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MEMÓRIA DA 5ª REUNIÃO DO GT/PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em 13 de julho de 2007, realizou-se, na sede da Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão, a 5ª Reunião do Grupo de Trabalho Previdência e Assistência Social, com a 
presença  dos  seguintes  membros:  Dra.  DARCY  SANTANA VITOBELLO (PRR/3ª 
Região),  Dra.  JAQUELINE  ANA  BUFFON  (PRM/Santa  Cruz/RS),  Dr.  ANDREI 
MATTIUZI  BELVEDI  (PRDC/RR),  Dra.  MARTA  CRISTINA  ANCIÃES 
(PRM/Campos  dos  Goytacazes/RJ),  Dr.  JOSÉ  SOARES  FRISCH  (PR/RJ)  e  Dr. 
PETERSON  DE  PAULA  PEREIRA  (PR/DF),  com  o  assessoramento  do  servidor 
PAULO  ROGÉRIO  CIRINO  DE  OLIVEIRA.  Ausentes  justificadamente  a  Dra. 
MARIA  EMÍLIA  MORAES  DE  ARAÚJO  (PRR/3ª  Região),  o  Dr.  JORGE  IRAJÁ 
LOURO SODRÉ (PRM/Passo Fundo/RS) e o Dr. CARLOS HENRIQUE MARTINS 
LIMA (PR/DF).

PAUTA

09:30 Eleição da(o) Coordenador(a) do GT

10:30 Recomendação PR/SP  nº  30/2001  expedida  ao  INSS  para  que  este  estabeleça,  em 
Ordem de Serviço, que a concessão do benefício assistencial a crianças e adolescentes 
sem idade para o trabalho depende apenas da correspondência da deficiência a uma 
definição já existente, sem análise da incapacidade para a vida independente e para o 
trabalho.

Promoção de arquivamento do PA PR/RS nº 1.29.000.001609/2004-64, que versa sobre a 
venda de lugares na fila para atendimento em agências do INSS em Porto Alegre/RS.

Despacho  PFDC  nº  1.723/07  no  PA  PR/RS  nº  1.29.000.001815/2005-55,  que  acolheu 
recurso de promoção de arquivamento, por não ter sido provada a implantação de 
atendimento prioritário aos idosos nas agências do INSS.

(Documento enviado para conhecimento do GT)

Projeto de Lei de Conversão nº 16, de 2007 (MP nº 358/2007), devolvido à Câmara dos 
Deputados pelo Senado com emendas, que:

1. altera dispositvos das Leis nº 11.345/06 e nº 8.212/91, no que toca à destinação de 
receita  de  contribuição  por  concurso  de  prognóstico,  ao  parcelamento  de 



dívidas com a União e o FGTS;

2. altera  dispositvos  da  Lei  nº  8.685/93  (que  “cria  mecanismos  de  fomento  à 
atividade audiovisual e dá outras providências”);

3. dispõe sobre a validade do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos (atual 
Certificado  de  Entidade  Beneficiente  de  Assistência  Social  –  conforme 
reconheceu emenda efetuada no Senado); e

4. revoga o art. 13 e 14 da Lei nº 11.345/06.

(Documento  enviado para  conhecimento  e  manifestação  do GT sobre  interesse  em 
acompanhamento)

11:00 Preparativos para o XIII Encontro Nacional dos Procuradores dos Direitos do Cidadão:

Elaboração de propostas de trabalho do GT para o próximo ano;

Formulação de quesitos para deliberação em plenário.

12:00 Intervalo para almoço

14:00 Proposta  da  Procuradora  da  República/RS  Patrícia  Muxfeldt  de  realização  de 
Encontro/Fórum sobre a perícia do INSS e o Judiciário, tendo em conta que, na maioria 
dos processos, os juízes nomeiam peritos judiciais, apesar de já haver laudo do INSS

O evento tem como fim a discussão de questões como:

a) O conteúdo e a consistência dos laudos dos peritos administrativos e judiciais;

b) Os quesitos elaborados pela Autarquia e os de que necessitam os juízes;

c) O que se entende por incapacidade e deficiência, para os fins da LOAS.

15:00 Apresentação do Plano de Trabalho da nova gestão do INSS pelo Presidente dessa 
Autarquia,  onde  se  tratará,  dentre  outras  questões,  das  condições  de  trabalho  dos 
médicos peritos.

