Ofício 039/2020/ANMP

Brasília/DF, 23 de junho de 2020.

A Vossa Senhoria
Bruno Bianco Leal
Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia
Nesta

Assunto: Perícia Médica Federal – Portaria Conjunta n. 22, de 19 de junho de 2020
– Retorno gradual do atendimento presencial aos segurados da Previdência Social –
Definição do dia 13 de julho de 2020 como data de reinício das atividades presenciais
– Momento inadequado – Manutenção do grau elevado de contágio do novo
coronavírus (Covid-19) – Solicitação de adiamento do retorno presencial

Senhor Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia,

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS MÉDICOS FEDERAIS, ANMP,
entidade representativa de âmbito nacional, inscrita no CNPJ sob o n. 05.518.103/000161, titular do endereço eletrônico gerencia@anmp.org.br, telefone (61) 3321-1200, com
sede no SHS, Quadra 6, Bloco A, Salas 408/409, Edifício Brasil XXI, Brasília/DF, CEP
70.322-915, vem, respeitosamente, por seu Presidente, informar e requerer o que segue.
Logo após a decretação do estado de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), foi
publicada a Portaria n. 8.024, de 19 de março de 2020, que proibiu o atendimento
presencial nas Agências da Previdência Social até o dia 30 de abril de 2020, prazo
que foi adiado sucessivas vezes por esse Ministério da Economia, em razão da
prorrogação do estado de gravidade do contágio da doença.
Contudo, em 22 de junho de 2020, foi publicada a Portaria Conjunta n. 22, que
estabeleceu o dia 13 de julho de 2020 como a data de início do retorno gradual dos
atendimentos presenciais nas unidades da Previdência Social, dentre os quais estão
incluídos os exames realizados pelos Peritos Médicos Federais.
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Apesar de considerar que, em determinado momento, será necessária e pertinente a
retomada do exercício presencial das atribuições da Carreira de Perito Médico Federal, a
ANMP considera que ainda não estão presentes os requisitos mínimos para tanto,
aptos ensejar esse retorno já em 13.07.2020, pelos motivos que passa a expor.
Atualmente, considerado o número absoluto de pessoas infectadas e de óbitos
registrados, o Brasil é o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia do novo
coronavírus (Covid-19). Além disso, a nossa nação apresenta a maior taxa de expansão
da doença entre todas as demais. No presente momento, vivenciamos a fase de
interiorização da doença no território nacional e verificamos o seu crescimento nas
regiões ainda não atingidas (p. ex. Minas Gerais e estados das Regiões Nordeste e Sul).
Cabe frisar que, em estudo inédito realizado pela Universidade Federal de São Carlos1,
foi objetivamente identificada essa expansão crescente e definidos 11 clusters de
expansão, que congregam as localidades que abrangem cerca de 90% das Agências da
Previdência Social. Em outro trabalho científico de grande impacto publicado no
periódico The Lancet2, foi comprovada a importância, dentre outras, das medidas de
distanciamento social como métodos eficazes de contenção da propagação e do contágio
do novo coronavírus (Covid-19).
A título exemplificativo da situação de gravidade da disseminação da doença, cumpre
destacar a situação do Estado de São Paulo, que tem batido inúmeros recordes diários de
contaminação e de óbitos3. Em vários locais do país, os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário estaduais e municipais têm, inclusive, reconsiderado decisões anteriores de
“relaxamento” das medidas de isolamento, em virtude da “explosão” de novos casos4.
No momento em que essa pandemia apresenta, em âmbito nacional, flagrante
sinalização de expansão – e não de enfraquecimento –, a conclusão adotada pela
Portaria Conjunta n. 22 mostra-se politicamente precipitada e cientificamente
equivocada.
Isso porque os cidadãos destinatários dos serviços da Perícia Médica Federal são, em
sua grande maioria, aqueles que integram o denominado grupo de risco da doença,
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Disponível em https://www.medrxiv.org/ e https://doi.org/10.1101/2020.06.04.20122770.
Disponível em https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9.
3
“Estado de SP bate novo recorde com 434 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas”, G1
