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Aos  dez  dias  do  mês  de  novembro  de  2006,  reuniram-se  na  PFDC,  em  Brasília,  os 
Procuradores  da  República  que  compõem  o  Grupo  de  Trabalho  denominado 
“PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL” de 25/09/2006, para o fim de debater e propor 
as metas procedimentos para a atuação coordenada dos Procuradores dos Direitos do Cidadão 
em  todo  o  País,  acerca  da  qualidade  do  atendimento  do  INSS,  entre  outras  questões: 
CLÁUDIO VALENTIM CRISTANI (PRDC Titular – PR/SC), JAQUELINE ANA BUFFON 
(PRM/Santa  Cruz/RS),  ZÉLIA  LUIZA  PIERDONÁ  (PR/SP),  DARCY  SANTANA 
VITOBELLO  (PR3/3a.Região/SP)  com  o  assessoramento  de  MÉRCIA  BEATRIZ 
MIRANDA. 
De acordo com a programação da reunião que iniciou às 10:00 horas, ficou definido que a 
Dra.Zélia  Luiz  Pierdoná  coordenará  as  atividades  do  grupo,  pelo  período  de  três  meses 
confome rodízio trimestral. Os subtemas , eleitos, relativos à Previdência a serem trabalhados 
pelo  GT,  até  o  próximo  Encontro  dos  PDC's  foram:  AUXÍLIO-  DOENÇA, 
REABILITAÇÃO,  PERÍCIA  MÉDICA,  SITUAÇÃO  DA  INFORMATIZAÇÃO  DO 
INSS(DATAPREV),  CONTROLE  DAS  AÇÕES  JUDICIAIS  E  A  PRIORIDADE  NOS 
PROCESSOS. 
Em seguida a Dra. Zélia, sugeriu e convidou, via telefone, o Presidente o INSS, Dr.VALDIR 
MOISÉS  SIMÃO  ,  prestar  alguns  esclarecimentos  sobre  os  subtemas  eleitos  e  acima 
relacionados.  O  Dr.  Valdir  deu  as  sguintes  informações:  a  respeito  da  situação  dos 
equipamentos e do banco de dados do INSS, os quais possuem informações desde 1976. No 
entanto, a partir de 1994 as informações são mais confiáveis. Ressaltou a obsolescência dos 
equipamentos de informática e as falhas existentes no sistema atual. Informou, ainda, que a 
migração desse sistema está sendo implementado com previsão de conclusão até Dezembro 
de 2007, promovendo a modernização tecnológica e de segurança do sistema. Esclareceu que 
o  Ministério  Público,  através  da  Procuradora  da  República  Dra.Raquel  Branquinho  vem 
acompanhando esse processo. 
Quando  questionado  sobre  as  dificuldades  enfrentadas  pelo  INSS,  disse  que  a  grande 
problemática está em relação ao auxílio-doença que representa 64% dos requerimentos de 
benefícios. Destacou a grande explosão do aumento do auxílio-doença nos últimos cinco anos 
que passou de 450 mil para 1,6 milhão,  onerando financeiramente na proporção de R$ 3 
bilhões para R$ 13 bilhões, aproximadamente. Existem hoje 2,8 milhões de aposentados por 
invalidez e 1,5 milhão de auxílio-doença. Acrescentou que desde a entrada em vigor das Leis 
nº 8.212 e 8.213/91 não se fez revisão da aposentadoria por invalidez, quando o ordenamento 
determina que seja feito a cada dois anos.
Ressaltou que a partir do próximo ano iniciarão a reavaliação, utilizando-se critérios a ser 
definidos. No que tange à alta programada, informou que atualmente o beneficiário poderá 
requerer prorrogação, nos quinze dias que antecedem a alta, quando então será realizada uma 
nova perícia. No caso de indeferimento, o segurado poderá requerer reconsideração, quando 
então um novo médico fará  a perícia.  Em sendo esta  negativa,  haverá a possibilidade de 
recorrer para a Junta de Recursos. Informou que em 80% dos casos, a perícia no pedido de 
prorrogação é feita no prazo, dando-se continuidade ao pagamento do benefício, quando o 
trabalhador permanecer incapaz. 



O INSS está trabalhando para que todos os pedidos de prorrogação sejam analisados no prazo 
estabelecido pelas normas infralegais. No tocante à perícia médica, informou que pretendem 
criar protocolos médicos, visando a padronização como referência ao perito. No que tange à 
reabilitação, pretendem celebrar acordos com instituições (ex. SESI, SENAC, etc) visando dar 
efetividade  ao  instituto,  uma  vez  que  atualmente  essa  atividade  é  desenvolvida  pelas 
empresas. Ressaltou que o INSS pretende adotar medidas objetivando prevenção, tratamento, 
reabilitação e reinserção no mercado de trabalho, pois, a Lei de benefícios obriga as empresas 
com mais de determinado número de empregados a  contratar  trabalhadores  reabilitados e 
portadores  de  deficiência.  Após  a  saída  do  Presidente  do  INSS,  o  grupo  continuou seus 
trabalhos, deliberando que: será feito um levantamento, pela assessoria da PFDC, dos projetos 
de lei em andamento no Congresso, especialmente os relacionados ao auxílio-doença e da 
alíquota dos contribuintes individuais;  verificar nos Estados como está o atendimento nos 
casos de alta programada; solicitar aos colegas que informem à PFDC todas as ações civis 
públicas, bem como recomendações e termos de ajuste de conduta relativas à previdência e 
assistência social; oficiar ao Presidente do INSS, em janeiro, para informar o andamento das 
providências informadas; reunir novamente no dia 09 de fevereiro de 2007. 
A Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, Dra. Ela, compareceu ao grupo, quando foi 
informada dos trabalhos realizados e das metas pretendidas. 
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