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MOÇÃO
 

Manifesta repúdio ao Presidente da
República, pela retirada de direitos com
inclusão do auxíl io acidente como
passível de revisão pericial periódica
conforme edição da Medida Provisória nº
1133/2022, publicada no último dia 20 de
abril de 2022.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

Apresento nos termos do Regimento Interno à Mesa Diretora da Câmara Municipal de São
José dos Campos, conforme disposto em seu artigo 124, incisos I, alínea “d”, para que seja
encaminhado a moção de repúdio ao Presidente da República, pela retirada de direitos com
inclusão do auxílio acidente como passível de revisão pericial periódica conforme edição da
Medida Provisória nº 1133/2022, publicada no último dia 20 de abril de 2022.
 
Primeiramente registre-se a notícia: “Medida provisória muda análise de concessão de
benefícios  pelo  INSS”  disponível  no  sítio:  https://www.camara.leg.br/noticias/868094-
medida-provisoria-muda-analise-de-concessao-de-beneficios-pelo-inss/
 

   Medida provisória muda análise de concessão de benefícios pelo INSS
 

A Medida Provisória (MP) 1113/22 permite ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) dispensar a emissão de parecer conclusivo da perícia médica
federal  para requerimentos de auxílio por incapacidade temporária (antigo
auxílio-doença),  dessa  maneira  o  benefício  poderá  ser  liberado  após  o
trabalhador apresentar atestado ou laudo médico.
 
“A concessão poderá ser simplificada, incluindo a análise documental, feita
com base em atestados e laudos médicos. Mais detalhes serão definidos em
novos normativos em breve”, informa o INSS. Esse modelo, que já foi usado
em 2020 e 2021 por causa das restrições da pandemia.
 
A  medida  provisória  prevê  também  a  instituição  de  novas  atividades  no
Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade (PRBI), com pagamento
de tarefas extraordinárias aos médicos peritos, para reduzir o represamento de
processos  que  dependem  do  exame  médico  pericial  em  benefícios
previdenciários e assistenciais.
 
Segundo o INSS, o pagamento de tarefas extraordinárias será devido aos
peritos  que  realizarem  exames  além  da  meta  ordinária  em  unidades  de
atendimento da Previdência Social com grande demanda por atendimentos
médicos periciais, com prazo de agendamento superior ao limite legal.
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Auxílio-acidente
 
A MP inclui,  ainda,  o  auxílio-acidente  na  lista  de  benefícios  passíveis  de
revisão periódica mediante exame médico pericial. Segurados que recebem
auxílio-acidente também estarão obrigados a se submeter a exame médico a
cargo  da  Previdência  Social,  processo  de  reabilitação  profissional  ou
tratamento.
 
Esse benefício é devido ao segurado que sofre acidente e fica com sequelas
definitivas que diminuem sua capacidade laboral mas não impede a pessoa de
continuar trabalhando.
 
“Desse modo, o auxílio-acidente passa a receber mesmo tratamento já dado ao
auxílio  por  incapacidade  temporária  e  à  aposentadoria  por  incapacidade
permanente (antiga aposentadoria por invalidez)”, informa o INSS.
 
Recursos
 
A MP altera também o fluxo dos recursos administrativos nos casos em que o
segurado não concorda com a avaliação médico-pericial. “Agora, quando o
pedido de recurso envolver matéria relacionada a avaliação médica, esse será
analisado diretamente pela  Subsecretaria  da Perícia  Médica Federal,  por
autoridade superior àquela que realizou o exame pericial inicial”, detalha o
instituto.
 
O INSS acrescenta que essa mudança otimizará a atuação do Conselho de
Recursos da Previdência Social  (CRPS), colegiado ao qual cabe julgar os
recursos administrativos dos segurados contra decisões da autarquia.
 
Servidores  que  fizerem  análise  de  requerimento  inicial  e  de  revisão  de
benefícios com prazo legal para conclusão já expirado também receberão por
tarefas extraordinárias. A expectativa é que mais de 800 mil agendamentos de
perícia médica sejam objeto do atendimento extraordinário.
 
