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Situação atual do INSS 
• Déficit	 recorde	 de	 servidores:	 19	 mil	 cargos	 vagos	 e	 milhares	 dos	
atuais	servidores	já	estão	em	condições	de	solicitar	a	aposentadoria;	

• ACP	movida	pelo	MPF	buscando	a	realização	de	concurso:	INSS	alega	
falta	de	recursos	para	contratação;	

• Ajuste	fiscal:	sucessivos	cortes	orçamentários;	

•  SubsJtuição	do	processo	Ksico	pelo	processo	digitalizado.	



Situação atual do INSS 
•  Inicialmente,	foi	manJdo	o	atendimento	presencial	realizado	nas	APS	
para	todos	os	serviços	oferecidos	pela	autarquia.	

• Contudo,	 o	 INSS	 mudou	 a	 sistemáJca	 de	 atendimento	 e	 passou	 a	
limitar	os	serviços	passíveis	de	atendimento	presencial.	

• Via	de	regra,	o	segurado	apenas	deverá	comparecer	a	uma	APS	para	o	
cumprimento	 de	 exigências	 ou	 quando	 solicitado	 pelo	 servidor	 por	
meio	de	comunicação.	



Situação atual do INSS 
•  Segundo	 o	 úlJmo	 Bole%m	 Esta,s%co	 da	 Previdência	 Social	 (nº	 5,	 vol.25,	
maio/2020)	foram	concedidos	339,7	mil	beneKcios	no	mês	de	05/2020.	

		
•  Tempo	médio	de	concessão	é	de	57	dias.		
	
•  339	mil	foram	indeferidos.	

•  Com	 a	 Reforma	 da	 Previdência,	 houve	 um	 aumento	 exponencial	 na	
quanJdade	de	requerimentos	em	análise	pela	autarquia	previdenciária.	



A importância do advogado na via 
administrativa  

•  Esse	 cenário	 pode	 trazer	 graves	 consequências	 e	 indeferimentos	
equivocados	em	um	momento	tão	importante	da	vida	do	trabalhador.	

•  Embora	 não	 seja	 obrigatória,	 a	 presença	 do	 advogado	 fica	 ainda	 mais	
importante.	 Através	 dos	 acordos	 de	 cooperação	 técnica	 entre	 a	 OAB	 e	 o	
INSS,	 os	 advogados	 conseguem	 requerer,	 de	 seus	 próprios	 escritórios,	
beneKcios	previdenciários.	

•  Além	 disso,	 com	 o	 conhecimento	 da	 legislação	 previdenciária,	 podem	
instruir	 o	 processo	 administraJvo	 afim	 de	 evitar	 cartas	 de	 exigências	
desnecessárias	e	dificuldades	no	reconhecimento	do	direito.	



A importância do advogado na via 
administrativa  

	
• Diante	 da	 ausência	 do	 contato	 entre	 advogado	 e	 servidor	 nas	
Agências	 da	 Previdência	 Social,	 a	 saída	 é	 um	 planejamento	
previdenciário	 bem	 elaborado	 e	 uma	 peJção	 simples	 no	 processo	
administraJvo	de	aposentadoria	com	as	parJcularidades	do	caso.	

• O	 processamento	 automáJco	 de	 beneKcios	 pode	 acarretar	 diversos	
problemas.	 Por	 exemplo,	 o	 caso	 do	 segurado(a)	 que	 já	 cumpriu	 os	
requisitos	 para	 o	 beneKcio,	 mas	 ainda	 precisava	 apresentar	
documentação	 complementar	 para	 melhorar	 seu	 beneKcio	 como	 o	
PPP	ou	uma	CTC.		



A importância do advogado na via 
administrativa  

•  Como	era:	após	o	agendamento	pelos	canais	de	atendimento,	o	segurado	
ou	advogado	comparecia	na	APS	no	dia	e	hora	marcados	para	apresentação	
da	 documentação.	 Os	 acertos	 eram	 realizados	 no	 momento	 do	
requerimento	 e,	 se	 esJvesse	 sem	 pendência	 alguma,	 o	 beneKcio	 era	
concedido	na	hora.	

