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MEMÓRIA DA 3ª REUNIÃO DO GT/PREVIDÊNCIA

 Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e sete, reuniram-se, na sala de reuniões da 
PFDC  em  Brasília/DF,  para  a  3ª  Reunião  do  Grupo  de  Trabalho  Previdência  e 
Assistência Social, a Dra. JAQUELINE ANA BUFFON (PRM/Santa Cruz/RS), a Dra. 
ZÉLIA LUIZA PIERDONÁ (PR/SP), a Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO (PRR/3ª 
Região)  e  o  Dr.  PETERSON  DE  PAULA  PEREIRA  (PR/DF),  bem  como,  como 
convidado  do  GT,  o  Dr.  PEDRO  ANTÔNIO  MACHADO  (PR/DF),  com  o 
assessoramento de PAULO ROGÉRIO CIRINO DE OLIVEIRA, sob a seguinte pauta:

09:00 Apreciação da pesquisa sobre as ações civis públicas, inquéritos civis, representações e 
PAs relativos às questões da previdência e assistência social

Ciência  de  Recomendação  da  PR/Novo  Hamburgo  expedida  ao  INSS  sobre  o 
encaminhamento de cidadãos ao MPF para obtenção de benefícios previdenciários

Ciência da Carta convocatória para o Fórum Itinerante sobre a Reforma da Previdência

Conhecimento dos PLs sobre:

1. Auxílio-doença e alíquota dos contribuintes individuais

2. Seguro-desemprego para trabalhadores domésticos

3. Benefício de prestação continuada (art. 20 da Lei nº 8.472/93)

09:30 Reanálise da promoção de arquivamento do PA nº  1.33.000.001684/2005-83/SC, que 
versa  sobre  o  mal  tratamento  dispensado  aos  portadores  de  LER  e  DORT  pelos 
médicos do INSS.

Análise da promoção de arquivamento do PA nº 08106.000403/1999-78/DF, que trata 
sobre representação contra ilegalidades contidas na Ordem de Serviço nº 606/INSS-
DSS de 1998, pela qual foi publicada a nota técnica sobre LER/DORT



09:00 Apreciação da pesquisa sobre as ações civis públicas, inquéritos civis, representações e 
PAs relativos às questões da previdência e assistência social

10:30 Reunião  com o  Dr.  Pedro  Antônio  Machado,  Procurador  da  República  no  Distrito 
Federal, sobre a “Força-Tarefa INSS”

12:00 Intervalo para almoço

14:00 Debate sobre as modificações introduzidas pela LC nº 123/06

Retomada da análise do Programa de Reabilitação Profissional do INSS

15:00 Reunião com o Presidente do INSS

16:30 Planejamento da próxima reunião do GT

17:00 Encerramento

 A  reunião  iniciou  às  9h30min  com  a  discussão  sobre  as  ações  civis  públicas, 
inquéritos  civis,  representações  e  PAs  relativos  às  questões  da  previdência  e 
assistência social. Neste ponto, a Dra. Darcy trouxe levantamento sobre esses tipos de 
procedimentos instalados em São Paulo e mencionou que, à consulta feita pela lista 
de discussão a respeito (lista-membros), houve resposta apenas por dois membros. 
Assim, em face do levantamento feito no banco de dados da PFDC, a Dra. Darcy 
tratará do assunto na próxima reunião. 

PAs para manifestação: O GT manifestou-se pela procedência do arquivamento dos 
PAs nº 08106.000403/1999-78/DF e nº 1.33.000.001684/2005-83/SC.

Fórum Nacional da Previdência Social: Dr. Peterson expôs que o Fórum Nacional da 
Previdência  Social  é  tripartite:  participação  do  Governo,  dos  trabalhadores  e 
empregadores, participando o Ministério Público como observador, assim como o faz 
o representante do STF. Mencionou que há previsão de fóruns regionais. A partir de 
junho, é que haverá discussão sobre propostas concretas para a previdência. O foco é 
o  RGPS,  mas  haverá  exposição  sobre  o  regime  próprio  dos  servidores  públicos. 
Discute-se a questão da informalidade do trabalho, equiparação do tempo para a 
aposentadoria  entre  homem  e  da  mulher.  Neste  último  ponto,  o  Dr.  Peterson 
lembrou da tripla jornada da mulher como justificativa para a atual diferença no 
tempo para aposentadoria. Ponderou o Dr. Pedro que hoje os homens ajudam mais 
em casa. Em face disso, a Dra. Darcy assinalou que na Itália a dona de casa tem 
direito à aposentadoria, o que, destacou a Dra. Zélia, foi inserido no Brasil pela EC 
47/05.

