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DECISÃO (liminar/antecipação da tutela) 

Vistos, etc. 
 

Trata-se de ação civil pública com pedido de antecipação de tutela, em que o MPF 
postula a condenação dos requeridos, acima nominados, ocupantes das funções de 
Gerente-Executivo e de Chefe do Setor de Perícias do INSS, pela prática de atos de 
improbidade, no âmbito da atividade médico pericial da autarquia previdenciária na 
região do município de Santa Maria, entre julho de 2010 a maio de 2011, que se 
resumem no seguinte: 
 

a) realização de diversos registros falsos em sistemas de controle obrigatórios; 
b) não utilização de sistemas de controle obrigatórios; 
c) não observância às regulamentações internas de serviço do INSS; 
d) não exigência da realização de um número mínimo razoável de perícias diárias 
pelos médicos peritos; 
e) não exigência do cumprimento da carga horária diária dos médicos peritos; 
f) permissão ao enriquecimento ilícito de diversos médicos peritos, contribuindo para 
o exercício de atividades públicas e privadas incompatíveis com o cargo médico 
pericial do INSS; 
g) fornecimento de informações inverídicas e contraditórias ao Ministério Público 
Federal; 
h) concessão de diárias a médicos peritos sem a comprovação da necessidade e do 
cumprimento da atividade. 
 

Os réus teriam obrado no sentido de impedir que as práticas irregulares fossem 
constatadas, acobertando-as. Quando da resposta a requisições do MPF, 
direcionadas ao gerente-executivo, ambos as respondiam (em conjunto ou 
separadamente), incidindo em contradições, omissões e demora no atendimento, o 
que indicaria sua responsabilidade. Segundo o MPF, todos os fatos pontuados, em 
especial os indicativos de peritos que realizam atividades privadas durante o 
expediente (ou de modo incompatível com o exercício do cargo público), aliado ao 
número expressivo de registros efetuados pela chefia, portanto com ciência dos 
réus, apontaria para a cumplicidade entre os servidores ímprobos e os mesmos, 
contando inclusive com sua busca pela ocultação de tais irregularidades, referindo: 
'o evidente descumprimento da jornada de trabalho pelos médicos peritos, abonado 
pela Chefia; os diversos registros de atividades no ponto eletrônico dos médicos 
peritos, sem a comprovação da respectiva atividade, posteriormente homologados 
pela Chefia; os inúmeros registros de cumprimento de carga horária nos assentos 
dos servidores, efetuados pela Chefia, no mesmo momento em que comprovada a 
realização de atividades privadas pelos mesmos profissionais, comprovam o 
translúcido prejuízo ao cofres públicos.' 



 

O dano ao erário, decorrente do pagamento integral feito a servidores que não 
cumpriram toda a sua carga horária, e das diárias pagas aos médicos peritos sem 
relatório de viagem estima-se em R$ 1.377.401,00 (um milhão, trezentos e 
setenta e sete mil, quatrocentos e um reais). 
 

Isabel Rossato, chefe do setor de perícias, teria a atribuição de gerenciamento de 
toda a atividade pericial, tocante a avaliação de necessidade de viagens a serviço, 
pagamento de diária, cumprimento de carga horária, agendamento de perícias, 
sistemas de registro eletrônico de frequência, de agendamento e de atendimento, o 
que indicaria sua imediata responsabilidade pelos fatos. Atuaria ela em conjunto 
com Adelar Escobar, responsável por toda a atividade realizada no INSS (tendo 
acesso a todos os sistemas e executando homologação de todas as atividades), 
homologando aquelas em comento, gerenciadas por Isabel. Giza que as respostas 
fornecidas ao MPF, tocantes aos assuntos em cotejo, sempre foram firmadas por 
algum dos dois, ou por ambos. 
 

Diante das circunstâncias, entende imprescindível a aplicação das penalidades do 
art. 12 da Lei 8.429/92, quais sejam: a) perda de bens ou valores ilicitamente 
acrescidos ao patrimônio; b) ressarcimento integral do dano; c) perda do cargo ou 
função pública; d) suspensão dos direitos políticos de 8 a10 anos; e) pagamento de 
multa civil; f) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
vantagens do erário. Em face disso, a presente ação objetiva, liminarmente, o 
afastamento dos supostos responsáveis pela prática dos atos de improbidade, das 
funções de chefia que exercem junto ao INSS de Santa Maria, medida que se 
postula em caráter de urgência, com manutenção por prazo razoável para a coleta 
de material probatório. 
 

Argumenta o Parquet que a pretensão de afastamento das funções estaria esteada 
na Constituição (art. 37, § 4º) e legislação infraconstitucional. A medida teria cunho 
cautelar, para assegurar a instrução e desenvolvimento válido e regular do 
processo, permitindo amplo acesso aos registros necessários no âmbito do INSS e 
o pleno esclarecimento dos fatos. Nessa linha, necessário o afastamento das 
funções de chefia, pelo menos por 180 dias, prazo mínimo que considera razoável 
para coleta de material probatório. Pontua que há elementos razoáveis da prática 
dos atos de improbidade e da lesão ao Erário que, no caso, estariam 
suficientemente demonstrados. 
 

O periculum in mora, em ações dessa natureza, estaria alicerçado na própria lesão 
aos cofres públicos - a medida seria necessária para inibir a manutenção do 
ambiente ilegal, ímprobo e desonesto instalado com o a conduta dos réus -, além de 
imprescindível à livre instrução processual, decorrendo da possibilidade de os 
requeridos frustrarem a coleta de provas. 
 

Assim sendo, antes da notificação (art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92), requer a 
concessão de medida liminar inaudita altera pars, para afastamento dos réus das 
funções de chefia que exercem, nos termos dos art. 798 e 804 do CPC. 
 

Conclusos os autos. 
 



FUNDAMENTAÇÃO___________________________________ 
 

1. Dos requisitos genéricos da medida liminar no CPC 
 

O deferimento de tutela antecipatória demanda a presença concomitante dos 
requisitos de verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável ou de 
difícil reparação, acaso não prestada de imediato a tutela pretendida pela parte 
(CPC, art. 273). 
 

Quanto ao primeiro requisito, é oportuno trazer à colação o ensinamento do 
eminente Ministro do STJ, Teori Albino Zavaschi (grifei): 
 

'Atento, certamente, à gravidade do ato que opera restrições a direitos 
fundamentais, estabeleceu o legislador, como pressupostos genéricos, 
indispensáveis a qualquer das espécies de antecipação de tutela, que haja (a) prova 
inequívoca e (b) verossimilhança da alegação. O 'fumus boni iuris' deverá estar 
especialmente qualificado: exige-se que os fatos, examinados com base na prova já 
carreada, possam ser tidos como fatos certos. Em outras palavras: diferentemente 
do que ocorre no processo cautelar(onde há juízo de plausibilidade quanto ao direito 
e de probabilidade quanto aos fatos alegados), a antecipação da tutela de mérito 
supõe verossimilhança quanto ao fundamento de direito, que decorre de (relativa) 
certeza quanto à verdade dos fatos'. ( in ' antecipação da tutela ', págs. 75/76, Ed. 
Saraiva, 1999, 2ª edição). 
 

Com relação ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sua exegese 
deve ser feita não só à luz de situações de efetivo dano, mas, sim, aliado ao 
conceito de urgência na prestação jurisdicional. 
 

Na mesma linha, segundo o CPC, os requisitos para se alcançar uma providência 
de natureza cautelar são, basicamente, dois: (1) um dano potencial, um risco que 
corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em 
razão dopericulum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável; (2) a 
plausibilidade do direito substancial invocado, ou seja, ofumus boni juris. 
 

Passo ao exame dos indícios da improbidade apontada pelo MPF como 
pressuposto para a liminar requerida. 
 
 

2. Dos atos de improbidade 
 

A presente ação civil pública pretende, em liminar inaudita altera pars, o 
afastamento dos réus das funções de chefia, por conta dos fatos narrados na inicial. 
 

O feito objetiva a tutela do patrimônio público e moralidade administrativa, por conta 
de supostos atos ímprobos praticados por ADELAR VICENTE RODRIGUES 
ESCOBAR e ISABEL CRISTINA CARGNELUTTI ROSSATO, ocupantes, 
respectivamente, das funções de Gerente Executivo e de Chefe do Setor de 
Perícias do INSS, por conta de sua responsabilidade no âmbito de uma série de 
irregularidades atinentes às perícias médicas realizadas pelo Instituto Nacional do 



Seguro Social na Gerência Executiva de Santa Maria (incluindo o município-sede e 
região), com prejuízo à autarquia previdenciária. 
 

