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MAIS DE 200 
GESTORES ESTÃO 
EM SALA DE AULA
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 N Para enfrentar a crise 
econômica que atinge o 
estado mais de 200 servi-
dores de 24 municípios do 
Rio voltaram para a sala 
de aula. Eles estão partici-
pando do Lidera Rio, um 
programa de formação de 
líderes públicos com foco 
em resultados. No final 
serão apresentados 96 
projetos voltados para o 
desenvolvimento econô-
mico regional. Os melho-
res serão escolhidos, e a 
intenção é que os vence-
dores de cada cidade se-
jam colocados em prática 
em seus locais de origem. 
O objetivo é fortalecer o 
papel dos gestores públi-
cos, incentivar o planeja-
mento, gestão, liderança 
e sustentabilidade e criar 
iniciativas a curto prazo. 

Divididos em três tur-
mas de oito municípios 
cada, os servidores passa-
ram por um processo sele-
tivo que escolheu gestores 
que trabalham em setores 
estratégicos. A primeira 
leva conta com servido-
res de Niterói, Maricá, 
São Gonçalo, Petrópolis, 
Três Rios, Mesquita, Nova 
Iguaçu e Nova Friburgo. 
Até dezembro, eles vão 
ter que colocar em práti-
ca tudo o que aprenderam 
nas aulas, os conceitos as-
similados, com resultados 
medidos e publicados. 

“Apesar de no meu mu-
nicípio termos uma cartei-
ra com 34 projetos, é uma 
excelente oportunidade 
para fazermos uma rede 

com as cidades próximas. 
E os melhores projetos vão 
ser escolhidos, apresenta-
dos ao prefeito e colocados 
em prática”, elogiou Marí-
lia Ortiz,subsecretária de 
Planejamento e Orçamen-
to de Niterói, que pretende 
apresentar três projetos no 
fim do curso. 

Em 2018, será a vez dos 
servidores dos municí-
pios de Itaguaí, Duque de 
Caxias, Volta Redonda, 
Barra Mansa, Resende, 
Itatiaia, Angra dos Reis e 
Paraty, Cabo Frio, Búzios, 
Rio das Ostras, Macaé, 
São João da Barra, Cam-
pos, Itaperuna e também 
Santo Antônio de Pádua 
(as cidades foram sepa-
radas de acordo com a 
proximidade). 

A maioria dos prefeitos 
já está de olho nos proje-
tos que serão apresenta-
dos. “Estamos investindo 
na formação de gestores 
que atuam em áreas estra-
tégicas. O objetivo é que 
eles criem soluções efi-
cientes a curto prazo. E, 
evidentemente, pensem 
em melhorias para a cida-
de”, observa Jorge Miran-
da, prefeito de Mesquita, 
um dos três municípios da 
Baixada Fluminense.

O Lidera Rio foi im-
plantado por meio de uma 
parceria entre o Sebrae/
RJ, o Instituto Repúbli-
ca, o Cidadis, empresa 
carioca especializada em 
inteligência, inovação e 
soluções para cidades, e o 
Centro de Liderança Pú-
blica (CLP). 

A partir de janeiro, os 
monitores da Cidadis irão 
quinzenalmente aos mu-
nicípios acompanhar in 
loco o desenvolvimento 
dos projetos. O final da 
primeira turma está pre-
vista para abril de 2018, 
com a premiação das ini-
ciativas que apresentarem 
os melhores resultados.

MUNICÍPIOS DO RIO INVESTEM NA FORMAÇÃO 
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Em janeiro, os 
monitores vão 
acompanhar o 
desenvolvimento 
dos projetos

INSS busca segurado para 
fazer acordo na Justiça
Criada há pouco mais de um ano, força-tarefa da Procuradoria tenta diminuir 
demandas. São oferecidos 100% dos atrasados corrigidos monetariamente

Maíra Coelho / agênCia o Dia

Procuradora federal e coordenadora da força-tarefa, Nara Levy assegura que acordos são vantajosos

O
s segurados do INSS 
que tiveram  bene-
fícios por incapaci-
dade suspensos por 

previsão de alta, por decisão 
judicial ou por conta do pen-
te-fino e entraram na Jus-
tiça para pedir a concessão 
ou prorrogação podem ser 
chamados para fazer acor-
dos com INSS. Há casos em 
que são garantidos 100% dos 
valores devidos e corrigidos. 
A Advocacia-Geral da União 
(AGU), por meio da Procura-
doria-Geral Federal (PGF), 
aposta em negociações para 
diminuir número de ações. 
O objetivo é reduzir gastos 
públicos com pagamento de 
atrasados. Advogados espe-
cialistas alertam que os se-
gurados devem avaliar bem 
antes de fechar o acordo.