Alíquotas da contribuição previdenciária previstas na LC nº 123/06: Sobre a diferença 
das alíquotas dos aplicadas aos trabalhadores, o Dr. Pedro assinalou que o que se vê 



é  que,  conforme o problema,  utiliza-se  ou o  critério  principiológico  ou o critério 
econômico. A Dra. Zélia apresentou as razões de possível inconstitucionalidade da 
alíquota de 11% prevista na Lei geral da microempresa dirigida aos trabalhadores 
informais cujo salário-de-contribuição é de um mínimo. A inconstitucionalidade está 
relacionada à restrição da referida alíquota às rendas superiores ao salário-mínimo, 
por  violação  aos  princípios  da  eqüidade.  No  que  tange  à  proibição  do  acesso  à 
aposentadoria  por  tempo  de  contribuição,  haveria  violação  ao  princípio  da 
uniformidade nas prestações. Após mencionada apresentação, decidiu-se que a Dra. 
Zélia fará o encaminhamento individual, se assim entender, ao Procurador-Geral da 
República, para possível ADI, haja vista que ela comunicará seu desligamento do GT 
Previdência  à  PFDC  via  ofício,  uma  vez  que  a  Dra.  Ela  não  estave  presente  na 
reunião.

Alteração do critério para deferimento do LOAS: Para Dra. Zélia, com a modificação 
do critério para deferimento do LOAS de um ¼ para ½ salário-mínimo, a tendência é 
a previdência tornar-se parte da assistência e o sistema previdenciário propriamente 
dito ser privatizado, o que não pode ocorrer, pois o LOAS é para o “miserável”. Por 
outro  lado,  a  questão  é  que este  aumento  também pode gerar  uma distorção no 
sistema, em especial a inadimplência, tendo que se considerar os demais benefícios 
assistenciais na renda do requerente do benefício (bolsa-família, por exemplo). Neste 
ponto, o GT tomou ciência do PL nº 380/07 da Câmara dos Deputados pelo qual se 
pretende alterar o § 9º do art. 20 da L. nº 8.472/93, para que o benefício de prestação 
continuada e os benefícios de aposentadoria e pensão no valor de um salário mínimo 
não sejam computados na base de cálculo da renda familiar  per capita. No ponto, o 
GT considerou a medida de caráter assistencialista.

Força de Trabalho INSS na PR/DF: o Procurador da República no DF Pedro Antônio 
Machado  expôs  que  as  investigações  desta  FT  são  em  duas  áreas:  fraudes  em 
benefícios e fraudes nas entidades filantrópicas, com repercussão nas áreas cível e 
criminal.  Um  dos  problemas  é  a  falta  de  um  corpo  que  fiscalize  as  entidades 
assistenciais,  o  que  faz  com  que  as  representações  contra  estas  demorem  a  ser 
julgadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. No ponto, Dra. Zélia 
acrescentou que há uma diferença entre os requisitos para imunidade de impostos e 
os para imunidade das contribuições, que nem sempre é observada. Assinalou o Dr. 
Pedro  que  um  outro  problema  sério  é  o  atual  entendimento  do  STF  de  que  as 
infrações  penais  previdenciárias  só  se  consumam  após  o  trânsito  em  julgado  da 
sentença  que  reconhece  o  inadimplemento  e  não  com  o  não  pagamento  no 
vencimento, como está descrito no tipo penal. Assim, só após trânsito em julgado, 
podem ser realizadas investigações a respeito do respectivo crime contra a ordem 
tributária. Antes do trânsito, o Supremo tem permitido apenas as averiguações da 
Fazenda.  Para  ele,  uma  saída  é  questionar  este  posicionamento  por  meio  de 
embargos de declaração às decisões do STF. Por outro lado,  uma dificuldade nas 
investigações também é que a conta bancária da entidade filantrópica é posta em 
nome de terceiros. No ponto, lembrou que foi distribuído memorial à 2ª Câmara. No 
caso,  tal  memorial  poderia  ser  encaminhado  aos  Ministros  do  STF  por  meio  da 
PFDC.



Fórum Itinerante, PLs e Recomendação/Novo Hamburgo ao INSS: em seguida, foram 
repassados ao GT exemplar da Carta convocatória para o Fórum Itinerante sobre a 
Reforma da Previdência e cópias dos textos dos PLs sobre auxílio-doença e alíquota 
dos contribuintes individuais, seguro-desemprego para trabalhadores domésticos e 
benefício de prestação continuada (art. 20 da Lei nº 8.472/93). Sobre este último tema, 
Dra. Zélia argumentou que a pensão por morte em 100% só existe no Brasil. Dra. 
Jaqueline, por sua vez, aduziu que o texto proposto no PL é geral demais. Segundo 
Dra. Zélia, o texto, na verdade, está positivando a posição atual da jurisprudência 
sobre o tema.

A respeito da Recomendação da PR/Novo Hamburgo-RS expedida ao INSS em razão 
do  encaminhamento  de  cidadãos  ao  MPF  para  obtenção  de  benefícios 
previdenciários por parte de servidores do instituto, Dra. Zélia afirmou que isto se 
deve  ao  fato  de  alguns  procuradores  atuarem  em  demandas  individuais, 
encaminhamentos que podem ser cessada se todos os procuradores negarem-se a 
atender tais demandas.

Reunião com o Presidente do INSS e Retomada da discussão sobre o programa de 
reabilitação: compareceram com o Dr. Valdir Moyses Simão, Presidente do INSS, os 
peritos-médicos Cézar Augusto de Oliveira e Walter Antonio Rodrigues Garcia, bem 
como o senhor Benedito Adalberto Branca, Diretor de Benefícios do INSS.

