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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

GT Previdência Social

Memória da 12ª Reunião
27.11.2008 – 10:00h

Pauta
1. Elaboração da proposta de Termo de Ajustamento de Conduta a ser firmado 
com  o  INSS  com  vistas  à  adequação  das  deficiências  relacionadas  ao 
atendimento  nas  agências  da  Previdência  Social.  Proposta  de  texto 
encaminhada pelo Dr. José Soares.

2. Ofício 2921/2008/PRM/CAMP, de 10/09/2008, do Procurador da República 
Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Observações e proposições sobre o TAC a 
ser elaborado.

3.  PA  PRM/Canoas/RS  1.29.017.000010/2007-77.  Apura  irregularidades  no 
cumprimento  da  carga  horária  por  parte  dos  peritos  médicos  e  demais 
servidores  do  INSS.  Despacho  do  Dr.  Adriano  dos  Santos  Raldi,  da 
PRM/Canoas, que remete o procedimento ao GT Previdência.

4.  E-mail postado pelo Dr. Fabiano de Moraes, Procurador da República no 
Município de Caxias do Sul – Apresenta minuta de TAC visando a proteção 
dos  dados  dos  segurados/beneficiários  do  INSS  no  sítio  eletrônico  da 
Previdência.

5.  PA  PGR  1.00.000.009198/2008-05.  Acompanha  o  cumprimento  da 
Recomendação nº 04, de 24/03/2008, do Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa  Portadora  de  Deficiência  –  CONADE,  ao  Ministério  do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e ao INSS para que criem 
regras  claras  para  os  procedimentos  a  serem  seguidos  pelas  equipes  de 
perícia para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.

6. MP 441/2008 (aprovada na Câmara dos Deputados, em trâmite no Senado) 
que trata,  nos artigos 35 e 160,  da jornada de trabalho dos servidores da 
Carreira de Médico Perito Previdenciário e da Carreira do Seguro Social.

7. Ofício do Coordenador-Geral de Comunicação do MPS referente à inspeção 
do MPF em agências da Previdência Social (remetido à Dra. Darcy Vitobello 
em 24/11/2008).

8.  Ofício  nº  PR/SP-GABPR13-FTSDT-000414/2008,  de 18/11/2008,  da Dra. 
Fernanda Teixeira Souza Domingos Tautemblatt,  Procuradora da República 
em São Paulo, que encaminha ata da reunião realizada na PR/SP com o chefe 



da Agência da Previdência Social para tratar de problemas no atendimento ao 
público e perícias médicas, entre outros assuntos.

9.  Ofício/PRM/Petrópolis/SOTC/VS  nº  1970/2008,  de  20/10/2008  da  Dra. 
Vanessa Seguezzi, e Ofício MPF/PRM/SJM/SOTC/Nº 1326/08, de 08/09/2008, 
do Dr. Antônio do Passo Cabral, que solicitam informações sobre providências 
adotadas quanto à irregularidade do horário de trabalho dos peritos médicos 
da Previdência Social.

10. Propostas da Dra. Geisa: a)  planejamento de atuação do GT para o ano 
que  vem,  com definição  de  prioridades  e  um cronograma de  trabalho  (se 
possível com o agendamento de todas as reuniões ordinárias para que todos 
possam  se  organizar);  b)  realização  das  novas  reuniões  do  Grupo  por 
videoconferência; e c) discussão sobre forma de estabelecer parceria com os 
Conselhos Federal e Regionais de Assistência Social para capacitação das 
assistentes sociais na elaboração dos estudos sociais nas ações para fins de 
percepção de benefício assistencial.

Compareceram à reunião a Dra. Darcy Vitobello, Coordenadora, Dr. José Soares, 
membro suplente, e Dr. Renato Rezende (PRM/Chapecó), como convidado.

Ausente, justificadamente, o Dr. Andrei Mattiuzi Balvedi por motivo de férias.

O Dr. Renato apresentou proposta de TAC a ser celebrado com os peritos 
médicos do INSS em Chapecó que trata da questão da jornada de trabalho, tempo 
de agendamento entre as consultas e a efetiva carga de trabalho dos peritos do 
INSS. Sobre o intervalo entre as perícias, propõe que o tempo mínimo seja de 15 
minutos e, quanto ao passivo de horas assumidas e não trabalhadas, que sejam 
ressarcidos os valores recebidos indevidamente ou sejam repostas as horas não 
trabalhadas. 