Fonte: Agência Câmara de Notícias
 

 
 
Especialistas  em  direito  trabalhista  e  previdenciário,  trabalhadores  e  trabalhadoras,
principalmente as entidades sindicais que contestam a inclusão do auxílio acidente do
trabalho por entender seu caráter indenizatório que busca mitigar os efeitos das sequelas
permanentes que reduzem a capacidade laboral, uma vez que tais violam direitos adquiridos
e principalmente que a suposta revisão viola ao direitos social ao pleno trabalho.
 
Considera-se acidente do trabalho quando ocorre no exercício de atividade a serviço da
empresa e provoca lesão corporal ou perturbação funcional, que pode causar a morte, a
perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho.
 
O prejuízo material decorrente do acidente de trabalho se caracteriza pela diminuição das
possibilidades em obter os mesmos rendimentos por meio da força de trabalho de que
dispunha o empregado antes do fato ocorrido.
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Essa redução diz respeito à profissão ou ofício então desenvolvidos, em que se comprova a
diminuição da capacidade laboral por parte do empregado, consoante entendimento extraído
do art. 950 do Código Civil de 2002, in verbis:
 

"Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer
o  seu ofício  ou  profissão,  ou  se  lhe  diminua a  capacidade de trabalho,  a
indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim
da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho
para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
 
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização
seja arbitrada e paga de uma só vez."
 

Ainda quando se aplica a teoria do risco criado teve como foco de sua criação a busca de
reparação na hipótese de acidente do trabalho ainda na época da competência da Justiça
Comum, é também chamada de teoria do risco profissional, sendo prevista no artigo 927,
parágrafo único do Código Civil.
 
Portanto, pretende incluir através de procedimento administrativo, medidas revisórias de
decisões judiciais  quando ao caráter  indenizatório  permanente  da capacidade laboral
reduzida aos trabalhadores vitimas de acidente de trabalho.
 
Esta proposta atenta contra aos direitos fundamentais, sociais, contra o direito adquirido e
são incompatíveis  com o assegurado aos trabalhadores na Constituição da República
Federativa do Brasil, a partir dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito.
 
Registre-se que esta Câmara Municipal de São José dos Campos, sempre primou pela
defesa incondicional da democracia, do Estado Democrático de Direito, da proteção de
segmentos vulneráveis e a defesa dos direitos fundamentais e sociais, e ao atendimento das
demandas dos movimentos sociais principalmente aos vinculados a defesa dos direitos
humanos,  neste  caso  dos  direitos  adquiridos  dos  trabalhadores,  amparados  pela
Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
 
Isto posto, venho requerer na qualidade de Vereadora para que esta Câmara Municipal de
São José dos Campos aprove e seja encaminhado a moção de repúdio ao Presidente da
República pela retirada de direitos com inclusão do auxílio acidente como passível  de
revisão pericial periódica conforme edição da Medida Provisória nº 1133/2022, publicada no
último dia 20 de abril de 2022. 
 
 
Neste sentido, é imprescindível que o Congresso Nacional rejeite esta Medida Provisória nº
1133/2022, devido a sua inconstitucionalidade e flagrante violação aos direitos adquiridos
dos trabalhadores e trabalhadoras  com sequelas e lesões permanentes, e  principalmente
restrições com redução da capacidade laboral.
 
 
1) JAIR BOLSONARO - Presidente da República PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2) SEN.
RODRIGO PACHECO - Presidente SENADO FEDERAL, 3) DEP. ARTHUR LIRA -
Presidente CÂMARA DOS DEPUTADOS, 4) JOSÉ CARLOS DE SOUZA - Coordenador(a)
Regional CUT - SUBSEDE REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA, 5) Weller
Pereira Gonçalves - Presidente Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e
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Região, 6) ADRIANO RODRIGUES (CHITÃO) , 7) JORNALISTA GUILHERMO CODAZZI -
Editor Chefe JORNAL O VALE, 8) TEREZINHA DE ALMEIDA - Gerente de Jornalismo TV
VANGUARDA PAULISTA - REDE GLOBO, 9) Jornalista Helcio Costa - CBN VALE DO
PARAÍBA , 10) Jornalista Marcela Mesquita - TV Thathi Vale, 11) CLAUDIO NICOLINI -
Jornalista GRUPO BANDEIRANTES DE COMUNICAÇÃO - VALE DO PARAÍBA
 

 
Plenário "Mario Scholz", 25 de abril de 2022.

 
 
 

Ver. Amélia Naomi - PT 
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