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Glossário
Benefício mantido: são os benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que podem estar ativos, suspensos ou cessados.
CAFIR (Cadastro Federal do Imóvel Rural): Cadastro administrado pela Receita
Federal que contém informações referentes aos imóveis rurais do país.
CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais): Conjunto de bases de dados
cadastrais, vínculos, remunerações e contribuições dos segurados e beneﬁciários
da Previdência Social.
DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF): É a comprovação de enquadramento
do agricultor como pequeno produtor.
Grupo familiar do segurado especial: Integrantes da família que também podem
ser enquadrados como segurado especial, desde que também comprovem participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. São eles: cônjuge ou companheiro(a) e o(a) ﬁlho(a) solteiro(a) maior de dezesseis anos ou a este(a) equiparado(a).
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GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social): Documento entregue pelas empresas ou pessoas
físicas que contém todas as informações cadastrais e ﬁnanceiras de interesse da
Previdência Social e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). É uma das
fontes de alimentação do CNIS.
Início de prova material: Trata-se de documento apresentado para comprovação
de um fato que não é capaz de comprová-lo por si só, mas que leva a crer que ele
realmente ocorreu.
NIT (Número de Identiﬁcação do Trabalhador): Número de inscrição que é dado
ao trabalhador ou a dependentes quando é realizado um cadastro diretamente
junto à Previdência Social.
NIT Faixa Crítica: Trata-se de casos em que foi atribuído indevidamente o mesmo
NIT para mais de uma pessoa na ocasião do cadastramento.
NMG (Novo Modelo de Gestão): Programa implementado pelo INSS para ampliação do acesso ao direito previdenciário.

Relatório Final do Grupo de Trabalho Tnterinstitucional – (GTI) Para Propor o Desenvolvimento de Mecanismos
de Aperfeiçoamento dos Processos de Governança dos Benefícios Administrados Pelo INSS.

PRISMA: Sistema no qual são operacionalizados os benefícios de aposentadoria,
salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão, entre outros.
RAIS (Relação Anual de Informações Sociais): É um instrumento de coleta de dados para subsidiar a gestão governamental do setor do trabalho, com vistas a suprir
as necessidades de controle da atividade trabalhista no país.
RGP (Registro Geral de Pesca): É o registro por meio do qual é feito o credenciamento das pessoas físicas ou jurídicas e também das embarcações, para que se
possa exercer a atividade pesqueira.
SABI (Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade): Sistema no
qual são operacionalizados os benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez.
SDPA (Seguro Desemprego do Pescador Artesanal): Trata-se de uma assistência
ﬁnanceira temporária, concedida aos pescadores proﬁssionais que exerçam essa
atividade artesanalmente, durante o período de defeso (suspensão obrigatória da
atividade pesqueira para a preservação da espécie). O sistema que operacionaliza
este benefício recebe o mesmo nome do benefício.
Segurado Especial (SE): É uma das categorias de segurado obrigatório da Previdência Social. Enquadra-se como SE a pessoa física que, individualmente ou em
regime de economia familiar, desenvolva atividades como produtor rural, pescador
artesanal, entre outros.
SIBE (Sistema Integrado de Benefícios): Sistema no qual é operacionalizado o Benefício de Prestação Continuada.
SIPRRA (Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária): Destina-se
ao tratamento, sistematização e recuperação de dados sobre os Projetos de Reforma Agrária, bem como de seus beneﬁciários.
SNCR (Sistema Nacional de Cadastro Rural): Sistema utilizado pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para conhecer a estrutura fundiária e a ocupação do meio rural brasileiro a ﬁm de assegurar o planejamento de políticas públicas.
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
–

Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991

–

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991

–

Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999

–

Lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008

–

Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013

–

Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999

–

Portaria nº 2.390/GM/MDS, de 27 de julho de 2018;

–

Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015

–

Instrução Normativa INSS/PRES nº 88, de 12 de julho de 2017

–

Parecer CJ/MPS Nº 3.136, de 23 de setembro de 2003

–

Memorando - Circular Conjunto nº 01 DIRBEN/DIRAT/DEARP, de
27/04/2007;
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–

Memorando - Circular Conjunto nº 07 DIRBEN/DIRAT, de 27/03/2009;

–

Memorando - Circular nº 13 /DIRBEN/CGAIS, de 23/09/2010;

–

Memorando - Circular nº 7 /DIRBEN/INSS, de 25/02/2015.

–

Orientação Interna Conjunta DIRAR/DIRBEN/DIROFL Nº 058, de
23/10/2002;

–

Orientação Interna INSS/DIRAR nº 3, de 30/10/2001;

–

Orientação Interna nº 174 INSS/DIRBEN, de 29/08/2007;

–

Orientação Interna/INSS/DIRBEN nº 37, de 23/08/2000;
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Grupo de Trabalho Interinstitucional, de caráter consultivo, instituído pela Portaria
GM/MDS nº 2.390, de 27 de julho de 2018, foi constituído com o objetivo de propor o desenvolvimento de mecanismos de aperfeiçoamento dos processos de governança dos benefícios administrados pelo INSS (GTI-Benefícios), em decorrência de dois relatórios apresentados pela CGU ao INSS sobre aposentadorias concedidas a segurados especiais com indício
de irregularidade e pagamentos de benefícios a titulares com inconsistências cadastrais.
Nas nove reuniões realizadas, foram apresentadas informações conceituais sobre
legislação e procedimentos de reconhecimento de direitos de segurados especiais (trabalhadores rurais em regime de economia familiar), além do conceito de NIT faixa crítica (cadastro de beneﬁciários com inconsistências cadastrais que indicam risco de identiﬁcação
incorreta do beneﬁciário) e foram discutidas soluções para apuração das irregularidades
identiﬁcadas (inclusive com a realização de novos cruzamentos pela Dataprev por demandas do INSS) e aperfeiçoamento dos processos de reconhecimento de direitos dos segurados especiais, atualização cadastral dos beneﬁciários com NIT faixa crítica e dos procedimentos de apuração de irregularidades em benefícios previdenciários de maneira geral.
Foram recomendadas:
–

A apuração de indício de irregularidade de 6.452 (seis mil, quatrocentos e
cinquenta e dois) benefícios concedidos a segurados especiais com vínculo
urbano na Data de Início do Benefício (DIB) e/ou na data de implementação
do requisito etário, além dos benefícios de pensão por morte e auxílio reclusão cujos instituidores apresentem essas características e ampliação do
cruzamento incluindo o período não abrangido por decadência e prescrição;

–

Atualização cadastral dos 20.000 (vinte mil) benefícios pagos a titulares
identiﬁcados por NIT faixa crítica e a apuração de possíveis irregularidades
identiﬁcadas após esta atualização;

–

Adequação dos normativos já existentes para facilitar a notiﬁcação de beneﬁciários em processos de apuração de irregularidade, sem prejuízo ao
princípio do contraditório e da ampla defesa; e

–

Disponibilização de informações complementares de outras bases governamentais que subsidiem e adequações sistêmicas que garantam maior segurança e
eﬁciência no processo de reconhecimento de direitos dos segurados especiais.

A íntegra das apresentações e documentações de apoio que subsidiaram este
relatório estão disponíveis no processo SEI 71000.027550/2018-51.
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1. OBJETIVO DO RELATÓRIO
O presente documento visa explicitar as atividades desenvolvidas pelo Grupo
de Trabalho Interinstitucional, de caráter consultivo, instituído pela Portaria GM/
MDS nº 2.390, de 27 de julho de 2018, para propor o desenvolvimento de mecanismos de aperfeiçoamento dos processos de governança dos benefícios administrados pelo INSS (GTI-Benefícios).

2. MOTIVAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO
INTERINSTITUCIONAL
No mês de março de 2018, a Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Previdência, da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União,
expediu ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS dois relatórios1 de auditoria
que tratavam de possíveis irregularidades na concessão e/ou pagamento de benefícios previdenciários. A seguir são apresentados breves relatos sobre os temas
abordados nos relatórios.
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2.1) Relatório nº 201800066, de 21 de março de 2018: Resultados dos exames realizados com o intuito de veriﬁcar a legalidade de pagamentos de benefícios
previdenciários realizados a produtores rurais enquadrados como segurados especiais, registrados na folha de pagamento de benefícios previdenciários.
Constatação do relatório: pagamento superior a três bilhões de reais nos últimos cinco anos a beneﬁciários do INSS, deﬁnidos como segurados especiais, que
não atendem aos critérios legais para tal enquadramento.
Metodologia: “(...) foram realizados cruzamentos dos dados constantes no Sistema Único de Benefícios do INSS – SUB, por meio da folha de pagamentos de benefícios denominada “Maciça”, com a base da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS), mantida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a base do CNIS, mantida
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visando identiﬁcar se o segurado
especial possui outras fontes de rendimentos que não estão relacionadas no rol de
exceções citadas acima2. Também foi realizado cruzamento com a base do Sistema
Nacional de Cadastro Rural (SNCR), mantido pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA), a ﬁm de veriﬁcar se o segurado especial é detentor de
propriedade rural superior a quatro módulos ﬁscais.”
1

Os relatórios da CGU podem ser obtidos no sítio auditoria.cgu.gov.br

2

O rol de exceções apontados pela CGU poderá ser veriﬁcado na íntegra do relatório da referência.
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Questões do estudo:
a) Existe pagamento registrado na Maciça para segurado especial que, segundo a RAIS, possuía vínculo empregatício vigente superior a 120 dias (corridos ou
ininterruptos) na época do início do recebimento do benefício como segurado especial?
b) Existe pagamento registrado na Maciça para segurado especial que, segundo o CNIS, possuía outra fonte de rendimento na época da concessão do benefício,
em dissonância com o normativo de referência?
c) Existe pagamento registrado na Maciça para segurado especial que, segundo o SNCR, é detentor de propriedade rural superior a quatro módulos ﬁscais?
Resultados encontrados:
–

Questão “a”- foram encontrados 70.886 benefícios pagos a segurados
especiais que possuem, segundo a RAIS, outra fonte de renda. Esses
pagamentos representaram em setembro de 2017 um pagamento indevido de R$ 65.729.243,20, o que projeta uma repercussão anual de R$
854.480.161,60;

–

Questão “b” - foram encontrados 36.313 benefícios pagos a segurados especiais que, segundo o CNIS, estavam empregados na data da concessão.
Esses pagamentos representaram em setembro de 2017 um pagamento
indevido de R$ 33.970.688,60, o que projeta uma repercussão anual de R$
441.618.951,80;

–

Questão “c” - Foram encontrados 5.096 benefícios pagos a segurados
especiais que, segundo o SNCR, são detentores de propriedade rural de
tamanho superior a quatro módulos ﬁscais, em dissonância com o previsto na Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Esses pagamentos representaram em setembro de 2017 um montante indevido de R$ 4.772.449,40, o
que projeta uma repercussão anual de R$ 62.041.842,20.