No caso versado nos autos, de fato há diversos indícios, ancorados em elementos 
probatórios, acerca da ocorrência de atos ímprobos no âmbito da atividade pericial 
do Instituto Nacional do Seguro Social, Agência Executiva Santa Maria, bem como 
do potencial envolvimento dos demandados. 
 

Foram apontados: 
 

a) realização de diversos registros falsos em sistemas de controle obrigatórios; 
b) não utilização de sistemas de controle obrigatórios; 
c) não observância às regulamentações internas de serviço do INSS; 
d) não exigência da realização de um número mínimo razoável de perícias diárias 
pelos médicos peritos; 
e) não exigência do cumprimento da carga horária diária dos médicos peritos; 
f) permissão ao enriquecimento ilícito de diversos médicos peritos, contribuindo para 
o exercício de atividades públicas e privadas incompatíveis com o cargo médico 
pericial do INSS; 
g) fornecimento de informações inverídicas e contraditórias ao Ministério Público 
Federal; 
h) concessão de diárias a médicos peritos sem a comprovação da necessidade e do 
cumprimento da atividade. 
 

Antes de adentrar no exame, em sede de cognição sumária, dos atos de 
improbidade apontados, pertinente abordar, sucintamente, as atribuições do cargo 
de médico-perito do INSS, bem como de seu gerenciamento, na medida em que as 
irregularidades parecem dizer respeito, substancialmente, a seu descumprimento ou 
cumprimento inadequado/insuficiente, com a chancela/participação da chefia. 
 

Valho-me, nesse passo, das considerações lançadas na Medida Cautelar 
Inominada nº 5003493-62.2012.404.7102, na qual deliberei sobre os mesmos 
fatos, acolhendo o pedido de indisponibilidade de bens e valores dos requeridos, 
conforme seguem. 
 
 

2.1. Do cargo de Perito Médico da Previdência Social - atribuições, carga 
horária e sistemas de gerenciamento 
 

Carreira criada pela Lei 10.876/04, as atribuições do cargo de perito medico da 
Previdência Social estão, hoje, disciplinadas pela Lei 11.907/09 (resultado da 
conversão da MP 441/2008), art. 30, § 3º, verbis: 
 

I - emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para fins 
previdenciários; 
II - inspeção de ambientes de trabalho para fins previdenciários; 
III - caracterização da invalidez para benefícios previdenciários e assistenciais; e 
IV - execução das demais atividades definidas em regulamento. 
Vê-se que, por óbvio, a atividade propriamente pericial é aquela prioritária, 
envolvendo avaliações sobre capacidade laborativa e invalidez, bem como inspeção 



de ambientes de trabalho, para fins previdenciários e assistenciais. Outras 
atividades podem ser definidas administrativamente, mas tal circunstância não 
altera a absoluta preponderância legal da atividade médico-pericial. 
 

Nessa linha, informa a presidência do INSS, em Brasília, que 'a atividade de perícia 
médica (ou, melhor dizendo, o exame médico pericial) é prioritária dentre todas as 
desenvolvidas pelo perito médico, correspondendo a 75-100% da atividade de cada 
perito em exercício na APS' (Anexo VI, ICP nº 1.29.008.000666-2007-07, p. 13, 
sendo que as demais atividades foram regulamentadas pela Resolução INSS/PRES 
nº 112 de 18/08/10. 
 

Outrossim, a mencionada lei fixou, em seu art. 45, em 40 horas semanais a carga 
horária dos peritos médicos (admitindo a manutenção de jornada menor aos que, 
antes de sua edição, perfaziam 20 horas), facultando, ainda, a opção pela jornada 
de 30 horas. 
 

Para estabelecer o controle/gerenciamento da atividade médico pericial, no âmbito 
do INSS, são utilizados três sistemas: 
 

1 - SISREF - Sistema de Registro Eletrônico de Freqüência - trata-se de uma 
espécie de ponto eletrônico, destinado, por óbvio, a registrar a presença dos 
servidores no INSS, regulamentado pela Orientação Interna n. 02/INSS/DRH, de 28-
05-2009, cujo art. 7º torna sua utilização obrigatória. Conforme Memorando-Circular 
n. 40 INSS/DRH (Volume I, ICP, p. 152), sua exigência definitiva passou a ocorrer 
em 13/10/2009, sendo que a não-observância implica responsabilidade funcional. 
Em síntese, o mesmo exige do servidor que registre seu horário de entrada, saída e 
intervalo (portanto, quatro eventos). O mesmo não admite registro retroativo, o que 
só pode ser feito pela chefia imediata ou Departamento de Recursos Humanos. 
2 - SABI - Sistema de Agendamento de Beneficios por Incapacidade - trata-se 
de sistema disciplinado pela Resolução INSS/DC n. 133, de 26/08/2003, sendo de 
uso obrigatório (conforme reforçado pelo Memorando-Circular Conjunto n. 24 
INSS/DIRAT/DIRSAT/DRH (Anexo VI, ICP, p. 33-35). Destina-se a organizar a 
agenda diária de atendimentos médicos periciais realizados pela autarquia 
previdenciária. O sistema é alimentado pelo Chefe do Setor de Perícias, que verifica 
a disponibilidade do médico perito, destinando dado período para cada profissional 
(informações homologadas pelo Gerente-Executivo), de sorte que, quando há 
solicitação de agendamento, o SABI busca as datas e agendas dos peritos, 
marcando a data. O sistema contempla perícias a cada 20 minutos. 
3 - SGA - Sistema de Gerenciamento do Atendimento - sistema que visa a 
monitorar, em tempo real, os atendimentos no INSS, disciplinado pela Resolução n. 
30 INSS/PRES, de 15-01-2007, e cuja obrigatoriedade foi reforçada pelo já referido 
Memorando-Circular Conjunto n. 24 INSS/DIRAT/DIRSAT/DRH (Anexo VI, ICP, p. 
33-35). Registra ele o início e o fim da perícia, a partir de informações lançadas pelo 
médico perito (o médico dá o comando no computador para chamar o segurado que 
aguarda atendimento, iniciando-se a contagem do tempo, que se finaliza com outro 
comando do próprio médico, encerrando a perícia). 
Cabe, ainda, mencionar que, conforme pontuado pelo MPF, há preocupação da 
autarquia relativamente ao número de perícias realizadas diariamente, articulando 
carga horária dos peritos e tempo mínimo de atendimento: em 2006 já se registrava 
orientação administrativa no sentido de que a escala médica levasse em conta a 



jornada de trabalho dos respectivos servidores, e que fossem marcadas as perícias 
com intervalo de vinte minutos (Memorando-Circular n. 74 INSS/DIRBEN); em 2007, 
foi estabelecido quantitativo diário de perícias, de 12 a 24 (Memorando-Circular n. 
87 INSS/DIRBEN); em 2008, foi criada uma tabela de equivalência de 
procedimentos, gerando uma espécie de cumprimento fictício da jornada de 
trabalho, criticável (e já revogada), todavia ainda assim reforço a cobrança do 
cumprimento do quantitativo diário de exames periciais médicos (Memorando-
Circular nº 70 INSS/DIRBEN); em 2009, novamente foi registrada a obrigatoriedade 
de cumprimento de jornada de trabalho de 8 horas, recomendando-se, ainda, que 
as perícias médicas fossem realizadas por 6 horas (Memorando-circular nº 
08/INSS/DISRAT); em 2010, determinou-se que todos os peritos realizem perícias, 
cumprindo um número mínimo de agendamento equivalente a 18 atendimentos 
diários, por médico (Memorando-Circular Conjunto nº 24 
INSS/DIRAT/DIRSAT/DRH); por fim, em 2012, foi publicada a Portaria Conjunta nº 
8/PRES/DGP/DIRSAT/DIRAT/INSS (06-03-2012), que registra, em seu art. 2º, § 2º, 
o quantitativo mínimo de 15 exames médicos periciais para as seis horas de 
atendimento ao público (com intervalo de 20 minutos entre os mesmos). 
 

