
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

MEMÓRIA DE REUNIÃO DO GT PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Reunião por Videoconferência
(23/10/2009 – 14h-17h)

Aos 23 dias de outubro de 2009, realizou-se a reunião extraordinária virtual do Grupo de Trabalho 
Previdência  e  Assistência  Social  com  as  Procuradoras  da  República  Darcy  Santana  Vitobello 
(Coordenadora),  Marta  Cristina  Pires  Anciães  (Titular)  e  Geisa de  Assis  Rodrigues  (Suplente), 
convocada  em virtude  de  solicitação  de  audiência  pelo  Presidente  da  Associação  Nacional  de 
Peritos da Previdência Social.
 
A  reunião  foi  iniciada  às  14:30h,  com  a  presença  na  sala  nº  07  da  PRR3,  do  Presidente  da 
Associação  Nacional dos  Médicos  Peritos,  Luiz  Carlos  de  Teive  e  Argolo,  do  Vice-Presidente 
Emanuel  Alexandre  Santiago  de  Menezes,  do  Diretor  Eduardo  Bolfarini  e  do  Delegado  da 
Associação na Gerência Centro - São Paulo, Ricardo Abdou.  
Após explicar que o motivo da reunião era a entrega de documentos e apresentação do “Movimento 
pela Excelência do Ato Médico-Pericial” a Coordenadora do GT passou a palavra para o Presidente 
da Associação,  Dr.  Luiz  Carlos de Teive e Argolo,  o qual  informou que o mesmo consiste  na 
realização de no máximo 12 perícias diárias, no intervalo de 06 horas e com duração mínima de 30 
minutos, ficando 02 horas da jornada diária de trabalho para o desempenho de outras atribuições e 
capacitação  dos  profissionais,  independentemente  da  quantidade  de  segurados  agendados  pela 
gerência do INSS e que tem por objetivo preservar a autonomia do ato médico e a qualidade da 
perícia, já que a duração do ato pericial não pode ser fixada pela administração. Destacou que em 
diversas agências da Previdência Social não estão sendo cumpridas as regras de higiene e segurança 
e a quantidade de salas de perícia é menor do que a de peritos lotados, e que está oficiando os 
órgãos públicos competentes para solicitar a realização de vistorias. A Drª Darcy solicitou o envio 
da relação de agências que se encontram nessas condições. Continuando a exposição o Dr. Argolo 
mencionou que a administração está construindo novas agências  sem que efetue  a reforma das 
antigas para adequá-las às necessidades dos serviços, por motivação política, e que a quantidade de 
peritos é insuficiente para atender à demanda. Informou também que há 5000 cargos de peritos, dos 
quais  270  vagos,  grande  quantidade  de  afastamentos  em  virtude  de  licenças  saúde  e  licenças 
prêmio,  e  que,  com a  concessão  de  liminar  no  Mandado de  Injunção  impetrado  no  STF para 
determinar  que  o  INSS  conceda  aposentadoria  especial  aos  médicos  peritos,  o  número  de 
profissionais  na ativa diminuirá  significativamente.  Mencionou ainda que ocorre má gestão dos 
recursos  humanos  do  INSS,  sobretudo  em  São  Paulo,  com  má  distribuição  de  peritos  e 
agendamentos, exemplificando o caso de APS na zona leste da cidade, que está trabalhando com 
menos da metade dos peritos. Registrou ainda a insatisfação da categoria com a forma de cálculo da 
gratificação de desempenho (vinculada à fila de espera para a perícia), em serem subordinados à 
gerência das APS e com o controle eletrônico de ponto, afirmando que mesmo com esse sistema 
houve  relatos  de  que há  médicos  que  registram  o  ponto  por  outros  colegas.  O  INSS  planeja 