•  Como	ficou:	os	processos	foram	virtualizados	e	as	análises	não	são	feitas	no	
dia	agendado.	Os	canais	de	atendimento	servem	como	protocolo	do	pedido	
administraJvo.	 Ou	 seja,	 por	 telefone	 o	 segurado	 consegue	 requerer	 sua	
aposentadoria.	 Não	 há	 mais	 contato	 entre	 o	 servidor	 da	 análise	 e	 o	
advogado/segurado.	



Meu INSS 
Lançado	 em	 2013,	 o	 livro	 “A	 virada	 da	 Previdência	 Social	 –	 Como	
acabaram	as	filas	nas	portas	das	agências”,	conta	o	histórico	da	forma	
de	atendimento	realizado	pelo	INSS.	
	
Cita	casos	absurdos	de	pessoas	que	passavam	a	noite	e	enfrentavam	as	
longas	 filas	 presenciais	 na	 porta	 APS	 apenas	 para	 saber	 o	 dia	 do	
pagamento	 de	 seu	 beneKcio.	 Segundo	o	 livro,	 houve	 ações	 na	 JusJça	
Federal	contra	o	INSS	por	obstrução	de	via	pública.		
	
A	triagem	por	Jpo	de	serviço	inexisJa	ou	era	bem	precária.	



Meu INSS 
Lançado	em	2017	dentro	do	projeto	de	transformação	digital	do	INSS,	a	
central	 “Meu	 INSS”	possibilita	 ao	 segurado	 acesso	 a	 diversos	 serviços	
sem	sair	de	casa.	
	
Através	 do	 site	www.meu.inss.gov.br,	 o	 cidadão	 realiza	 o	 cadastro	 de	
uma	 senha	 e	 consegue	 reJrar	 seu	 CNIS	 –	 Cadastro	 Nacional	 de	
Informações	 Sociais,	 histórico	 de	 pagamento	 de	 beneKcio,	 carta	 de	
concessão,	simular	tempo	de	contribuição	e	realizar	agendamentos.	



Meu INSS 



Cadastro de senha 

• Opções	de	cadastro	na	plataforma	.gov.br:	

-  Validação	Facial;		
-  Internet	Banking;	
-  Número	de	CPF;	
-  CerJficado	Digital;	
-  CerJficado	Digital	em	nuvem;	



Meu INSS 
	

	



Simulação de aposentadoria 



Simulação de aposentadoria 







Agendamentos e requerimentos 





Novo requerimento 
• Com	a	implementação	do	atendimento	à	distância,	quase	a	totalidade	
dos	serviços	oferecidos	estão	disponíveis	na	plataforma	Meu	INSS.	

•  Exemplos:		
•  aposentadorias	urbanas	e	rurais;	
•  Da	pessoa	com	deficiência;	
•  Emissão	de	CTC;	
•  Serviços	 de	 manutenção	 de	 beneKcios	 (alteração	 da	 forma	 de	
pagamento,	desistência	de	beneKcio,	reaJvação,	TBM);	



Novo requerimento 

•  Apresentar	defesa	para	regularização	do	beneKcio;	
•  Bloquear/Desbloquear	BeneKcio	para	EmprésJmo	Consignado;	
•  Cadastrar	Procuração;	
•  Solicitar	laudo	SABI;	
•  Recursos	e	Revisões;	
•  BeneKcios	e	Serviços	de	Acordos	Internacionais;	





Cumprimento de exigência – exceção  

• Atendimento	presencial	



PRAZO PARA SAQUE DE BENEFÍCIO 
CONCEDIDO 

•  É	de	60	dias	o	prazo	para	saque	dos	beneKcios	na	rede	bancária;	
• Após	esse	prazo,	os	valores	são	devolvidos	pelo	Banco	ao	INSS;	
•  Segurado	deve	requerer	o	serviço	de	“ReaJvação”	do	beneKcio;	

• O	 prazo	 para	 saque	 visa	 coibir	 práJcas	 de	 fraudes	 ou	 pagamento	
indevido	de	beneKcio.	