2.2. Do gerenciamento da atividade pericial 
 

A disciplina normativo-administrativa indica que o gerenciamento da atividade dos 
médicos peritos cabe, primeiramente, ao Chefe do Setor de Perícias e, em seguida, 
ao Gerente Executivo. Nessa linha, registram-se: 
 

- o Memorando-Circular Conjunto nº 24 INSS/DIRAT/DIRSAT/DRH, de 22-09-2010, 
que atribui à chefia da Seção a organização da escala de trabalho dos médicos, 
bem como o gerenciamento de suas outras atividades, e atribui ao Gerente-
Executivo o acompanhamento do cumprimento da execução das atividades médico-
periciais (anexo VI, ICP, p. 33-35); 
- o Memorando-Circular nº 70 INSS/DIRBEN, de 30-11-2008, que atribuía a 
responsabilidade pela verificação de cumprimento das funções pelos servidores 
(controle de frequência e acompanhamento da execução diária e mensal dos 
procedimentos em perícia médica) à chefia imediata, bem como aos Gerente-
Executivos a responsabilidade pelo cumprimento e acompanhamento da execução 
dos procedimentos (anexo II, ICP, p. 280-281); 
 

- o Memorando-Circular nº 87 INSS/DIRBEN, de 19-12-2007, que atribuía a 
responsabilidade pelo cumprimento da atividade de perícia médica ao Gerente-
Executivo e à chefia do setor de perícias (Vol. I, ICP, p. 102); 
 

- o Manual de Gestão do Serviço/Seção de Saúde do Trabalhador do Setor de 
Perícias do INSS (SST), indica caber o dever de gerenciamento da atividade pericial 
ao Gerente-Executivo e ao chefe do Setor de Perícias. 
 

- Portaria conjunta DRH/DIRSAT/DIRAT nº 07, de 28-09-2009, disciplinando o 
exercício das atividades de perícia médica no INSS, indica caber à chefia da Seção 
de Saúde do Trabalhador o gerenciamento e execução das atividades 
desempenhadas pelos servidores médicos e peritos médicos, bem assim ao aprovar 
e gerenciar a escala de trabalho, submetendo-a ao Gerente-Executivo, e ainda ao 



titular da unidade observar o cumprimento de jornada de trabalho (Vol. III, ICP, p. 
195-196). 
 

2.2. Das irregularidades 
 

Aponta o Ministério Público Federal uma série de irregularidades, praticadas no 
âmbito das perícias médicas, com chancela ou participação direta dos demandados. 
Tais irregularidades estariam relacionadas ao descumprimento da legislação 
pertinente, tendo como resultado prejuízo ao erário público e aos segurados do 
INSS (pelos reflexos negativos no âmbito do atendimento pericial). 
 

2.2.1. Desconformidade dos registros em sistemas de controle obrigatórios - 
inserção de informações falsas e não utilização 
 

Tendo acessado os dados registrados nos três sistemas de controle antes 
mencionados, o Ministério Público Federal apontou, com base neles (e 
especificamente no período de julho de 2010 a maio de 2011) desconformidades 
que, a uma análise liminar, aparentemente se verificam. 
 

No que tange ao SISREF (ponto eletrônico), há claros indícios de que o mesmo não 
é utilizado com o devido cuidado (quiçá com displicência) - número pequeno de 
registros realizados pelos servidores, excesso de registros de serviço externo sem 
comprovação da atividade e realização de jornada ininterrupta, sem cumprimento de 
intervalo -, havendo ainda um número expressivo de registros realizados 
diretamente pela chefia (dados constantes no Volume III, Anexo V, ICP, p. 9-365). 
 

Conforme análise feita pelo MPF, em face dos registros de 'freqüência normal', 
'crédito de compensação' e 'atraso ou saída antecipada', verificou-se, dentre os 19 
médicos-peritos, no período 07/2010 a 05/2011, o quantitativo de 955 registros 
efetuados pela Chefia (vale dizer, por ISABEL ROSSATO), assim especificados: 
 

ADIL DE SOUZA ALVES = 66; 
ADRIANA TEREZINHA DO CANTO STECKEL = 48 
EDUARDO BEUREN = 54 
ELENA MARIA FORGIARINI BALEM = 46 
FABÍOLA KETTENHUBER KLEINER = 6 
HERON SCHUTZ TEIXEIRA = 11 
HUGO MIGUEL DE CRUZEIRO = 20 
ISABEL CRISTINA CARGNELUTTI ROSSATO = 35 
ISIDORO LIMA GARCIA NETO = 25 
LUIS CARLOS TUSI IZOLAN = 4 
MANOEL ANTONIO CARDOSO DE SOUZA JUNIOR = 90 
MARIO ELEU MAZZINE SILVA = 22 
PAULA VASCONCELOS MARTINI = 127 
PEDRO MIGUEL DUARTE = 39 
RAFAEL RODRIGUES LEMOS = 155 
RAPHAEL DO CANTO FREITAS = 43 
ROGÉRIO POZZOBON = 63 
SUZANA ROSA MUSSOI = 85 
VIVIANE BOQUE CÔRREA DE ALCANTÂRA = 16 



O número de registros efetivados pela chefia supera os registros, sob mesma 
identificação, dos próprios servidores, o que se revela como indício de irregularidade 
- ou seja, aponta para a possibilidade de que registros inverídicos tenham sido 
lançados. 
 

Dentre as ocorrências analisadas, chama a atenção aquela relativa a serviços 
externos, que deveriam ser objeto de comprovação, todavia muitas vezes não o 
foram. Nos 11 meses pesquisados, foram 532 registros pertinentes, a maior parte 
sem comprovação de atividade. Outrossim, embora o serviço externo, conforme o 
INSS, devesse ser lançado exclusivamente pela chefia, há situações nos autos que 
apontam para lançamentos feitos pelos próprios servidores. 
 

Nota-se, ainda, que nos registros feitos diretamente pelo servidor, há cumprimento 
de jornada inferior às 8 horas diárias (obrigatórias), sem intervalo intrajornada, 
especialmente no que respeita aos médicos peritos que teriam outras atividades 
(públicas ou privadas) durante o horário anotado como cumprido no ponto 
eletrônico. Cabe gizar que diversos registros foram feitos diretamente pela Chefia, 
sob a forma de frequência normal ou crédito de compensação, muitas vezes 
alterando a anotação do próprio servidor, registrando carga horária menor. O MPF 
elenca alguns exemplos que ilustram a situação (a partir da Tabela do Anexo Digital 
ao ICP): 
 

'Médica perita Paula Martini - No dia 5/07/10, há o registro no SISREF, realizado 
pela Chefia, de frequência normal, supostamente das 7 as 13 e das 14 as 16, 
totalizando 8 horas no dia, além de considerar o cumprimento do intervalo intra 
jornada. Todavia, verificou-se no mesmo sistema o registro de frequência realizado 
efetivamente pela servidora das 11:23 as 17:17, demonstrando o cumprimento da 
jornada de forma ininterrupta, sem intervalo intra jornada, totalizando 5h54min de 
trabalho, conforme pág. 228 do Volume III do Anexo V do ICP. 
 

Médico perito Rafael Lemos - No dia 29/10/10, há o registro no SISREF, realizado 
pela Chefia, de frequência normal, supostamente das 7 as 13 e das 14 as 16, 
totalizando 8 horas no dia, além de considerar o cumprimento do intervalo intra 
jornada. Todavia, verificou-se no mesmo sistema o registro de frequência realizado 
efetivamente pelo servidor das 6:53 as 13:09, demonstrando o cumprimento da 
jornada de forma ininterrupta, sem intervalo intrajornada, totalizando 6horas e 16 
minutos de trabalho, conforme pág. 273 do Volume III do Anexo V do ICP. 
 

Médico perito Adil Alves - No dia 12/07/10, há o registro no SISREF, realizado pela 
Chefia, de frequência normal, supostamente das 7 as 13 e das 14 as 16, totalizando 
8 horas no dia, além de considerar o cumprimento do intervalo intra jornada. 
Todavia, verificou-se no mesmo sistema o registro de frequência realizado 
efetivamente pelo servidor das 12:05 as 18:05, demonstrando o cumprimento da 
jornada de forma ininterrupta, sem intervalo intrajornada, totalizando 6horas e 45 
minutos de trabalho, conformepág. 18 do Volume III do Anexo V do ICP. 
 

Médico perito Manoel Lemos - No dia 16/08/10, há o registro no SISREF, realizado 
pela Chefia, de frequência normal, supostamente das 7 as 13 e das 14 as 16, 
totalizando 8 horas no dia, além de considerar o cumprimento do intervalo intra 
jornada. Todavia, verificou-se no mesmo sistema o registro de frequência realizado 



efetivamente pelo servidor das 06:57 as 12:57, demonstrando o cumprimento da 
jornada de forma ininterrupta, sem intervalo intrajornada, totalizando 6horas de 
trabalho, conformepág. 187 do Volume III do Anexo V do ICP. 
 

