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Foi editada no último dia 18/01, a Medida Provisória (MPv) nº 871/2019. Seu principal objetivo é 
aumentar a eficiência na concessão, revisão, suspensão e cancelamento de benefícios do INSS, com 
foco especial no combate a irregularidades na concessão de tais benefícios.  
 
Para tanto, a MP 871/2019, em suma, cria programas para combate a irregularidades em benefícios e 
para revisão de benefícios por incapacidade, e estabelece bônus para incentivo aos servidores públicos 
realizarem as referidas revisões. Ademais, altera diversos requisitos e procedimentos relativos à 
concessão de benefícios do INSS, inclusive auxílios-doença, pensões, aposentadoria rural.  
 
No momento, a MP aguarda apreciação do Congresso Nacional, o que deverá fazer em até 60 dias, 
prorrogáveis por outros 60 dias automaticamente.  
 
Confira a seguir as principais novidades da MP 871/2019: 
 

PROGRAMAS PARA COMBATE A IRREGULARIDADES E REVISÃO DE BENEFÍCIOS, E 

BÔNUS DE INCENTIVO:  
 
A MP criou dois programas para dar mais eficiência aos gastos do INSS com benefícios, são eles:  
 

- Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade (ou Programa 
Especial), com objetivo de analisar processos com indícios de irregularidade e potencial de 
risco de gastos indevidos com benefícios do INSS, e 
 
- Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade (ou Programa de Revisão), com o 
objetivo de revisar benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS por período 

Publicada MPv que traz novas regras de fiscalização 
para irregularidades em benefícios previdenciários 
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superior a 6 meses, sem data de cessação estipulada ou indicação de reabilitação profissional, 
e outros benefícios de natureza  previdenciária, trabalhista ou tributária.  

 
Ambos os programas são instituídos até dezembro de 2020, podendo ser prorrogados até dezembro de 
2022, e são combinados com diversas inovações da lei com vistas a reduzir o pagamento de benefícios 
com indício de irregularidades, tais como os bônus para estimular os servidores públicos, a exigência de 
prova de vida, criação de procedimentos para convocação ao fornecimento de informações, o uso de 
dados de outras instituições públicas e privadas pelo INSS, entre outros. A seguir são expostas algumas 
dessas novidades:   
 

BÔNUS PARA SERVIDORES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA ESPECIAL E NO PROGRAMA DE 

REVISÃO 
 
Dois bônus foram criados para estimular a participação dos servidores nos programas,  realizando 
análise de processos ou perícias médicas, são eles: 
 

- Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indícios de 
Irregularidade do Monitoramento  Operacional de Benefícios – BMOB, devido aos analistas 
e técnicos do INSS que realizarem a análise de processos, no valor de R$ 57,50 por processo, 
priorizando os benefícios mais antigos;  
 
- Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade – 
BPMBI, devido aos Peritos Médicos Federal e aos Peritos Médicos da Previdência Social, para 
cada perícia médica extraordinária realizada no Programa de Revisão, no valor de R$ 61,72 por 
perícia 

 
Para recebimento do bônus, (i) a atuação dos servidores nos programas deve representar acréscimo 
real de atividades, que não devem ser realizados na jornada regular de trabalho e que, se o forem, 
deverá haver compensação de carga horária; e (ii) não pode ensejar o pagamento de adicional por 
prestação de serviço extraordinário ou por adicional noturno.  
 
Ademais, o recebimento dos bônus não incorporará à remuneração, nem integrará base de cálculo de 
benefícios, vantagens ou contribuição previdenciária; 
 

BENEFÍCIOS COM INDÍCIO DE IRREGULARIDADE OU ERRO MATERIAL - NOTIFICAÇÃO, DEFESA, 

RECURSO E SUSPENSÃO 
 
Em caso de indícios de irregularidades ou erros materiais na concessão, manutenção ou revisão de 
benefício, o INSS notificará o beneficiário, de preferência pela rede bancária ou meio eletrônico 
(podendo ainda fazer por via postal), para apresentar defesa em 10 (dez) dias. Se não for apresentada 
defesa, ou ela for considerada insuficiente ou improcedente, o benefício será suspenso. Notificado o 
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beneficiário da suspensão, terá 30 (trinta) dias para apresentar recurso (que não terá efeito suspensivo). 
Não sendo apresentado recurso (ou sendo julgado improcedente), o benefício será cessado.  
Se não for possível realizar a notificação, o INSS pode suspender cautelarmente o pagamento dos 
benefícios.  
 

PROVA DE VIDA 
 
Todos os beneficiários do INSS deverão provar perante as instituições financeiras, anualmente, que 
continuam vivos, sob pena de cessar o recebimento do benefício. Não atendida a convocação, o INSS 
poderá bloquear o pagamento do benefício. Aos maiores de 60 (sessenta) anos, deverá ser realizado 
prévio agendamento. Para os maiores de 80 (oitenta) anos ou com dificuldades de locomoção, o INSS 
disporá de meios para atestar a vida do beneficiário.  
 