Considerando que há intersecção entre os conjuntos de benefícios com indícios de irregularidade encontrados, foi realizada a compilação dos mesmos para
otimização do processo de apuração, conforme demonstrado na ﬁgura 1.
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Figura 1. Diagrama de Venn mostrando a intersecção de benefíciosFonte:

Relatório nº 201800066

Assim, totalizaram-se 97.255 benefícios distintos que constaram em uma ou
mais questões de auditoria, representando um pagamento, em setembro de 2017,
de R$ 90,7 milhões, o que projeta uma repercussão anual de cerca de R$ 1,18 bi-
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lhão. Ao se calcular o montante do prejuízo referente às irregularidades apuradas
considerando-se os últimos cinco anos, observa-se que esses 97.255 benefícios
equivaleram ao total de R$ 3 bilhões pagos e, enquanto tais inconsistências não forem sanadas, outros R$ 1,1 bilhão continuarão a ser pagos indevidamente por ano.
2.2) Relatório nº 201701635, de 23 de março de 2018: Avaliação da consistência dos dados que constam da base do CNIS durante o período de 01 de janeiro de
2012 a 31 de dezembro de 2017.
Constatação do relatório: Pagamento superior a 34 bilhões de reais anuais a
beneﬁciários do INSS cujos dados possuem inconsistências no CNIS.
Metodologia: “(...) A ﬁm de veriﬁcar a consistência do cadastro do CNIS e o
possível impacto da falta desta consistência em pagamentos previdenciários, foram
realizados cruzamentos nas bases de dados do CNIS, Concessões e pagamentos
(Maciça dos meses de setembro e outubro de 2017). Os resultados dos cruzamentos realizados foram materializados em resposta a quinze questões de auditoria, a
seguir relacionadas.”
Questões do estudo:
a) Existe pagamento registrado na Maciça para determinado CPF que recebe
dois benefícios, um com NIT Faixa Crítica e outro com NIT normal?
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b) Existe pagamento registrado na Maciça com o mesmo NIT Faixa Crítica sendo usado para conceder dois benefícios distintos?
c) Existe pagamento registrado na Maciça de outubro de 2017 para NIT Faixa
Crítica?
d) Existe vínculo registrado no CNIS entre um NIT e um CNPJ onde o CNPJ, segundo a Receita Federal, foi criado após o início do vínculo?
e) Existe vínculo registrado no CNIS entre um NIT e um CNPJ onde o CNPJ não
existe na base da Receita Federal?
f) Existe vínculo registrado no CNIS entre um NIT e um CNPJ onde o CNPJ, segundo a Receita Federal, estava suspenso no momento do vínculo?
g) Existe NIT registrado no CNIS onde o CPF atrelado a esse NIT possui dígito
veriﬁcador inválido?
h) Existe NIT registrado no CNIS onde o CPF atrelado a esse NIT não existe na
Receita Federal?
i) Existe NIT faixa crítica usado em 2017 para conceder novos benefícios previdenciários?
j) Existe o mesmo NIT sendo usado para pagar 2 benefícios distintos para 2
CPF distintos?
Resultados encontrados:
- Questão “a” - Foram encontrados 41.685 pagamentos enquadrados nesses
critérios, o mesmo CPF recebendo mais de um benefício, sendo um deles com um
NIT normal (aquele que é único para cada pessoa) e outro com NIT Faixa Crítica.
Estes últimos totalizaram R$ 54.536.974,00/mês, o que projeta uma repercussão
anual de R$ 708.980.662,00.
- Questão “b” - Foram encontrados na Maciça (setembro de 2017), 72.913 NIT
Faixa Crítica utilizados para conceder dois benefícios distintos. Os pagamentos dos
benefícios com NIT Faixa Crítica somaram R$ 101.241.646,00 – a projeção anual é
de R$ 1.316.141.398,00.
- Questão “c” - Na Maciça de outubro de 2017, foram encontrados 1.509.676 pagamentos a segurados com NIT na Faixa Crítica, que somaram R$ 2.561.892.485,76,
o que resulta em valor anual projetado de R$ 33.304.602.314,88, pagos a partir de
informações cadastrais que, no mínimo, careceriam de validação.
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- Questão “d” – Foram identiﬁcados 4.661.751 vínculos nos quais a data de admissão que consta no CNIS é anterior à data de abertura da empresa empregadora
do segurado perante a Receita Federal. Esses casos correspondem a 3.687.819 NIT
distintos, ou seja, há no CNIS quase um milhão de NIT não com um, mas com dois
vínculos com empresas com data de início de vínculo anterior à data de abertura
da empresa.
- Questão “e” - Foram encontrados 13.299.498 vínculos entre NIT e CNPJ que
não existe na base da Receita Federal. Destaque-se a identiﬁcação de um CNPJ nessa situação e contendo cadastro de vínculos empregatícios para 64.327 NIT.
- Questão “f” - Foram encontrados 47.130 vínculos entre NIT e CNPJ onde o
CNPJ constava na Receita Federal como suspenso ou baixado no momento do vínculo.
- Questão “g” - Foram encontrados 9.385 NIT vinculados a CPF cujo dígito veriﬁcador é inválido.
- Questão “h” - Foram encontrados 102.282 NIT vinculados a CPF que, apesar
de possuir o dígito veriﬁcador válido, não constam da base da Receita Federal.
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- Questão “i” – Foram identiﬁcadas 81.643 novas concessões realizadas em
2017 para NIT faixa crítica. A soma desses benefícios foi de R$ 127.070.581,80/mês,
o que projeta um valor anual de R$ 1.651.917.563,40
- Questão “j” - Foram identiﬁcados 10.986 NIT atribuídos na Maciça de dezembro de 2017 a 2 CPF diferentes e esses NIT geraram 2 benefícios distintos. A soma
desses benefícios foi de R$ 12.194.972,38/mês, o que projeta um valor anual de R$
158.534.640,94
Em resposta aos questionamentos realizados em ambos os relatórios, o INSS
realizou uma série de esclarecimentos ao órgão de controle interno, além de adotar
providências para o saneamento das situações apontadas.
Considerando, porém, a necessidade de mitigar o risco de que novas situações
que envolvam os temas abordados viessem a ocorrer, o Ministério do Desenvolvimento Social, na qualidade de órgão supervisor do INSS (Lei nº 13.341, de 29 de
setembro de 2016) decidiu instituir um Grupo de Trabalho Interinstitucional com o
objetivo de desenvolver mecanismos de aperfeiçoamento dos processos de governança dos benefícios administrados pelo INSS, por meio da identiﬁcação e avaliação das fragilidades nos processos que envolvem a concessão e o pagamento de
benefícios previdenciários a segurados especiais, além das situações referentes aos
chamados “NIT faixa crítica”, e buscar possíveis soluções para, proativamente, dimi-
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nuir os possíveis riscos para a governança destes benefícios previdenciários. Com
relação à apuração de possíveis inconsistências ou indícios de irregularidades identiﬁcados no curso das atividades deste GTI, essa ﬁcará a cargo do órgão competente
em prazo a ser deﬁnido pela gestão, não limitado ao prazo das atividades do GTI.