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/23/estado-de-sp-bate-novo-recorde-de-mortes-porcoronavirus-com-434-casos-nas-ultimas-24horas.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1
4
“Novo decreto fecha restaurantes, bares e indústrias de Porto Alegre”, G1
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/06/23/novo-decreto-fecha-restaurantes-bares-eindustrias-de-porto-alegre.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1
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quais sejam: idosos, portadores de doenças graves e crônicas, gestantes, entre outros.
Essas características de fragilidade são, inclusive, os requisitos impostos pela legislação
para a concessão de vários dos benefícios previdenciários e securitários.
Assim, a promoção, desde já, da retomada dos atendimentos presenciais nas
Agências da Previdência Social, mesmo que gradualmente, nas áreas onde estão os
clusters de expansão da pandemia no país, representará verdadeiro incentivo
governamental à aglomeração de cidadãos integrantes do grupo de risco. Nas portas
e no interior das Unidades da Previdência Social, certamente haverá exposição dos
segurados, dos servidores públicos e de seus familiares a um elevado risco sanitário, o
que causará enorme impacto negativo à imagem do INSS e desse Ministério.
Impende reiterar que, sob o ponto de vista técnico-científico, não há condições
mínimas de retomada dos atendimentos presenciais que promovam a aglomeração
de usuários em agências, em especial dos usuários que pertençam às faixas de alto risco
de mortalidade do novo coronavírus (Covid-19).
Sob o prisma de gestão governamental, cumpre salientar, ainda, a existência de mais
de 1 (um) milhão de requerimentos previdenciários que atualmente aguardam a
análise e o processamento prévios por parte do setor administrativo do INSS para
possibilitar a atuação da Perícia Médica Federal.
Não há sentido em determinar o imediato retorno dos Peritos Médicos Federais às
atividades presenciais se a conclusão das fases preliminares de saneamento dos processos
administrativos, cuja competência escapa ao âmbito de atuação da Carreira, está pendente
em número superior a 1 (um) milhão.
Assim, caso seja final e definitiva a decisão de reabertura de todas as Agências da
Previdência Social a partir de 13 de julho de 2020, a Associação solicita seja a retomada
dos atendimentos presenciais da Perícia Médica Federal reservadas a um segundo
momento, no qual o “estoque” de processos administrativos pendentes de análises
prévias tenha sido eliminado ou reduzido drasticamente, de modo a evitar as
aglomerações nas referidas unidades.
Por todo o exposto, a ANMP requer:
1. em virtude da tendência concreta de aumento do contágio da pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), seja revogada a Portaria Conjunta n. 22 e, por
consequência, novamente adiada a reabertura das Agências da Previdência Social
para momento ulterior, no qual esteja comprovada a redução da disseminação da
doença; e
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2. em caráter subsidiário, caso não seja acatada a solicitação anterior, seja
determinado o retorno do atendimento presencial nas Agências da Previdência
Social exclusivamente relacionado ao saneamento de requerimentos previdenciários
com pendências identificadas, de modo a garantir que a retomada dos exames
presenciais da Perícia Médica Federal ocorram apenas em um segundo momento,
em data posterior e no qual esse “estoque” de processos tenha sido eliminado ou
reduzido drasticamente.
Foi encaminhada cópia desse ofício ao Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social,
Leonardo Rolim Guimarães.
Com essas considerações, a ANMP coloca-se sempre à disposição para o que se fizer
necessário.

Cordialmente,
de forma
Luiz Carlos de Assinado
digital por Luiz Carlos
de Teive e Argolo
Teive e
Dados: 2020.06.23
Argolo
17:11:23 -03'00'

LUIZ CARLOS DE TEIVE E ARGOLO
Presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais

Francisco
Eduardo
Cardoso Alves

Assinado de forma digital
por Francisco Eduardo
Cardoso Alves
Dados: 2020.06.23 17:11:44
-03'00'

FRANCISCO EDUARDO CARDOSO ALVES
Vice-Presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais

4

www.anmp.org.br

secretaria@anmp.org.br

+55 61 3321.1200

SHS, Quadra 6, Bloco A, salas 408/409, Edifício Brasil 21, Brasília DF CEP 70322-915