Médico perito Rogério Pozzobon - No dia 05/07/10, há o registro no SISREF, 
realizado pela Chefia, de frequência normal, supostamente das 7 as 13 e das 14 as 
16, totalizando 8 horas no dia, além de considerar o cumprimento do intervalo intra 
jornada. Todavia, verificou-se no mesmo sistema o registro de frequência realizado 
efetivamente pelo servidor das 11:55 as 17:27, demonstrando o cumprimento da 
jornada de forma ininterrupta, sem intervalo intrajornada, totalizando 5horas e 32 
minutos de trabalho, conforme pág. 312 do Volume III do Anexo V do ICP.' 
Dos exemplos pinçados a título ilustrativo, constata-se a possibilidade de que, 
efetivamente, a Chefia estivesse abonando a jornada irregular, atribuindo outra 
ocorrência, ou seja, no lugar de efetivamente controlar o cumprimento da jornada 
pelos médicos peritos, estaria maquiando ou acobertando situações de não-
cumprimento da carga horária devida. 
 

No que diz respeito ao SABI (Sistema de Agendamento de Benefícios por 
Incapacidade), verifica-se a possibilidade de irregularidades em face do baixo 
número de perícias agendadas para cada perito, do número expressivo de dias de 
trabalho sem agendamento de perícias e da pouco significativa média diária de 
tempo de agendamento. 
 

A despeito da previsão de agendamento, no período em análise, de 18 perícias 
diárias, a média para cada perito em Santa Maria e Santiago ficou bem abaixo 
disso, atingindo o quantitativo diário médio de 6,3, conforme se pôde observar 
na análise do MPF, assim distribuídos: 
 

ADIL DE SOUZA ALVES = 5,7 
ADRIANA TEREZINHA DO CANTO STECKEL = 0 
EDUARDO BEUREN = 4,1 
ELENA MARIA FORGIARINI BALEM = 3,5 
FABÍOLA KETTENHUBER KLEINER = 0 
HERON SCHUTZ TEIXEIRA = 13,8 
HUGO MIGUEL DE CRUZEIRO = 3,0 
ISABEL CRISTINA CARGNELUTTI ROSSATO = 0,8 
ISIDORO LIMA GARCIA NETO = 11,9 
LUIS CARLOS TUSI IZOLAN = 8,9 
MANOEL ANTONIO CARDOSO DE SOUZA JUNIOR = 11,1 
MARIO ELEU MAZZINE SILVA = 0 
PAULA VASCONCELOS MARTINI = 10,4 
PEDRO MIGUEL DUARTE = 3,8 
RAFAEL RODRIGUES LEMOS = 10,9 
RAPHAEL DO CANTO FREITAS = 11,4 
ROGÉRIO POZZOBON = 11,1 
SUZANA ROSA MUSSOI = 7,3 
VIVIANE BOQUE CÔRREA DE ALCANTÂRA = 2,2 
 

Veja-se, ainda, o total de dias de trabalho, por perito (entre parênteses) em relação 
ao número de dias sem agendamento de perícia, a indicar descumprimento da 



normatividade administrativa, que, como mencionado acima, aponta como atividade 
principal (e óbvia) do médico perito a perícia médica, que deveria ocupar 6 horas de 
sua jornada diária. 
 

No que tange ao tempo de atendimento efetivo (no período investigado), em perícia, 
também se verificam ocorrências supostamente irregulares, na medida em que, 
diante de uma jornada diária devida de 8 horas, os peritos médicos teriam uma 
quantidade de horas (média) diárias bastante inferior, totalizando ínfimos 
2h15. O tempo médio de atendimento diário foi assim individualizado: 
 

ADIL DE SOUZA ALVES = 2h 
ADRIANA TEREZINHA DO CANTO STECKEL = 0 
EDUARDO BEUREN = 1h25min 
ELENA MARIA FORGIARINI BALEM = 1h10min 
FABÍOLA KETTENHUBER KLEINER = 0 
HERON SCHUTZ TEIXEIRA = 4h40min 
HUGO MIGUEL DE CRUZEIRO = 1h30min 
ISABEL CRISTINA CARGNELUTTI ROSSATO = 15min 
ISIDORO LIMA GARCIA NETO = 4h 
LUIS CARLOS TUSI IZOLAN = 3h 
MANOEL ANTONIO CARDOSO DE SOUZA JUNIOR = 3h45min 
MARIO ELEU MAZZINE SILVA = 0 
PAULA VASCONCELOS MARTINI = 3h30 
PEDRO MIGUEL DUARTE = 1h05min 
RAFAEL RODRIGUES LEMOS = 3h40 
RAPHAEL DO CANTO FREITAS = 3h55min 
ROGÉRIO POZZOBON = 3h50min 
SUZANA ROSA MUSSOI = 2h35min 
VIVIANE BOQUE CÔRREA DE ALCANTÂRA = 44min 
 
Por fim, no que respeita ao SGA (Sistema de Gerenciamento do Atendimento), a 
despeito de seu uso obrigatório vê-se (Anexo VI, ICP, mídia) que nem todos os 
servidores o utilizam. A verificação destoa, inclusive, da afirmação do Gerente-
Executivo de Santa Maria, o demandado Adelar Escobar quando, instado pelo MPF, 
afirmou que todos os atendimentos estariam sendo registrados no SGA (Vol. I, ICP, 
áudio, p. 189). A propósito, Isabel Rossato, Chefe do Setor de Perícias, quando 
ouvida pelo MPF (Vol. I, ICP, p. 188), declarou a prática irregular. 
 

Por outro lado, a mídia do Anexo VI (ICP) demonstra a realização de perícias, em 
tempo aproximado de 15 minutos. Além do tempo inferior ao previsto 
normativamente (20 minutos), tal como registrado anteriormente, constatou-se que o 
número de perícias agendadas é menor do que o previsto e que a carga horária 
efetivamente cumprida é menor do que a devida. Veja-se, ilustrativamente, 
comparando-se o tempo agendado no SABI com o período computado no SGA (em 
relação a alguns dos médicos peritos que utilizam a ferramenta): 
 

ADIL DE SOUZA ALVES - 398h agendadas no SABI, 06h54min de atendimento 
computadas no SGA 
EDUARDO BEUREN - 260h agendadas no SABI, 141h03min de atendimento 
computadas no SGA 



ISABEL ROSSATO - 58h40min agendadas no SABI, 13h26min de atendimento 
computadas no SGA 
PEDRO MIGUEL DUARTE - 255h40min agendadas no SABI, 155h27min de 
atendimento computadas no SGA 
HUGO MIGUEL DE CRUZEIRO - 147h40min agendadas no SABI, 65h26min de 
atendimento computadas no SGA. 
 

2.2.2. Não observância às regulamentações internas de serviço do INSS, não 
exigência de um número mínimo razoável de perícias diárias pelos médicos 
peritos e não exigência do cumprimento da carga horária diária dos médicos 
peritos 
 

Depreende-se, em sede de cognição sumária e pela reunião de informações 
apresentadas pelo MPF, que as irregularidades verificadas no âmbito dos sistemas 
de controle da atividade médico-pericial importam em claro descumprimento de atos 
normativos administrativos (regulamentações internas), na medida em que não se 
realiza um número razoável de perícias médicas diárias e tampouco a jornada de 
trabalho é adequadamente atendida. 
 

Conforme previsão administrativo-normativa (Memorando Circular nº 74 
INSS/DIRBEN, p. 17, Anexo VI do ICP), desde 2006 o INSS conta com parâmetro 
temporal (20 minutos) para efetivação de suas perícias médicas. 
 

Ocorre que, embora os peritos médicos devessem cumprir jornada de 8 horas 
diárias, com intervalo, ou 6 horas ininterruptas, e tenha havido afirmação, por parte 
do Gerente-Executivo Adelar Escobar, de que os mesmos realizariam, em média, 18 
perícias por turno de 6 horas, complementando a carga horária com outros 
procedimentos de suas atribuições (em resposta a questionamentos do MPF, 
conforme ofícios n. 51/2001/GEXSTM, p. 148-155 Vol. I do ICP, e n. 127/GEXSTM, 
p. 120 do Vol. I do ICP), ao que tudo indica - conforme sucinta análise acima feita - 
nem a carga horária era cumprida, tampouco era efetivado um número razoável de 
perícias médicas por dia. 
 