3. O GRUPO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL
3.1 - Apresentação do GTI-Benefícios
O Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI-Benefícios) foi criado pela Portaria
GM/MDS nº 2.390, de 27 de julho de 2018 e republicada em 14 de agosto de 2018,
com prazo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão dos estudos e avaliação.
A constituição do GTI resulta: da necessidade de aperfeiçoamento das rotinas de
permanente aprimoramento e integração dos processos, controles, ferramentas,
técnicas e tecnologias que suportam e sustentam as atividades de operação dos
programas e benefícios previdenciários, assistenciais e sociais, no âmbito do MDS
e do INSS; e da necessidade de atualização do conhecimento e das informações
quanto aos processos de concessão, manutenção e pagamento dos benefícios administrados pelo INSS, que possibilitem o processo assertivo de tomada de decisão
e que deem condições para que as funções de planejamento, organização, controle
e direção sejam executadas de maneira eﬁcaz.
Importa destacar que o escopo do trabalho proposto consistiu na utilização da
sistemática do GTI criado pela Portaria MDSA nº 38, de 19 de janeiro de 2017, que
tinha a ﬁnalidade de sugerir o aperfeiçoamento das rotinas de veriﬁcação cadastral
das informações dos beneﬁciários do BPC e de revisão dos mesmos. No âmbito
daquele GTI foram produzidos importantes desenvolvimentos metodológicos que
resultaram na identiﬁcação de achados para a melhoria da gestão do Benefício de
Prestação Continuada (BPC), inclusive tendo como um de seus principais desdobramentos a publicação do Decreto nº 9.462, de 08 de agosto de 2018, que trouxe
aperfeiçoamentos signiﬁcativos nos processos de apuração de possíveis irregularidades junto ao BPC.
O GTI-Benefícios foi composto por representantes de órgãos que integram o
MDS, a saber: Secretaria Executiva (SE/MDS), Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI/MDS), Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS/MDS) e Assessoria
Especial de Controle Interno (AECI/MDS), além de representantes do INSS, das Coordenações-Gerais de Administração e Informações de Segurados, de Reconhecimento de
Direitos e de Gerenciamento e Pagamento de Benefícios, e Coordenação de Monitoramento Operacional de Benefícios, vinculadas à Diretoria de Benefícios (DIRBEN/INSS).
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Também foram convidados para compor o Grupo de Trabalho a Secretaria
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN/MDS), a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI/MDS) e a Consultoria Jurídica do MDS (CONJUR/MDS); a
Diretoria de Atendimento (DIRAT/INSS), a Procuradoria Federal Especializada (PFE/
INSS) e a Auditoria-Geral (INSS); a Casa Civil da Presidência da República; o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD/PR); a Secretaria de Previdência
(SPrev/MF); o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU); e
a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev).
O objetivo do trabalho foi indicar, mediante o cruzamento de diversas bases de
dados e aplicação de procedimentos metodológicos, resultados de possíveis incongruências no pagamento de benefícios previdenciários a segurados especiais e benefícios com inconsistência cadastral (titular com cadastro em NIT faixa crítica), bem
como propor possíveis adequações para garantir maior segurança ao processo de
reconhecimento de direito dos beneﬁciários segurados especiais, além de otimização
do processo de atualização e revisão de benefícios com inconsistências cadastrais.
3.2 - Atividades realizadas no âmbito do GTI-Benefícios
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O trabalho do GTI-Benefícios desenvolveu-se durante 9 reuniões do grupo, que
contaram com a participação dos membros e convidados, nas dependências do
MDS e da Dataprev, em que foram apresentados inicialmente os relatórios de auditoria expedidos pela CGU ao INSS (apresentação realizada pela equipe da própria
CGU) e as bases teóricas do reconhecimento de direito a beneﬁciários qualiﬁcados
como “Segurados Especiais” do Regime Geral de Previdência Social (apresentações
realizadas pela Sprev/MF e DIRBEN/INSS), tratados genericamente por “benefícios
rurais”. Paralelamente às apresentações que compartilharam os conhecimentos
sobre os processos de reconhecimento de direitos e pagamento de benefícios aos
segurados especiais, foi demandado à Dataprev novo processamento de cruzamentos entre a folha de pagamento de benefícios do INSS (“maciça”) e o CNIS para
identiﬁcação de benefícios com indícios de irregularidade em sua concessão com
base nos critérios vigentes na legislação, tanto no momento da implementação do
direito ao benefício (“direito adquirido”) quanto na data de início do benefício (DIB).
Após as apresentações sobre o tema dos benefícios rurais, foi realizada pela
DIRBEN/INSS a conceituação e o histórico normativo acerca do chamado “NIT faixa
crítica”, origem do problema, possíveis consequências e ações adotadas ao longo
do tempo para sanear a situação. A equipe informou que, em decorrência do próprio relatório apresentado pela CGU, foi demandado à Dataprev nova extração dos
benefícios com este tipo de inconsistência, sendo posteriormente seu resultado
compartilhado no âmbito do GTI-Benefícios.
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Para enriquecer o debate e trazer mais informações ao grupo sobre eventuais motivos para a existência de benefícios concedidos de maneira incompatível com a legislação,
o GTI-Benefícios promoveu discussões sobre o processo de judicialização para o reconhecimento do direito a benefícios rurais, além do compartilhamento de discussão ocorrida
no âmbito do INSS acerca do tratamento de benefícios que poderiam ter sido atingidos
por prazo de decadência e prescrição para cobrança de valores recebidos indevidamente.
No decorrer dos trabalhos, os participantes apresentaram os resultados alcançados e suas metodologias, a partir das quais foram discutidas as soluções propostas.
Com a proposta de aprimorar e integrar os processos, controles, ferramentas
e tecnologias que suportam as rotinas de reconhecimento de direitos de segurados
especiais, foram realizadas apresentações pela SESAN/MDS e SEAD/PR referentes
às bases de benefícios concedidos no âmbito daquelas secretarias a trabalhadores rurais em regime de economia familiar, para posterior análise técnica quanto a
viabilidade de integração das bases de dados que possam apoiar estes processos.
Também foram discutidas possíveis metodologias para aprimoramento do
processo de atualização cadastral e revisão dos benefícios do INSS pagos atualmente a pessoas com inconsistências de cadastro, especialmente NIT faixa crítica.
Neste sentido, o GTI-Benefícios buscou gerar informações que possibilitassem
o processo de tomada de decisão e que oportunizassem que as funções de planejamento, organização, controle e direção fossem executadas de maneira mais eﬁcaz.
Ao longo dos trabalhos, a SAGI/MDS, coordenadora do GTI-Benefícios, disponibilizou junto ao processo eletrônico SEI 71000.027550/2018-51 os documentos
produzidos pelos parceiros na forma de apresentações realizadas aos integrantes
do GTI-Benefícios, além das Notas Técnicas produzidas pela Dataprev abordando
metodologias e achados que subsidiaram a tomada de decisões. Com base em tais
documentos e nas rodadas de discussões sobre os temas, foi produzido o presente
relatório ﬁnal, com conclusões e propostas de solução para a situação objeto do GTI.

4. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A SEGURADOS ESPECIAIS
4.1 - Seguridade Social e Previdência Social: o contexto dos trabalhadores rurais junto ao Regime Geral de Previdência Social
A Constituição Federal de 1988 traz em seu Título III, Capítulo II, os preceitos
que constituem a seguridade social no Brasil:

Relatório Final do Grupo de Trabalho Tnterinstitucional – (GTI) Para Propor o Desenvolvimento de Mecanismos
de Aperfeiçoamento dos Processos de Governança dos Benefícios Administrados Pelo INSS.

15

“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos
à saúde, à previdência e à assistência social.
Art. 195. A seguridade social será ﬁnanciada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência
social de que trata o art. 201;
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III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar”
Merece destaque o parágrafo 8º do artigo 195 que especiﬁca a contribuição a
ser realizada pelos trabalhadores do meio rural em regime de economia familiar,
que serão objeto dos estudos realizados pelo GTI-Benefícios:
“§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime
de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade
social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da
produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei”
A seguir são apresentados os preceitos constitucionais trazidos referentes à
Previdência Social Brasileira:
“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de
caráter contributivo e de ﬁliação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
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III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro
e dependentes, observado o disposto no § 2º.
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos beneﬁciários do regime geral de previdência social, ressalvados os
casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deﬁciência, nos termos
deﬁnidos em lei complementar.”
A Carta Magna reconhece especiﬁcamente o trabalho rural como critério de
diferenciação para a cobertura do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o que
ﬁca explícito no parágrafo 7º do mesmo artigo 201:
“§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos
da lei, obedecidas as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher,
reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para
os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.”
Dentro deste contexto, a Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social e dá outras providências, apresenta o trabalhador rural como segurado obrigatório da Previdência Social, sendo sua contribuição ao RGPS determinada
conforme sua categoria, deﬁnida pelo tipo de vínculo com o trabalho, a saber: empregado, contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado especial. Para as três
primeiras categorias, a contribuição ao RGPS é obrigatória e de responsabilidade do
empregador, nos termos do artigo da Lei nº 8.212/91. Já no caso do segurado especial,
a contribuição ao RGPS é facultativa, sendo que, no caso de não realizada, o benefício
previdenciário será concedido no valor de um salário mínimo (Lei nº 8.213/91, art. 39).
Trataremos em detalhes o segurado especial na próxima subseção.

4.2 - Trabalhador rural x Segurado Especial
A partir da Constituição Federal de 1988 foram equalizados os direitos dos
trabalhadores rurais e urbanos (CF88, art. 7º). De maneira ampla, a constituição res-
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guardou os direitos diferenciados aos trabalhadores rurais ditos “formais” e àqueles
que exercem suas atividades em regime de economia familiar. Para estes, a Lei nº
8.213/91 criou um novo conceito, passando a ser designados Segurados Especiais.
“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas: (...)
VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia
familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:
a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:
1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos ﬁscais;
2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do
inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;
b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca proﬁssão habitual
ou principal meio de vida;
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c) cônjuge ou companheiro, bem como ﬁlho maior de 16 (dezesseis) anos de idade
ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.
§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho
dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento
socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.
§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente ﬁliado em relação a cada uma delas.
§ 3º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social–RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ﬁcando sujeito às contribuições de que trata a Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, para ﬁns de custeio da Seguridade Social.
§ 4º O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo
enquadramento no Regime Geral de Previdência Social-RGPS de antes da investidura.
§ 5º Aplica-se o disposto na alínea g do inciso I do caput ao ocupante de cargo de
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Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo efetivo
com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações.
§ 6º Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os
ﬁlhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação
ativa nas atividades rurais do grupo familiar.
§ 7º O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no
máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado
nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença.
§ 8º Não descaracteriza a condição de segurado especial:
I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de
até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos ﬁscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva
atividade, individualmente ou em regime de economia familiar;
II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;
III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade
classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar;
IV – ser beneﬁciário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente
que seja beneﬁciário de programa assistencial oﬁcial de governo;
V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneﬁciamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991;
VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e
VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto
das atividades desenvolvidas nos termos do § 12.
§ 9º Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte
de rendimento, exceto se decorrente de:
I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor
não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social;
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II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8o deste artigo;
III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria
de trabalhadores rurais;
V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade
rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados
especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I
do § 8o deste artigo;
VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a
renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e
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VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de
prestação continuada da Previdência Social.
§ 10. O segurado especial ﬁca excluído dessa categoria:
I – a contar do primeiro dia do mês em que:
a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta Lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 8o deste artigo
b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime
Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 9o e no
§ 12, sem prejuízo do disposto no art. 15;
c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário; e
d) participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo § 12;
II – a contar do primeiro dia do mês subseqüente ao da ocorrência, quando o grupo
familiar a que pertence exceder o limite de:
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a) utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o § 7o deste
artigo;
b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 9o deste artigo; e
c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 8o deste artigo.
§ 11. Aplica-se o disposto na alínea a do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge
ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada.
§ 12. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade
simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua
atividade rural na forma do inciso VII do caput e do § 1o, a pessoa jurídica componha-se
apenas de segurados de igual natureza e sedie-se no mesmo Município ou em Município
limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades.”
Ao longo do tempo diversas adequações foram realizadas, tanto na legislação
quanto em relação aos procedimentos para o reconhecimento de direitos, com o
objetivo de ampliar o rol de beneﬁciários trabalhadores rurais com cobertura da
Previdência Social, além de otimizar e dar segurança aos procedimentos deste reconhecimento (Figura 2).

Fonte: Elaboração SPREV

A Lei nº 8.213/91 trata em seu artigo 39 dos benefícios previdenciários concedidos
aos segurados especiais:
“Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, ﬁca
garantida a concessão:
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I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão
ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma
descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao
número de meses correspondentes à carência do benefício requerido; ou
II - dos benefícios especiﬁcados nesta Lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma
estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social.
Parágrafo único. Para a segurada especial ﬁca garantida a concessão do salário-maternidade no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade
rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores
ao do início do benefício.”

