
 

 

ANMP rejeita proposta de novo modelo para concessão de 

benefícios 
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O presidente da ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos), Luiz Carlos de Teive e Argolo 

e a delegada da Associação em Vitória (ES), Maria Virgínia Eloy, participaram nesta quarta-feira, 

30 de março, da 173ª Reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, na qual o 
presidente do INSS, Mauro Luciano Hauschild, apresentou a proposta de um novo modelo para 

a concessão de benefícios previdenciários.  

Para o presidente da ANMP, que criticou duramente a proposta durante a reunião do Conselho, 

ela nada mais faz do que “instituir a bolsa benefício previdenciário”. Segundo Argolo, a 

proposta visa automatizar a concessão de benefícios de forma a causar um “rombo 
incomensurável aos cofres da Previdência Social, além de acabar com a perícia 

médica previdenciária”.  

Segundo a Assessoria de Imprensa do INSS, “o novo modelo prevê a concessão de auxílio-

doença previdenciário, com afastamento de até 120 dias, sem a necessidade da realização de 
perícia médica. A nova metodologia proposta atinge apenas os segurados obrigatórios 

(empregado, contribuinte individual, avulso, doméstico e segurado especial) em atividade nos 

últimos 36 meses antes do requerimento do benefício. Mauro Hauschild explica que o 
estabelecimento desse prazo se deve ao fato de que 84% dos auxílios-doença têm duração 

máxima de 120 dias e que, do total de benefícios requeridos, 68% são concedidos 
administrativamente”. 

“Esta proposta é uma temeridade. Ela na verdade tenta esconder a deficiência dos quadros 

do INSS, não só na perícia, mas também na área administrativa. Não há como acabar com as 
filas por falta de pessoal. O próprio presidente do INSS recoheceu na reunião do Conselho que 

as funções do perito médico são muitas, todas elas altamente técnicas. Como o governo não 
consegue corrigir a defasagem dos quadros, tenta dar a volta concedendo benefícios sem 

considerar possíveis erros, irregularidades e até mesmo fraudes”, afirmou Argolo. 

Segundo Luiz Carlos Argolo é necessário que o governo finalmente entenda a o papel do 
médico assistencialista, isto é, aquele que acompanha e trata o paciência, e o pepel do perito 

médico previdenciário que tem a função de avaliar, para fins de concessão ou não do benefício 
previdenciário, a capacidade laborativa do segurado. “Nem toda pessoa doente está incapaz 

para o trabalho. É preciso entender que o médico assistencialista atesta a doença, não a 
capacidade laborativa do segurado”.  

O presidente da ANMP afirmou que a categoria continuará trabalhando para impedir que os 

segurados que realmente fazem jus ao benefício por incapacidade venham a ser prejudicados 
por uma possível quebra nos cofres da Previdência, em um futuro próximo, caso seja instituida 

esta forma de “benefício gracioso”.  
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