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atender  às convocações e levar
documentos médicos atualizados e
muito bem fundamentados, tanto
para o caso de deficiências de
longo prazo, quanto para os casos
de benefícios por incapacidade
para trabalhar, pois não basta a
doença, é preciso estar
impossibilitado de exercer seu
trabalho de forma plena para que o
INSS analise o direito;

atualizar o CadÚNico para os
beneficiários que necessitam
comprovar a baixa renda.

Dicas para quem recebe
benefícios

É importante que as pessoas que
precisam do INSS se preparem para a
hipótese de revisão dos seus
benefícios. Seguem dicas de como
proceder: 

Caso o INSS, ainda assim, cesse o
benefício, recomenda-se ajuda
especializada de um profissional da
área para que possa avaliar se é
melhor a defesa administrativa ou a
entrada com ação judicial para o seu 
 pronto restabelecimento.

Em 21/09/2022, foi publicada a
Portaria 2.965, pelo Ministério do
Trabalho e Previdência (MTP).

A norma trouxe o Programa de
Revisão de Benefícios por
Incapacidade (PRBI). É uma
reavaliação da concessão de
benefícios de aposentadoria por
invalidez, auxílios-doença, auxílios-
acidente e benefícios assistenciais, ou
ainda, casos de isenção de Imposto de
Renda por doenças graves,
concedidos ou diretamente pelo INSS,
ou por ação judicial.

Serão revisados benefícios que estão
sem perícia há mais de 6 meses e
estão sem DCB ou sem indicação de
reabilitação. Ou, ainda, o chamado
LOAS (Amparo à Pessoa com
Deficiência e ao Idoso) sem pericia
(médica ou social), há mais de 2 anos.

A grande novidade deste pente fino é
a revisão dos benefícios de auxílio-
acidente, que até então não
passavam por revisões periódicas do
INSS. 

Com este novo pente fino do INSS,
benefícios como aposentadorias por
invalidez, auxílios-doença, auxílios –
acidente, ou ainda, amparos à pessoa
com deficiência e aos idosos,
conhecidos popularmente como
LOAS, poderão ser cessados.
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Atualização
Previdenciária 

Acompanhe os temas tratados 
nas aulas e os resumos elaborados 

por nossos advogados.
 

Enunciado 11 do CRPS
Atualizado pela Resolução 50/2021, consolida a validade do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) para a comprovação da exposição do
segurado aos agentes nocivos, sendo dispensável o LTCAT para
requerimentos feitos a partir de 2004. O ponto controverso se dá pelo fato de
que, para períodos anteriores à 14/10/1996, o CRPS não exige o LTCAT e faculta
qualquer meio de prova (inciso VI), diversamente do INSS, que exige LTCAT, e,
em sua ausência, traz um rol restritivo de meios de prova.   

Portaria Interministerial MPT/ME- 12/01/22- Valores da Previdência
Além da informação de que houve reajuste dos benefícios do INSS em 10,16%
(o limite mínimo ficou em R$1.212,00, e o máximo, em R$ 7.087,22), Frederico
Amado pontuou que, no caso dos servidores públicos federais, o reajuste de
valores de contribuição foi benéfico, já que, por não terem aumento há quatro
anos, por óbvio, há redução do valor nominal a título de contribuição
previdenciária. 

Portaria PRES/INSS 1408- 02/02/22- Modificações na Prova de Vida
A prova de vida passa a ser responsabilidade do INSS, que terá que criar, até
31/12/22, todos os procedimentos para a sua efetivação, através do cruzamento
de dados, e, caso não consiga, deverá criar meios do cidadão fazê-la,
preferencialmente, sem sair de casa. Até o final de 2022, o INSS não poderá
suspender/bloquear pagamentos por falta de comprovação de vida.  

Tema 1102 STF- Revisão da Vida Toda- Repercussão Geral
O objetivo da revisão é permitir ao segurado que, nos casos em que lhe for
mais benéfico, não lhe seja aplicada a regra de transição trazida pelo art. 3.º da
Lei 9.876/1999, mas, sim, a então regra geral (prevista nos incisos I e II do art.
29 da Lei 8.213/91), a fim de considerar todas as contribuições existentes no
seu PBC, sem a limitação à competência de julho/1994, já que a regra de
transição não pode ser mais gravosa que a permanente. 

Em 25/02/2022, o STF, por maioria de seis votos contra cinco, manteve a
referida decisão do STJ. Entretanto, no dia 08/03/2022, quando todos os
ministros já haviam disponibilizado o seu voto no plenário virtual, o Min.
Nunes Marques realizou pedido de destaque. Após decisão em sede de
Questão de Ordem, tomada em 09/06/2022, pelo STF, o voto favorável do
ministro aposentado, Marco Aurélio, permanece válido e julgamento ganha
fôlego.
 



IV - "Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia ou técnica utilizadas para aferição
da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo
ser apresentado o respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou solicitada
inspeção no ambiente de trabalho, para fins de verificar a técnica utilizada na medição, bem como a
respectiva norma (trecho suprimido com a atualização)." 
 

Tema 272 TNU- Incapacidade Permanente e Procedimentos cirúrgicos
Firmado o entendimento de que para fins de concessão da aposentadoria
por incapacidade permanente, no caso de a recuperação da capacidade
depender de procedimento cirúrgico, deve-se analisar a impossibilidade de
reabilitação profissional (juntamente com a análise das condições pessoais),
bem como a manifestação de RECUSA EXPRESSA ao procedimento
cirúrgico.
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Enunciado 13 do CRPS
Atualizado pela Resolução 33/2021, em seus incisos III e IV (grifos nossos): 

III- "A partir de 1º de janeiro de 2004, para a aferição de ruído contínuo ou
intermitente, é obrigatória a utilização da técnica/metodologia contida na Norma de
Higiene Ocupacional 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO ou na NR-15 (não aceito pelo
INSS), que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho,
vedada a medição pontual, devendo constar no PPP o nível de ruído em Nível de
Exposição Normalizado - NEN ou a técnica/metodologia 'dosimetria' ou 'áudio
dosimetria' (acrescentado na atualização)."           

Tema 288 TNU- Dispensa da Perícia Médica - Pandemia COVID-19 
Firmado o entendimento de que, excepcionalmente durante a pandemia
provocada pelo coronavírus, é possível dispensar-se a produção de perícia
médica se os documentos juntados forem suficientes à formação da
convicção judicial. Cumpre ainda observar que esta hipótese serve apenas
para a concessão de benefícios, jamais para os casos de indeferimento. 

Tema 1031 STJ/Tema 1209 STF
O STJ admitiu em seu tema 1.031 "o reconhecimento da especialidade da
atividade de vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior
à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da
efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova, até 5 de março
de 1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico
ou elemento material equivalente para comprovar a permanente, não
ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em
risco a integridade física do segurado". 
                 Ocorre que o INSS interpôs Recurso Extraordinário, de modo que agora a questão será julgada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a repercussão geral (Tema 1209). 
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