Em seguida, passou-se ao exame da proposta de TAC apresentada pelo Dr. José 
Soares  e  das  sugestões  de  alteração  apresentadas  pela  Dra.  Geisa,  tendo  aquele 
observado: 
a) que a cláusula primeira não tem finalidade, devendo ser excluída;
b) que discorda da fixação do tempo de 20 minutos para as perícias – cláusula sexta;
c) que deve ser retirado da cláusula sétima o termo “auxílio-doença”, porque a revisão só 
se aplica à aposentadoria por invalidez, e que a meta de 10% para revisão semestral das 
aposentadorias por invalidez não se afigura passível de realização ante a quantidade de 
benefícios mantidos pelo INSS segundo anuário estatístico da Previdência Social.

A Dra.  Darcy chama atenção para o fato de que há manifestação da OMS no 
sentido de que as consultas médicas devem ter duração média de 20 minutos e que a 
possibilidade de fraude demanda exame aprofundado do perito. Ressalta a necessidade 
de humanização no atendimento. Defende que a média de 20 minutos é razoável e aceita 
pelos  profissionais  da  área  e  que  o  MPF  não  deve  assumir  o  ônus  de  alterar  tal 
entendimento. O Dr. Renato entende que deve ser reduzido o tempo de agendamento das 
perícias para 15 minutos e que é necessário alterar a instrução normativa do INSS que 
trata da remuneração dos peritos. Acrescenta que a mera obrigação de permanência do 
perito  na agência por  oito  horas ao dia não implica  em melhoria  da eficiência ou do 



número de atendimentos e que há decisão do TCU permitindo que os peritos trabalhem 6 
horas diárias quando o funcionamento da agência for de 12 horas, em dois turnos de 6 
horas. Propõe que os peritos façam 6 horas de consulta e 2 horas de outras atividades e 
que o trabalho realizado nas duas horas de serviço conste de relatório circunstanciado a 
ser submetido ao controle do INSS. 

Dr. Soares observa que o agendamento das consultas beneficia os segurados no 
sentido de que não precisarão chegar às agências às 08:00h e esperar em fila. A questão 
da  qualidade  estaria  atendida  tendo  em  vista  a  obrigatoriedade  de  relatório 
circunstanciado pelo perito. Defende que o prazo de 15 minutos é um mínimo necessário, 
sendo possível flexibilização. Aduz que uma norma posterior, que fixe em 20 minutos o 
prazo da perícia,  não violará o TAC em razão de que este estabelece apenas prazo 
mínimo. O Dr. Renato observa que o estabelecimento de prazo mínimo no TAC será na 
prática adotado como prazo fixo. 

O Dr. Renato informa que sobrestará a assinatura do TAC em Chapecó até a 
decisão final do GT e da PFDC sobre o TAC nacional.

Com  relação  ao  passivo  de  horas  não  trabalhadas  e  recebidas  pelos  peritos 
médicos do INSS, os Procuradores presentes na reunião acordaram com Dr. Eugênio 
Aragão, Coordenador da 5ª CCR, de encaminhar ofício àquela Câmara relatando os fatos 
apurados para análise da viabilidade de se transacionar sobre o tema.  

Deliberações: 

1.  Encaminhar  a  minuta  de  TAC  elaborada  pelo  Dr.  José  Soares  e  as  alterações 
propostas pela Dra. Geisa, bem como a minuta apresentada pelo INSS por meio do Ofício 
nº 977/INSS/PRES, de 19/11/2008, para apreciação e sugestões dos membros do MPF 
que atuam na área previdenciária (item 1 da pauta).

2.  Dar  ciência  ao  Coordenador  da  5ª  CCR  do  resultado  da  inspeção  realizada  nas 
agências da Previdência Social no tocante às irregularidades no cumprimento da jornada 
de trabalho pelos médicos peritos do INSS. 

3. Devolver o PA 1.29.017.000010/2007-77 ao ilustre Procurador da República uma vez 
que a questão quanto ao não cumprimento da jornada de trabalho e recebimento da 
remuneração integral é matéria afeta à 5ª CCR (item 3 da pauta).

4.  Dar  conhecimento  aos  membros  do  MPF  que  atuam  na  área  previdenciária  da 
Recomendação nº 4/2008 do CONADE e das providências adotadas e devolver o PA à 
Assessoria para verificar  se já  foi  publicado o edital  do concurso para provimento de 
cargos de Analistas do Seguro Social, especialidade Assistência Social (item 5 da pauta).

5. Encaminhar, por ofício, as memórias da 11ª e da 12ª reuniões do GT Previdência aos 
Drs. Vanessa Seguezzi – PRM/Petrópolis, e Antônio do Passo Cabral – PRM/São João do 
Meriti (item 9 da pauta).

6. Adiar a discussão dos demais itens da pauta em razão do adiantado da hora.

7. Marcar a próxima reunião para o dia 12/02/2009, realizada por videoconferência.

A reunião encerrou-se às 16:45h.
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