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DECISÃO: 10/2013  

                           DECISÃO

Cuida-se  de  Mandado  de  Segurança  Coletivo,  com pedido  de  liminar, 

impetrado  por  ANMP,  ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  MÉDICOS  PERITOS  DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL contra ato do DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS DO INSS E 

DA DIRETORA DE ATENDIMENTO DO INSS  pedindo “que as autoridades impetradas 

sejam impedidas de exigir dos Peritos Médicos Previdenciários o cumprimento de jornada 

além do  horário  habitual  na  quarta-feira  de  cinzas,  de  modo  que  os  servidores  cuja  

jornada regular encerra-se ate às 14 horas sejam dispensados do comparecimento nas 

Unidades de atendimento do INSS e servidores cuja jornada encerra-se entre 14 e 18 

horas possam sair em seu horário habitual, sem a necessidade de permanecer até às 18 

horas”. Pede, ainda, que as autoridade coatoras cumpram a decisão liminar, sob pena de 

responsabilidades penal e administrativa, inclusive pessoal, por desobediência à decisão 

judicial. 

Na causa de pedir, a impetrante afirma que, em 03 de janeiro de 2013, o 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão publicou a Portaria nº 3, contendo os 

dias de feriados nacionais e os de ponto facultativo no ano de 2013 para os órgãos e  

entidades da Administração Pública Federal. Estabeleceu que a quarta feira de cinzas, dia 

13 de fevereiro, seria ponto facultativo até as 14 horas, como de costume.

Para  disciplinar  o  modo  de  funcionamento  das  Unidades  do  INSS na 

quarta-feira  de  cinzas,  o  Diretor  de  Gestão  de  Pessoas  do  INSS  e  a  Diretora  de 

Atendimento do INSS, em 30 de janeiro, editaram o Memorando Circular Conjunto nº 2, 

DGP/DIRAT/INSS, sem observância das peculiaridades próprias da profissão de médicos. 
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Determinaram  as  impetradas  a  obrigatoriedade  do  comparecimento  de  todos  os 

servidores, sem distinção, para prestar serviços a partir das 14 horas.

Narra que a questão não pode ser resolvida no âmbito administrativo. Em 

resposta à consulta formulada, a orientação foi ratificada pelo Chefe de Serviço de Gestão 

de Pessoas, no dia 07.02.2013, por meio de Memorando Circular Conjunto.

 Afirma  que  o  Memorando  Circular  Conjunto  extrapola  os  termos  da 

Portaria/MPOG que não prevê alteração da jornada e fere o direito líquido e certo dos 

trabalhadores de manter o horário de sua jornada, expondo ao risco de responsabilidade 

os Peritos Médicos Previdenciários, por infração ao Código de Ética Médica.

Cita casos concretos de associados que tiveram choque de horário entre 

a jornada estabelecida para a quarta-feira de cinzas e aquela desempenhada em regime 

de plantão em Hospital Público.

Relatado.

DECIDO.

Os requisitos para a concessão da liminar estão presentes.

As  instituições  públicas  podem  e  devem  disciplinar  o  modo  de 

funcionamento do serviço nas datas eleitas pontos facultativos, como é o caso da quarta  

feira de cinzas.

Verifico, no entanto, que o ato impugnado, ao regular o funcionamento 

das unidades do INSS na data referida reportou-se à Portaria nº 3, de 3 de janeiro de  

2013, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que apenas informa que, no 

dia 13.02.2013, será ponto facultativo, sem determinar a alteração da jornada. 

Sem  dúvida,  trata-se  de  informação  vaga,  sob  o  ponto  de  vista 

operacional, ficando a cargo das autoridades diretamente ligadas à Gestão de Pessoas e 

à Diretora de Atendimento definir como será a jornada na data.

Ocorre  que,  a  uniformização  do  horário  de  trabalho  para  todas  as 
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categorias  de  servidores  do  INSS  causa  indiscutível  transtorno  àqueles  profissionais 

comprometidos  com  a  prestação  de  serviços  médicos  em  mais  de  uma  instituição, 

inclusive  no  setor  público  de  saúde.  Isso  porque,  são  profissionais  contratados  para 

prestar  serviços,  sem a  exigência  de  exclusividade,  o  que  pode  levar  ao  choque  de 

horários  e  à  responsabilidade  por  danos  acarretados  pela  impossibilidade  de 

comparecimento em um dos locais de trabalho, como prevêem os dispositivos do Código 

de Ética Médica colacionados à inicial, verbis:
“Art.  35  –  Deixar  de  atender  em  setores  de  urgência  e   emergência, 

quando  for  de  sua  obrigação  fazê-lo,  colocando  em  risco  a  vida  de 

pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria

Art  36  -  Afastar-se  de  suas  atividades  profissionais,  mesmo 

temporariamente,  sem deixar outro medico encarregado do atendimento 

de seus pacientes em estado grave

Art 37 - Deixar de comparecer a plantão era horário preestabelecido ou 

abandoná-lo  sem  a  presença  de  substituto,  salvo  por  motivo  de  força 

maior"

O exemplo trazido à inicial, bem ilustra a inconveniência da alteração de 

jornada dos profissionais médicos, de forma unilateral pelo INSS, somente em função do 

ponto facultativo. A situação descrita foi  vivenciada pela Perita Médica Previdenciárias 

“CRISTIANE SANTIAGO REZENDE, SIAPE 1540375, lotada em São Paulo, na Gerência 

Executiva  Centro  APS-DI  responsável  pelas  perícias  relativas  aos  benefícios 

previdenciários decorrentes de incapacidade. Na Unidade, o número de Peritos lotados 

supera o de consultórios de atendimento, razão do estabelecimento da jornada de seis 

horas diárias corridas, no turno matutino ou vespertino.

A sistemática uniforme adotada pelo INSS não é razoável, visto que, até 

mesmo para a instituição, não há utilidade no comparecimento de todos os médicos, se  

não há consultórios para todos em um único turno.
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Demonstrados,  portanto,  estão  os  requisitos  do  fumus  boni  iuris  e  do 

periculum in mora, sendo que nenhum prejuízo terá o INSS que contará com todos os 

profissionais presentes no período vespertino, sendo o serviço regularmente prestado.

Ante  o  exposto,  DEFIRO o  pedido  de  liminar  para  determinar  que as 

autoridades impetradas se abstenham de exigir dos Peritos Médicos Previdenciários “o 

cumprimento de jornada além do horário habitual na quarta-feira de cinzas, de modo que 

os servidores cuja jornada regular  encerra-se até às 14 horas sejam dispensados do 

comparecimento  nas  Unidades  de  atendimento  do  INSS  e  servidores  cuja  jornada 

encerra-se entre 14 e 18 horas

possam sair em seu horário habitual, sem a necessidade de permanecer até às 18 horas”

Notifiquem-se as autoridades coatoras para cumprir a liminar, sob pena 

de responsabilidade, bem como para apresentar informações no decêndio legal.

Cientifique-se  o  órgão  de  representação  das  pessoas  jurídicas 

interessadas para, caso queiram, ingressem no feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2013.

LANA LIGIA GALATI

        Juíza Federal
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