Outrossim, muito embora Memorando-Circular Conjunto nº 24 
INSS/DIRAT/DIRSAT/DRH (22-09-2010) tenha a previsão, a partir de 2010 (portanto 
abarcando o período em referência) de que se devam realizar 18 atendimentos 
periciais diários, por médico (o que se coaduna com a previsão de atuação de tais 
profissionais, nas avaliações periciais, por 6 horas da jornada diária), como se viu 
acima, tal circunstância não vem se concretizando no âmbito da Gerência Executiva 
Santa Maria, aparentemente com a concordância e apoio dos demandados. 
 

Também dos sistemas SABI e SGA pode-se inferir que as perícias são agendadas e 
realizadas, sobretudo, no turno da manhã (Anexo II, ICP, mídias; tabela do MPF, 
anexo digital; Vol. II, ICP, p. 3-10), o que iria contra a previsão do já referido 
Memorando-Circular Conjunto nº 24/DIRAT/DIRSAT/DRH, e, também, tendo 
repercussões negativas sobre o cumprimento da Resolução nº 65/INSS/PRES (25-
05-2009), que fixa como horário de atendimento das unidades do INSS o período 
das 7:00 às 19:00 horas. 
 



2.2.3. Concessão de diárias a médicos peritos sem a comprovação da 
necessidade e do cumprimento da atividade 
 

Da mencionada análise dos dados dos sistemas SISREF, SABI e SGA, o MPF 
apontou a possível ocorrência de irregularidade por ausência de critérios para 
determinação de viagens a serviço, pelos médicos peritos, e conseqüente 
pagamento de diárias. 
 

Entre outubro de 2009 e início de março de 2010, e do final de tal mês até início de 
agosto do mesmo ano, não se verificaram relatórios de viagens, muito embora tenha 
havido significativo registro de viagens a serviço no SISREF (obviamente com 
pagamento de diárias). Sinale-se que, como aponta o MPF, na medida em que os 
deslocamentos devem ocorrer para realização de perícias em outras cidades, 
basicamente, deveria haver comprovação de prestação de tal serviço, todavia isso 
não se verifica como regra (em muitos casos não há o respectivo relatório de 
viagem e há registro de viagem a serviço sem realização de perícias). 
 

Transcrevo, a propósito, algumas situações emblemáticas apontadas pelo MPF: 
 

- Médico Adil Alves - 
'No dia 28/01/11, o registro efetuado no SISREF é de 'viagem a serviço', conforme 
pág. 24 do Anexo V, Volume III. Todavia não há relatório de viagem, e ainda, há o 
agendamento de perícias em Santa Maria, conforme se evidencia no SABI. Cita-se 
ainda o médico Eduardo Beuren. No dia 17/02/11, no SISREF consta 'viagem a 
serviço', conforme pág. 67 do Anexo V, Volume III. Não há relatório de viagem, 
tampouco realização de perícia.' 
 

- Médicos Paula Martini e Rafael Lemos- 
No dia 01/07/10, há o registro no SISREF da médica perita Paula Martini, realizado 
pela Chefia, de viagem a serviço, conforme pág. 228 do Anexo V, Volume III do ICP. 
Verificou-se o pagamento de meia-diária para realização de perícias na cidade de 
Candelária, conforme pág. 99 do Anexo V, Volume I do ICP. Todavia, no SABI, 
constatou-se o agendamento de apenas 9 perícias. Por outro lado, constatou-se o 
agendamento de apenas 11 perícias no SABI, na mesma localidade e com o 
pagamento de mais meia diária, para o também médico perito Rafael Lemos, 
conforme pág. 99 do Anexo V, Volume I do ICP. 
No dia 8/07/10, há o registro no SISREF da médica perita Paula Martini, realizado 
pela Chefia, de viagem a serviço, conforme pág. 228 do Anexo V, Volume III do ICP. 
Verificou-se o agendamento de perícias e pagamento de meia diária para realização 
de perícias em Candelária, conforme pág. 99 do Anexo V, Volume I do ICP. 
Todavia, constatou-se o agendamento de apenas 12 perícias no SABI. Ademais, 
constatou-se o agendamento de apenas 11 perícias no SABI, na mesma localidade 
e com o pagamento de mais meia diária, para o também médico perito Rafael 
Lemos, conforme pág. 99 do Anexo V, Volume I do ICP. 
No dia 15/07/10, há o registro no SISREF da médica perita Paula Martini, realizado 
pela Chefia, de viagem a serviço, conforme pág. 228 do Anexo V, Volume III do ICP. 
Verificou-se o agendamento de perícias e pagamento de meia diária para realização 
de perícias em Candelária, conforme pág. 99 do Anexo V, Volume I do ICP. Todavia 
constatou-se o agendamento de apenas 9 perícias no SABI. Ademais, constatou-se 
o agendamento de apenas 11 perícias no SABI, na mesma localidade e com o 



pagamento de mais meia diária, para o também médico perito Rafael Lemos, 
conforme pág. 99 do Anexo V, Volume I do ICP. 
Por outro lado, também parece haver ausência de critério para determinação do 
pagamento de diárias, na medida em que em situações similares, ora são pagas 
diárias pela metade, ora diária e meia. Veja-se a uma das situações ilustrativas, 
apontadas pelo MPF: 
 

O médico perito Pedro Miguel Duarte, no dia 8/11/10 recebeu uma diária e meia, no 
valor de R$ 265,50 para realização de perícias em Caçapava no dia 9/11/10, 
conforme se observa em pág. 113 do Anexo V, Volume I do ICP. Segundo o SABI, 
há o agendamento de perícias em Caçapava somente no dia 9/11/10. No dia 
16/11/10, ou seja, na semana seguinte, recebeu meia diária, no valor de R$ 88,50, 
para realização de perícias na mesma cidade, Caçapava, agendadas para um único 
dia, 16/11/10, conforme se observa na mesma pág. 113 do Anexo V, Volume I do 
ICP e no sistema SABI. 
 

Indica o Ministério Público que, entre julho e dezembro de 2010, foram feitos 369 
registros no SISREF de viagem a serviço (pagamento de diárias em 294 dias), 
período no qual foram apresentados apenas 209 relatórios de viagem. De modo 
similar, de janeiro a maio de 2011, registram-se 171 viagens (pagamento de diárias 
em 201 dias) com 109 relatórios de viagem. De fato, as informações e registros não 
são confiáveis, no que diz respeito à efetiva prestação de serviços de perícia 
médica, não havendo comprovação pertinente às mesmas. 
 

E esse quadro realmente chama mais a atenção na medida em que se verifica, 
pelos dados trazidos ao feito, que a maior parte das diárias são usufruídas por 
médicos que realizam atividades privadas nas cidades para as quais se deslocariam 
supostamente a fim de realizar perícias previdenciárias. A título exemplificativo, 
transcreve-se a análise tocante ao perito Adil Alves: 
 

'Quase toda quarta-feira há o pagamento de diária ao servidor para a realização de 
perícias na cidade de Faxinal do Soturno, conforme se observa no relatório de 
pagamento de diárias fornecido pelo INSS e presente em págs. 80 a 128 do Anexo 
V, Volume I do ICP. Todavia, conforme se contatou na investigação, o Hospital São 
Roque, da cidade de Faxinal do Soturno, por meio de Documento s/nº de págs. 309 
a 310 do Volume I do ICP, informou que o médico perito Adil Alves presta serviços 
no nosocômio todas as quartas-feiras, a partir das 14hs. Informou ainda diversas 
datas de atendimento cirúrgico traumatológico realizados pelo profissional.' 
 

2.2.4. Prejuízo ao Erário e permissão ao enriquecimento ilícito de diversos 
médicos peritos, contribuindo para o exercício de atividades públicas e 
privadas incompatíveis com o cargo médico pericial do INSS 
 

O ponto remete à outra irregularidade apontada, qual seja a verificação de que, 
possivelmente, haja médicos peritos que estejam a realizar atividades incompatíveis 
com o cargo público que ocupam. 
 

Narra o MPF que instigou os gestores do INSS (e isso de fato se verifica no ICP), 
ora demandados, a comprovar a realização de outras atividades médico-periciais 
que pudessem suprir o ínfimo número de perícias constatadas (como acima se viu), 



todavia isso não ocorreu de forma satisfatória. A carga horária a menor, baixo 
número de perícias e duração não adequada tornam-se, nesse quadro, indícios de 
que os médicos peritos mantenham atividades outras, paralelas e muitas vezes em 
prejuízo ou detrimento daquela desempenhada junto ao INSS. 
 

Diligências efetivadas pelo parquet levaram a consultas ao CNES (Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde) e a instituições como IPE, Unimed e 
Hospitais da região, cujas respostas foram indicativas de que peritos estariam tendo 
atividades incompatíveis com o cargo público em análise. 
 