implantar  aproximadamente 720 novas agências,  mas somente foi autorizado o concurso para o 
preenchimento  dos  270 cargos  vagos  e  há projeto de lei  para  ampliação  de apenas  500 novos 
cargos. 
Tanto  o Presidente  como os  demais  integrantes  da diretoria  da Associação manifestaram-se no 
sentido de que as condições de segurança dos peritos continuam precárias, porque os detectores de 
metais foram instalados mas não há pessoal treinado para operá-los. Acrescentaram ainda que a 
entrega de Comunicação  do Resultado do Requerimento – CRER de auxílio doença ao segurado 
pelo perito contribui para o conflito nas relações entre estes e os segurados.
Apontaram ainda as dificuldades decorrentes da falta de um plano de treinamento dos médicos e de 
apoio  da  instituição  para  as  iniciativas  da  Associação  e  dos  próprios  peritos  na  busca  de 
treinamento, afirmando que a liberação do ponto para comparecimento ao Congresso da classe foi 
feita de última hora e que não houve apoio financeiro para a realização do evento.
Relataram também que houve a constituição de 04 grupos de trabalho para estudar as condições de 
trabalho e propor medidas a serem adotadas pela administração, dentre os quais 02 já encerraram 
suas atividades,  sem que o INSS tenha implementado suas sugestões, e que o INSS suspendeu a 
instalação do grupo destinado ao estudo das questões de segurança e da “não entrega da CRER”- 
em retaliação  pelo início do Movimento pela  Excelência  do Ato Médico Pericial.  A Drª  Geisa 
solicitou que fossem encaminhadas por meio eletrônico as conclusões dos grupos já existentes.
Registraram ainda que desde o início do aludido movimento as quedas do sistema de informática 
tornaram-se mais frequentes e que suspeitam da instalação de um “timer” pela administração que 
provoca as referidas interrupções do sistema.
Quanto ao laudo pericial, destacaram que o campo no sistema de informática é insuficiente para o 
registro dos  fundamentos e conclusões da análise médico-pericial. O Dr. Abdou destacou que não 
há uma forma de preencher um anexo e que já teve necessidade de elaborar laudo com 60 páginas 
em perícia judicial, o qual foi acolhido pelo Judiciário.
A Dra. Marta questionou como seriam preenchidas as duas horas restantes, no caso de jornada de 
seis horas e duas horas para realização de outras atividades, se não houver atividade externa. O Dr. 
Luiz Argolo afirmou que essa parte da jornada de trabalho seria para estudos, discussão de laudos 
etc.
O Dr.  Argolo disse também que o INSS está  tratando o médico  perito  como uma máquina de 
produção e que a fila de atendimento não pode ser controlada com a sobrecarga de trabalho desses 
profissionais.  Informou  que  há  agências  em São  Paulo  em que  os  médicos-peritos  estão  com 
agendamento de oito perícias por dia, fato que indica uma má gestão nessas APS. Registrou que em 
diversas unidades da Federação estão sendo protocoladas representações contra administradores das 
agências  por  assédio  moral,  uma  vez  que  estão  insistindo  em agendar  quantidade  de  perícias 
superior a 12.
Retomando a palavra, a Coordenadora do GT relembrou que o grupo tem por finalidade proteger os 
direitos do cidadão, buscando o aprimoramento dos serviços prestados pelo INSS e questionou se a 
qualidade da perícia vai melhorar com esse Movimento, ao que o Presidente da associação afirmou 
que é necessário o aprimoramento da gestão, passando a supervisão das atividades para médicos 
peritos  e  implementando-se a  capacitação  na área  da perícia  médica  para  que haja  um melhor 
atendimento, pois é o objetivo que está buscando.
A Drª Darcy ressaltou que desde o início das atividades do grupo tem solicitado a colaboração da 
classe dos peritos para a sugestão de melhorias na qualidade da perícia e que há necessidade de 
somar esforços concretos para atingir esse objetivo.
A Drª Geisa acrescentou que o movimento reivindicatório prejudica o atendimento dos segurados e 
que  o  grupo  não  concorda  com  o  modo  como  a  associação  está  enfrentando  a  situação.  Os 
representantes da Associação Nacional de Médicos Peritos afirmaram que o Movimento não tem 



caráter reivindicatório.
Os representantes da Associação retiraram-se da reunião às 16:35 horas, após serem comunicados 
de que serão avaliadas as medidas a serem tomadas sobre a questão. 
A seguir  os membros  do grupo debateram o assunto,  ressaltando a Drª Geisa a necessidade de 
providências para mediar o encerramento do movimento e sugerindo contato com o Presidente do 
INSS para  negociar  o  seu  término  com a  instalação  do  grupo de  trabalho  sobre  a  jornada  de 
trabalho, a fim de serem definidos critérios objetivos para o agendamento diário das perícias, ante a 
dificuldade de subjetivamente avaliar qual o intervalo adequado para este agendamento.
A seguir a coordenadora propôs que o colega Carlos Henrique Martins Lima, a quem foi distribuída 
a representação dirigida ao colega Peterson, fique encarregado, junto com este, de fazer a mediação 
para o término do movimento, o que foi aprovado.
A reunião encerrou-se às 17:00.
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