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Em 7 de julho de 2016, o ex-presidente da república Michel 
Temer assinou a Medida Provisória (MP) nº 739/2016 
propondo uma revisão drástica dos benefícios pagos pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao instituir o 
“Bônus Especial de Desempenho Institucional por Perícia 
Médica em Benefícios por Incapacidade”. Como resultado, 
o INSS convocou até 31 de dezembro de 2018, mais de 1,18 
milhão de beneficiários auxílios-doença e aposentadorias 
por invalidez a passarem por perícias médicas como 
medida de se passar um “pente-fino” nos benefícios até 
então concedidos aos segurados pelo Instituto.  
Aos que não pudessem comparecer, por quaisquer motivos 
que fossem, o benefício era cancelado automaticamente. 
Inicialmente o governo Temer estimava cortar até 20% dos 
benefícios de pouco mais de 530 mil segurados.  
Era previsto serem encerrados cerca de 106 mil auxílios-
doença. Entretanto, dos 472,3 mil auxílios-doença 
reavaliados pelos médicos peritos do INSS, 369,6 mil (78%) 
foram cancelados, 3x mais do que o previsto!  
Considerando os cancelamentos gerados por não 
comparecimento, o número de auxílios-doença que deixou 
de ser pago atinge 452,3 mil (95%). 8.779 beneficiários de 
auxílio-doença e 27.998 de aposentadorias por invalidez 
não passaram pelo pente-fino porque não houve tempo 
hábil. No total foram realizadas 1.185.05 perícias entre 
julho de 2016 e 31 de dezembro de 2018 feitas por cerca de 
3.864 médicos peritos, que ganhavam R$ 60,00 por perícia 
realizada além da meta prevista.  
Ou seja, se dividíssemos igualitariamente o número de 
perícias realizadas, teríamos que nesse período de 29 meses 
em que durou a operação, cada médico perito realizou 
306,69 perícias de revisão de benefício, cerca de 10 perícias 
a mais por mês definido pela Lei nº 13.457/2017, além da 
meta de 15 perícias/dia.  
Uma verdadeira “linha de montagem” pericial! 
Com a medida, o governo Temer que estimava uma 
“economia” de R$ 4,3 bilhões aos cofres públicos, obteve, às 
custas de uma brutal retirada de direitos sociais, R$ 14,5 
bilhões. Sob o argumento de agora “economizar 9,8 
bilhões” o governo Bolsonaro deu continuidade à política 
do “pente-fino” nos benefícios previdenciários, adotando 
em 18 de janeiro de 2019, a MP nº 871/2019 que instituiu: 
(1) o “Programa Especial para Análise de Benefícios com 
Indícios de Irregularidade”, em que serão analisados os 
processos que o atual governo acredita apresentarem 
irregularidade e;  
(2) o “Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade”,  
em  que  serão  analisados  os  benefícios por incapacidade  

 

mantidos sem perícia pelo INSS, por período superior a 6 
meses, e que não possuam data de cessação estipulada ou 
indicação de reabilitação profissional, assim como outros 
benefícios de natureza previdenciária, assistencial, 
trabalhista ou tributária. Esse programa tem duração 
prevista até 31 de dezembro de 2020, podendo ser 
prorrogado até 31 de dezembro de 2022. Na verdade, a ideia 
é que agora o INSS mantenha programa permanente de 
revisão da concessão e da manutenção dos benefícios. 
Para execução dos Programas, Especial e de Revisão, a MP 
institui: (1) o Bônus de Desempenho Institucional por 
Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade do 
Monitoramento Operacional de Benefícios (BMOB), no 
valor de R$ 57,50 que será pago aos Analistas e Técnicos 
em exercício no INSS, que concluam análises de processos 
do Programa, priorizando os benefícios mais antigos; e (2) 
o Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica 
em Benefícios por Incapacidade (BPMBI), no valor de R$ 
61,72 que será pago ao, agora denominado, Perito Médico 
Federal por perícia médica extraordinária realizada. 
A MP alterou o cargo de “Perito Médico Previdenciário”, 
antes integrante da Carreira de Perito Médico 
Previdenciário, para “Perito Médico Federal”, agora 
integrante da Carreira de Perito Médico Federal do 
Quadro de Pessoal do Ministério da Economia. Com o 
Decreto nº 9.746 de 8 de abril de 2019 que enxugou alguns 
cargos no INSS, também a Diretoria de Saúde do 
Trabalhador (DIRSAT) passa agora a ser organizada como 
“Subsecretaria da Perícia Médica Federal”, corroborando 
ainda mais aquilo que chamei de “modelo peritocêntrico” 
em minha tese de doutorado.  
O Serviço Social e a Reabilitação, foram parar agora no 
Setor de Benefícios, o que significa que, na prática, está se 
desmontando qualquer atividade multiprofissional e 
interdisciplinar nessa linha na instituição.  
A tragédia é anunciada. Quanto ao Programa de Revisão, 
caberá ao Secretário Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia monitorar e controlar a realização 
das perícias médicas, o quantitativo máximo destas, e a 
forma de realização de mutirões. E ao Ministro da 
Economia, o famigerado Sr. Paulo Guedes, definir os 
procedimentos necessários para a realização das perícias 
médicas desse programa. 
Fica claro para nós o caráter meramente econômico fiscal 
da MP nº 871/2019 que acaba de ser aprovada por sua 
Comissão Mista que teve como presidente o senador Izalci 
Lucas (PSDB-DF) e como relator o deputado Paulo 
Eduardo Martins (PSC-PR) em 9 de maio de 2019 e segue 
agora para aprovação na Câmara dos Deputados.  
Urge não a deixarmos passar. ■■■ 
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