16:30 Planejamento da próxima reunião do GT

17:00 Encerramento

Aberta às 09:30 h, o grupo inicialmente discutiu as propostas de trabalho do GT para 
o próximo ano, tendo em conta o histórico das reuniões do grupo e a necessidade de 
fixação de objetivos de âmbito nacional. Foi estabelecido, então, que estratégia de 
atuação será a aferição da qualidade da prestação dos serviços do INSS em especial 
no tocante ao atendimento (filas), à reabilitação e à perícia.

Em face disso, foram enumeradas as seguintes prioridades:



1. Atendimento  remoto  pelo  serviço  telefônico  135  (foi  sugerido  que,  caso  , 
sugestão do deslocamento do perito, não do doente. 

2. Atendimento  em  fila  física  (tendo  em  conta  a  determinação  do  TCU  de 
funcionamento diário do INSS por 12 horas); 

3. Atendimento pessoal na perícia: 
a) Aumento da confiabilidade do laudo do perito do INSS pela melhoria da 

fundamentação,  melhor  estruturação  da  carreira  e  pela  retirada  da 
ingerência do INSS sobre a formulação dos laudos;

b) Verificação das garantias dos peritos na lei de sua carreira;

c) Forma de escolha do perito judicial e sua remuneração.

4. Protocolos  médicos  (em  prol  da  uniformização  para  não  haver  laudos 
contraditórios); 

5. Assistência social ao segurado 
6. Reabilitação: 

a) Acompanhamento  da  execução  do  projeto  de  revisão  dos  benefícios 
apresentado na última reunião pelo então Presidente do INSS;

b) Comunicação  às  demais  unidades  do  MPU  e  aos  Ministérios  Públicos 
estaduais.

Nesse ponto, ficou assentado também que uma das metodologias de trabalho do GT 
seria  a  verificação  se  a  pauta  de  prioridades  da  Autarquia  condiz  com  as 
necessidades de melhoria aferidas.

O grupo, então, passou ao primeiro item da pauta e deliberou que o coordenador do 
GT terá um mandato de 3 meses. Foi eleita a Dra. Darcy para o próximo período.

Para deliberação no plenário do Encontro Nacional dos Procuradores dos Direitos do 
Cidadão, o grupo formulou os seguintes quesitos sobre temas de sua área de atuação:

1. Tem  o  idoso  prioridade  de  atendimento  quando  está  no  exercício  da 
profissão? 

2. Pode ser concedido o benefício da LOAS se a incapacidade é temporária? 
1. Nesse ponto, destacou-se que o INSS alega que o benefício da prestação 

continuada  é  para  incapacidade  permanente  e  o  auxílio-doença,  para 
incapacidade provisória.



3. Cabe ou não recomendação para o INSS para que os laudos sejam melhor 
fundamentados,  uma  vez  que  são  atos  administrativos?  Devem  ser 
arquivados, tendo em vista especialmente a existência processos virtuais, a fim 
de facilitar o acesso a informações pelo segurado e pelo Ministério Público? 

O GT tomou conhecimento da  Recomendação PR/SP nº 30/2001 expedida ao INSS 
para  que seja  estabelecido,  em Ordem de Serviço,  que  a  concessão do  benefício 
assistencial a crianças e adolescentes sem idade para o trabalho depende apenas da 
correspondência  da  deficiência  a  uma  definição  já  existente,  sem  análise  da 
incapacidade para a vida independente e para o trabalho.

O GT passou à análise do PA PR/RS nº 1.29.000.001609/2004-64, que trata de venda 
de lugares na fila, e concordou com a promoção de arquivamento.

O grupo tomou ciência do PLV nº 16/2007 e destacou que a alteração relevante para o 
GT é o aumento de 3 para 5 anos do prazo de validade do Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social. O GT julgou importante o acompanhamento do 
PLV.

Quanto  à  proposta  de  realização de  Encontro/Fórum para discussão a  perícia  do 
INSS e o Judiciário, o GT decidiu ser necessário maiores esclarecimentos sobre no 
que consistiria a sugestão.

Apresentação do Plano de Trabalho da nova gestão do INSS:

No  período  da  tarde,  o  Presidente  do  INSS,  Dr.  Marco  Antonio  de  Oliveira, 
acompanhado  do  Subprocurador-Chefe  do  INSS,  Ricardo  Augusto  Panquestor 
Nogueira, compareceu à reunião, a fim de expor sobre alguns pontos de sua gestão, 
ocasião  na  qual  esteve  presente  a  Dra.  Ela  Wiecko,  Subprocuradora-geral  da 
República titular da PFDC.