Outros serviços disponíveis 
• Agendamento	de	perícia;	
• Resultados	de	requerimentos	de	beneKcios;	
•  Extrato	de	emprésJmos	consignado;	
•  Extrato	de	imposto	de	renda;	
• Declaração	de	nada	consta;	
• Cálculo	de	guia	de	recolhimentos	–	úlJmos	cinco	anos;	
• Validação	de	FacultaJvo	de	Baixa	Renda.	



INSS Digital 

• É a plataforma digital criada com o intuito de 

virtualizar os processos administrativos e 

descentralizar os protocolos e análises dos 

requerimentos administrativos.  



INSS Digital - HISTÓRICO 
• A OAB/MG, por exemplo, assinou o acordo com o INSS 
em 11/12/2017. 

• Cada seccional pode assinar o acordo com a autarquia 

previdenciária e disciplinar o rol de serviços disponíveis. 

• Há conversas do Conselho Federal da OAB para unificar o 
Acordo de Cooperação Técnica e aumentar os serviços 

disponíveis aos Advogados.	



INSS Digital – Vantagens 
•  UNIFICAÇÃO DE TODOS OS REQUERIMENTOS DOS ADVOGADOS EM 

UM ÚNICO PORTAL. 

•  POSSIBILIDADE DO ADVOGADO PETICIONAR, EXPLICAR AS 
PARTICULARIDADES DO CASO, ACOMPANHAR AS INTIMAÇÕES. 

•  DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DO DESTAQUE DE 
HONORÁRIOS. 



INSS Digital – Cadastro de Senha 

•  Solicitação	 da	 senha	 disponível	 no	 portal	 da	 OAB/MG:	
www.oabmg.org.br	

• Aba	de	SERVIÇOS	->	INSS	Digital	

• O	cadastro	pode	ser	feito	com	ou	sem	cerJficado	digital.	



INSS Digital – Cadastro de Senha 

	



INSS Digital – Cadastro de Senha – COM 
Certificado Digital 

	



INSS Digital – Cadastro de Senha – COM 
Certificado Digital 

	
•  Termo	de	Compromisso	de	Manutenção	de	Sigilo	



INSS Digital – Cadastro de Senha – COM 
Certificado Digital 

No	 site	 da	 OAB	 há	 um	 tutorial	 de	 como	 o	 advogado	 vai	 assinar	
digitalmente	o	termo	de	sigilo.	
	
Após	a	assinatura	digital,	enviar	o	termo	de	sigilo	e	cópia	da	OAB	para	o	
e-mail:	inssdigital@oabmg.org.br	
	
O	Advogado	receberá	um	e-mail	com	validade	de	24h	para	cadastrar	a	
senha	definiJva	de	acesso	ao	sistema.	



INSS Digital – Cadastro de Senha – SEM 
Certificado Digital 



INSS Digital 
•  Serviços	disponíveis:	

•  Aposentadorias	por	idade	e	por	tempo	de	contribuição	(urbanas	e	
rurais);	

•  BeneKcios	assistenciais;	
•  Cópia	de	processo;	
•  Pensões	por	morte	(urbanas	e	rurais);	
•  Recursos;	
•  Revisão.	



INSS Digital 
A	 OAB/MG	 disponibiliza	 modelos	 de	 requerimentos.	 Todavia,	 é	
importante	que	o	advogado	desenvolva	seu	próprio	requerimento	para	
poder	explicar	as	parJcularidades	de	cada	caso.	



