
1 

 

 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

ATA DO GRUPO DE TRABALHO 

POLÍTICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (GTSST) 

 

 

 

 

 

Brasília, 27 de Agosto de 2013 

 

 



2 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, na sede do 1 

Ministério da Previdência Social na Esplanada dos Ministérios, sétimo andar, 2 

sala de reuniões da Secretaria-Executiva do Ministério da Previdência Social, 3 

teve início à reunião do Grupo de Trabalho responsável pela avaliação e 4 

proposição de Políticas de Saúde e Segurança do Trabalho (GTSST). Fizeram-5 

se presentes: Leonardo José Rolim Guimarães (SPPS/MPS); Marco Antônio 6 

Gomes Perez (DPSSO/,MPS), Alexandre Furtado Scarpelli Ferreira (MTE); 7 

Carlos Augusto Vaz de Souza (MS); Sérgio Antônio Martins Carneiro (INSS); 8 

Carlos Cezar Soares Batista (MP); Márcia de Carvalho Cristóvão Silva (MP); 9 

Roque M. P. Veiga (MS); Felipe Makoto Koga (MS); Solange Bomentre (MPS) 10 

e Diego Link (MPS). A presente reunião foi presidida pelo Sr. Leonardo Rolim 11 

(SPPS/MPS) que cumprimentou os presentes e deu inicio à mesma. O senhor 12 

Carlos Cezar (MP), em função de estar começando os seus trabalhos no 13 

grupo, sugeriu uma apresentação dos participantes. Após a apresentação, o 14 

senhor Sérgio Carneiro (INSS) situou os presentes acerca dos trabalhos 15 

realizados até o presente momento. O Secretário Leonardo Rolim explicou a 16 

função social do grupo, objetivo, o processo de criação e os avanços até o 17 

momento, ressaltando que faltaram discutir os 3º e 4º pontos, atribuídos ao GT, 18 

quais sejam, reabilitação, prevenção e integração das políticas, que seriam 19 

apresentados nas Propostas de Legislação tragas pelo senhor Marco Perez 20 

(SPPS). O Diretor Marco Perez (SPPS) iniciou a apresentação da planilha 21 

distribuída aos presentes, bem como, projetada em slides, contendo um 22 

resumo executivo acerca da Portaria Interministerial 323/2012, a qual agrupa 23 

as propostas por tema. Trata-se de diretrizes que a previdência social pode 24 

tomar para criar suporte às mudanças que são necessárias para a reabilitação 25 

e a prevenção de saúde do trabalhador. As diretrizes comportam mudanças 26 

estruturais, mudanças na área de financiamento, a criação de um espaço para 27 

que seja executada a reabilitação, um novo conceito de reabilitação integral e 28 

algumas alterações na área de recursos humanos, que são necessários para 29 

garantir a reabilitação. São quatro linhas de ações que vão impactar direta ou 30 

indiretamente na reabilitação e também na promoção e prevenção. Dentro do 31 

que diz respeito ao auxilio doença, a primeira proposta seria alterar o conceito 32 
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de auxilio doença para auxilio incapacidade. Na sequencia, o diretor Marco 33 

Perez (SPPS) apresentou uma proposta de incentivo tributário com o objetivo 34 

de aumentar a quantidade de reabilitados no mercado de trabalho. O Sr. Sérgio 35 

Carneiro (INSS) sugeriu que a nomenclatura do benefício fosse “auxílio de 36 

capacidade laboral”. Foram apresentadas algumas dúvidas e considerações. O 37 

Sr. Sérgio Carneiro (INSS) abriu a discussão sobre o problema estar além da 38 

questão monetária, de que a discussão estava muito voltada a monetarizar 39 

culpado, saber quem é culpado, quem é vítima e que além da questão 40 

monetária deve-se buscar o conhecimento, agregar informações que estão 41 

além do que influi nos dados. O Sr. Alexandre Scarpelli (MTE) lembrou-os da 42 

importância da questão monetária, que não deve ser esquecida, uma vez ser a 43 

única maneira de incentivar o trabalhador. Houve discussão sobre essa 44 

questão. O Sr. Marco Perez (SPPS) propôs que o primeiro ponto fosse 45 

encerrado para seguir o debate, e após consenso, seguiu a apresentação. 46 

Acerca da “Redistribuição dos valores arrecadados do DPVAT”, o Secretário 47 

Leonardo Rolim (SPPS) sugeriu que fosse criado um fundo, fora do Ministério 48 

da Saúde e do MPS, vinculado ao “viver sem limites”, na Presidência da 49 

República, para ações de acidente de trânsito, tanto para prevenção quanto 50 

para reabilitação. Houve debate. O Sr. Marco Perez (SPPS) lembrou que todas 51 

as propostas estavam sendo gestadas a um bom tempo, e que o grupo estava 52 

resgatando uma por uma, colocando em discussão, aprimorando, e passou 53 

para o item “Indenização por Perda de funcionalidade”. Quanto à primeira 54 

proposta, qual seja alterar o termo “Auxílio acidente” para “indenização por 55 

Perda de Funcionalidade”, não houve objeção. A segunda proposta, escalonar 56 

de acordo com a funcionalidade ou manter fixo o valor, em 50%, trouxe a 57 

discussão. O Sr. Sérgio Carneiro (INSS) mencionou que a proposta perde o 58 

foco na saúde e segurança e passa a discutir salário, o que pode gerar 59 

situações de insatisfação, pois o conceito de pagar por um adicional é um 60 

conceito ilógico. Sugeriu que só tivesse direito ao auxílio os que se 61 

enquadrarem em caso grave. O Sr. Carlos Cesar (MP) também se pronunciou 62 

sobre a questão no sentido de a idéia desse novo instituto que está retirando o 63 

auxílio para indenização deva refletir a questão didática de indenizar, e a perda 64 

estaria fácil de graduar, assim, talvez pudesse ficar com indenização por 65 
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restrição e talvez seja fácil indenizar pelo nível de restrição que a pessoa teve. 66 

O Sr. Sérgio Carneiro (INSS) discordou no sentido de não ser fácil graduar, 67 

devido à subjetividade da questão. Não é só a análise de um instrumento, mas 68 

toda uma contextualização que envolve o como a pessoa se sente. Houve 69 

discussão sobre esse tema. O Sr. Leonardo Rolim (SPPS) sugeriu que se 70 

fizesse uma análise do que se tem hoje para saber se é ou não interessante 71 

mudar o modelo atual. Na sequencia o Sr. Marco Perez (SPPS) deu 72 

andamento aos slides seguintes. Houve discussão. Após debate concluiu-se 73 

por consenso deixar os demais pontos para a próxima reunião, cuja data ainda 74 

não foi deliberada. Assim deu-se encerrada a reunião.  75 

Brasília, 27 de Agosto de 2013.  76 


