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MEMÓRIA DA SEGUNDA REUNIÃO DO GT/PREVIDÊNCIA

Aos nove dias do mês de fevereiro de 2007, reuniram-se na sala de reuniões da PFDC em 
Brasília/DF,  os  seguintes  Procuradores  da República que compõem o Grupo de Trabalho 
denominado  PREVIDÊNCIA  E  ASSITÊNCIA  SOCIAL:  JAQUELINE  ANA  BUFFON 
(PRM/Santa  Cruz/RS),  ZÉLIA  LUIZA  PIERDONÁ  (PR/SP),  DARCY  SANTANA 
VITOBELLO  (PR3/3a.Região/SP)  com  o  assessoramento  de  MÉRCIA  BEATRIZ 
MIRANDA, PATRÍCIA CRISTINA ALVES CAMPANATTI e PAULO ROGÉRIO CIRINO 
DE OLIVEIRA. Justificou sua ausência o Dr. CLÁUDIO VALENTIM CRISTANI (PRDC 
Titular – PR/SC).

A reunião iniciou às 9h15min com a discussão da qualidade de atendimento dos médicos 
peritos da Previdência Social. Em seguida, o GT manifestou-se no PA's nº 11517/2006-72 e 
deu ciência no PA nº 1684/2005-83.

Manifestou-se em relação ao Parecer do Senador Sérgio Cabral (PMDB-RJ) sobre os Projetos 
de Lei nº 80/03 (Sen. Paulo Paim), 272/03 (Sen. Pedro Simon) e 374/03 (Sen. Álvaro Dias), 
que pretendem alterar o art. 20 da Lei nº 8.742/93. O GT observou que: 1) a alteração na 
referida lei não considera a necessidade de indicação da fonte de custeio, violando princípio 
constitucional;  2) a modificação do conceito de deficiência como está colocado no PL nº 
80/03 – uma vez que pessoa portadora de deficiência passa a ser “aquela que sofre limitação 
substancial em sua capacidade mental, física ou emocional que dificulta a sua sobrevivência e 
o  exercício da  atividade remenerada” – amplia  muito o alcance da  norma.  Por  encontrar 
interface com a atuação do GT inclusão, julgaram procedente o encaminhamento da discussão 
para aquele grupo de trabalho. Às 14h20min, compareceram à reunião o Presidente do INSS, 
Dr. Valdir Moisés Simão, e Dra. Ela Wiecko. O Dr. Valdir veio, pela segunda vez, prestar 
esclarecimentos  ao  grupo  sobre  as  seguintes  questões:  quanto  ao  acesso  às  orientações 
internas do INSS no sítio do Ministério da Previdência, a Dra. Darcy sugeriu a ampliação 
desse acesso, sendo que o Dr. Valdir informou que nem todas as orientações internas são 
acessíveis ao público no sítio do Ministério da Previdência, por entender que há assuntos que 
tratam  apenas  de  procedimentos  administrativos,  os  quais  são  dirigidos  aos  servidores. 
Entretanto, o mesmo se comprometeu a analisar se há alguma informação de interesse do 
cidadão não acessível ao público. Informou que até o final do ano o atual banco de dados do 
CNIS estará migrado para a nova plataforma. Disponibilizou o documento preliminar sobre o 
“Plano de Gestão de Benefícios  Previdenciários e Acidentários com foco na Prevenção e 
Controle da Incapacidade Laborativa”, sobre o qual fez algumas explanações. Disse que 14% 
dos  segurados  contribuintes  do  sistema  estão  recebendo  benefícios  por  incapacidade. 
Ressaltou a necessidade de reduzir o número dos referidos benefícios, cuja meta é reduzir 
para 7% dos segurados incapacitados, haja vista que o número nacional é superior ao dos 
demais  países.  Para  isso,  é  necessário  investir  num  conjunto  de  ações,  quais  sejam:  1. 
Prevenção,  identificação  e  controle  da  incapacidade;  2.  Recuperação  de  capacidade 
laborativa;  3.  Reingresso  no  mercado  de  trabalho;  4.  Gestão  integrada  da  incapacidade; 
Indagado,  Dr.  Valdir  negou  que  os  peritos  tenham  recebido  a  orientação  para  indeferir 



