
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Executiva

Assessoria da Secretaria Executiva
   
 
OFÍCIO SEI Nº  258640/2020/ME

  
 

Brasília, 14 de outubro de 2020.

 

Ao Senhor
BRUNO BIANCO LEAL
Secretário Especial de Previdência e Trabalho (SEPRT) do Ministério da Economia
Esplanada dos Ministérios, Bloco F - 8º  Andar
Brasília/DF - CEP: 70059-900
Email: bruno.leal@previdencia.gov.br

Ao Senhor
NARLON GUTIERRE NOGUEIRA
Secretário de Previdência
End: Esplanada dos Ministérios – Bloco F
Brasília/DF - CEP: 70059-900
Email: sec.previdencia@previdencia.gov.br
 
Ao Senhor
BRUNO SILVA DALCOMO
Secretário de Trabalho
Esplanada dos Ministérios, Bloco F - 5º  Andar
CEP: 70059-900 - Brasília – DF
Email: trabalho@mte.gov.br

Ao Senhor
LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES
Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Setor de Autarquias Sul, Quadra 02 – Bloco O – 10º  andar
Brasília/DF - CEP 70070-946
Email pres@inss.gov.br
 
 
Assunto: Judicialização dos benefícios administrados pelo INSS: informe sobre as recomendações
aprovadas no Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e sobre a divulgação
dos relatórios.

Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº  18101.100643/2020-
31.

 

Senhores Secretários e Presidente do INSS

 

1. Cumprimentando-os cordialmente, informo que o Conselho de Monitoramento e Avaliação
de Políticas Públicas (CMAP) reuniu-se em 14 de agosto de 2020 e aprovou as seguintes
recomendações a respeito da avaliação do tema "Judicialização dos benefícios administrados pelo
INSS":
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Elaboração pelo gestor de um plano de transição do custeio (passando do Poder Executivo federal
ao respectivo Tribunal) da perícia médica em processo judicial, conforme o comando do artigo
primeiro da Lei Federal nº  13.876, de 20/09/2019 e que o assunto passe a ser acompanhado pela
Presidência da República, tendo em vista o necessário diálogo com o Poder Judiciário.

Acompanhamento, pela Secretaria de Governo, da tramitação do Projeto de Lei nº  6.160/2019, o
qual, segundo o INSS, deve trazer aprimoramento à legislação processual relativa à Judicialização
de Benefícios Administrados pelo INSS.

 

2. Finalizado o processo de avaliação do CMAP, dá-se início ao processo de monitoramento
da implementação das recomendações, nos termos do art. 1º  do Decreto 9.834/2018. Nesse sentido,
solicito que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o INSS, querendo, encaminhem plano com
as ações que buscarão atender as recomendações aprovadas por este Conselho. Pede-se especial
atenção para que os referidos planos de ação sejam encaminhados à Secretaria de Avaliação,
Planejamento, Energia e Loteria (SECAP), coordenadora do Comitê de Monitoramento e Avaliação de
Gastos Diretos (CMAG), no prazo de 60 dias contados do recebimento deste Ofício.

3. O plano de ação deve conter os objetivos, as medidas necessárias para atingir esses
objetivos, os responsáveis por essas ações, incluindo, se for o caso, indicação de outros gestores
corresponsáveis envolvidos com a política pública, o cronograma e as evidências a serem apresentadas
para medir a sua efetiva implementação. Sugere-se incluir quadro com tais elementos conforme modelo
exemplificativo apresentado no anexo.

4. Ressalte-se que o órgão gestor pode explicitar ações alternativas, em curso ou planejadas,
que possam atender as recomendações inicialmente emitidas e que igualmente solucionem os achados da
avaliação. O referido plano, após interlocução inicial com o coordenador da avaliação (Controladoria-
Geral da União - CGU), intermediada pela Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria
(SECAP), representará instrumento primordial para execução da fase de monitoramento da implementação
das recomendações.

5. Por fim, informo que o relatório de avaliação (SEI 11120164) e o relatório de
recomendações (SEI 11120234) serão divulgados no sítio eletrônico do Ministério da Economia, em
atendimento ao art. 2º  do Decreto nº  9.834/2019.

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente

MIGUEL RAGONE DE MATTOS

Secretário-Executivo, Substituto

Coordenador do CMAP

 

 

 

ANEXO - Sumário dos Principais Pontos dos Planos de Ação

Plano de Ações decorrente da Avaliação da Judicialização dos benefícios administrados pelo INSS
realizado pelo CMAP
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Documento assinado eletronicamente por Miguel Ragone de Mattos,
Secretário(a) Executivo(a) Substituto(a), em 14/10/2020, às 21:50,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 11148895 e o código CRC 9D65B7AD.

 
Esplanada dos Ministérios Bloco P, 4º  andar - Bairro Asa Norte

CEP 70.048-900 - Brasília/DF
(61) 3412-2499 - e-mail se.didoc@fazenda.gov.br - www.economia.gov.br
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