
RELATÓRIO REUNIÃO SOBRE ADJ – AGÊNCIAS DE DEMANDAS JUDICIAIS 
BRASÍLIA – 21 DE NOVEMBRO 2019 

 
 
Em decorrência da solicitação feita pela CNTSS/CUT – Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Seguridade Social, por meio dos Ofícios nº 13 e nº 14, foi realizada, em 
21 de novembro, na sala da Direção Central do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 
reunião cujo ponto de destaque da pauta foi a situação dos servidores da ADJ. 
 
Representantes do INSS: Diretoria de Benefícios (DIRBEN): a diretora Márcia Eliza de Souza 
e Aline Tofeti Naves; Diretoria de Atendimento (DIRAT): o diretor Clóvis de Castro Júnior e 
Carla Cristine Soares; Procuradoria Federal Especializada (PFE): Rozana Rodrigues 
Wanderley e Rodrigo Saito Barroso; Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração 
(DGPA): Elza Satoni Ito e Oliveiros Júnior (Coordenação de Carreiras DGPA). 
 
Representantes dos servidores: CNTSS/CUT: Terezinha de Jesus Aguiar, Luiz Eustaquio, 
Deivid Christian, Valdir Sabino, Davi Santos Costa Eduvirgens, Roberta dos Santos Lemos, 
Natália Teixeira dos Santos e Priscilla de Pinho Cavalcante; FENASPS - Federação Nacional 
dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social: 
Márcio Freitas de Paiva. 
 
Além do tema ADJ, a reunião tratou de outras demandas urgentes dos servidores, quais 
sejam: descumprimento do prazo na formação do Comitê da pontuação e fluxo das tarefas; 
inversão na pontuação do BPC – Benefício de Prestação Continuada, pois até o momento 
os sistemas não estão adequados; certificado de indisponibilidade; recesso de final de ano 
para os servidores do PGSP; adequação dos sistemas de análise atividade especial; demora 
na homologação de saídas do PGSP. 
 
A reunião teve início com os dirigentes da CNTSS/CUT expondo que junto ao Ofício nº 14 
foi anexado relatório construído pelos servidores da ELAB-DJ, de Aracaju/SE, apresentado 
em 22 de outubro, apontando problemas e sugerindo soluções. Os representantes do INSS 
informaram que não tiveram acesso ao documento e que o mesmo deveria ter ficado na 
presidência e ainda não havia sido distribuído para as diretorias. 
 
Sobre a situação das ADJs: Indisponibilidade do acesso aos Sistemas Corporativos mais 
relevantes no cumprimento de Demandas Judiciais; Descumprimento da Portaria Conjunta 
nº 83/PGF/PRESINSS, de 4/06/2012; Cadastramento de unidades sem uso de dados 
pessoais de servidores; Recebimento indevido de citações e outras intimações não 
relacionadas a obrigações de fazer e não fazer; Resolução nº 496/PRES/INSS, de 
22/09/2015, vs Portaria nº 44/DIRBEN/INSS, de 30/09/2019; Determinação de expedição 
de ofício por servidor incompetente conforme RES nº 496/2015; Determinação de 
procedimentos mais dificultosos e menos transparentes no cumprimento de obrigação de 
fazer; Determinações ilegais encaminhadas em grupos informais de WhatsApp; 
Compartilhamento de usuário e senha de acesso de servidores em grupos de WhatsApp; 
Falha da Procuradoria no acompanhamento de ações judiciais e atendimento de 
solicitações de parâmetros; Fechamento de Agenda de Perícia; Pontuação sem critérios 



objetivos; Tarefas indispensáveis com pontuação inexistente; Tarefas similares com 
pontuação divergente; Acúmulo de várias tarefas em uma tarefa com pontuação reduzida.  
 
Realizada uma apresentação sucinta do Relatório a autarquia apontou a sua posição acerca 
dos pontos elencados através dos seguintes posicionamentos. 
 
