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da republicação da Medida Provisória nº 739/16 e da reedição da Medida Provisória 
767/17 - 2. A revisão de benefícios por incapacidade - 3. A cessação automática dos 
auxílios-doença sem data de cessação (DCB) - 4. O bônus especial de desempenho 

RESUMO: Este trabalho analisa os aspectos jurídicos da edição da MP 767/17 e os 
efeitos da publicação, republicação e não conversão em lei da Medida Provisória nº 739, 
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-
dida provisória; benefícios por incapacidade; revisão de benefícios; INSS; auxílio-doença; 

.

INTRODUÇÃO

Em 8 de julho de 2016 foi publicada a Medida Provisória - MP nº 739, de 7 de julho, 
republicada em 12 de julho de 2016, alterando a Lei nº 8.213/91, que trata do Plano de 

para a realização de perícias em benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo 
INSS há mais de dois anos.

com pagamentos indevidos, o que incluiria a revisão dos benefícios de auxílio-doença 
e aposentadorias por invalidez mantidas sem perícia pelo INSS há mais de dois anos. A 

No entanto, a MP nº 739/16 não foi convertida em lei no prazo regulamentar, ou seja, 
60 dias prorrogáveis por mais 60 (art. 62, § 3º, da Constituição Federal), o que culminou 
na perda de sua validade em 4 de novembro de 2016.

Para surpresa geral, em que pese o encaminhamento do Projeto de Lei (PL) nº 
6.427/16, em 06 de janeiro de 2017, foi publicada a Medida Provisória 767, que reedita 
os termos da MP 739/16.

-
micos) sobre as Medidas Provisórias 767/17 e 739/16, inclusive pelo fato de o governo ter 
encaminhado o Projeto de Lei nº 6.427/16 para o Congresso Nacional, com o mesmo teor 
da extinta MP nº 739/16, no intuito de reestabelecer os seus efeitos jurídicos, bem como 

benefício auxílio-reclusão.

na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha 

reedição da Medida Provisória.
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do art. 62 da Constituição Federal determina que cabe ao Congresso Nacional disciplinar, 

conservar-se-ão por ela regidas.
Como o Decreto Legislativo não foi publicado e não houve o transcurso de sessenta 

1. A ALTERAÇÃO REFERENTE À CARÊNCIA

-

categorias de segurado: o segurado especial que contribui facultativamente; o contribuinte 

período de manutenção da qualidade de segurado decorrente dessas categorias (art. 25, 
III, da Lei nº 8.213/91).

para o salário-maternidade, bastando a comprovação do vínculo para fazer jus ao benefício.
Até a publicação das MPs 739/16 e 767/17, havendo perda da qualidade de 

Assim, seria possível, em caso de perda da qualidade de segurado, recolher 4 (quatro) 

A medida provisória 739/16 foi publicada inicialmente em 8 de julho de 2016, tendo sido 
republicada em 12 de julho do mesmo ano. Na sua primeira publicação revogou o parágrafo 

-
-

cia necessária para determinado benefício. O parágrafo revogado tinha a seguinte redação:

a essa data 

no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para 

. 
(Grifo nosso).
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Observa-se que o comando legal revogado trazia uma condição, e não uma autori-

qualidade somente seriam computadas depois que o segurado contasse com 1/3 da 

Em que pese o contexto de redução de gastos e a intenção governamental de tornar 
mais difícil o acesso aos benefícios, ao revogar o parágrafo único do art. 24, o governo 

republicaram a medida provisória, inserindo o parágrafo único no art. 27.

jurídicas da publicação da MP no dia 08.07.2016, com a retirada do parágrafo único do 
art. 24, e a sua republicação em 12.07.2016 com a inserção do parágrafo único ao art. 
27 da Lei de Benefícios.

A MP 767/17 dá nova redação ao art. 27-A da Lei nº 8.213/91, estabelecendo que, 

do auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade, o segurado 

I e III do caput do art. 25.

1.1. Qualidade de segurado

-

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

[...]

Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;
[...]

facultativo.

seja, continuam na condição de segurado do INSS.1

1 -
-segurado/>. Acesso em: 29 nov. 2016.
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1.2. Carência

relação ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez e ao salário-maternidade, as 

ressalvado o disposto no art. 26:

mensais;
[...]
III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos 

disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 
9.876, de 26.11.1999).

pagos ao INSS para que o cidadão, ou em alguns casos o seu dependente, possa ter 
2

1.3. Fato gerador dos benefícios

aos benefícios.
Os fatos geradores do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez e do salário-

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cum-

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

, 
e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 

, observa-

à proteção à maternidade.
2 

em: 29 nov. 2016
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adotar ou 

 é devido salário-
-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias. (Grifo nosso).

Assim sendo, é patente que os requisitos descritos na Lei nº 8.213/91 para a con-
cessão do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez e do salário-maternidade são: 

fato gerador próprio de cada um deles, quais sejam, a incapacidade laborativa por mais de 
15 dias (auxílio-doença), incapacidade total e permanente (aposentadoria por invalidez) e 

1.4. Consequências da republicação da Medida Provisória nº 739/16 e da reedição 
da Medida Provisória 767/17

08.07.2016, de imediato, esta passou a viger conforme seu art. 12. Por conseguinte, 
vigente também, na mesma data, seu art. 11, que revogou o parágrafo único do art. 24 
da Lei nº 8.213/91.

Entretanto, apenas na sua republicação, em 12.07.2016, é que foi incluído o pará-
grafo único no art. 27 da Lei de Benefícios, com a seguinte redação:

para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria 
por invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá contar, a 

nos incisos I e III do caput do art. 25.

Quando ocorre a republicação de uma lei ou, nesse caso, uma medida provisória, 
-

da republicação da norma, conforme preceitua a Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), senão vejamos:

Art. 1º Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 

[...]

inclusão do parágrafo único no art. 27 da Lei nº 8.213/1991 somente entrou em vigor a 
partir da republicação ocorrida em 12.07.2016. Destarte, somente a partir dessa data é 

a aposentadoria por invalidez e o salário-maternidade, após a perda da qualidade de 
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em qualquer época, sendo mantida a qualidade de segurado (por meio de uma contribuição 
que seja) e ocorrendo o fato gerador dos benefícios entre 8 e 11.07.2016, será devida a 

sua republicação em 12.07.2016, e com a inserção do parágrafo único ao art. 27 da Lei 

voltou a ser exigida com a reedição da MP 767/17.

2. A REVISÃO DE BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE

Objetivamente, a medida provisória não trouxe novidade alguma ao tratar da revi-

mantidos há mais ou há menos de 2 dois anos, sejam eles concedidos na via administrativa 
ou judicial. É o que se observa no art. 71 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que trata 
do Plano de Custeio da Seguridade Social:

Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS deverá rever os 

benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda 

ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa 
para a sua concessão. (Grifo nosso).

para que a Autarquia Previdenciária realize a revisão dos benefícios a qualquer tempo. 

Nesse cenário, tais benefícios devem ser revistos, respeitando-se o prazo decaden-
cial de 10 anos, salvo comprovada má fé (art. 103-A da Lei nº 8.213/91). Deve-se observar, 

e pensionistas inválidos, ambos maiores de 60 anos (art. 101, § 1º, da Lei nº 8.213/91).
De forma que desde a publicação da Lei nº 8.212/91 já existe a obrigação do INSS 

rever seus benefícios, concedidos judicial ou administrativamente. A revisão administra-
tiva dos benefícios por incapacidade concedidos judicialmente é aquela realizada com o 

na decisão judicial.
A MP nº 739/16 tinha inserido dispositivos na Lei de Benefícios que determinavam 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, senão vejamos:

Art. 43. [...]
§ 4º O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a 
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afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativa-
mente, observado o disposto no art. 101.
Art. 60. [...]
§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou 
administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento, 

manutenção, observado o disposto no art. 101.

previsão para o § 5º do art. 43 e art. 60, § 13, ambos da Lei nº 8.213/91.
Como já visto anteriormente, a obrigação do INSS rever os benefícios por incapa-

cidade já é prevista legalmente desde 1991, tornando inócuos tais dispositivos, ou seja, 
nenhuma novidade foi inserida na legislação.

previsão legal para que tais benefícios fossem revistos desde 24.07.1991, conforme segue:

-

a submeterem-se a exames médico-periciais, estabelecidos na forma 

. (Lei 8.212/91). (Grifo nosso).