O cadastro do Ministério da Saúde indicou jornada excessiva de alguns dos peritos 
médicos (pelo menos 7), que, além das 40 horas semanais a que estariam 
submetidos no INSS, registravam horas expressivas de trabalho em 
Estabelecimentos de Saúde. Veja-se, a título exemplificativo, a situação de Rafael 
Rodrigues Lemos, que registrou 50 horas, e de Suzana Roza Mussoi, que registrou 
48 horas (salientando, mais uma vez - para além das 40 horas que teriam de prestar 
ao INSS) (conforme tabela no Anexo Digital). 
 

Veja-se o relatos, ilustrativo, pertinente ao médico Rogério Pozzobon, registrando-
se que situações similares são constatadas também em relação a Adil de Souza 
Alves, Luis Carlos Tusi Izolan, Manoel Antonio Cardoso de Souza Jr., Rafael 
Rodrigues Lemos e Suzana Rosa Mussoi: 
 

Com efeito, verificou-se a existência de dois vínculos empregatícios no ano de 2010 
pelo médico perito ROGÉRIO POZZOBON: INSS, com carga horária de 40 
(quarenta) horas, conforme relação de pág. 62 do Anexo II do ICP; e Prefeitura 
Municipal de Santa Maria, com carga horária de 30 (trinta) horas, conforme 
Memorando nº 741/2011/SMS, de 04/11/11, pág. 05 do Anexo XV. 
 

De fato, o médico perito em análise acumula dois cargos públicos com carga horária 
cumulativa que ultrapassa ao limite de 60 horas estipulado pelo TCU com base na 
incompatibilidade fática de qualquer outra atividade semanal que exceda 60 horas 
semanais, aliado a prevenção de jornadas exaustivas que refletiriam no bem estar e 
no desempenho do profissional, com consequentes prejuízos ao exercício de sua 
função e ao interesse público. 
 

Todavia, foram verificados, além dos dois cargos que juntos somam 70 horas 
semanais, outras atividades sem vínculo empregatício realizadas para as seguintes 
Pessoas Jurídicas: Unimed Santa Maria e Tribunal Regional do Trabalho da 4º 
Região. 
 

Ademais, a Cooperativa UNIMED informou as datas e os horários da prestação de 
serviços pelo médico perito ROGÉRIO POZZOBON como médico plantonista do 
Hospital UNIMED, em horário comercial conflitante com o horário de trabalho no 
INSS e na Prefeitura Municipal de Santa Maria, presente em pág. 34 do Volume 02 
do ICP. 
 

Neste ponto cumpre destacar os horários de cumprimento das jornadas de trabalho 
incompatíveis entre os dois cargos públicos 
 



Considerando o período analisado, de julho de 2010 a maio de 2011, verificou-se 
que o servidor tem definido no SISREF, como horário diário de trabalho no INSS, o 
intervalo compreendido entre 7:00 as 13:00 e das 14:00 as 16:00. 
Entretanto, com base no ponto fornecido pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, 
presente em págs. 13, 14, 16, 17, 23, 26, 27, 31, 34, 36 e 38 do Anexo XV do ICP, 
constatou-se que o horário de cumprimento pelo servidor, naquele nosocômio, 
compreende-se diariamente, sobretudo, entre dois horários distintos: das 14:00 as 
20:00 e das 16:00 as 22:00, segundo Memorando nº 741/2011/SMS, de 04/11/11, 
pág. 05 do Anexo XV. 
Ademais, verificou-se o registro da prestação de serviços no Hospital da UNIMED 
em Santa Maria semanalmente a cargo do médico ROGÉRIO POZZOBON com 
horários diários conflitantes com o horário da jornada preestabelecida no INSS, 
conforme se observa em pág. 34 do Volume II do ICP. 
 

Da mesma forma, a 1ª Vara do Trabalho de Santa Maria informou que o médico 
perito ROGÉRIO POZZOBON realiza perícias médicas normalmente às quartas-
feiras, a partir das 16hs, segundo pág. 85 do Volume III do ICP. 
(...) cumpre destacar a identificação do registro de atividades em lugares diferentes 
nos mesmos horários, o que evidencia que uma das atividades não pode ter sido 
exercida, aliado a consequente manipulação e inserção de dados falsos no sistema 
de registro eletrônico de frequência - SISREF. 
 

Cinco Exemplos: 
 

No dia 05/07/10, houve o registro no SISREF, realizado pela Chefia, de frequência 
normal, supostamente das 7 as 13 e das 14 as 16, totalizando 8 horas na data. 
Todavia observou-se que o horário registrado como cumprido foi inferior a 8 (oito) 
horas, sendo das 11:55 as 17:27, totalizando 5hs32min, sem intervalo e diferente do 
horário previsto, conforme pág. 312 do Anexo V, Volume III do ICP. Ademais, 
constatou-se o registro no ponto da Prefeitura Municipal de Santa Maria das 16:01 
as 22:01, conforme se observa na pág. 38 do Anexo XV do ICP. Ou seja, estaria em 
dois lugares ao mesmo tempo. 
 

No dia 17/08/10, houve o registro no SISREF de horário cumprido das 6:51 as 
13:46, totalizando 6:52, sem intervalo e diferente do horário previsto, conforme pág. 
313 do Anexo V, Volume III do ICP. Todavia, verificou-se o registro de cumprimento 
de carga horária no Hospital UNIMED das 13 as 18 horas, conforme se observa em 
pág. 34 do Volume II do ICP. Além disso, constatou-se o registro no ponto da 
Prefeitura Municipal de Santa Maria das 16:07 as 22:07, conforme se observa na 
pág. 36 do Anexo XV do ICP. 
 

No dia 13/09/10, houve o registro no SISREF, realizado pela Chefia, de frequência 
normal, supostamente das 7 as 13 e das 14 as 16, totalizando 8 horas na data. 
Todavia observou-se que o horário registrado como cumprido foi inferior a 8 (oito) 
horas, sendo das 11:59 as 17:43, totalizando 5hs44min, sem intervalo e diferente do 
horário previsto, conforme se observa na pág. 314 do Anexo V, Volume III do ICP. 
Além disso, constatou-se o registro no ponto da Prefeitura Municipal de Santa Maria 
das 16:00 as 22:00, conforme se observa na pág. 31 do Anexo XV do ICP. 
 



No dia 08/02/11, houve o registro no SISREF de serviço externo, conforme se 
observa na pág. 319 do Anexo V, Volume III do ICP. Todavia, constatou-se o 
agendamento de perícias para o servidor das 7 as 11:40 no SABI. Ademais, 
verificou-se o registro de cumprimento de carga horária no Hospital UNIMED das 13 
as 18 horas, conforme se observa em pág. 34 do Volume II do ICP. Além disso, 
observou-se o registro no ponto da Prefeitura Municipal de Santa Maria das 13:59 
as 19:59, conforme se observa na pág. 17 do Anexo XV do ICP. Presume-se, 
portanto, que o profissional se encontrava em três lugares ao mesmo tempo. 
 

No dia 01/03/11 houve o registro no SISREF de sistema indisponível, conforme se 
observa na pág. 320 do Anexo V, Volume III do ICP. Constatou-se, todavia, o 
registro de cumprimento de carga horária no Hospital UNIMED das 13 as 18 horas, 
conforme se observa em pág. 34 do Volume II do ICP. Além disso, verificou-se o 
registro no ponto da Prefeitura Municipal de Santa Maria das 14:00 as 20:00, 
conforme se observa na pág. 16 do Anexo XV do ICP. 
 

Observa-se que, de situações como a acima descrita (e considerando-se que a 
prestação de serviços paralelos à atividade pericial junto ao INSS só se mostra 
possível na medida em que a mesma não é adequadamente prestada, 
especialmente no que diz respeito à carga horária e número de perícias diárias) é 
altamente provável que tenha se operado enriquecimento ilícito de alguns médicos 
peritos, por conta de pagamentos de vencimentos integrais e diárias pelo 
cumprimento de uma carga horária e serviços que não foram, de fato, atendidos. 
 

2.2.5. Fornecimento de informações inverídicas e contraditórias ao Ministério 
Público Federal 
 

Conforme se vê nos autos, quando da instauração do procedimento que resultou na 
ação civil pública de improbidade a que este feito cautelar está vinculado, o 
Ministério Público formulou uma série de questionamentos aos demandados, 
buscando esclarecimentos sobre a atividade médico-pericial no âmbito do INSS. 
 

