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243 mil pedem
adesão ao Simples

Processos com repercussão geral no
STF afetarão 500 mil ações nos Estados
O ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo
Tribunal Federal, abriu ontem o ano judiciário e prome-
teu trabalhar para acelerar o trabalho. Ele disse que o
Supremo tem hoje mais de 700 processos prontos para
ir a plenário, muitos com repercussão geral, que afeta-
rão mais de 500 mil outros processos nos tribunais. (FB)

INSS muda regra para novos
pedidos do auxílio-doençaauxílio-doençaauxílio-doença

No mês passado, 242.664
empresas procuraram a Re-
ceita Federal para pedir
adesão ao Simples Nacio-
nal. Do total, 30.741 eram
empresas novas. (FB)

Segurado que teve
o pedido negado na
primeira perícia terá
de esperar 30 dias
para nova solicitação

O afastamento
■ O INSS paga o auxílio-doença

ao segurado considerado,
pela perícia, temporariamente
incapacitado para o trabalho

■ Se tem carteira assinada, ele
é encaminhado à Previdência
Social quando fica mais
de 15 dias afastado

■ Os 15 primeiros dias são
pagos pelo patrão

Como conseguir
■ Para ter esse benefício, o segurado
precisa agendar uma perícia no INSS

■ A marcação pode ser feita
diretamente em uma agência da

Previdência Social, no site do INSS
ou por telefone, na central 135

■ Quando o benefício é
negado e o segurado
não concorda com
a decisão, ele pode
entrar com um pedido
de reconsideração
e passar por outra
perícia

Em números
■ Em 2012, 1,679 milhão

de perícias foram feitas
em segurados que já
tinham sido examinados

■ Isso representa 23% das
7,3 milhões de perícias
feitas pelo INSS no ano
passado

Como pedir
o benefício
O segurado que
recebeu do médico
uma recomendação de
afastamento por mais
de 15 dias deve agendar
uma perícia na Central
135 ou no site www.
previdencia.gov.br

Atenção
■ Estar

comprovadamente
doente não basta
para ter direito ao
auxílio-doença

■ É preciso que a
doença deixe
o segurado
incapacitado para
o trabalho

■ Se o médico
considerar que
o segurado
pode trabalhar
mesmo doente, o
benefício não será
concedido

Aumente
as chances
■ Na primeira consulta,

leve tudo o que puder
para provar a doença

■ O perito, no entanto,
não é obrigado a
analisar os exames

■ Por isso, o mais
importante é levar
o relatório médico
completo e detalhado

■ É importante também
pedir que o médico
identifique a doença
do segurado pelo
código de identificação
das doenças, chamado
de CID

Prazo
A reconsideração pode ser
pedida imediatamente após
o INSS negar o benefício
ou em até 30 dias após o
segurado ficar sabendo do
resultado da perícia

Vantagem
■ Solicitar a reconsideração

é mais vantajoso para
o segurado do que dar
entrada em um novo
pedido de auxílio-
doença

■ A reconsideração pode garantir um
período maior de atrasados: se ficar
provado que o benefício deveria ter
sido pago desde a primeira perícia,
os atrasados contarão da data do
primeiro pedido

Novas regras
O INSS mudou o sistema de agendamento de perícias para liberar mais horários

Como era
■ O segurado que

tinha o auxílio-
doença negado
podia agendar
novas perícias
a qualquer
momento, sem
limite

■ O sistema de
agendamento
permitia, por
exemplo,
que o
mesmo
segurado
passasse por
17 exames
no mesmo mês

Fontes: Diretoria de Saúde do Trabalhador do INSS e Sindicato dos Peritos Médicos do INSS

Outras mudanças
■ O INSS também

definiu que a
perícia do pedido
de reconsideração
pode ser feita pelo
mesmo médico
que fez o primeiro
atendimento

■ A regra anterior
previa que o novo
exame devia ser
feito por outro
médico

■ Isso deixava uma
fila de pedidos de
reconsideração,
principalmente
no interior, onde
a estrutura dos
postos é menor