Art. 46. O segurado aposentado por invalidez está obrigado, a qualquer 

tempo, sem prejuízo do disposto no parágrafo único e independentemen-
te de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a 

, processo de reabilitação 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 
facultativos.
Parágrafo único. Observado o disposto no caput, o aposentado por inva-

submeter-se a exames médico-periciais, a realizarem-se bienalmente.

Quer dizer, a previsão legal para a revisão de benefícios, a qualquer tempo, já 
existia, conforme início do art. 46 do RPS. Se o INSS tomasse conhecimento de que um 

este seria chamado antes mesmo dos 2 anos previstos no parágrafo único do art. 46. O que 
se observa é que já era para haver uma rotina de revisão, pelo menos, bienal na autarquia, 

A responsabilidade da execução das atividades atinentes à revisão é do INSS, por 
meio dos seus peritos médicos ou por meio de médicos de órgãos ou entidades públicos ou 
do Sistema Único de Saúde (SUS) (art. 2º da Lei 10.876/04 c/c art. 60, § 5º, da Lei 8.213/91).
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Tanto que o INSS e a Procuradoria-Geral Federal (PGF) publicaram a Portaria 
Conjunta nº 4/INSS/PGF, de 10 de setembro de 2014, que estabelece os procedimentos 
relacionados à revisão administrativa de benefícios previdenciários por incapacidade. A 
portaria estabelece os procedimentos que, pelo menos em tese, já existiam na Autarquia 
e deveriam estar em plena execução, conforme se observa:

Art. 10. Os benefícios implantados por força de decisão judicial devem 

ser revisados preferencialmente:

em se tratando de auxílio-doença, salvo fato novo;

para aposentadoria por invalidez e benefício de prestação continuada 

execução da PGF.

A própria Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015, também 
já previa:

Art. 222. A Perícia Médica do INSS deverá rever o benefício de aposen-
tadoria por invalidez, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, a 
cada dois anos, contados da data de seu início, para avaliar a persis-

alegada como causa de sua concessão, nos termos do art. 46 do RPS.
Art. 223. A aposentadoria por invalidez, concedida ou restabelecida por 
decisão judicial, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, em 
manutenção, deverá ser revista

Art. 315. Os benefícios de auxílio-doença, concedidos ou restabelecidos 
por decisão judicial, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, 
em manutenção, deverão ser revistos preferencialmente, após seis 

novo, conforme os procedimentos previstos na Portaria Conjunta PGF/
INSS nº 04, de 2014 ou outra que venha substituir.

Agora, se tais medidas não eram adotadas de forma sistemática e contínua pelo 
INSS, é outra história e diz respeito às ferramentas de gestão do sistema. Ou seja, o “pente 

já era (ou pelo menos deveria ser) realizado pelo INSS.
Isto posto, haveria a necessidade de se instituir um bônus especial de desempenho 

adiante no item 4 deste trabalho.
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3. A CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DOS AUXÍLIOS-DOENÇA SEM DATA DE 

de auxílio-doença, exigia a norma que quando da concessão ou reativação o juiz ou o 

na cessação automática após 120 dias, salvo se o segurado solicitasse um pedido de 
prorrogação do benefício, mais conhecido como PP, junto ao INSS.

Assim a Medida Provisória 767/17:

Art. 60. [...]
§ 11. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de 
auxílio-doença, judicial ou administrativo, 
para a duração do benefício.

o benefício 

cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de conces-
são ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação 
junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62.