PFE/INSS: Alegou que os problemas relativos ao cadastro dos servidores no CRETA foram 
ocasionados pela demora do poder Judiciário em cadastrar os servidores e que as 
solicitações foram encaminhadas previamente. Justificou que a utilização de senha única 
para todos os servidores foi uma tentativa fracassada de resolver o problema.  
 
Sobre os VETOS, informou que o problema é exceção e que existe apenas no Nordeste. 
Alegou que existem esforços no sentido de resolver o problema para que não ocorram mais 
problemas relativos ao veto.  
 
Quanto a petição nos autos por servidor administrativo do INSS, alegou que, de acordo com 
o entendimento da PFE, não existe nenhuma ilegalidade em haver peticionamento por 
servidor quando houver intimação direta.  
 
A CNTSS/CUT ressaltou discordância na questão, inclusive questionando que Ofício deveria 
ser emitido por dirigente de órgão ou unidade. Houve posicionamento da (PFE/INSS) que 
isso é algo que pode ser analisado. 
 
Já sobre o acúmulo de várias tarefas em uma só, informaram que não existe nenhuma 
determinação de que não sejam pontuadas as tarefas essenciais para cumprimento de 
determinação judicial como cessação de um benefício inacumulável para a implantação de 
um benefício determinado judicialmente.  
 
Sobre o “e-tarefas” na internet, Rodrigo Saito Barroso (PFE/INSS) informou que isso está 
sendo viabilizado e que hoje o “e-tarefas” está passando por validação de segurança na 
DTI, visando garantir a segurança das informações após a liberação do sistema na internet. 
Informou que entende ser impossível a exclusão do CADJUD. Esclareceu que é 
determinação do TCU (que especificou literalmente que deveria ser o CADJUD) que todos 
os processos sejam cadastrados no CADJUD.  
 
A CNTSS/CUT questionou a necessidade de ser cadastrado manualmente pelo servidor e a 
possibilidade dos dados do CADJUD serem transmitidos automaticamente no momento do 
cumprimento pelos sistemas corporativos. O dr. Rodrigo afirmou que é algo que pode ser 
avaliado. Informou ainda que o CRETA será descontinuado nas ações iniciadas após 
31/12/2019 e que existem negociações visando viabilizar o acesso e resposta ao 
cumprimento de determinações judiciais diretamente do “e-tarefas”.  
 
Sobre os sistemas, alegou que existe a perspectiva dos cumprimentos de obrigação de fazer 
deixar de ser realizados nos sistemas corporativos, como PRISMA, para trazer mais 
agilidade ao processo e que isso fatalmente levaria a repensar os pontos atuais. 
 



Já quanto ao desconto nas metas, informou que houve confusão com relação ao desconto 
da meta no primeiro mês, que nunca houve a informação, por parte da DIRBEN, de que a 
meta seria de 60% dos 90 pontos no primeiro mês e, sim, que apenas seria desligado da 
CEAB quem fizesse menos de 60% da meta.  
 
Alegou que a compensação dos meses anteriores é realizada nos primeiros pontos 
realizados no mês. Informou que os tempos de cumprimento das tarefas estão sendo 
estimados por analogia com os tempos do Reconhecimento de Direitos, excluindo os 
prazos relativos à “análise do direito”.  
 
A CNTSS/CUT apresentou oposição ao método e ressaltou as especificidades que existem 
no cumprimento de decisão judicial, como CADJUD, e a necessidade de se instalar a 
Comissão que visa estudar e estabelecer os novos tempos e pontuação para as CEABs. A 
DIRAT alegou que não existe nenhuma legalidade em determinações/orientações por 
WhatsApp que não sejam amparadas em normas internas da autarquia e que os servidores 
não devem cumprir orientações apócrifas.  
 