Nada obstante, as respostas dadas afiguram-se, em uma primeira análise, em 
cognição sumária, possivelmente inverídicas e contraditórias, se confrontadas com 
os elementos obtidos muito especialmente pela análise dos dados advindos dos 
sistemas informatizados de controle, explicitados acima. 
 

A título ilustrativo, veja-se que o MPF requisitou ao INSS, em 21-07-2009, 
informações sobre todas as atividades desempenhadas pelos médicos peritos, 
dentre outros esclarecimentos (Of. CDC/PRM/SM n. 354/2009, Vol. I, ICP, p. 113-
114). Em resposta, 3 dias depois (Ofício n. 127/GEXSTM, Vol. I, ICP, p. 120), o 
Gerente Executivo Adelar Escobar não apresentou toda a documentação e, ainda, 
indicou que os peritos desempenhariam exclusivamente atividade de perícia médica 
(o que, conforme se viu acima, não pode se constituir em realidade, dado o número 
de perícias e horas a elas dedicadas, segundo os sistemas de controle). 
Outro exemplo pode ser extraído do Ofício n. 120/2009 (31-08-2009), do Setor 
GBENIN do INSS (Vol. I, Anexo I, ICP, p. 100), em que Isabel Rossato afirma: Via 
de regra, para cada médico perito são agendadas 18 (dezoito) perícias por dia, cuja 
marcação obedece um intervalo de 20 em 20 minutos.' A afirmação destoa do que 



se constatou acerca do número de perícias e respectiva duração, como acima 
analisado. 
 

Além dos exemplos indicados, verificam-se outras situações em que possivelmente 
os demandados tenham fornecido informações incompletas, distorcidas ou 
inverídicas ao Ministério Público Federal. 
 

2.3. Dos indícios de responsabilidade dos demandados 
 

Registrou-se, acima, que tanto o Chefe do Setor de Perícias quanto o Gerente-
Executivo tem clara responsabilidade, consoante dispositivos normativo-
administrativos, sobre o gerenciamento e controle da atividade médico-pericial do 
INSS. 
 

Para além disso, porém, nota-se, no presente caso, elementos indicativos de que 
mais do que simples desídia no cumprimento de tais atribuições, os demandados 
possivelmente tenham tido participação na prática das irregularidades 
sumariamente inferidas. 
 

Primeiro, tem-se os diversos registros efetivados por Isabel Rossato no sistema 
SISREF (ponto eletrônico), a posteriori, tocantes ao cumprimento de jornada de 
trabalho de peritos, atribuindo frequência normal em aparente desconformidade com 
o tempo trabalhado (na medida em que em muitas situações o próprio servidor 
havia feito o registro, no dia correto, indicando horário menor). Mais uma vez, 
exemplificativamente, transcrevo a análise feita pelo MPF a respeito do médico 
perito Rafael Rodrigues Lemos (que, em linha similar, repete-se em relação a 
outros, conforme Tabela e Despachos do Anexo Digital): 
 

'Consoante destacado em tópico anterior, foi verificado que Rafael Lemos, recebeu 
significativos valores de oito pessoas jurídicas a título de trabalho sem vínculo 
empregatício, além de atuar efetivamente no Hospital de Caridade em Santa Maria, 
no Hospital Bernardina Salles em Júlio de Castilhos, no Hospital de Guarnição de 
Santa Maria, no Hospital da Brigada Militar em Santa Maria, na Policlínica Cauzzo e 
Meirelles, no Hospital São Francisco de Assis e ainda possuir duas sociedades 
prestadoras de serviços de saúde. 
 

Diante de tamanha atividade exercida pelo profissional, foi inevitável a constatação 
do registro de exercício de atividades simultâneas, na mesma data e no mesmo 
horário. E isso, somente foi possível, com o registro realizado pela Chefia no 
SISREF do servidor. 
 

Destaca-se que dos 202 dias computados como supostamente trabalhados durante 
período analisado, em 155 houve o registro da Chefia. Ademais, em todos os dias 
analisados houve alguma irregularidade no registro do horário cumprido e das 
atividades registradas como exercidas pelo médico perito no SISREF. Veja-se 
alguns exemplos: 
 

No dia 06/07/10, houve o registro no SISREF, realizado pela Chefia, de viagem a 
serviço, conforme pág. 270, Volume III do Anexo V do ICP. Todavia, não há relatório 
de viagem. Ademais, houve o agendamento de perícias para RAFAEL LEMOS em 



Santa Maria no SABI. Da mesma forma, houve o registro de atendimento pelo IPE 
as 16:15; 16:32; 16:59; 17:31; 17:36; 17:38; 17:56; 18:06, segundo pág. 288 do 
Anexo IV do ICP. Além disso, na mesma data, contatou-se o atendimento pela 
UNIMED as 08:51, 15:41, 15:59, 16:00, 16:11, 16:19, 16:21, 19:46, 18:41, 19:28, 
19:39, 18:38, 19:43, consoante mídia de pág. 250, Volume II do ICP. Houve ainda o 
registro de atendimento pela CABERGS, conforme pág. 63 do Anexo IX do ICP. 
 

No dia 30/03/11, houve o registro no SISREF, realizado pela Chefia, de frequência 
normal. Todavia detectou-se um único registro efetuado pelo servidor as 11:31, 
conforme pág. 278, Volume III do Anexo V do ICP. Ademais verificou-se o registro 
de atendimento pelo IPE as 16:03; 16:28; 17:26; 17:37; 19:32, segundo pág. 315 do 
Anexo IV do ICP. Além disso, na mesma data, contatou-se o atendimento pela 
UNIMED as 11:28, 16:18, 16:59, 17:03, 17:04, 17:07, 17:11, 18:24, 19:35, 19:54, 
consoante mídia de pág. 250, Volume II do ICP. Houve ainda o registro de 
atendimento pela CABERGS, conforme pág. 64 do Anexo IX do ICP. 
 

No dia 06/04/11, houve o registro no SISREF, realizado pela Chefia, de frequência 
normal, contabilizando o período compreendido entre as 7 as 13 e das 14 as 16. 
Todavia, constatou-se no mesmo sistema o registro realizado pelo servidor das 6:44 
as 12:50, totalizando 6h06min, inferior a jornada de 8 horas, sem intervalo 
intrajornada obrigatório e diferentemente do horário previsto, conforme pág. 279, 
Volume III do Anexo V do ICP. Ademais verificou-se o registro de atendimento pelo 
IPE as 16:12; 16:13; 16:28; 17:47; 18:53, segundo pág. 316 do Anexo IV do ICP. 
Além disso, na mesma data, constatou-se o atendimento pela UNIMED as 18:18, 
18:48, 18:34, 19:37, consoante mídia de pág. 250, Volume II do ICP. Da mesma 
forma, detectou-se prescrição médica em nome do profissional RAFAEL LEMOS as 
16:00; 20:11; 21:02 no Hospital Caridade em Santa Maria, conforme pág. 117 do 
Anexo X do ICP. Houve ainda o registro da realização de cirurgia, no Hospital 
Caridade em Santa Maria, as 20:45, conforme pág. 75 do Anexo X do ICP. 
 

No dia 13/04/11, há o registro no SISREF, realizado pela Chefia, de frequência 
normal. Todavia detectou-se o registro efetuado pelo servidor das 6:40 a 12:47, 
totalizando 6h07min, inferior a jornada de 8 horas, sem intervalo intrajornada 
obrigatório e diferentemente do horário previsto, conforme pág. 279, Volume III do 
Anexo V do ICP. Ademais verificou-se o registro de atendimento pelo IPE as 16:32; 
17:06; 17:16; 17:29; 18:07; 19:07; 19:07, segundo pág. 317 do Anexo IV do ICP. 
Além disso, na mesma data, contatou-se o atendimento pela UNIMED as 15:23, 
17:06, 19:44, 19:59, 19:40, 19:51, 19:47, consoante mídia de pág. 250, Volume II do 
ICP. Da mesma forma, verificou-se prescrição médica em nome do profissional 
RAFAEL LEMOS as 13:35 no Hospital Caridade em Santa Maria, conforme pág. 
118 do Anexo X do ICP. Houve ainda o registro da realização de cirurgia, no 
Hospital Caridade em Santa Maria, as 14:00, conforme pág. 69 do Anexo X do ICP. 
 

Significa dizer que, aparentemente, para que os médicos peritos possam realizar 
atividades privadas, de forma concomitante/paralela (ou seja, no mesmo horário) à 
atividade pericial que deveria ser desenvolvida junto ao INSS, a chefia estaria 
registrando o ponto pelo servidor. 
 