■ No site do INSS, ou
pelo telefone, na
Central 135, será
preciso solicitar
o “Pedido de
prorrogação e
Reconsideração -
(PP/PR)”
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A reconsideração

✘✘✘✘✘✘✘
Como fica
■ Quem tiver o auxílio-

doença negado só
poderá fazer um novo
pedido de perícia
inicial após 30 dias

■ Nesse período,
no entanto, o
segurado poderá
fazer um pedido de
reconsideração

■ Na reconsideração, é
importante informar
que existem novas
provas da incapacidade
ou que há um novo
problema que pode
dar o auxílio

■ Isso vale também para
quem teve uma piora
da doença após o
exame inicial

O INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) divulgou
ontem mudanças na regra
para a concessão do auxílio-
doença, que afeta direta-
mente o agendamento da
perícia. A partir de agora,
quem tiver um pedido de
auxílio negado pelo perito
não poderá agendar novo
exame antes de 30 dias.

A diretora de Saúde do Tra-
balhador do INSS, Verusa
Guedes, explica que a medi-
da pretende ampliar “as ver-
dadeiras perícias iniciais”,
priorizando o segurado que
ainda não foi examinado.

Isso não quer dizer, no en-
tanto, que o segurado que
não concordar com o resul-
tado do exame não possa
passar novamente pelo peri-
to. O que muda, na prática, é
o tipo do pedido. Ele terá de
solicitar uma reconsideração
e apresentar algum “fato
novo” ao perito.

A instrução normativa pu-
blicada ontem no “Diário
Oficial da União” derruba
também a regra que dizia
que o exame de reconsidera-
ção não poderia ser feito pe-
lo mesmo médico da perícia
inicial. Para a diretora de
saúde do trabalhador, “não
é mudar de médico que alte-
ra o resultado, mas trazer
novos elementos que com-
provem a incapacidade”.

Verusa Guedes relata que,
em 2012, das 7,3 milhões de
perícias médicas feitas no
Brasil, 23% eram “repeti-
ções”: os mesmos segurados
que já tinham passado por
uma primeira perícia agen-
daram o exame novamente.

No levantamento de agen-
damentos, a diretoria identi-
ficou um mesmo segurado
que passou por 17 perícias
iniciais no mesmo mês. A
partir de agora, o sistema do
INSS vai bloquear esse tipo de
situação. “Como é que ele
consegue? E entra no lugar
de segurados ainda não pe-
riciados”, questiona Verusa.

O diretor do Sindicato dos
Peritos Médicos do INSS,
Francisco Cardoso, considera
a mudança positiva para os
segurados do país e para a
categoria. “Agora, a fila ten-
de a cair.” (Fernanda Brigatti)

tribunal vai propor acordos mandado de segurança

Acordo pode antecipar
benefício por incapacidade

Previdência quer barrar
troca de aposentadoria

Processos de concessão de
aposentadoria por invalidez
e de auxílio-doença deverão
sair mais rápido no TRF 3
(Tribunal Regional Federal da
3ª Região), que julga ações
de segurados de São Paulo e

Mato Grosso do Sul. Todos os
processos que tratam desses
benefícios e deram entrada
de 16 a 31 de outubro do
ano passado ou darão entra-
da, neste ano, em fevereiro,
maio, agosto e novembro

irão para conciliação.
Para isso, é necessário que

esses segurados tenham
conseguido o benefício em
primeira instância e que o
INSS tenha recorrido, por dis-
cordar da decisão. (FB)

A Procuradoria-Regional
da 1ª Região, órgão vincula-
do à AGU (Advocacia-Geral
da União), responsável por
defender o INSS na Justiça,
quer suspender o mandado
de segurança que dá direito

à troca de aposentadoria
imediata a um segurado da
região de Minas Gerais.

Segundo a AGU, a Procura-
doria já entrou com pedido
de liminar (quando a decisão
é antecipada na Justiça) con-

tra a decisão do TRF 1 (Tribu-
nal Regional Federal da 1ª
Região) de conceder a cha-
mada “desaposentação”.

O segurado se aposentou
em 2007, mas continuou
trabalhando até 2009. (CG)
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