4.3 - Contribuição Previdenciária
A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, deﬁniu as contribuições, as alíquotas e a obrigação do recolhimento da contribuição previdenciária do trabalhador rural:
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– Empregado: recolhimento da contribuição a cargo do empregador (mesmas alíquotas dos empregados urbanos – 8%, 9% e 11%, sobre a remuneração);
– Contribuinte individual: o próprio trabalhador é o responsável pelo recolhimento de sua contribuição mediante as alíquotas: 20% (sobre o rendimento auferido
no mês), ou 11% (se optar pelo Plano Simpliﬁcado), salvo se prestador de serviços
a empresa;
– Trabalhador avulso: recolhimento da contribuição a cargo do sindicato da categoria (mesmas alíquotas dos trabalhadores urbanos – 8%, 9% e 11%, sobre o rendimento mensal);
– Segurado Especial: contribuição sobre receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, inicialmente mediante alíquota de 3%, depois de 2,2% e
2%, com redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997 (art. 25, I); a Lei nº 8.540, de 1992,
instituiu a contribuição de 0,1% para ﬁnanciamento das prestações por acidente
do trabalho, com última redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997 (art. 25, II). Ambos
os dispositivos (art. 25, I e II) tiveram a execução suspensa pela Resolução nº 15, de
2017, do Senado Federal, em face da decisão proferida no Recursos Extraordinário
nº 363.852. A Medida Provisória nº 793, de 2017, convertida na Lei nº 13.606, de
2018, deu nova redação apenas ao inciso I do art. 25 da Lei nº 8.212/91 ﬁxando a
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alíquota em 1,2%. Além da contribuição obrigatória, é permitido ao segurado especial contribuir facultativamente (art. 25, § 1º).
Nos termos da legislação vigente, o segurado especial não precisa comprovar contribuição para o recebimento de benefícios: basta a comprovação do exercício de
atividade rural, ainda que de forma descontínua, em período equivalente ao exigido
para carência dos benefícios, sendo o mesmo concedido, neste caso, no valor de
um salário mínimo (Lei nº 8.213/91, art. 39).

4.4 - Procedimentos para o reconhecimento de direitos do segurado
especial
Para comprovar a condição de segurado especial (Lei nº 8.213/91, art. 11), o segurado deverá apresentar as documentações previstas ao art. 106, do mesmo dispositivo, junto à Previdência Social:
“Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, alternativamente,
por meio de:
I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;
III – declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou,
quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar;
V – bloco de notas do produtor rural;
VI – notas ﬁscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com
indicação do nome do segurado como vendedor;
VII – documentos ﬁscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;
VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da
comercialização da produção;
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IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da
comercialização de produção rural; ou
X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.”
O procedimento para o reconhecimento de direito, desta forma, apresenta um
elevado grau de complexidade, haja vista o rol de documentos necessários para
a comprovação da condição de segurado especial, tanto para a apresentação pelo
requerente (que nem sempre dispõe dos mesmos ao longo do tempo) quanto para a
própria análise de contemporaneidade e autenticidade dos mesmos pelos servidores
do INSS. Neste sentido, a SPREV pontua os principais desaﬁos a serem superados:
–

Desvinculação do reconhecimento do direito da comprovação da contribuição dos segurados especiais para ﬁns de concessão dos benefícios

–

Reconhecimento/concessão administrativa – comprovação por meio de
provas materiais e não aceitação de prova testemunhal

–

Impedimento de o servidor do INSS valorar as provas em face da obediência
às normas administrativas – situação inversa quando analisadas na via judicial

–

Alto número de concessões por vias judiciais – comprovação por meio de
prova testemunhal – provas materiais insuﬁcientes/frágeis – atribuição de
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caráter assistencial aos benefícios dos segurados especiais
–

Diﬁculdades de concensualização para alteração legislativa

–

Elevada necessidade de ﬁnanciamento: preocupação quanto à sustentabilidade do regime em longo prazo

–

Especiﬁcar fontes de recursos adicionais que possam viabilizar o equilíbrio
ﬁnanceiro e atuarial entre receitas e despesas associadas à clientela rural

4.5 - Cadastro Nacional de Informações Sociais – Segurado Especial
Criado em 1992 por meio da Lei nº 8.490, o CNIS surge como uma ampliação do
Cadastro Nacional de Trabalhadores (CNT), passando por diversas agregações de
informações ao longo do tempo de forma a consolidar as informações de cadastro
de pessoas físicas da Previdência Social, vínculos empregatícios, contribuições previdenciárias, informações de exercício de atividade rural, etc.

Relatório Final do Grupo de Trabalho Tnterinstitucional – (GTI) Para Propor o Desenvolvimento de Mecanismos
de Aperfeiçoamento dos Processos de Governança dos Benefícios Administrados Pelo INSS.

As informações referentes aos segurados especiais passaram a fazer parte do CNIS
em 2009 (Tabela 1).

Fonte: Elaboração SPREV

A Figura 3 apresenta as origens de informação do segurado especial que constam do Portal CNIS.
Figura 3. Segurado Especial no Portal CNIS
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No contexto do GTI-Benefícios foram apresentadas outras bases governamentais de informações que poderão, futuramente, compor também a base do Portal
CNIS. Trataremos destas bases na seção 7 – Informações complementares para
subsídio a decisões da gestão.

5 - BENEFÍCIOS MANTIDOS COM INCONSISTÊNCIA CADASTRAL (NIT
FAIXA CRÍTICA)
5.1 - Conceituação do NIT “faixa crítica”
O Número de Identiﬁcação do Trabalhador (NIT), como o próprio nome diz, é o
número que identiﬁca os contribuintes e dependentes beneﬁciários da Previdência
Social. É o equivalente ao número do PIS (Programa de Integração Social) dos empregados da iniciativa privada e do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público) dos servidores públicos. Atualmente o conjunto de informações originadas destes três cadastros compõe um único banco de dados, o NIS
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(Número de Identiﬁcação Social).
Consideramos como “faixa crítica” um intervalo de NIS – Número de Identiﬁcação Social do trabalhador, ou NIT – Número de Identiﬁcação do Trabalhador - no
qual o mesmo número foi atribuído indevidamente a mais de uma pessoa física, na
ocasião do seu cadastramento.
Este problema ocorreu no passado, em períodos anteriores a 2001, em alguns
cadastros de órgãos públicos, devido a falhas operacionais relativas à sistemática
então disponível naquela época (anos 1970-1990) para alimentação dos cadastros
automatizados, que contava com o uso de etiquetas ou formulários em papel pré-numerados, impressos periodicamente com controle de faixas de NIT segmentadas por grupos.
Foram afetados o antigo Cadastro de Empregadores Rurais, o antigo Cadastro
de Contribuintes Individuais da Previdência Social e o Cadastro do PIS, este último
mantido pelo Serpro e posteriormente pela Caixa, a partir dos quais foi gerado, em
1994, o CNIS.
Os casos relativos a estas faixas de NIT são conhecidos e tratados pelo sistema
de Reconhecimento de Direito da Previdência Social, e também pelo sistema PIS na
Caixa.
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Apenas parte dos números compreendidos dentro dessas chamadas “faixas
críticas” foi realmente afetado. Em vários casos, as equipes de TI responsáveis por
esses cadastros realizaram preventivamente renumerações automáticas dos números que poderiam estar comprometidos, sem necessariamente constar ainda
um registro cadastral para esse NIT de “faixa crítica” na base de dados.
Atualmente o INSS utiliza nas APS aplicações especíﬁcas do sistema de Reconhecimento de Direito para regularizar a situação do requerente, em caso de inconsistência no NIT apresentado na solicitação de benefício.
O cidadão é recadastrado com um novo NIT mediante a apresentação de comprovantes de identiﬁcação e de contribuições previdenciárias. Todas as informações referentes a este procedimento de renumeração ﬁcam armazenadas no CNIS
e disponíveis para qualquer consulta ou auditoria.
Uma vez regularizada a titularidade do cadastro e do histórico contributivo no
NIT do cidadão, o mesmo poderá requerer benefícios previdenciários.
Considerando a edição de diversos Atos Normativos sobre o tema, constata-se
que o INSS esteve permanentemente atento a este problema buscando preservar
a integridade dos dados dos cidadãos e evitar a ocorrência de imprecisões no reconhecimento e manutenção de direitos:
–

Orientação Interna/INSS/DIRBEN nº 37, de 23/08/2000;

–

Orientação Interna INSS/DIRAR nº 3, de 30/10/2001;

–

Orientação Interna Conjunta DIRAR/DIRBEN/DIROFL Nº 058, de 23/10/2002;

–

Memorando - Circular Conjunto nº 01 DIRBEN/DIRAT/DEARP, de 27/04/2007;

–

Orientação Interna nº 174 INSS/DIRBEN, de 29/08/2007;

–

Memorando - Circular Conjunto nº 07 DIRBEN/DIRAT, de 27/03/2009;

–

Memorando - Circular nº 13 /DIRBEN/CGAIS, de 23/09/2010;

–

Memorando - Circular nº 7 /DIRBEN/INSS, de 25/02/2015.

Tipos de faixa crítica
- NIS entre 1092000000 e 1092999999:
Ocorreu após a fusão do antigo cadastro de Empregados Domésticos e do antigo cadastro de contribuintes individuais, nos anos 1970.
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Neste caso especíﬁco não há como realizar uma renumeração preventiva automática. Por este motivo, esses casos são tratados nas Agências mediante a apresentação de documentação comprobatória da titularidade do NIT e do histórico
contributivo do cidadão.
- Faixas de Números PIS:
Alguns lotes de formulários para cadastramento no PIS de trabalhadores empregados foram impressos, por erro no processo então realizado pelo Serpro, com
NITs duplicados, no período entre os anos 1970 e 1990. Isto provocou o cadastramento involuntário, por parte dos empregadores, de mais de um trabalhador com
o mesmo número no PIS.
Quando o problema foi detectado, o Serpro criou uma tabela de referência
para informar quais faixas do PIS foram afetadas, para consulta dos seus sistemas.
Para regularizar a situação dos trabalhadores envolvidos, também é necessário que
o órgão responsável (antigamente o Ministério da Fazenda / Serpro, e atualmente
a Caixa) realize a renumeração do cadastro dos mesmos, de forma análoga ao que
é realizado no INSS.
As renumerações efetuadas passaram a ser registradas numa tabela de renu-
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meração especíﬁca, na qual consta o número da “faixa crítica” e os novos números
com os quais cada um dos trabalhadores envolvidos foi recadastrado no PIS. Ambas as tabelas (a de faixas críticas do PIS e a tabela de renumerações) passaram a
ser utilizadas para consulta no CNIS, a partir da incorporação neste do acervo de
registros do PIS, nos anos 1990.
- NIS da faixa 1060000000 - 1069999999:
Esta faixa de números, que é uma daquelas reservadas para o cadastramento
de trabalhadores no PIS, foi impressa indevidamente durante um curto período de
tempo nos formulários para cadastramento dos Empregadores Rurais da Previdência Social, em algum momento no período entre 1975 e 1980.
Para sanar o problema todos os empregadores rurais afetados foram recadastrados com novos números da faixa 1180000000 a 1189999999999, que é uma
das faixas reservadas para a Previdência Social, e foi criada uma tabela associando
os NIS antigos e os renumerados, para controle do sistema. No ﬁm do ano, quando
foram emitidas as Guias para recolhimento de contribuições de Empregador Rural,
que eram enviadas ao endereço informado pelo mesmo, o novo NIT foi informado
aos contribuintes.

