, com vistas a posterior 
encaminhamento das mesmas ao INSS e à DATAPREV.

No que concerne à ausência de realização de justificação administrativa visando a comprovação de 
união  estável,  objeto  do  Ofício  PRM/Petrópolis/SOTC/VS  Nº  2036/2009  da  Procuradora  da 
República Vanessa Seguezzi, da PRM/Petrópolis, o grupo deliberou que o Dr. José Soares fará o 
estudo da matéria  para apresentar  na próxima reunião,  inclusive trazendo as  conclusões de um 
procedimento administrativo que instaurou há alguns anos acerca do assunto.

Quanto ao não reconhecimento pelo INSS do direito à pensão de menor sob guarda, entendeu que 
como há jurisprudência firmada no STJ favorável a tal entendimento do INSS, serão necessários 
estudos complementares sobre o tema. A Dra. Zélia ficou responsável por apresentar ao grupo uma 
sugestão, a ser encaminhada aos membros do MPF atuantes na área, para fins de reflexão diante dos 
pedidos que o MPF vier a ajuizar concernentes ao assunto.

Ademais, a Dra. Zélia, que foi a primeira coordenadora do GT Previdência, com sua anuência, foi 
indicada para ser a nova colaboradora do grupo.

A Dra. Geisa ficou responsável pela questão do recebimento de auxílio-reclusão, assunto objeto de 
e-mail do Dr. Edmar encaminhado para a Dra. Darcy. 

A Dra. Zélia irá conversar com o Dr. Edmar sobre o assunto, tendo em vista ter atuado em vários 
casos semelhantes.

Documentos para ciência:

Comunicados da publicação da Portaria nº 18/2009, que alterou a composição do grupo, passando o 
Dr.  Soares  para  titular  e  o  Dr.  Andrei  para  suplente, entenderam  os  membros  que,  sendo  o 
afastamento da Dra. Marta temporário, a mesma permanece como titular e está sendo substituída 
pelos suplentes que atuam regularmente.

Quanto à base de dados do MPF contendo as ACP´s relacionadas à temática da Previdência Social, 
a Dra. Geisa ficou encarregada de analisá-la para verificar como melhor alimentá-la e trabalhar com 
os dados já disponíveis.

A Dra. Darcy informou que diversos colegas estão verificando a implementação do controle de 
ponto  eletrônico  nas  agências  da  Previdência  Social,  e  que  já  foram  encaminhadas  algumas 
respostas até o presente momento.

No  tocante  ao  problema  narrado  no  Ofício  PR/SP  –  GABPR13-FTSDT  –  000687/2009  da 
Procuradora da República Fernanda Teixeira Souza Domingos Taublemblatt, da PR-SP, gerado com 
a nova necessidade de avaliação social antes do agendamento de perícia médica, o grupo entende 
necessário  verificar  se  ocorre  em  nível  nacional  ou  apenas  em  São  Paulo.  O  Dr.  Soares  se 
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prontificou a contatar o INSS por telefone para verificar a situação em âmbito nacional e, por e-
mail, contatar os membros do MPF para tanto.

Quanto ao  Ofício MPF/GAB/JAO nº 387/2009 do Procurador da República João Akira Omoto, a 
Dra. Darcy informou que irá contatar o Dr. João Akira para verificar seu pedido de maneira mais 
específica.

Por fim, os membros marcaram a próxima reunião para o dia 1º de fevereiro de 2010.

A reunião foi encerrada às 17 horas e 50 minutos.