ACESSO A DADOS PELO INSS 
 
O INSS, resguardada a integridade dos dados e o sigilo, passará a dispor de acesso a dados de diversas 
instituições públicas e privadas, mediante convênio ou requisição, a fim de subsidiar os processos de 
recepção, análise, concessão, revisão e manutenção de benefícios. Entre tais dados estão: dados 
biométricos de órgãos públicos federais, da Justiça Eleitoral e de outros entes federativos; dados 
administrados pela Receita Federal; dados dos registros e prontuários do SUS; dados de documentos 
médicos mantidos por entidades públicas ou privadas; dados de movimentação do FGTS;  de interesse 
relacionado aos processos de concessão, manutenção e revisão de benefícios, tais como: Receita 
Federal, SUS (registros e prontuários eletrônicos), CEF (FGTS), bem como documentos médicos de 
outras instituições, entre outros; 
 

INSCRIÇÃO DE DÉBITOS NA DÍVIDA ATIVA, INCLUSIVE DO TERCEIRO (ART. 115, §§3º E 4º DA LEI 

8.213/91) 
 
Os créditos do INSS, constituídos em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago 
indevidamente ou além do devido, serão inscritos em dívida ativa. Isso inclui a possibilidade de 
inscrever em dívida ativa, conjunta ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria 
saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação. 

 
EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA (ART. 3º, VIII, DA LEI 8.009/1990) 
 
O bem de família torna-se penhorável para cobrança de crédito relativo a benefício previdenciário ou 
assistencial recebido indevidamente por dolo, fraude ou coação. Tal exceção inclui o bem de família de 
terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão 
de fraude, dolo ou coação. 
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ALTERAÇÕES EM REQUISITOS E OUTRAS EXIGÊNCIAS EM BENEFÍCIOS 

DO INSS 
 
Além da criação dos programas, bônus, entre outros, com foco especial no combate a irregularidades 
na concessão de benefícios do INSS, a MP também alterou requisitos e procedimentos visando ao 
aumento da eficiência na concessão, revisão, suspensão e cancelamento de benefícios do INSS. 
Conheça a seguir algumas dessas principais alterações, comparadas com as regras anteriores:  
 
 

PENSÃO POR MORTE 
 
 
O que dispõe a MP Como era antes da MP 
Passa a exigir início de prova documental, 
contemporânea aos fatos, para que seja paga 
pensão por morte em caso de união estável 
ou dependência  econômica. Não se admite, 
assim, prova exclusivamente testemunhal.  
Além disso, criou-se prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias do óbito para se requerer o 
pagamento retroativo de pensão para 
menores de 16 anos. Nos demais casos, a 
regra mantém-se de 90 (noventa) dias do 
óbito.  Do contrário, o pagamento se dará a 
partir da data do requerimento. 

Diversas decisões do Judiciário concediam 
pensão por morte ao companheiro ou 
companheira, ou aos economicamente 
dependentes, com base apenas em prova 
testemunhal.  
Prazo de 90 dias para os dependentes 
requererem o pagamento retroativo da 
pensão por morte. Entendia-se que, no caso 
de menores, não havia prazo.  

 
 

SALÁRIO-MATERNIDADE 
 
 
O que dispõe a MP Como era antes da MP 
O salário maternidade deverá ser requerido 
em até 180 dias do parto ou da adoção, do 
contrário, deixará de ser devido pelo INSS. 
Ademais, para os contribuintes individuais, os 
segurados especiais e os segurados 
facultativos, passa a ser exigida carência de 
10 (dez) contribuições mensais para acesso à 
pensão por morte.  

Não existia prazo para requerer o salário 
maternidade.  
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APOSENTADORIA RURAL 
 
O que dispõe a MP Como era antes da MP 
Para a aposentadoria rural, extinguiu-se a 
possibilidade de os sindicatos rurais 
comprovarem o tempo de trabalho rural. 
Se estabeleceu a manutenção e observância 
de um cadastro que será criado para controle 
dos segurados especiais, o que inclui 
aposentadoria rural, para abastecer o CNIS 
(Cadastro Nacional de Informações Sociais).  
A partir de 2020, o CNIS será a única forma 
para se comprovar o tempo de contribuição 
do trabalhador rural. Até lá, nos próximos 60 
(ssessenta) dias, o trabalhador rural poderá 
comprovar o período de contribuição por 
meio de autodeclaração. Depois disso (a 
partir de março de 2019), essa 
autodeclaração deverá ser homologado por 
entidades do Pronater (Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural). 

Os Sindicatos rurais podiam emitir uma 
declaração fundamentada para comprovação 
do tempo de trabalho rural para fins de 
aposentadoria.   

 

AUXÍLIO-RECLUSÃO 
 
O que dispõe a MP Como era antes da MP 
Para o auxílio reclusão, estabeleceu-se 
carência de 24 (vinte e quatro) meses para 
concessão do benefício, e de reingresso de 12 
(doze)  meses. 
Dispôs-se também que somente será devida 
para presos do regime fechado.  

Não existia carência para concessão do 
benefício, e para reingresso era exigido 
apenas 6 (seis) meses.  
Era devida para presos do regime fechado e 
semiaberto.  
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