Dr. Cézar, então, apresentou o projeto de revisão dos benefícios por invalidez, que é 
uma determinação legal. Afirmou que o INSS pretende que isto ocorra num processo 
durante certo período. Os aposentados há menos de 2 anos passarão a uma rotina de 
revisão. Os que estão há mais tempo é que participarão do projeto de revisão em si. 
Esclareceu  o  Dr.  Valdir  que  os  que  recuperarem  parcialmente  a  capacidade 
laborativa receberão ainda o benefício por quatro meses após a alta médica, e os que 
recuperarem totalmente, por mais um ano e meio.

Comentou  o  Dr.  Cézar  que,  para  os  que  não  recuperarem  a  capacidade  para  a 
atividade desempenhada antes, haverá um processo de reabilitação profissional para 
outras atividades. Mas, completou o Dr. Valdir, para que seja para uma atividade 
aproveitável, há o programa de reabilitação na empresa, com alocação de segurados 
em postos de trabalho conforme suas possibilidades.

Dr. Cézar passou à operacionalização do projeto: 

 Objetivos:

1. Revisão bienal permanente

2. Indicar  os  casos  em  que  os  Benefícios  possam  ser  transformados  em 
aposentadoria por idade por já possuírem os requisitos legais, podendo, 
segundo o Dr. Valdir, a transformação gerar um valor de benefício maior 
ou menor.



 Fases:

1. Benefícios concedidos entre os 2 e os 5 últimos anos

2. Benefícios concedidos entre os 20 e os 45 últimos anos (cerca de 106 mil 
segurados)

3. Benefícios concedidos entre os 45 e os 54 últimos anos

4. Benefícios concedidos entre os 55 e os 64 últimos anos

Destacou o Dr.  Valdir que este processo de revisão pode gerar  um acréscimo na 
receita anual de até dois bilhões de reais.

Sugeriu a Dra. Darcy que esta informação seja repassada a todos os membros do 
MPU e até mesmo aos membros dos Ministérios Públicos estaduais.

Dr.  Cézar  informou  ainda  que  a  primeira  fase  deve  iniciar  em  julho  e  ir  até 
dezembro, podendo se prolongar por até 8 meses.

Assinalou o Dr. Valdir que o projeto demanda a criação de uma diretoria específica 
para esta questão (o que depende de negociações com o Min. do Planejamento), um 
corpo de peritos especializados e a reorganização da reabilitação.

Acrescentou o  Dr.  Valdir  que  outra  questão  importante  é  o  número  de  pedidos 
fraudulentos  por  parte  de  segurados  desempregados,  o  que  a  revisão  poderá 
eliminar, e, por outro lado, a segurança dos peritos que indeferem tais pedidos, uma 
vez que houve casos de requerente de benefícios agredi-los até mesmo fisicamente.

Questionados pela Dra. Zélia, os representantes do INSS afirmaram que não serão 
retiradas imediatamente as aposentadorias dos 41 mil aposentados por invalidez que 
se constatou serem aptos ao trabalho – antes disso, dar-se-á um prazo de 10 dias para 
que eles se defendam.

Em relação à reabilitação, o Presidente do INSS informou que, além de convênios 
com instituições, já comunicados em reuniões anteriores, estuda-se um modo para a 
reabilitação  ser  feita  pelas  empresas,  tendo  como  contrapartida  uma redução  na 
contribuição do SAT.

Acrescentou o Dr. Cézar que seria interessante que o sistema (envolvendo o Min. do 
Trabalho) se antecipe aos fatores de produção de lesão, não se podendo ceder à idéia 
de que por mais postos de trabalho vale tudo. 

Por fim, a Dra. Zélia apontou que seria importante que o INSS reinvidicasse que o 
Serviço Social cumprisse o art. 88 da Lei nº 8.213/91, a fim de que melhor seja gerido 
o sistema.



Deliberações: O GT marcou a próxima reunião para o dia de 22 de junho, das 09:00h 
às  17:00h,  bem  como  decidiu  que  devam  ser  realizadas  as  seguintes  tarefas:  1) 
divulgação aos membros do MPU e dos MPs estaduais do projeto de revisão dos 
benefícios por invalidez do INSS; 2) estudo sobre as ações civis públicas, inquéritos 
civis, representações e PAs relativos às questões da previdência e assistência social, 
em face da pesquisa realizada no banco de dados da PFDC; e  3)  providenciar  o 
encaminhamento ao STF de memorial elaborado pela PR/DF em prol da modificação 
do  entendimento  desse  Tribunal  no  sentido  de  que  as  infrações  penais 
previdenciárias  só  se  consumam  após  o  trânsito  em  julgado  da  sentença  que 
reconhece  o  inadimplemento  e,  só  a  partir  daí,  podem  ser  feitas  investigações 
relativas a crimes contra a ordem tributária.

A reunião foi encerrada às 17h30 min.

__________________________

Zélia Luiza Pierdoná

__________________________

Darcy Santana Vitobello

__________________________

Jaqueline Ana Buffon

___________________________

Peterson de Paula Pereira