Na verdade, o que se pretendeu foi estabelecer uma espécie de “alta programada 

Juizados especiais Federais, senão vejamos:

DE TERMO FINAL PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTA PRO-
GRAMADA JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM A LEI Nº 8.213/91. 
RETROAÇÃO DA DIB À DATA DA DER. ACÓRDÃO RECORRIDO NO 
MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DA TNU. INCIDÊNCIA DA 

-
TE CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESTE PONTO, PROVIDO (TNU 
- PEDILEF 0501304-33.2014.4.05.8302, Relator: Juiz Federal Frederico 
Koehler, Data do Julgamento: 11.12.2015, Publicação: 18.12.2015).

Nota-se que o artigo 62 da Lei de Benefícios, na sua redação original, remete à ne-

laborativa, impedindo que se presuma a higidez do segurado pelo simples decurso do tempo:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recu-
peração para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de 

Não cessará 

o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de 

 ou, quando considerado 
não recuperável, for aposentado por invalidez. (Redação original)

para a cessação do auxílio-doença por meio de decisão judicial ou administrativa.
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Da mesma forma, mesmo com a alteração feita pela medida provisória na reda-
ção do art. 62, não haveria que se falar em cessação automática de benefício sem DCB, 
conforme segue:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recu-
peração para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo 

ou de outra atividade.
Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até 

que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de 

 ou, quando considerado não 
recuperável, for aposentado por invalidez. (Redação da MP nº 767/17)

Ainda com alteração no dispositivo, que remete ao segurado “reabilitado para de-

necessária, de toda forma, uma nova avaliação a ser realizada por equipe multidisciplinar 
(art. 137, § 1º, do Decreto nº 3.048/99) para atestar a reabilitação do segurado, para só 
então poder cessar o benefício, nos termos do art. 92 da Lei nº 8.213/91.

apreciação médico-pericial.

4. O BÔNUS ESPECIAL DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL POR PERÍCIA MÉDICA 
EM BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE

Interessante notarmos a ementa da Medida Provisória nº 739: “Altera a Lei nº 

Social, e institui o Bônus Especial de Desempenho Institucional por Perícia Médica em 

Benefícios por Incapacidade

-
são de benefícios foi o motivo principal da MP, mas sim, instituir um bônus primeiramente, 
cujo critério para o seu recebimento seria a realização de perícias médicas. Com efeito, 

no valor de R$ 60,00 (art. 4º) para cada perícia realizada em benefícios por incapacidade 
mantidos sem perícia há mais de dois anos (art. 3º), que pode ser acumulada com outra 

Tendo em vista a obrigatoriedade do INSS rever seus benefícios, prevista em vasta 
legislação acima apontada, e que compete aos peritos médicos o exercício das atividades 

por Medida Provisória) de se pagar R$ 60,00 por perícia médica realizada por servidores 
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Parece-nos um contrassenso. Primeiro porque a Constituição, em seu art. 62, reza 

Segundo porque, como já visto, a previsão legal para a revisão de benefícios já existe muito 

A revisão sistemática e permanente de benefícios previdenciários é imprescindível 
para que seja feita Justiça Social, no sentido de se conferir benefícios apenas a quem 
realmente faz jus, evitando desperdício de recursos públicos e promovendo a cobertura 
racional pelo sistema previdenciário. E foi por isso que o legislador previu expressamente 

cessado dentro dos ditames legais.
Porém, fere os princípios da razoabilidade, economicidade e moralidade onerar os 

vinculada e obrigatória inerente ao cargo do servidor público, como no caso de se pagar, 
além do salário, um bônus a peritos para que eles realizem perícias.

Destacamos que a MP 767/17 reedita a criação do bônus aos peritos médicos do 
INSS.

5. CONSEQUÊNCIAS DA NÃO CONVERSÃO EM LEI E O PL Nº 6.427/16

Nos termos do art. 62, § 3º, da Constituição, as medidas provisórias perderão 

prorrogável uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por 

Publicada em 08.07.2016, a MP nº 739/16 perdeu a sua validade em 04.11.2016, 
voltando a viger a redação anterior dos artigos por ela alterados da Lei de Benefícios e 
extinguindo o pagamento do Bônus Especial de Desempenho Institucional por Perícia 
Médica em Benefícios por Incapacidade (BESP-PMBI).