Somente em setembro e 
outubro foram feitas 1,54 mil 
propostas de acordo em todo 
Estado do Rio. Já em todo 
país entre dezembro de 2015 
e setembro de 2017, a AGU 
propôs 65,3 mil acertos, a 
maioria voltada para quem 
pleiteava a concessão de au-
xílios-doença e aposentado-
ria por incapacidade. 

“Os acordos são vantajo-
sos para o segurado porque 
ele recebe 100% do benefício 
corrigido monetariamente”, 
garante a procuradora fede-
ral Nara Levy, que coordena 
força-tarefa com 17 procu-
radores que avaliam caso a 
caso as ações na Justiça con-
tra o instituto.

A procuradora conta ao 
DIA que a aceitação das pro-
postas, apesar de ultrapassar 
50% dos casos, ainda é baixa. 
A ideia é aumentar a adesão. 

“Estamos fazendo cam-
panha de esclarecimento 
não só para os segurados do 
INSS, mas também com juí-
zes, peritos judiciais (que são 
responsáveis pelos laudos 
dos segurados) e membros 
da advocacia, sobre a impor-
tância dos acordos. Ganham 
as duas partes”, assegura. 
“De 183 peritos do juízo, so-
mente quatro têm resistên-
cia quanto à propositura de 

acordo”, afirma. 
Aceitar ou não o acor-

do divide especialistas. Há 
quem recomende avaliação 
da proposta para antecipar 
o pagamento, que pode le-
var mais tempo na Justiça, 
e quem peça cautela para 
evitar perdas. João Badari, 
do escritório Aith, Badari e 
Luchin, acha que aceita pode 
ser vantajoso. 

“O INSS está propondo 
acordos onde oferece 100% 
dos atrasados”, diz. Segundo 
ele, quem aceita a proposta 
pode antecipar em até qua-
tro anos as verbas devidas 

pelo órgão com o acordo.
“Os acordos propostos 

pela AGU normalmente 
reduzem o valor a receber, 
o que prejudica os segu-
rados. É preciso avaliar se 
vale a pena”, adverte Her-
bert Alencar, do escritório 
Cincinatus e Alencar. 

A afirmativa é corrobora-
da pela vice-presidente do 
Instituto Brasileiro de Di-
reito Previdenciário (IBDP), 
Adriane Bramante: “Acor-
dos geralmente ocasionam 
alguma perda ao segurado. A 
vantagem é que concedem o 
benefício mais rápido”. 

Para Herbert Alencar, é preciso que o segurado avalie bem as condições para não ter perda financeira
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POR ENQUANTO SÓ EM SÃO PAULO

Parceria com sindicatos deve agilizar aposentadorias

 N Cerca de 500 mil trabalha-
dores de quatro categorias 
profissionais terão a opção 
de pedir aposentadoria e ou-
tros benefícios diretamen-
te aos seus sindicatos, sem 
precisar encarar meses de 
espera por atendimento da 
Previdência. 

os primeiros acordos de 
cooperação com o inSS foram 
assinados em São Paulo e as 
entidades a firmarem as parce-
rias são: Sindpd (trabalhado-
res de tecnologia da informa-
ção), Sinpro-SP (professores 
de escolas privadas), SindMe-
tal (metalúrgicos de osasco e 
região) e Saesp (administra-
dores do estado de São Paulo). 