Quanto à alta programada: destacou que a intenção é aperfeiçoá-la com a criação da 
renovação automática, para que o segurado não fique descoberto, caso não consiga 
nova  perícia.  Por  outro  lado,  o  INSS  tem  a  preocupação  de  coibir  o  abuso  da 
renovação pelo prolongamento indevido do benefício. Assim, até o final de agosto, 
deve ser definida a nova sistemática da alta programada, que terá consulta prévia às 
entidades sindicais para evitar novas demandas judiciais.

Protocolos das perícias médicas: informou que o primeiro protocolo já está pronto e é 
sobre transtornos mentais; o segundo, sobre ortopedia, será lançado em meados de 
setembro;  em  seguida,  devem  ser  editados  os  de  cardiologia  e  área  clínica.  Os 
protocolos serão disponibilizados no site, para que contribuições da sociedade sejam 
incorporadas.



Por outro lado, o Presidente do INSS assumiu que a ausência de padronização no 
atendimento tem gerado conflitos. Nesse sentido, afirmou que, no início da segunda 
quinzena, haverá um calendário claro de implemento de medidas para capacitação 
dos atendentes.

Situação dos médicos peritos: o Presidente falou sobre o programa de instalação de 
segurança armada em todos ou quase todos os estabelecimentos, atendando para as 
áreas de risco (por ex., a baixada fluminense). A segurança seria limitada à área de 
detector de metais. Acrescentou que o INSS tem interesse até em assinar um TAC 
com o MP, para que haja respaldo dessa ação. O prazo de 60 dias para realização a 
licitação  se  iniciou  em 1º  de  julho,  e  os  contratos  devem ser  implementados  até 
dezembro. 

O Dr.  Marco Antonio informou ainda que,  para readequação das agências,  serão 
realizadas licitações em 120 dias para montagem dos projetos, cuja execução se dará 
em 2008, e serão concluídas as 89 obras já em andamento.

Revisão de aposentadorias: será iniciada no mês de agosto  no eixo Rio-São Paulo, 
com desrepresamento de cerca de 450 mil processos, revisão de 60 mil e remodelação 
das agências para evitar ressurgimento dos problemas.

Questionado sobre a necessidade de humanização do atendimento, assumiu que falta 
à Autarquia uma política de recursos humanos nesse sentido.

Quanto à questão da instalação de gravadores nos consultórios médicos, o Presidente 
afirmou que ainda não há uma orientação traçada a respeito, pois o problema passa 
pela ética médica.

Indagado,  o Presidente do INSS informou ainda que:  a)  os  segurados podem ser 
esclarecidos  sobre  seus  direitos  por  meio  do  serviço  telefônico  135;  b)  quanto  à 
reabilitação, será realizado concurso para reforço da assistência social; e c) dentre as 
providências  de combate à fila,  há o programa “Madrugada sem fila”,  pelo qual 
vários servidores se dirigem de madrugada às filas de segurados, para resolver os 
problemas  mais  simples  e  alojar  as  pessoas  nas  agências,  o  que  se  tem  feito 
inicialmente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e que se estenderá ao 
interior do Norte e do Nordeste.

O Presidente se comprometeu a enviar o projeto de reabilitação profissional por via 
eletrônica ao GT.

Deliberações: decidiu o  GT que:  1)  o  mandato  do coordenador  do GT será  de  3 
meses;  2)  a  Dra.  Darcy Vitobello  será  a  coordenadora no próximo período;  3)  os 
quesitos formulados para o XIII Encontro Nacional dos Procuradores dos Direitos do 
Cidadão deverão ser encaminhados à Procuradora dos Direitos do Cidadão; 4) deve 
ser homologada a promoção de arquivamento do PA PR/RS nº 1.29.000.001609/2004-



64, que trata  de  venda de  lugares  na fila,  pelos  argumentos  nela  expendidos;  5) 
devem ser solicitadas outras informações a respeito da proposta de elaboração de 
fórum para debate a respeito da relação entre as perícias do INSS e o Judiciário; 6) o 
material das reuniões deverá ser enviado previamente aos membros do grupo; 7) a 
próxima reunião ocorrerá em 21.09.2007.

A reunião foi encerrada às 17:45 h.