Por outro lado, também encontram-se indicativos de responsabilidade do Gerente-
Executivo, Adelar Escobar, na medida em que responsável, v.g., pela homologação 
da agenda de perícias. Ele próprio reconhece (Vol I, ICP, CDs p. 188-189): 
 

PROCURADOR: No que diz respeito ao controle das atividades dos médicos 
peritos, qual é a sua atribuição? 
ADELAR ESCOBAR: Olha, eu tenho toda a atribuição da responsabilidade 
funcional né, e feita a agenda médica, a agenda de atendimento pericial, que é feita 
pela Seção da Saúde do Trabalhador, é submetida para minha homologação. 
PROCURADOR: É o Senhor que faz a distribuição, por exemplo, de tantas perícias 
para esse médico, tantas perícias para aquele médico, ou é alguém que passa para 
o Senhor? 
ADELAR ESCOBAR: Não, é a seção de saúde do trabalhador, que a chefe é a 
ISABEL, que posteriormente vai prestar aqui o depoimento. Ela faz, 
regimentalmente é a responsável por fazer a agenda médica que é submetida ao 
Gerente Executivo, isso é regimental, tá dentro do nosso regimento interno. Nós 
conversamos e daí ela submete a minha aprovação. 
De outro lado, sua responsabilidade sobre as irregularidades também pode ser 
inferida, aparentemente, em função de sua atuação no desenrolar das tratativas 
com o Ministério Público Federal, ofertando respostas aparentemente incompletas, 
omissas e mesmo inverídicas, como acima foi referido. Ilustrativamente, Adelar 
sempre afirmou, documentalmente e quando ouvido pelo parquet (Vol. I, ICP, CDs 
p. 188-189), que as perícias seriam agendadas em número médio diário de 18 por 
perito, com intervalo de 20 minutos, o que se constitui, ao que tudo indica, em 
informação inverídica. 
 

Diante das circunstâncias, entende o Ministério Público Federal imprescindível a 
aplicação das penalidades do art. 12 da Lei 8.429/92, quais sejam: a) perda de bens 
ou valores ilicitamente acrescidos ao patrimônio; b) ressarcimento integral do dano; 
c) perda do cargo ou função pública e; d) pagamento de multa civil. 
 

Em face disso, na presente ação se postula, em caráter de urgência, o afastamento 
das funções de chefia exercidas pelos demandados, a fim de garantir a efetiva e 
regular instrução processual, por prazo não inferior a 180 dias. 
 

2.4. Do enquadramento legal 
 

Ao que tudo indica, as irregularidades acima pontuadas enquadram-se na Lei 
8.429/92, sob a forma de atos de improbidade administrativa, na medida em que: 
 

a) causaram prejuízo ao erário (descumprimento de jornada de trabalho, com 
pagamento integral da remuneração; viagens a serviço sem relatório de viagem ou 
agendamento de perícias, com percepção de diárias) - art. 10 da Lei 8.429/92; 
 

b) importaram enriquecimento ilícito (valores indevidamente percebidos - 
remuneração integral ou diárias - sem contraprestação em trabalho) - art. 9º da Lei 
8.429/92; 
 



c) atentaram contra os princípios da administração pública (prática de atos ilegais e 
desonestos, com descumprimento dos atos normativos e com prestação de 
informações omissas, desconformes e inverídicas ao MPF) - art. 11 da Lei 8.429/92. 
 

2.5. Do dano ao Erário 
 

Como já afirmado anteriormente, das condutas analisadas possivelmente resultou 
dano ao erário, sob duas formas: 
 

a) decorrente do pagamento integral feito a servidores que não cumpriram toda a 
sua carga horária (estimado em 25% de suas remunerações). Adotando-se, nesta 
fase inicial da cognição, o critério apontado pelo MPF para sua verificação - o 
número de meses decorridos da implantação do Sistema de Registro Eletrônico de 
Frequência (SISREF) até a propositura da ação - chega-se ao montante de R$ 
1.353.329,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte nove 
reais). 
 

b) nas diárias pagas aos médicos peritos sem relatório de viagem (177, chegando a 
R$ 15.664,50) ou sem agendamento de perícias (85, atingindo R$ 8.407,50). 
 

O montante total do dano estimado chegaria a R$ 1.377.401,00 (um milhão, 
trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e um reais), estimativa que ora é 
adotada para efeitos da medida cautelar aqui postulada. 
 

Registro, porém, que para efeito de bloqueio de bens - decisão emanada em ação 
cautelar vinculada a este feito -, levando-se em conta a responsabilidade solidária e 
a possibilidade de imposição de multa civil, cujos critérios encontram-se 
preconizados na legislação de regência, adotou-se a estimativa de R$ 3.000.000,00 
(três milhões de reais). 
 

3. Do afastamento da função pública 
 

A disciplina constitucional relativa à estruturação do Estado, em sua função 
administrativa, no que respeita aos princípios maiores, teve especial foco na 
moralidade, de modo a sublinhar a probidade como valor-norte na conduta daquele 
que se dispuser a lidar com a coisa pública. Dispôs, assim, sobre os efeitos de seu 
não-atendimento: 
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: (...) 
 

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
 

O art. 20, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, prevê 
expressamente o afastamento cautelar do agente público, quando necessário para a 
instrução processual, sem prejuízo da remuneração. Veja-se: 



 

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se 
efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 
 

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá 
determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou 
função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à 
instrução processual. 
 

A partir da leitura do dispositivo, conclui-se que o afastamento cautelar do agente 
público tem como objetivo trazer efetividade à instrução processual. Dito de outra 
forma, apenas se justifica o afastamento prévio do agente público do exercício de 
seu cargo ou função quando tal medida for realmente necessária à instrução da 
ação de improbidade. 
 

No caso em exame, com base no contexto fático supra delineado, vislumbro 
recomendável afastar temporariamente os demandados das funções de chefia 
exercidas no âmbito da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social 
de Santa Maria (incluindo o município-sede e região). 
 

Com efeito, consoante alhures pontuado, verificou-se que os demandados 
possivelmente tenham fornecido informações incompletas, distorcidas ou inverídicas 
ao Ministério Público Federal. Também ficou latente que o exercício das funções 
gerenciamento e controle da atividade médico-pericial do INSS pode ter 
possibilitado a prática das condutas lesivas examinadas, e a permanência dos 
requeridos nessas funções, durante a instrução processual, pode vir a comprometer 
o acesso pleno ao acervo probatório que se encontra depositado no âmbito da 
autarquia, dada a relevância das funções de chefia por eles exercidas. Assim, é 
possível concluir que a permanência dos requeridos nas funções de chefia 
exercidas poderia influenciar negativamente na produção de provas, ensejando 
risco de certo prejuízo para instrução, tendo em vista a possibilidade de sua 
influência em situações ainda não completamente definidas. 
 

Nessa perspectiva, incumbe pontuar que, ainda que neste momento a medida 
postulada possa implicar, num certo sentido, em um juízo prévio de 
responsabilidade e em efeitos deletérios aos servidores (dadas as funções que os 
demandados ocupam), o afastamento se impõe, como medida protetiva de possível 
instrução probatória neste feito. 
 

Portanto, tendo-se constatado indícios claros de atos de improbidade administrativa, 
bem como de responsabilidade dos demandados, cabível o afastamento dos 
requeridos, postulado pelo Ministério Público Federal, antes da notificação prevista 
no art. 17, §7º, da Lei 8.429/92, inaudita altera parte. 
 

DECISÃO_____________________________________________ 
 

Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela postulada pelo Ministério Público 
Federal, para determinar, liminarmente, o afastamento dos requeridos ISABEL 
CRISTINA CARGNELUTTI ROSSATO e ADELAR VICENTE RODRIGUES 
ESCOBAR, das funções exercidas junto ao INSS de Santa Maria, respectivamente, 



Chefe do Setor de Perícias e Gerente Executivo, pelo prazo necessário à instrução 
probatória da presente ação. 
 

1. Atendendo ao requerimento ministerial (PET1, evento 3), retiro o sigilo atribuído 
aos autos. 
 

2. Intimem-se o Ministério Público Federal e a Autarquia Previdenciária, para 
cumprimento da medida ora determinada. 
 

3. Efetivadas as medidas de cumprimento da ordem de afastamento, notifiquem-se 
os requeridos para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 
 

Santa Maria, 18 de julho de 2012. 
 
 
 
 

SIMONE BARBISAN FORTES 
Juíza Federal Titular 