Relatório Final do Grupo de Trabalho Tnterinstitucional – (GTI) Para Propor o Desenvolvimento de Mecanismos
de Aperfeiçoamento dos Processos de Governança dos Benefícios Administrados Pelo INSS.

- Faixa 110 com dígito veriﬁcador inválido:
Alguns NIT do antigo cadastro do Empregador Rural da Previdência Social pertencente a faixa 110 foram gerados com dígitos veriﬁcadores inválidos. Por este
motivo, foi feita uma renumeração automática por sistema, atribuindo a todas as
inscrições novos NIT na faixa 118. No ﬁm do ano, quando foram emitidas as Guias
para recolhimento de contribuições de Empregador Rural, que eram enviadas ao
endereço informado pelo mesmo, o novo NIT foi informado aos contribuintes.
Portanto, na base de CI somente ﬁcaram os registros de dados cadastrais de
Empregador Rural com NIT na faixa 118. Foi mantida uma tabela de renumeração,
indicando o NIT antigo (das faixas 106 ou 110) e o NIT novo (118). Esta tabela consta
na base de Recolhimentos de CI e foi replicada na base de Pessoa Física.
- Faixas de NIS de Contribuintes Individuais:
O formulário em papel DCT/CI, para cadastramento destes trabalhadores nas
Agências da Previdência Social, nos anos 1990, utilizava três vias, nas quais era colada uma etiqueta pré-impressa com o NIS. Durante um curto período, em algumas
APS, o servidor do INSS descolou as etiquetas em ordem errada, provocando assim
a atribuição do mesmo número a mais de um trabalhador.
Estes casos somente são detectados durante atendimento do trabalhador na
Agência da Previdência Social. A regularização do cadastro se faz gerando novo NIT
para o trabalhador mediante a apresentação de documentação comprobatória da
titularidade do NIT e do histórico contributivo do cidadão.
- NIS da faixa entre 1167000056 e 1167004497:
Foi provocada por uma falha do aplicativo CADCI, para cadastramento on line
de contribuintes individuais nas APS, desativado em 2001. Dentro desta faixa, existem só 261 NIS para os quais foi atribuído o mesmo número a dois segurados. A
regularização é realizada na Agência da Previdência Social, gerando novo NIT para
o trabalhador mediante a apresentação de documentação comprobatória da titularidade do NIT e do histórico contributivo do cidadão.
Deve-se destacar que problemas deste tipo (duplicação de dados, não-digitalização, etc) nas décadas passadas foram relativamente comuns a diversos cadastros
públicos, em decorrência dos recursos tecnológicos então disponíveis para manutenção dos mesmos, que dependiam fortemente de impressão de formulários em
papel, distribuição dos mesmos em todo o território nacional, preenchimento, remessa e posterior digitação para atualização das bases de dados.

Assim, foram afetados não somente os cadastros do âmbito da Previdência Social e Trabalho, mas também na Receita Federal, que também teve que tratar casos
de atribuição do mesmo número de CPF para mais de um contribuinte.
Todos os sistemas de TI responsáveis por estes cadastros, entre eles o da Previdência Social, tratam estas situações de exceção controlando os eventos de renumeração dos registros irregulares e armazenando históricos da renumeração, assim como a identiﬁcação do processo de correção e do responsável pela execução
do mesmo.
No âmbito do INSS existem normativos que orientam os procedimentos adotados nas Agências quando da identiﬁcação desses casos, foram efetivadas melhorias
sistêmicas e implementadas funcionalidades que possibilitam o tratamento pontual com trilha de auditoria.

5.2 - Riscos inerentes ao NIT faixa crítica e procedimentos adotados
As situações identiﬁcadas pela Previdência Social ao longo do tempo foram
identiﬁcadas no CNIS para evitar que benefícios fossem concedidos indevidamente
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com contribuições vertidas nesses números de inscrição. Em setembro de 2010, a
Coordenação-Geral de Administração de Informações de Segurados, da Diretoria
de Benefícios, expediu o Memorando-circular nº 13/DIRBEN/CGAIS, que normatizou
os procedimentos para tratamento de NIT em faixa crítica e recolhimento em NIT
de terceiros:
“1. Considera-se faixa crítica, detectada ou não pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais-CNIS, a situação onde há mais de um segurado com o mesmo número de
inscrição. Além de outras situações análogas que possam vir a ocorrer, já existem várias
faixas críticas detectadas, que atualmente foram desmembradas por tipo, para possibilitar uma melhor identiﬁcação.”3
A adoção dos procedimentos orientados por este normativo minimizou sensivelmente o risco da concessão indevida de benefícios. Porém, considerando que
os procedimentos anteriores dependiam basicamente de análises manuais de
comprovantes de contribuição e de inscrição e que os sistemas de benefícios não
possuíam regras rígidas para a identiﬁcação dos contribuintes e beneﬁciários (uma
mesma pessoa podia ter mais de um número de inscrição, inclusive com divergên3

O Memorando Circular nº 7 /DIRBEN/INSS, DE 25 de fevereiro de 2015, revogou o subitem 5.1 do Memorando-cir-

cular nº 13 /DIRBEN/CGAIS, considerando complementarmente a seguinte ressalva: “4..Comunicamos que não cabe ao
servidor qualquer providência a respeito de comprovação dos vínculos da faixa 106, exceto períodos extemporâneos ou
nos casos em que for detectada alguma divergência ou inconsistência. No entanto, reforçamos que deverá ser comprovada a titularidade da inscrição pelo segurado.”
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cias de cadastro, pois não havia uma chave clara de identiﬁcação, tal como hoje é o
CPF), durante um longo período foi possível a utilização de um NIT faixa crítica para
a concessão de benefícios, o que, posteriormente, mostrou-se como um risco à governança, já que uma mesma pessoa poderia ter benefícios diferentes concedidos
com números de inscrição diferentes, por vezes, inclusive, benefícios de acumulação incompatível.
O tratamento destes benefícios não se mostra tarefa simples, já que, quando
realizada a correção cadastral, consequentemente faz-se necessária a revisão do
benefício para veriﬁcação sobre se as contribuições utilizadas para a concessão de
fato pertenciam ao beneﬁciário, sobre os requisitos etários para o direito na data da
concessão e ainda, possíveis identiﬁcações de benefícios acumulados indevidamente. Além disso, é necessário apurar-se a própria possibilidade de revisão e/ou, se for
o caso, cessação de benefício com data retroativa (no caso de inexistência de direito), considerando-se que o benefício poderá ter sido atingido por prazo decadencial
para revisão, fato agravado pela prescrição do prazo para cobrança administrativa
de valores recebidos indevidamente.

6 – RESULTADOS DOS CRUZAMENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DO
GT-BENEFÍCIOS
Com o objetivo de atualizar os resultados dos cruzamentos realizados pela
CGU, inclusive como forma de validação da metodologia aplicada nos cruzamentos originais, considerando ressalvas apontadas pelo INSS ao órgão de controle externo em resposta aos relatórios de auditoria encaminhados, o INSS demandou à
Dataprev a realização de novos cruzamentos para identiﬁcação de possíveis irregularidades em benefícios concedidos a segurados especiais e de identiﬁcação dos
benefícios pagos cujos titulares são identiﬁcados por um NIT faixa crítica. A seguir
apresentamos as metodologias e os resultados obtidos:

6.1 – Benefícios concedidos a segurados especiais (Demanda
DM.075935)
Metodologia:
Identiﬁcação de benefícios concedidos a segurados especiais que possuíssem:
a) vínculo com atividade incompatível (urbano) na data da implementação da
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idade mínima para a concessão e/ou
b) vínculo com atividade incompatível (urbano) na data de início do benefício – DIB
Critérios de batimento:
- Ramo de atividade = 8 (rural)
- Forma de ﬁliação = 7 (segurado especial)
- Data de despacho do benefício posterior a 01/09/2013 (data selecionada considerando período de prescrição de 5 anos)
- Existência de vínculo urbano veriﬁcada na DIB e na data de implementação da
idade mínima conforme requisito legal (60 anos para homens e 55 anos para mulheres)
Layout da tabela de resultados:
- Número do Benefício
- Data de nascimento do titular ou do instituidor (no caso de pensão por morte
e auxílio-reclusão)
- Situação do benefício (ativo/suspenso/cessado)
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- Código do despacho (ex: normal, judicial, etc.)
- Titular/Instituidor possui vínculo urbano na DIB? (Sim/Não)
- Titular/Instituidor possui vínculo urbano na data de implementação do requisito etário? (Sim/Não)
Resultados obtidos:
A partir da aplicação dos critérios listados, chegou-se a um universo de
4.292.619 (quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil, novecentos e dezenove)
benefícios (Tabela 2):
Tabela 2 – Universo de benefícios veriﬁcados
ESPÉCIE

TOTAL

Aposentadoria por idade

1.498.300

Salário maternidade

1.098.515

Auxílio doença

966.113

Pensão por morte

594.781

Aposentadoria por invalidez

128.944

Auxílio reclusão

5.966

TOTAL

4.292.619

Fonte: Dataprev
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Considerados somente os benefícios com despacho administrativo (já que, no
caso das decisões judiciais serão necessárias análises pontuais das decisões proferidas, temos um rol de 3.543.256 (três milhões, quinhentos e quarenta e três mil,
duzentos e cinquenta e seis) benefícios analisados, distribuídos conforme Tabela 3.
Tabela 3 – Benefícios veriﬁcados (exceto despacho judicial)
ESPÉCIE

