
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS

NÚCLEO DA TUTELA COLETIVA

PORTARIA Nº 386, DE 8 DE SETEMBRO DE 2016.

O Procurador  da República  que esta  subscreve,  em exercício na Procuradoria  da

República em Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,

CONSIDERANDO  as  atribuições  constitucionais  e  legais  do  Ministério  Público

Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; artigos 5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º,

incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e 11 a 16, da  Lei Complementar n° 75/93;  Resolução nº 87/06 do

Conselho Superior do Ministério Público Federal e  Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do

Ministério Público);

CONSIDERANDO que também é função institucional do Ministério Público zelar

pelo  efetivo  respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos

assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, inciso

II, da CF; e artigo 5º, inciso V, alíneas “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93);

CONSIDERANDO  que  o  Ministério  da  Previdência  Social,  por  intermédio  do

Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  –  INSS,  deve  reconhecer  e  conceder  direitos  aos  seus

segurados, garantindo proteção ao trabalhador e sua família, por meio de sistema público de política

previdenciária  solidária,  inclusiva  e  sustentável,  para promover  o bem-estar  social,  tendo como

visão a excelência na gestão, cobertura e atendimento;

CONSIDERANDO a greve nacional deflagrada pelos médicos peritos do INSS, entre

4/9/2015 e 22/1/2016, que gerou como consequência automática o represamento de milhares de

perícias anteriormente designadas para esse período;

CONSIDERANDO que o Acordo de Reposição n° 1/2016, assinado em 17/2/2016,

prevê, em sua cláusula 2ª, que a reposição de toda a demanda não atendida durante o movimento

paredista seria solucionada no prazo de 6 (seis) meses, a contar do dia seguinte à assinatura do

acordo, ou seja, a partir de 18/2/2016, mediante acréscimo desse acervo ao atendimento regular

diário do perito;
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CONSIDERANDO  os  elementos  que  instruem  o  procedimento  preparatório  n°

1.18.003.00203/2015-71, os quais apontam que,  em razão da greve,  deixaram de ser  realizadas

29.820  perícias  médicas  nas  Agências  da  Previdência  Social  –  APSs  pertencentes  ao  âmbito

territorial  da Gerência-Executiva do INSS em Goiânia,  bem assim 13.350 perícias médicas  nas

APSs alusivas à Gerência-Executiva do INSS em Anápolis;

CONSIDERANDO que, em razão do término do período estabelecido para o integral

equacionamento da demanda represada,  torna-se imprescindível  conhecer  a situação atual  desse

acervo, para fins de adoção de outras medidas, administrativas ou mesmo judiciais, no intuito de

evitar maiores prejuízos aos segurados do INSS;

CONSIDERANDO a necessidade de se empreender novas diligências ministeriais,

RESOLVE converter  o  procedimento  preparatório  n°  1.18.003.00203/2015-71 em

inquérito civil, visando apurar eventuais ações ou omissões ilícitas do Instituto Nacional do Seguro

Social, por intermédio de suas Gerências-Executivas em Goiânia e Anápolis, no que concerne ao

tratamento conferido ao acervo de perícias médicas represadas durante o movimento grevista.

DETERMINA:

a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil, registrando-se o objeto

investigado na capa dos autos e nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria;

b) oficie-se à Gerência-Executiva do INSS em Goiânia, acusando o recebimento do

expediente de sua procedência (fl. 120), bem assim lhe requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, as

seguintes informações:

b.1)  se  foi  equacionado todo  o  acervo  de  perícias  médicas  represadas  durante  o

movimento paredista, tendo em vista o término do prazo de 6 (seis) meses para a integral reposição,

nos termos da cláusula 2ª do Acordo de Reposição n° 1/2016; e

b.2) caso a resposta ao item anterior seja negativa, o número total de perícias médicas

represadas e que ainda estão pendentes de realização, bem assim quais providências estão sendo

concretamente  adotadas  com  o  fito  de  finalizar  a  integral  reposição  desse  saldo  das  perícias

represadas;

b.3) qual o tempo médio de espera de atendimento de perícias médicas (TMEA-PM)

atual, relativamente às perícias médicas requeridas nos meses de março a agosto/2016 – ou seja,

após o término da greve; e



b.4) caso o TMEA-PM, requisitado no item anterior, seja superior a 45 dias, se está

ocorrendo deslocamentos de médicos peritos a fim de reduzir esse tempo, bem assim se está sendo

cogitada a realização de convênios, termos de execução descentralizada, termos de fomento ou de

colaboração, contratos ou acordos de cooperação técnica com órgãos ou entidades públicas ou que

integrem o SUS, no intuito de diminuir o TMEA-PM;

c) oficie-se à Gerência-Executiva do INSS em Anápolis, acusando o recebimento do

expediente de sua procedência (fls. 126/127), bem assim lhe requisitando, no prazo de 10 (dez) dias,

as seguintes informações:

c.1)  se  foi  equacionado  todo  o  acervo  de  perícias  médicas  represadas  durante  o

movimento paredista, tendo em vista o término do prazo de 6 (seis) meses para a integral reposição,

nos termos da cláusula 2ª do Acordo de Reposição n° 1/2016;

c.2) caso a resposta ao item anterior seja negativa, o número total de perícias médicas

represadas e que ainda estão pendentes de realização, bem assim quais providências estão sendo

concretamente  adotadas  com  o  fito  de  finalizar  a  integral  reposição  desse  saldo  das  perícias

represadas; e

c.3)  se  está  ocorrendo  deslocamento  de  peritos  para  auxiliar  na  realização  das

perícias médicas nas APSs com TMEA-PM superior a 45 dias – quais sejam, Cidade de Goiás,

Inhumas,  Ipameri  e  Goianira  (consoante  relatório  expedido  pelo  SIGMA,  em  12/5/2016)  –,

indicando, em caso positivo, o número de deslocamentos semanais;

d) encaminhe-se cópia desta portaria à PFDC, para conhecimento e inclusão na sua

base de dados; e

e)  envie-se  cópia  desta  portaria,  em  arquivo  no  formato  digital  (PDF),  para  a

Assessoria de Comunicação desta Procuradoria da República; que deverá, em seguida, elaborar nota

à  imprensa,  se  não  ainda  não  o  fez,  e  inserir  o  arquivo  na  página  da  cidadania

(www.prgo.mpf.mp.br) deste órgão ministerial.

Cumpra-se. Publique-se.

AILTON BENEDITO DE SOUZA
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