INSS Digital  

• NOVO	MANUAL	DE	UTILIZAÇÃO	DO	INSS	DIGITAL	



INSS Digital – Parâmetros documentação 
	
	
Sugestão:	 antes	 de	 iniciar	 o	 protocolo,	 deixe	 a	 documentação	 pronta	
em	 uma	 pasta	 no	 computador.	 Assim,	 fica	 mais	 fácil	 de	 vincular	 no	
momento	do	protocolo.	
	
	



INSS Digital 

• Versão	anJga	do	Portal	

•  requerimento.inss.gov.br	
	



INSS Digital 





Requerimento 



Requerimento 



Requerimento 



Requerimento 



Requerimento – Termo de 
Representação 

•  Os	 advogados	 que	 atuam	 na	 área	 previdenciária	 e	 que	 uJlizam	 a	
plataforma	 do	 INSS	 Digital	 precisam	 anexar	 o	 termo	 de	 representação,	
disponibilizado	pelo	InsJtuto	Nacional	do	Seguro	Social	(INSS)	desde	o	final	
de	 agosto	 deste	 ano.	 O	 termo	 está	 disponível	 no	 site	da	 OAB	Minas	 por	
meio	do	link	hwps://www.oabmg.org.br/servicos/home/inssdigital	

	
•  O	 documento	 precisa,	 impreterivelmente,	 ser	 assinado	 pelo	 advogado	 e	
anexado,	digitalmente,	aos	outros	documentos	exigidos	no	peJcionamento,	
como	 a	 procuração,	 que	 conJnua	 indispensável.	 Não	 é	 obrigatório	 ao	
cliente	 assinar	 o	 termo	 de	 representação,	 visto	 os	 poderes	 já	 concedidos	
pela	procuração	do	requerente.	



Requerimento 



Requerimento 



Requerimento 



Requerimento – Portaria 450 

	



Requerimento 



Requerimento 



Requerimento 



Requerimento 



Requerimento 



Acompanhamento de benefícios 



Acompanhamento de benefícios 
• Aba	noJficações	–	IMPORTANTE	



Acompanhamento de benefícios 
• Via	de	regra,	o	protocolo,	a	exigência	e	a	conclusão	de	cada	processo	
é	informada	por	e-mail	ao	advogado.	

•  Todavia,	pode	acontecer	do	e-mail	não	chegar.	Por	isso,	é	importante	
que	 o	 advogado	 acompanhe	 a	 aba	 de	 noJficações	 para	 verificar	 o	
andamento	dos	processos.		



Acompanhamento de benefícios 
	
• PRAZOS	INSS	DIGITAL	–	RESOLUÇÃO	166/PRES/INSS	
•  EXIGÊNCIA	30	DIAS	

•  INÍCIO:		
-	A	PARTIR	DO	ACESSO	AO	CONTEÚDO	
-	SE	NÃO	HOUVER,	A	PARTIR	DO	5º	DIA	UTIL	

•  EXCLUI	O	DIA	DO	COMEÇO	E	INCLUI	O	DO	VENCIMENTO	



Requerimento 

• NOVO	PORTAL	–	LANÇADO	EM	JUNHO	DE	2020	

• novorequerimento.inss.gov.br	



Requerimento 



Requerimento 

	



Requerimento 

	



Requerimento 

	



Requerimento 

	



Requerimento 

	



Requerimento 

	



Conclusão do processo administrativo 
• Competência	exclusiva	do	servidor	do	INSS,	nos	limites	do	disposto	na	
IN	INSS/PRES	nº	77/2015:	

•  Decisão	moJvada;	
•  Obrigação	de	concessão	do	melhor	beneKcio;	
•  NoJficação	formal	da	decisão;		



Conclusão  	
	
A	plataforma	do	INSS	Digital	está	em	constante	atualização.	Portanto,	é	
importante	que	os	advogados	uJlizem	o	sistema	para	colaborar	com	a	
sua	melhoria.	
	
	



MUITO 
OBRIGADO! 
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E-MAIL: rgps@oabmg.org.br 

INSTAGRAM: @previdenciariooabmg  