TOTAL

Aposentadoria por idade

1.095.700

Salário maternidade

1.027.862

Auxílio doença

858.151

Pensão por morte

496.761

Aposentadoria por invalidez

59.704

Auxílio reclusão

5.078

TOTAL

3.543.256

Fonte: Dataprev

Na primeira análise realizada, não foram validados os totais dos benefícios
de pensão por morte e auxílio-reclusão, em razão de equívoco na especiﬁcação da
demanda à Dataprev, que considerou o NIT do titular do benefício quando deveria
ter considerado o NIT do segurado instituidor, para o qual deverá ser apurada a
condição de segurado especial.
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Da análise realizada, o total de benefícios concedidos a segurados especiais
que podem apresentar inconsistências quanto à existência de vínculos urbanos na
data da implementação da idade mínima para a concessão ou na data do início do
benefício é de 10.335 (dez mil, trezentos e trinta e cinco) benefícios (incluindo os
com despacho judicial – Tabela 4), sendo o número de concessões administrativas
com estes indícios (vínculo urbano na DIB e/ou na data da implementação do requisito etário) de 7.980 (Tabela 5).
Tabela 4 – Benefícios concedidos a segurados especiais com a presença de vínculos urbanos
ESPÉCIE

TOTAL

Aposentadoria por idade

6.353

Salário maternidade

0

Auxílio doença

114

Pensão por morte

3.791

Aposentadoria por invalidez

76

Auxílio reclusão

1

Total

10.335

Fonte: Dataprev
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Tabela 5 – Benefícios concedidos a segurados especiais com a presença de vínculos urbanos (exceto judicial)
TOTAL

% SOBRE O TOTAL
CONFORME FILTRO

Somente vínculo urbano na DIB

3.699

0,12

Somente vínculo urbano no requisito etário

3.276

0,11

Ambas as situações

1.005

0,03

Total

6.975

0,26

Fonte: Dataprev

É importante destacar que não poderão ser desconsiderados, para ﬁns de apuração de indício de irregularidade, os benefícios concedidos na esfera judicial, haja
vista possibilidade de existência de benefícios previdenciários concedidos com ﬁns
assistenciais, ausência de informações de processo judicial que podem indicar erro
administrativo do despacho utilizado e possiblidade de recurso processual contra
possíveis decisões em desacordo com a legislação vigente.
Registre-se ainda que os resultados apresentados nesta seção são preliminares, considerando a necessidade de homologação das extrações por parte do órgão
demandante (INSS), ainda em andamento quando do encerramento das atividades
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deste GTI, e o reprocessamento quanto aos benefícios de pensão por morte e auxílio reclusão, já demandados. Tão logo os resultados ﬁnais sejam consolidados, as
informações serão anexadas ao processo deste GTI (mesmo que após o prazo de
vigência).

6.2 – Benefícios pagos a beneficiários titulares identificados por NIT
faixa crítica
Conforme informação prestada pela equipe da DIRBEN/INSS, foi demandada
à Dataprev extração especial com o objetivo de identiﬁcar no cadastro todos os NIT
faixa crítica conhecidos e todos os benefícios que tenham sido concedidos utilizando informações de algum desses NIT.
Segundo o INSS, contudo, o resultado da demanda apresentado pela Dataprev
continha inconsistências e necessitou de reprocessamento, o qual não foi ﬁnalizado
até o encerramento das atividades deste GTI. A estimativa prévia identiﬁcou que
cerca de 20.000 benefícios com possíveis inconsistências de NIT faixa crítica.
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6.3 – Diferenças entre as metodologias aplicadas
Relatórios de Auditoria CGU

Cruzamentos demandados pelo INSS

Benefícios concedidos a segurados especiais
Cruzamento da maciça de pagamen- Cruzamento dos benefícios concedidos
tos dos últimos 5 anos com RAIS, CNIS nos últimos 5 anos com CNIS. Não houe SNCR. Não foi considerada a DIB, ha- ve veriﬁcação com registro de proprievendo benefícios identiﬁcados atingidos dades, veriﬁcado exercício da atividade
por período decadencial (concessão há urbana também na data de implemenmais de 10 anos) e prescricional (con- tação do requisito etário
cessão há mais de 5 anos), veriﬁcando-se inclusive relação com propriedade
maior que 4 módulos ﬁscais.
Benefícios pagos para titular em NIT faixa critica
Benefícios com CPF zerado
Mais de um benefício pago para o mes-

Benefícios pagos para titulares identiﬁcados por NIT faixa crítica

mo CPF com NIT diferente (um normal
e um faixa crítica)
Mais de um benefício pago para o mesmo NIT faixa crítica
Um benefício pago para NIT faixa
crítica
Concessão de novos benefícios utilizando NIT faixa crítica
Mais de um benefício pago para o mesmo NIT com CPF diferente

6.4. Análise dos resultados
Batimentos segurado especial
Os resultados encontrados pela CGU consideraram batimentos com a RAIS
(base que se encontra atualizada no CNIS somente até o ano de 2016) e com o SNCR
(a qual o INSS não possui acesso). Desta forma, os resultados encontrados são mais
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amplos que os identiﬁcados pelo cruzamento realizado pela Dataprev. O batimento
Dataprev poderá ser ampliado para lapso temporal com abrangência dos períodos
decadencial e prescricional, mediante nova demanda que poderá ser oportunamente realizada posteriormente a conclusão dos trabalhos do GTI-Benefícios.4
Cumpre esclarecer também que, na demanda Dataprev, houve um equívoco
na especiﬁcação com relação aos benefícios de pensão por morte e auxílio reclusão,
já que o batimento considerou o NIT do titular dos benefícios e não do segurado
instituidor, para o qual deverá ser apurada a condição de segurado especial. Considerando que deverá ser avaliado também o recorte decadencial e prescricional
com base não no início do benefício de pensão por morte e auxílio reclusão e sim as
informações referentes a seu instituidor (que é o responsável pela caracterização
como segurado especial) – por exemplo, se um benefício foi concedido em decorrência do falecimento de um segurado que era aposentado, deverá ser considerada
para ﬁns da veriﬁcação da condição de segurado especial a data da implementação
do direito à aposentadoria e não ao óbito – os resultados encontrados referentes a
estas duas espécies foram desconsiderados, considerando oportuna a especiﬁcação de nova demanda com parâmetros especíﬁcos para esta situação.
No cruzamento efetuado pela Dataprev os resultados encontrados são indica-

36

dos como indícios de irregularidade e não como apurações ﬁndas, especialmente
porque não foram considerados:
a) a duração do vínculo urbano, que só gera a descaracterização de segurado
especial em cada ano no caso de ser maior que 120 dias dentro do ano civil;
b) a existência em sistema do vínculo em questão na data em que o benefício
foi concedido, o que poderá isentar o servidor que concedeu o benefício de responsabilização pelo erro, já que inexistiam informações que indicariam a inexistência
de direito;
4

Registre-se pontuação realizada pela equipe do INSS pontuou quanto a possível estratégia de que sejam priori-

zadas as apurações de irregularidade dos benefícios concedidos com despacho administrativo ativos e concedidos há
menos tempo, considerando maior oportunidade de sucesso na reversão das situações. Também houve a consideração
sobre os batimentos produzidos, tanto pela CGU quanto pela Dataprev incluírem casos que não necessariamente são
irregulares e casos de despacho judicial, que fogem à governabilidade do INSS. O INSS apontou, ainda, diﬁculdades operacionais para tratar números como os da CGU e pontuou a baixa efetividade da cobrança de eventuais ressarcimentos,
bem como o risco de cessar benefícios sem uma apuração muito criteriosa (isto é, os benefícios apontados pela Dataprev
e CGU não poderiam simplesmente virar uma lista para cessação de benefícios). Em alguns casos, o próprio gasto com as
apurações X valor esperado com a recuperação não compensaria.
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c) sugere-se ainda a veriﬁcação, no processo de apuração, quanto a omissão
intencional do beneﬁciário da informação que o descaracterizaria como segurado
especial, por meio de documentos ou declarações prestadas à época da concessão.

6.5 - Benefícios pagos a titulares identificados por NIT faixa crítica
Neste cruzamento, veriﬁca-se no relatório da CGU que o conceito de NIT faixa
crítica foi ampliado, considerando-se como sendo dessa situação qualquer NIT com
inconsistência cadastral (por exemplo, benefícios sem CPF). Foram elencados no
relatório, ainda, NITs pertencentes às faixas 106 (situação esclarecida pelo MEMORANDO-CIRCULAR Nº 7 /DIRBEN/INSS, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015) e 116 (que,
de acordo com extração realizada, somente possui 261 NITs na condição de faixa
crítica). Veriﬁca-se ainda a relação de benefícios concedidos supostamente a mesma
pessoa que seria portadora de dois NITs (um normal e um faixa crítica) de espécies
cuja acumulação é permitida pela legislação. Neste caso, em que pese a necessidade
de regularização do cadastro, não há que se falar em recebimento indevido de benefícios, minimizando-se assim o impacto ﬁnanceiro apontado no relatório da CGU.
O batimento realizado pela equipe da Diretoria de Benefícios (DIRBEN/INSS) que
busca identiﬁcar os benefícios pagos efetivamente para titulares com NIT faixa crítica encontra-se em fase de validação, sendo o resultado indicado de aproximadamente 20.000
benefícios, uma prévia. Ressalte-se ainda que, destes benefícios, segundo relatado pelo
INSS a maioria dos titulares já possui no CNIS o NIT renumerado, portanto sendo necessário exclusivamente o saneamento do cadastro junto ao benefício que está sendo pago.

