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MEMÓRIA DA 4ª REUNIÃO DO GT/PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Em 22 de junho de 2007, reuniram-se, por meio de sistema de videoconferência, 
para a 4ª Reunião do Grupo de Trabalho Previdência e Assistência Social, a Dra. 
ELA  WIECKO  (Subprocuradora-geral  da  República  titular  da  PFDC),  a  Dra. 
JAQUELINE ANA BUFFON (PRM/Santa Cruz/RS) e o Dr. PETERSON DE PAULA 
PEREIRA (PR/DF),  com participação do Dr. CARLOS HENRIQUE MARTINS DE 
LIMA (PR/DF) e assessoramento de PAULO ROGÉRIO CIRINO DE OLIVEIRA, com 
a seguinte pauta:

14:00

Avaliação da atual organização do GT

XII Encontro Nacional dos Procuradores dos Direitos:

1. Elaboração do relatório do trabalho do ano;

2. Deliberação sobre a proposta de continuidade do grupo, com refinamento 
ou ampliação dos temas;

3. Elaboração  de  quesitos,  se  necessário,  para  debate  e  deliberação  em 
Plenário dos temas de interesse do GT.

A reunião foi aberta às 14:00 h,  com considerações dos participantes sobre como 
poderia  ser  reorganizado o grupo após  a  saída de  dois  membros  titulares  e  um 
colaborador  –  respectivamente,  Dra.  Zélia  Pierdoná,  coordenadora;  Dr.  Cláudio 
Cristani e Dr. Goethe Odilon. 

Neste sentido, Dra. Jaqueline assinalou a necessidade de fixação de tarefas e ações a 
serem desempenhadas  pelo  grupo,  com relação a  temas específicos  tratados  nas 
reuniões com o Presidente do INSS – atendimento, reabilitação.



Em  face  disso,  Dra.  Ela  ressaltou  a  importância  do  monitoramento  das  ações 
prometidas  pelo  então  Presidente  do  INSS  nas  reuniões  anteriores  do  GT,  em 
especial no que toca ao atendimento, que é típico exemplo de prestação deficitária de 
serviço público.

Acrescentou o Dr. Peterson que a violência contra o médico perito, com efeito, reflete 
a  crise  do atendimento do INSS,  que,  segundo assinalou a Dra.  Jaqueline,  é  um 
problema de nível nacional a ser tratado, por exemplo, por meio da uniformização 
das medidas, o que demonstra a necessidade de continuação do grupo.

Quanto ao ingresso de novos membros no GT, Dra. Ela informou que foi enviada 
consulta  aos  Procuradores  dos  Direitos  do  Cidadão  e  aos  titulares  de  ofício  de 
Previdência e Assistência Social, ao que dois já manifestaram interesse.

Dr.  Peterson,  por  outro  lado,  explanando sobre  a  possibilidade de  participar  no 
grupo apenas como colaborador, destacou que, dada a amplitude da área de atuação 
da  PR/DF,  não  há  como  os  procuradores  do  DF  como  participarem  de  forma 
constante das discussões nacionais, mas que podem dar vazão a questões específicas.

Nesse ponto, Dra. Ela aduziu que, se possível, os Procuradores da República no DF 
poderiam acompanhar os GT da PFDC, pois é importante o intercâmbio, para que as 
atuações não se confundam.

O Dr. Peterson informou ainda que, em breve, fará reuniões com o novo Presidente 
do INSS, a fim de conhecer sua posição a respeito das promessas feitas pelo anterior, 
dentre outras temas. Ponderou, então, que seria interessante a participação do GT 
em algumas dessas reuniões.

Acertou-se,  então,  que  o  GT aguardaria  definição  de  data  para  reunir-se  com o 
Presidente do INSS.

No que toca ao Encontro Nacional dos Procuradores dos Direitos do Cidadão, Dra. 
Ela sugeriu a Dra. Jaqueline que fizesse um relatório das atividades até então do GT, 
registrando as reuniões realizadas e a importância da continuidade do grupo. Sobre 
os  quesitos  a  serem  levados  para  deliberação,  Dra.  Ela  deu  como  exemplo  a 
indagação a respeito do direito ou não a atendimento prioritário nas filas do INSS 
quando o idoso está no exercício da profissão.

Deliberações: o GT deliberou:  a)  marcar  a próxima reunião após a conclusão do 
processo  de  ingresso  de  novos  membros;  b)  que  a  Dra.  Jaqueline  elaborará  o 
relatório  das  atividades  a  ser  apresentado  no  próximo  Encontro  Nacional  dos 
Procuradores dos Direito do Cidadão, com proposta de continuidade do grupo.

A reunião foi encerrada às 15:00 h.