determinado  percentual  de  pedidos  de  benefício;  Informou  que  o  grande  índice  de 
indeferimento de pedidos (70%) refere-se a segurados desempregados; Informou ainda que o 
INSS está elaborando formulário para padronização na realização de perícias; Comunicou a 
previsão de treinamento aos  peritos,  visando a  uniformidade  no território  nacional,  tendo 
citado como experiência a Escola da Previdência, onde há um conteúdo programático único; 
Comunicou ainda  a  formalização  de  parceria  entre  o  INSS e  a  Associação  dos  Médicos 
Peritos,  bem  como  a  realização  do  I  Congresso  Brasileiro  de  Perícias  Médicas  e 
Previdenciárias, de 24 a 26 de maio de 2007, em Salvador-BA e que o Dr. Peterson Pereira, 
Procurador da República na PR/DF, foi convidado a participar do evento como palestrante. 
Ressaltou a necessidade de se traçar o perfil dos beneficiários de aposentadoria por invalidez, 
uma vez que aproximadamente 40 mil beneficiários da referida prestação previdenciária estão 
trabalhando, tendo mencionado que no citado trabalho haverá uma investigação referente aos 
homônimos para não suspender benefício indevidamente. Informou que está sendo gestionada 
a criação da Diretoria de Prevenção e Controle de Benefícios por Incapacidade. No que tange 
à reabilitação profissional, comunicou que a idéia da Previdência é a realização de parcerias. 
Nesse sentido, já tem agendado encontros com entidades como o SESI e o SESC. Comunicou 
que  a  Previdência  Social  reconhece  a  necessidade  de  investimento  na  reabilitação 
profissional, pois se trata de questão de organização e reordenamento institucional, inclusive 
com campanhas  institucionais.  Informou que o  pedido  de  prorrogação e  agendamento  de 
perícias pode ser feito por telefone (135), internet ou no próprio INSS (neste caso, o servidor 
agendará também pela internet, o que evita fraudes e favorecimentos). Comunicou a criação 
de agências de perícias por incapacidade nos grandes centros urbanos (9 unidades). Informou 
que  resultado  do  pedido  de  benefício  é  informado  pelo  Presidente  do  INSS e  não  mais 
diretamente pelo médico-perito. Dra. Zélia sustentou que as alíquotas das contribuições, dos 
contribuintes individuais,  previsto na LC 123, são inconstitucionais,  sugerindo o envio ao 
PGR de representação para propositura de ADI.

O  Presidente  do  INSS  comunicou  que  o  Ministro  da  Previdência  convidou  o  MPF  a 
acompanhar o Fórum da Previdência, ocasião em que a Dra. Ela informou que defendeu, 
junto ao PGR, que o representante do MPF no referido fórum deveria ser um dos membros do 
GT/Previdência. Informou ainda que foi  indicado o Dr.  Peterson Pereira.  Os membros do 
grupo presentes ressaltaram que o citado procurador não participou nem da primeira, nem da 
presente  reunião.  Ressaltaram  ainda  que  seria  importante  a  participação  do  referido 
procurador  nas  reuniões  do  GT,  haja  sua  participação  no  fórum.  O  Dr.  Valdir  solicitou 
sugestão e colaboração do GT sobre o projeto de “Gestão de Benefícios Previdenciários e 
Acidentários com foco na Prevenção e Controle da Incapacidade Laborativa”, deixando cópia 
do documento. Deliberações: o GT marcou a próxima reunião para o dia 20 de abril de 2007, 
das  09:00h  às  17:00h,  bem  como  decidiu  pela  realização  das  seguintes  tarefas:  1) 
levantamento da situação atual da reabilitação que o INSS oferece (a cargo da Dra. Jaqueline); 
2) elaboração de estudo sobre a constitucionalidade de disposições da LC nº 123/06 (a cargo 
da Dra. Zélia); 3) levantamento das representações, inquéritos civis públicos e ações civis 
públicas existentes relativos à assistência e à previdência social (a cargo da Dra. Darcy); 4) 
contato com o Grupo de Fraudes Previdenciárias, coordenado pela Dra. Gilda, da 4ª Câmara 
de Coordenação e Revisão – Patrimônio Público e Social; 5) encaminhamento ao GT Inclusão 
de cópia do Parecer do Senador Sérgio Cabral (PMDB/RJ) sobre os projetos de lei propostos 
para alteração da Lei nº 8.742/93 (PLS nº 272/03). A reunião foi encerrada às 18h30min.
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