7 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA SUBSÍDIO A DECISÕES
DA GESTÃO
Esta seção resume as apresentações realizadas pela Coordenação-Geral de
Reconhecimento de Direitos (CGRD/DIRBEN/INSS) e Procuradoria Federal Especializada (PFE-INSS) sobre conceitos que servirão como subsídio para a deﬁnição de
possíveis estratégias de atuação da gestão para o saneamento das questões que
envolvem os benefícios objetos de estudos do GTI-Benefícios.
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7.1 - Decadência e Prescrição
Conceitos básicos:
• Decadência: No Direito Civil, decadência é a extinção de um direito por não ter
sido exercido no prazo legal, ou seja, é a perda do próprio direito (material) pela
inércia do titular. É a perda do prazo ﬁxado por lei para o exercício do direito. Para
o Direito Previdenciário o prazo é de 10 (dez) anos, salvo comprovada má-fé (Lei
nº 8.213/91, art. 103, caput e 103-A).
• Prescrição: No Direito Civil, prescrição é a extinção de uma pretensão a uma
ação ajuizável (prestações) em virtude da inércia do seu titular. É a perda da pretensão do titular de um direito que não o exerceu em determinado lapso temporal. É a perda do prazo ﬁxado por lei para o exercício da pretensão ao direito.
Para o Direito Previdenciário o prazo é de 5 (cinco) anos (Lei nº 8.213/91, art. 103,
Parágrafo único).
• Interrupção: Ocorre quando o prazo em curso é interrompido em razão de
um evento. A contagem do prazo recomeçará do início, a partir do evento que o
interrompeu.
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• Suspensão: Ocorre quando o prazo em curso ﬁca suspenso até que seja saneado o motivo que o provocou. A contagem desse prazo retoma de onde parou.
Os institutos da prescrição e decadência tutelam os princípios da segurança jurídica, interesse público, eﬁciência, contraditório e ampla defesa observados no art.
2º, da Lei 9.784/99. Em razão da aplicação desses institutos, no decorrer do tempo
tem sido veriﬁcada a necessidade de alterações das normas vigentes e dos conceitos adotados, tendo em vista mudanças de interpretações e não atendimentos
aos casos concretos, diante da nova realidade. Este cenário originou a constituição
de um Grupo de Trabalho que subsidiou a publicação da Instrução Normativa nº
88/2017/PRES/INSS, de 12 de junho de 2017, que trata, dentre outros, da conceituação e delimitação de prazos referentes a decadência e prescrição.
O ato administrativo pode ser iniciado pelo direito de autotutela do Estado
(poder-dever) ou por provocação pelo interessado, de forma que o início dos prazos
pode ter marcos diferentes tendo em vista o procedimento do ﬂuxo do processo a
ser adotado em razão do início da ciência do fato gerador do direito. Contudo, esse
direito não pode ser permanente, de forma que é estabelecido um marco para a
perda do direito propriamente dito, bem como a sua pretensão e efeitos ﬁnanceiros
de apuração de débitos e créditos, tanto para o interessado quanto para o Estado.
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Para ﬁns dos estudos do GTI-Benefícios, iremos nos ater aos conceitos referentes
a atuação do Estado (administração pública), no exercício de seu poder-dever de
revisar seus atos e, se for o caso, proceder a cobrança administrativa de valores
percebidos indevidamente.
Os benefícios objeto dos estudos do GTI-Benefícios, por seu caráter previdenciário, tem características distintas dos benefícios assistenciais que foram tratados
no GTI-BPC (cuja metodologia serve como apoio às atividades do GTI-Benefícios):
a) as condições de elegibilidade ao recebimento do benefício, no que se refere
a caracterização do beneﬁciário como segurado especial, são veriﬁcadas exclusivamente no momento da concessão do benefício. Ou seja, mesmo que em momento
posterior o beneﬁciário não mais possua a condição de segurado especial, não há
óbice para a manutenção do benefício. Neste sentido, qualquer revisão desta condição deverá observar a data do recebimento do primeiro crédito pelo beneﬁciário
ou seu representante legal, visto que os benefícios têm efeito patrimonial contínuo.
Assim, o prazo decadencial para o INSS promover a revisão destes benefícios, salvo
comprovada má-fé, será de dez anos a partir do recebimento do primeiro pagamento do benefício; e o prazo prescricional para ﬁns de cobrança administrativa
será de cinco anos. Os prazos decadencial e prescricional são interrompidos pela
comunicação ao beneﬁciário da instauração do procedimento revisional.
b) nas situações especíﬁcas do GTI-Benefícios, não há que se falar em “novos
elementos” que motivem o procedimento revisional, visto que, mesmo que se trate
de informações que não existissem à época da concessão (por exemplo, a informação de contribuição previdenciária, vínculo empregatício urbano, benefício acumulado indevidamente com divergência cadastral), as situações agora identiﬁcadas já
existiam à época da concessão. Com isso, os efeitos ﬁnanceiros do procedimento
revisional retroagirão a partir da data da comunicação ao beneﬁciário da instauração do procedimento revisional.

7.2 - Judicialização de benefícios
A judicialização de benefícios previdenciários vem apresentando tendência de
crescimento nos últimos anos, chegando à casa de 1,2 milhões de processos ajuizados no ano de 20175. Destes, 159.611 estão relacionados ao tema rural.
As discussões ocorrem em decorrência de entendimentos diversos existentes
na esfera judicial e administrativa, conforme demonstramos na tabela a seguir:
5

Fonte: PFE-INSS
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ESFERA ADMINISTRATIVA

ESFERA JUDICIAL

Adota como ferramenta de reconhecimento de di- Adota como ferramenta de reconhecimento de direito do Segurado Especial a estratégia de constru- reito do Segurado Especial a relativização das proção de um cadastro de Segurado Especial
vas materiais, limite etário e provas testemunhais.
Início de Prova Material

Início de Prova Material

Lei 8.213/91

Nas ações previdenciárias, a ausência de conteúdo
probatório eﬁcaz à instrução da petição inicial, relativo à prova documental (conforme determina o
art. 320 do CPC), resulta na falta de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo, cuja consequência é a sua extinção sem
resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC) e, portanto, a possibilidade de o autor intentar novamente
a ação (art. 486 do CPC), caso reúna os elementos
necessários à tal iniciativa. (Tema 629 do STJ). “No
tocante ao reconhecimento do tempo de serviço rural, a prova material juntada aos autos possui eﬁcácia probatória tanto para o período anterior quanto
para o posterior à data do documento, desde que
corroborada por prova testemunhal.” STJ - RELATIVIZAÇÃO DA PROVA – BÓIA-FRIA: “Por outro lado,
considerando a inerente diﬁculdade probatória da
condição de trabalhador campesino, o STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de prova material somente sobre parte do lapso temporal
pretendido não implica violação da Súmula 149»STJ,
cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por idônea e robusta prova
testemunhal. 5. No caso concreto, o Tribunal a quo,
não obstante tenha pressuposto o afastamento da
Súmula 149»STJ para os “boias-frias”, apontou diminuta prova material e assentou a produção de
robusta prova testemunhal para conﬁgurar a recorrida como segurada especial, o que está em consonância com os parâmetros aqui ﬁxados.

Art. 55, § 3º A comprovação do tempo de serviço
para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justiﬁcação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada
em início de prova material, não sendo admitida
prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito,
conforme disposto no Regulamento.
Decreto 3.048/99
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Art. 62. A prova de tempo de serviço, considerado
tempo de contribuição na forma do art. 60, observado o disposto no art. 19 e, no que couber, as peculiaridades do segurado de que tratam as alíneas “j” e
“l” do inciso V do caput do art. 9º e do art. 11, é feita
mediante documentos que comprovem o exercício
de atividade nos períodos a serem contados, devendo esses documentos ser contemporâneos dos
fatos a comprovar e mencionar as datas de início
e término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que foi
prestado.

Não integram o grupo familiar do segurado especial Considera que integram o grupo familiar os ﬁlhos
os ﬁlhos casados, separados, divorciados, viúvos e os ﬁlhos casados, separados, divorciados, viúvos
aqueles que vivem ou viveram em união estável.
e aqueles que vivem ou viveram em união estável,
desde que permaneçam no exercício da atividade
de segurado especial em regime de economia familiar com seus pais.
Bóia-fria: a depender da forma como prestado o Enquadra o bóia-fria como segurado especial.
serviço, pode ser enquadrado em uma ou outra categoria de segurado.
Documentos em Nome de Terceiro Segurado Urbano: o INSS admite a utilização essa prova para a
comprovação do regime de economia familiar do
núcleo.

Não admite a utilização de prova documental em
nome de segurado urbano para comprovar o regime de economia familiar dos demais membros da
família.
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7.3 - Outras bases de dados
Para apoiar o processo do reconhecimento de direitos do segurado especial,
a coordenação do GTI propôs a seus membros e convidados apresentarem sugestões de bases de dados de que tivessem conhecimento e que pudessem agregar
informações às bases já existentes, de forma a garantir maior segurança e menor
burocracia a este processo. Foram apresentadas pela SESAN/MDS informações sobre a base de dois programas sob sua gestão: : o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que tem beneﬁciários fornecedores (agricultores familiares pessoa física
e/ou suas entidades e organizações) e beneﬁciários consumidores (cidadãos ou
entidades socioassistenciais ou equipamentos públicos recebedores dos alimentos), e o Programa Cisternas, que apoia a implementação de tecnologias sociais de
acesso à água para consumo humano (1ª água), inclusive escolas, e para produção
de alimentos (2ª água), cujos beneﬁciários são cidadãos moradores do meio rural,
inscritos no Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais, sem acesso ou com acesso precário à água de qualidade; representante da SEAD/PR relatou
também sobre programas e bases de informação disponíveis àquela secretaria e
que trazem informações sobre este público.
a) Programa de Aquisição de Alimentos
Objetivos: promover o acesso à alimentação, contribuindo para o enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional, e promover o fortalecimento da agricultura familiar.
Modalidades: Compra com Doação Simultânea (Termo de Adesão e Conab);
Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite; Compra Direta; Apoio à Formação de
Estoques; Compra Institucional; Aquisição de sementes.
Sistema de gerenciamento: SISPAA (modalidade Compra com Doação Simultânea operada por Termo de Adesão).
Layout da base de dados:
Nome do produtor
Apelido
CPF
UF
Município
Número da DAP
Número da Nota Fiscal
Data de emissão da NF
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Informações sobre contribuição previdenciária (base NF): data da geração do
relatório INSS, UF, Município, Número do plano operacional, Número da proposta,
Fornecedor (Nome do produtor), CPF, Número da NF, Data de emissão NF, Valor NF,
Data de cadastro NF, CPF cadastro NF, Status NF, Login usuário
O SISPAA apresenta informações referentes a produção do agricultor familiar,
com base em documentos ﬁscais emitidos para a comercialização da produção.
Não há informações sobre o tamanho da propriedade rural e a utilização de mão-de-obra de terceiros na produção. Trata-se, portanto, de início de prova material
previsto ao art. 106, inc. VI, da Lei nº 8.213/91 que pode auxiliar o reconhecimento
de direitos quando complementado por estas outras informações condicionantes.
b) Cisternas para produção (2ª Água)
Objetivo: promover o acesso à água para consumo humano e para a produção de alimentos de famílias de baixa renda e escolas públicas rurais atingidas pela
seca ou falta regular de acesso à água, dentro de uma perspectiva de garantia da
segurança alimentar e nutricional. No caso do chamado “Cisternas Segunda Água”, o
objetivo especíﬁco é viabilizar quintais produtivos e a criação de pequenos animais.
Sistema de gerenciamento: SIG Cisternas
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Layout da base de dados:
Beneﬁciário responsável: Nome, CPF, Data de Nascimento, Sexo, Escolaridade,
UF, Município, Comunidade, Referência para localização
Informações da moradia: Condição (própria, alugada, etc.), material utilizado
para construção, situação de fornecimento de energia elétrica e saneamento básico
Abastecimento de água: existência de tratamento de água e forma de abastecimento
Saúde: relato de problemas de saúde na família
Informações da família: total de pessoas da família, renda per capita, idade dos
membros da família, nome do titular e NIS
Organização social: informação sobre participação do titular em organização
social (sindicato, cooperativa, dentre outros)
Posse da terra: relação de propriedade, tamanho da propriedade, tempo de
moradia na propriedade
Sistema de produção familiar: o que produz, utilização de insumo de produção, utilização de maquinário, informação sobre atividade principal, existência de
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acompanhamento técnico
Acesso a crédito: houve acesso a crédito, qual tipo, diﬁculdades no acesso a
crédito, interesse no acesso, diﬁculdades para pagamento
O SIG Cisternas traz informações sobre a rotina de produção do agricultor familiar, sobre a propriedade e suas relações comerciais de produção. As informações são todas autodeclaradas e, assim, são consideradas como início de prova
material, sendo necessária complementação documental para o estabelecimento
de períodos de exercício de atividade e enquadramento como segurado especial.
Bases da SEAD
a) Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)
Objetivo: Base de dados da SEAD/PR onde são registrados os beneﬁciários de
programas voltados a trabalhadores da agricultura familiar, tais como o Garantia-Safra (que cuida basicamente de agricultores do Nordeste), o SABIDO (que cuida
do biodiesel)
As bases que compõe o PRONAF são alimentadas por informações declaratórias prestadas junto às entidades emissoras do DAPweb, sendo compartilhadas por
meio de webservice.
Informações disponíveis: enquadramento do agricultor, se é quilombola, pescador, se tem DAP ativa, além de informações de cooperativas agrícolas (DAP-PJ).
No caso da DAP-PJ é informado se a mesma está ativa e quantos agricultores estão
ligados a este CNPJ.
A identiﬁcação dos agricultores é realizada por CPF e CNPJ; no caso das cooperativas consta também o CPF dos cooperados.
A base tem atualmente conta com aproximadamente 15 milhões de agricultores, sendo 4 milhões ativos em todo o Brasil.
b) Garantia Safra
Objetivo: Crédito para agricultores familiares com juros baixos para apoio em
caso de quebra de safra.