Legislativo nº 547/2016 (PDC nº 547/16),3 pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá, que “disci-

7 de julho de 2016, que alterava a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e instituía o Bônus 

data de cessação (DCB) e foram cancelados 120 dias após a sua concessão ou reativação, 
bem como m
3 

MPV+739/2016>. Acesso em: 05 dez. 2016.
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Deputados:
Art. 1º Os pedidos administrativos de auxílio-doença, de aposentadoria por 
invalidez e de salário-maternidade indeferidos em razão do não cumprimento 

de 24 de julho de 1991, na redação dada pela Medida Provisória nº 739, de 7 

24 de julho de 1991.
Art. 2º Os benefícios de auxílio-doença cancelados com fundamento na redação 
dada pela Medida Provisória nº 739, de 7 de julho de 2016, ao § 9º do art. 60 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, devem ser, de ofício, retroativamente 
reativados, sem prejuízo da possibilidade de convocação do segurado para 

médica realizados com fundamento na redação dada pela Medida Provisória 
nº 739, de 7 de julho de 2016, ao § 4º do art. 43 e ao § 10 do art. 60 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 4º Permanece devido o Bônus Especial de Desempenho Institucional por 
Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade - BESP-PMBI em razão das 

Art. 5º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Como a Constituição Federal veda a reedição de medida provisória que tenha sido 
-

Lei nº 6.427/2016 (PL nº 6.427/16)4

O PL 6.427/16 foi encaminhado em 04.11.2016 e em 08.11.2016 foi apresentada a 

Congresso Nacional. Em 09.11.2016 foi apresentada a Mensagem de Cancelamento de 

para apreciação do referido Projeto de Lei.
No entanto, a sociedade brasileira foi surpreendida pela edição da MP 767/17, que 

restaurou os termos da MP 739/16, sendo editada na sessão legislativa seguinte e antes do 
decurso de sessenta (60) dias da rejeição por decurso de prazo da MP 739/16. E como não 
houve a edição de Decreto Legislativo pelo Congresso Nacional, entendemos que os efeitos 

Frustradas as expectativas no sentido de que, enquanto as propostas legislativas 
ainda estavam em tramitação, as regras estabelecidas pela MP nº 739/16 tinham perdido 

4 

Acesso em: 05 dez. 16.
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CONCLUSÃO

existiu, eis que revogado pelo art. 11 da MP nº 739/16. Apenas com a sua republicação em 
12.07.2016, e com a inserção do parágrafo único ao art. 27 da Lei de Benefícios, exigiu-se 

ocorrendo o fato gerador dos benefícios entre 8 e 11.07.2016, será devida a concessão dos 

A medida provisória também não trouxe novidade ao tratar da convocação de 
segurados para a revisão de benefícios, tanto concedidos na via administrativa quanto na 

8.212, de 24 de julho de 1991, no art. 10 da Portaria Conjunta nº 4 /INSS/PGF, de 10 de 
setembro de 2014 e nos artigos 222, 223 e 315 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, 

Portanto, o que se leva a crer é que o principal mote das Medidas Provisórias em 
comento foi instituir o Bônus Especial de Desempenho Institucional por Perícia Médica em 
Benefícios por Incapacidade (BESP-PMBI) que previu, durante 24 meses, o pagamento 
de R$ 60,00 por perícia realizada em benefícios por incapacidade mantidos sem perícia 
há mais de dois anos, a cada perito, justamente para realizarem perícias.

A Medida Provisória também pretendeu estabelecer uma espécie de “alta programa-
-

ção automática dos auxílios-doença que não tivessem uma Data de Cessação de Benefício 
(DCB) e não fosse solicitado pelo segurado um Pedido de Prorrogação (PP) junto ao INSS.
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