Procurado, o inSS infor-
mou que está nos planos da 
autarquia implantar o siste-
ma em todos os estados da 

Federação, mas que ainda não 
há previsão de quando o rio de 
Janeiro vai entrar no projeto.

além de sindicatos, as coope-
rações serão estendidas a grandes 
empresas e associações. a ideia é 
desburocratizar o processo para 
que a concessão dos benefícios 
saia mais rápida. 

o atendimento aos associa-
dos dos sindicatos signatários 
deverá começar a funcionar até 
o final deste ano, beneficiando 
imediatamente cerca de 228 mil 
trabalhadores já sindicalizados. 
Se considerados aqueles que ain-
da não estão filiados, poderão ser 
atendidos até 513 mil profissio-
nais, de acordo com as entidades.

o segurado que optar por soli-
citar a aposentadoria diretamente 
ao sindicato terá a documentação 
digitalizada por um profissional 
treinado pelo inSS. as imagens 

serão enviadas para técnicos 
do órgão, que farão a análise 
para uma eventual concessão.

o acordos de cooperação 
fazem parte da tentativa do 
inSS de aumentar as opções 
de atendimento e, ao mesmo 
tempo, reduzir a espera para 
concessão de benefícios. 

um segurado que pede uma 
aposentadoria por tempo de 
contribuição ao inSS espera, 
em média, 165 dias pelo resul-
tado. Para a aposentadoria por 
idade, a espera média é de 116.

a ajuda ao trabalhador que 
pretende se aposentar já é ofe-
recida por alguns sindicatos 
aos seus associados. os novos 
acordos de cooperação com o 
inSS deverão, no entanto, me-
lhorar essa prestação de servi-
ço devido à integração com os 
sistemas da Previdência Social. 

 > Em dezembro de 2015, 
a AGU criou uma força-
tarefa com 101 procu-
radores federais e 30 
servidores para avaliar 
caso a caso. O projeto 
começou como piloto, 
com equipes no Rio de 
Janeiro, São Paulo, Per-
nambuco e Paraná. Mas 
já foi expandido e estará 
em todas as unidades da 
Federação até o fim de 
2018. No Rio, começou 
com oito procuradores 
em junho de 2016 e ago-
ra já conta com 17. 

Levantamento apon-
ta que - de dezembro de 
2015 a setembro de 2017 
- das 56,8 mil sentenças 
desfavoráveis ao INSS, 
foram apresentados 
12,4 mil recursos. Com 
isso, o governo evitou 
desembolsar R$ 1,9 bi-
lhão em pagamentos de 
benefícios por ano.

Há casos em que 
a proposta reduz os 
atrasados em até 10%, 
devido ao não paga-
mento dos juros. “Caso 
haja redução no valor 
a receber por conta do 
abatimento dos juros 
de mora, o segurado 
do INSS deve avaliar se 
a proposta é boa”, diz 
Nara Levy, que tam-
bém orienta o segurado 
a perguntar sempre ao 
advogado sobre o anda-
mento do processo.

Projeto será 
expandido a 
todo país 

MARTHA IMENES
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 > O programa investiu 
em palestrantes que já 
participaram do poder 
público como o arquiteto 
e urbanista Washington 
Fajardo, ex-presidente do 
Instituto Rio Patrimônio 
da Humanidade duran-
te a gestão do ex-prefeito 
Eduardo Paes. 

“Pensar global e agir lo-
cal”. Essa foi uma das su-
gestões apresentadas aos 
alunos pelo economista e 
ambientalista Sérgio Bes-
serman. Ele destaca a im-
portância de compreen-
der o todo e trabalhar de 
forma integrada.

“Não dá, por exemplo, 
para tratar de questões 

como a estiagem e o risco 
de seca, sem relacionar o 
problema global. É claro 
que a turma da Região 
Serrana conhece muito 
melhor a região do que 
eu. Mas a gente chega com 
uma visão estratégica. Por 
muitas vezes, os municí-
pios perdem contratos em 
Brasília por causa de falta 
de conhecimento. É mui-
to importante esse tipo de 
formação ampla, porque 
o servidor não tem que 
ser só técnico, mas tem 
que ter a compreensão do 
todo”, ensina o ambienta-
lista, que já trabalhou no  
BNDES, no IBGE, no Ins-
tituto Pereira Passos. 

Palestras são cobiçadas
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