Critérios: agricultores de pequeno porte, com propriedades de, no máximo, 4
módulos ﬁscais, com número de empregados máximo igual a quantidade de membros do grupo familiar.
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8 – RECOMENDAÇÕES DAS DISCUSSÕES NO ÂMBITO DO GTI-BENEFÍCIOS
Da avaliação das informações e resultados apresentados pelos membros e parceiros do GTI-Benefícios, identiﬁcam-se as seguintes recomendações de melhoria
para as rotinas de reconhecimento de direitos de segurados especiais, manutenção
de benefícios pagos a titulares com inconsistências cadastrais e processos de apuração de possíveis irregularidades em benefícios previdenciários de maneira geral:
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Tema:

Apuração de irregularidade

Aplicação:

Benefícios pagos a segurados especiais

Recomendação 1:

Apurar os indícios de irregularidade na concessão dos
6.452 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois) benefícios de aposentadoria por idade, auxílio doença e aposentadoria por invalidez concedidos a segurados especiais com vínculos urbanos identiﬁcados na DIB e/ou na
data de implementação do requisito etário apontados
no cruzamento realizado pela Dataprev (Tabela 4), com
prioridade àqueles concedidos na esfera administrativa

Tema:

Apuração de irregularidade

Aplicação:

Benefícios pagos a segurados especiais

Recomendação 2:

Realizar o cruzamento de informações de possível existência de vínculos urbanos na DIB do benefício anterior
ou, se não houver, do próprio benefício ou na data de
implementação de requisito etário de instituidores segurados especiais de benefícios de pensão por morte e
auxílio-reclusão, apurando posteriormente os possíveis
indícios de irregularidades encontrados

Tema:

Apuração de irregularidade

Aplicação:

Benefícios pagos a titulares com inconsistência cadastral

Recomendação 3:

Promover a atualização cadastral dos cerca de 20.000
(vinte mil) benefícios pagos a titulares identiﬁcados por
NIT faixa crítica e, para aqueles em que se veriﬁque, após
a atualização, irregularidade no pagamento de benefícios, proceder a apuração
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Tema:

Novas análises

Aplicação:

Benefícios pagos a segurados especiais

Recomendação 4:

Reprocessar os cruzamentos realizados com a base do
CNIS para identiﬁcação de benefícios concedidos a segurados especiais (tanto titulares como instituidores) visando à identiﬁcação de possíveis irregularidades em decorrência da existência de vínculos urbanos na DIB ou na
data da implementação do requisito etário, observando a
metodologia utilizada pela Dataprev no âmbito deste GTI,
e expandindo o processamento para um período temporal mais amplo, sem a limitação de período decadencial/
prescricional.

Tema:

Novas análises

Aplicação:

Benefícios pagos a segurados especiais

Recomendação 5:

Expandir os cruzamentos já realizados para abarcar a
identiﬁcação de benefícios concedidos a segurados especiais com a base do CNIS, sem a limitação temporal de
período decadencial/prescricional, procedendo à apuração das irregularidades identiﬁcadas.

Tema:

Adequação normativa

Aplicação:

Benefícios pagos a titulares com inconsistência cadastral

Recomendação 6:

Uniﬁcação dos atos normativos sobre o NIT faixa crítica –
sua origem, seus efeitos, seu tratamento e suas peculiaridades – com vistas a padronizar o entendimento sobre a
questão e facilitar as ações de controle e monitoramento
de possíveis inconsistências.

Tema:

Adequação normativa

Aplicação:

Processo de apuração de irregularidade em benefícios
previdenciários de maneira geral

Recomendação 7:

Adequar a normatização do procedimento de notiﬁcação
de beneﬁciários, de forma a tornar válida a notiﬁcação
por meio da rede bancária, com controle por meio de
ferramentas tecnológicas desta notiﬁcação, sem prejuízo
ao beneﬁciário quanto ao contraditório e garantindo-lhe
a ampla defesa. Sugere-se como referência o processo
adotado para o Benefício de Prestação Continuada apresentado pelo Decreto nº 9.462, de 08 de agosto de 2018.
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Tema:

Compartilhamento de informação

Aplicação:

Concessão de benefícios a segurados especiais

Recomendação 8:

Viabilizar a disponibilização ao INSS do acesso às informações das bases do Programa de Aquisição de Alimentos e Cisternas Segunda Água, ambos sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Social, além das bases sob
gestão da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário.
Para esta disponibilização, sugere-se a realização de análise técnica de viabilidade por parte dos atores envolvidos
(INSS, Dataprev, SEAD, MDS), formalização de instrumentos legais de compartilhamento das bases de informação
e adequação de atos normativos que indiquem a ﬁnalidade das informações disponibilizadas, além da análise
de qualidade de dados e completude, de forma a evitar
possível absorção de dados inconsistentes (com vício de
origem que possam indevidamente ser validados na integração de bases).
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Tema:

Adequação de sistemas de informação

Aplicação:

Concessão de benefícios a segurados especiais

Recomendação 9:

Aperfeiçoar os sistemas de concessão/revisão de benefícios para caracterização inequívoca dos períodos de
atividade rural exercidos na condição de segurado especial, tanto para os benefícios exclusivos deste tipo de
atividade (objeto dos batimentos realizados no âmbito
do GTI) como também aqueles chamados “híbridos” (que
utilizam períodos rurais e urbanos para o reconhecimento de direito), considerando inclusive, informações das
bases acessórias indicadas na recomendação 8.

Tema:

Adequação de sistemas de informação

Aplicação:

Concessão de benefícios a segurados especiais

Recomendação 10:

Garantir a instituição de controles de gestão, via sistema,
para evitar irregularidades em novas concessões, bem
como rotinas periódicas de checagens e veriﬁcações
(haja vista que a condição do segurado pode se alterar
no decorrer do tempo).
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9 - CONCLUSÃO
Os resultados apresentados no presente relatório reﬂetem o esforço e o empenho do Grupo de Trabalho Interinstitucional, que buscou propor o desenvolvimento de mecanismos de aperfeiçoamento dos processos de governança dos benefícios administrados pelo INSS.
As colocações realizadas pelos parceiros e as discussões que ocorreram nas reuniões
do GTI foram de suma importância para a identiﬁcação das necessidades de melhoria dos
processos de concessão e manutenção de benefícios, especialmente os concedidos a segurados especiais e aqueles pagos a titulares com inconsistência de dados cadastrais.
Revelou-se de extrema valia o compartilhamento de informações sobre os
procedimentos e documentações necessárias ao reconhecimento de direito do segurado especial, bem como de outras bases informacionais do governo que poderão apoiar ainda mais estes processos.
Veriﬁca-se também a necessidade de padronização dos conceitos referentes
a inconsistência cadastral do NIT “faixa crítica”, bem como a deﬁnição dos procedimentos a adotar para as situações que envolvem estes benefícios (e, em análise
ampla, os beneﬁciários).
Tendo em vista as diﬁculdades encontradas atualmente para a realização do
processo revisional, é válido destacar algumas recomendações indicadas ao longo
deste relatório: adotar procedimentos de notiﬁcação aos beneﬁciários e revisão de
benefícios mais céleres e eﬁcientes; adotar ﬂuxos otimizados de correção das possíveis irregularidades. Neste sentido, o INSS e o MDS poderão estabelecer um outro
padrão de resposta aos indícios de irregularidades com a proposição de novos ﬂuxos
de notiﬁcação ao beneﬁciário e de apuração, visando à adequação à nova sistemática
de revisão. Essas iniciativas, associadas à adequação dos sistemas e agregação de
novas bases de informação, auxiliarão o processo de reconhecimento e manutenção
de direitos pelo INSS, não só tratando possíveis inconsistências identiﬁcadas, mas
também mitigando o risco de que as mesmas voltem a ocorrer no futuro.
O presente relatório, uma vez validado pelos membros do GTI, será encaminhado ao Departamento de Benefícios Assistenciais e Previdenciário (DBAP/SNAS/
MDS) para providências cabíveis, inclusive com relação a possível necessidade de
alinhamento com novos gestores, considerando o curso do processo de transição
governamental (Lei nº 10.609/2002, Portaria nº 2, de 08/11/2018).
A íntegra das apresentações e documentações de apoio que subsidiaram este
relatório estão disponíveis no processo SEI 71000.027550/2018-51.
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