Salientou ser falsa a informação compartilhada por gestores de desligamento da CEAB dos 
servidores que não aderiram ao semipresencial e não baterem as metas. Se dispôs a 
analisar a possibilidade de implantar processamento assíncrono no cumprimento das 
tarefas que hoje são impossíveis de serem cumpridas durante o processamento da MACIÇA 
e MACICINHA, para que as tarefas possam ser realizadas todos os dias sem qualquer trava. 
Falou que o desenvolvimento/alteração dos sistemas corporativos responsáveis pela 
execução do cumprimento das obrigações de fazer é realizado pela DATAPREV e que o INSS 
nem sempre consegue que essas alterações sejam realizadas dentro do prazo pretendido, 
que muitas das queixas apresentadas já são de conhecimento da autarquia e que existem 
ações internas visando a melhoria dos sistemas 
 
Outras demandas: 
 
Comitê da pontuação e fluxo das tarefas: Cobramos que seja implantado urgente o Comitê 
para discussão dos pontos dos CEABs RD e a inclusão de servidores da ADJ e de 
Manutenção. Em resposta a DIRAT informou que esse processo agora está sob a 
responsabilidade desta diretoria e que em breve ocorreria a formação do Comitê. Sinalizou 
positivamente a inclusão de servidores da ASJ e da Manutenção neste Comitê. Para tanto, 
pediu a indicação de mais dois nomes por parte das entidades CNTSS/CUT e FENASPS. 
 
Certificado indisponibilidade: Solicitamos que o certificado de indisponibilidade de 
sistemas fosse divulgado no dia seguinte a ocorrência da falha/indisponibilidade. A DIRAT 
alegou ser difícil, pois há muitos pontos locais que precisam ser estudados. Sugerimos que 
a DATAPREV disponibilize no dia seguinte o que for problema Nacional ou de 
Superintendência, e os demais problemas estudados e divulgados semanalmente. 
 
Recesso de final de ano para os servidores do PGSP: Sugerimos que caso o servidor consiga 
após esforço fazer os 90 pontos ou se não conseguir possa fazer após o recesso. Solicitaram 
que encaminhássemos o questionamento e ficaram de verificar com a DGPA. 
 



Adequação dos sistemas de análise atividade especial: A informação é que estão 
finalizando as adequações para que os sistemas da Perícia Médica Federal possam passar 
automaticamente as informações para o PRISMA, mas que ainda não poderia passar uma 
data para que isso ocorra. 
 
Demora na homologação de saídas do PGSP: Quanto à demora para homologar as 
desistências do programa semipresencial, alegam que, conforme portarias, teriam 30 dias 
para se pronunciar. Reconhecem que está demorando mais que isso. Ocorre, inclusive, por 
falta de informação das respectivas ELABs e CEABs. Propomos que após 30 dias sem 
homologação, isto ocorreria de modo automático por não ter por que negar o pedido. 
Ficaram de avaliar. 
 
Inversão na Pontuação do BPC: Disseram que esse ponto já estava superado. Informamos 
que o GET ainda não está pontuando os 0,80 pontos na hora da exigência e que fizeram o 
acerto apenas para os processos concluídos, prejudicando os servidores que estão 
deixando os processos em exigência após a marcação da perícia. 
 
O INSS deixou aberto canal de comunicação por e-mail. Pediu que todas essas e outras 
demandas fossem encaminhadas e que seriam respondidas e, na medida do possível, 
atendidas pelo instituto. 
 
Temos como avaliação da reunião que, embora nada de concreto se resolveu, foi positiva 
por abrir um canal de diálogo constante, para que possamos discutir pontos que precisam 
ser melhorados, contando com participação dos servidores para melhor debate. Nos 
parece que neste tempo de mudanças e exigências do atual governo, as diretorias apenas 
cumprem determinações, o que exige de nós servidores ficarmos atentos, debatermos 
junto as entidades e trilharmos um caminho unificado. 
 
 

Terezinha de Jesus Aguiar 
Secretária de Comunicação da CNTSS/CUT 

Novembro 2019 


