
INSS e os 
Direitos SociaisPromoção

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 
Medicina do Trabalho – Fundacentro

Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador – 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Justificativa 

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) faz parte de 
um sistema de seguridade social, direito garantido pelo ar-
tigo 194 da Constituição Federal. 

Foi criado em 27 de junho de 1990, por meio do Decreto 
99.350, a partir da fusão do Instituto de Administração 
Financeira da Previdência e Assistência Social – IAPAS com 
o Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, como au-
tarquia vinculada ao Ministério da Previdência e Assistência 
Social – MPAS.

O Decreto nº 8.949, de 29 de dezembro de 2016, pas-
sou o órgão ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. En-
tre suas atribuições, encontra-se a de conceder e manter 
benefícios e serviços previdenciários, entre os quais, os 
auxílios-doença, as aposentadorias e a reabilitação profis-
sional.

Várias têm sido as notícias da mídia sobre alterações de 
procedimentos administrativos e periciais tomados em re-
lação aos segurados vítimas de acidentes e doenças, sem 
que critérios de manutenção e cessação de benefícios este-
jam claros aos segurados e tampouco aos órgãos públicos 
que têm uma interface com a saúde dos trabalhadores. Em 
relação à reabilitação profissional, as notícias são de apro-
fundamento da precarização da estrutura e da redução de 
equipes destinadas a essa atribuição.

Objetivos

- Promover um espaço público para que o INSS exponha os 
critérios norteadores de avaliação de incapacidade de seus 
segurados e reabilitação profissional.

- Estabelecer um fórum de discussão sobre procedimentos 
administrativos e periciais. 

- Avaliar a possibilidade de um grupo permanente para dia-
logar sobre temas polêmicos referentes a agravos relacio-
nados ao trabalho e à incapacidade.

Público-alvo

Profissionais das áreas de saúde, do trabalho, da previ-
dência e assistência social, conselhos de saúde, conselhos 
de previdência social, movimentos sociais, entidades sindi-
cais, trabalhadores.

15 de agosto
8h30 às 13h30

Inscrições

Site da Fundacentro
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-
-eventos/detalhe-do-evento/2018/8/inss-e-

-direitos-sociais

Local

Auditório da Fundacentro
Rua Capote Valente, 710 – Pinheiros

São Paulo/SP



Programação

8h30 – Abertura.

8h45 – Exposição sobre critérios de incapaci-
dade utilizados pela perícia, perfil sobre segu-
rados que têm tido benefícios cessados (idade, 
sexo, ocupação, CID).

Palestrante: Convidado do INSS a confirmar 
presença.

9h15 – Exposição sobre a situação atual da 
Reabilitação Profissional do INSS no estado de 
São Paulo, conceito e modelos utilizados, crité-
rios de inclusão nos programas de reabilitação 
profissional, parcerias e procedimentos.

Palestrante: Convidado do INSS a confirmar 
presença.

9h45 – Intervalo.

10h – Apresentação e discussão de casos de se-
gurados com incapacidade laboral, que podem 
suscitar polêmicas.

Miriam Pedrollo Silvestre – médica do Cerest 
Campinas.

José Carlos Duarte – psicólogo do Cerest Rio Cla-
ro.

Carlos Miguel Damarindo – secretário de Saúde 
do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco 
e Região.

11h – Comentários.

Mara Alice Conti Takahashi – socióloga aposen-
tada da Reabilitação Profissional do INSS e do 
Cerest-Piracicaba. Doutora em Saúde Coletiva 

pela Faculdade de Ciências Médicas da Uni-
camp. Pós-Doutoramento em Saúde Ambien-
tal e Saúde do Trabalhador pela Faculdade de 
Saúde Pública da USP. Pesquisadora voluntá-
ria do Projeto Temático FAPESP 2012/04721-1 
“Acidente de Trabalho: da análise sócio técnica 
à construção social de mudanças” pela Facul-
dade de Saúde Pública da USP.

Eugenia Gonzaga – procuradora federal adjun-
ta dos Direitos do Cidadão.

Antonio José de Arruda Rebouças – advogado 
especialista em Previdência Social, assessor 
sindical.

12h30 – Debate.

13h30 – Encerramento.
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