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Ofício-Circular nº 37 /DIRBEN/INSS 
 

Em 30 de julho de 2019. 
 
 
Aos Superintendentes-Regionais, Gerentes-Executivos, Gerentes de Agências da Previdência 
Social, Chefes de Divisão de Gestão de Benefícios, Chefes de Serviço de Gerenciamento de 
Manutenção de Direitos, Chefes de Divisão/Serviço de Benefícios, Chefes de Serviço/Seção de 
Manutenção de Direitos. 
 
 
Assunto: Pagamentos de diferenças decorrentes da Lei nº 13.638, de 22/3/2018 
 
 
1.  Informamos que foram emitidos créditos, de forma automática, para o período 
entre 01/01/2016 a 31/12/2018 decorrentes da multiplicação do novo valor pelo número total de 
pontos indicadores da natureza e do grau de dependência resultante da deformidade física para os 
benefícios de espécie 56 - “Pensão Vitalícia Síndrome Talidomida”, listados em anexo, em 
cumprimento à Lei nº 13.638, de 22 de março de 2018 e à Portaria nº 9, de 15 de janeiro de 2019 
do Ministério da Economia. 
 
2.  Cada ponto da talidomida registrado na Pensão Especial (Espécie 56) será 
multiplicado pelos valores detalhados abaixo: 
 

a) Entre 1/1/2016 a 31/12/2016, o valor do ponto é R$ 1.000,00; 
b) Entre 1/1/2017 a 31/12/2017, o valor do ponto é R$ 1.065,80; 
c) Entre 1/1/2018 a 31/12/2018, o valor do ponto é R$ 1.087,86. 

 
3.  Esclarecemos que, no processamento automático, os valores se encontram com a 
situação “pendente”, caso tenha sido identificado qualquer outro crédito emitido de forma 
manual para o período entre 01/01/2016 a 31/12/2018. Nestas situações, as APS deverão 
verificar a que se refere o crédito emitido de forma manual, no sentido de identificar se trata do 
pagamento das diferenças decorrentes da Lei nº 13.638/2018. Caso seja e o valor já pago estiver 
correto, o crédito emitido de forma automática deverá ser cancelado. Caso o crédito manual se 
refira a situação diferente da decorrente da Lei nº 13.638/2018, o valor emitido automaticamente 
poderá ser autorizado. 
 
4.  Para o pagamento das diferenças não haverá incidência de correção monetária, 
tendo em vista que os efeitos financeiros da Lei estão ocorrendo durante o ano de 2019, 
conforme previsto no art. 2º da Lei nº 13.638/2018. 
 
5.  Ao beneficiário da Pensão Especial (Espécie 56) não é devido o décimo terceiro 
salário. 
 
6.  Sobre os valores atrasados pagos a título de Pensão Especial (Espécie 56) não 
incidirá retenção de Imposto de Renda na Fonte, conforme artigo 4A da Lei nº 7.070/82, incluído 
pela Lei nº 11.727, de 23 de junho de 2008. 
7.  Os créditos serão identificados por intermédio da rubrica informativa 329 – 
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http://www-inss.prevnet/norma/lei-no-13-638-de-22-de-marco-de-2018/?ol=�
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http://www-inss.prevnet/norma/lei-no-7-070-de-20-de-dezembro-de-1982/?ol=�
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DIFERENÇAS TALIDOMIDA – LEI 13638/2018. 
 
8.  Será permitido o pagamento de resíduos quando este for destinado ao titular da 
Pensão Especial (Espécie B56) e poderá ocorrer desde que: 
 

a) o benefício de espécie 56 tenha sido cessado para concessão de outro benefício 
(Motivo de Cessação 29); 

 
b) o benefício de espécie 56 tenha estado ativo em 31/12/2018, ainda que cessado 

nesta data. 
 

9.  Na situação acima, o crédito deverá ser comandado pela Agência da Previdência 
Social por meio de Pagamento Alternativo de Benefício – PAB, com motivo de solicitação 22 – 
“Pagamento de Resíduos do Benefício”, devendo ser informadas as rubricas informativas 301 - 
DIFERENCA PAGA PELA UNIAO e 329 - DIFERENÇAS TALIDOMIDA – LEI 13638/2018 
com o valor correspondente ao total pago das diferenças devidas, além das rubricas de créditos 
devidas (101 - VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO, 118 - COMPLEMENTO DE 
ACOMPANHANTE, 145 - ADICIONAL TALIDOMIDA, 146 - INDENIZACAO ACAO 
JUDICIAL 970060590-6, estas três últimas, se for o caso, devendo ser observado o disposto no 
§§ 2º a 4º, do art. 760 da Instrução Normativa nº 77/PRES/INSS, de 21 de janeiro de 2015).  
 
10.  Esclarecemos que, conforme art. 761 da IN nº 77/2015, o benefício é vitalício e 
intransferível não gerando pensão a eventual dependente ou resíduo de pagamento a familiares. 
Dessa forma, em caso de cessação por óbito, não caberá pagamento de resíduos a possíveis 
herdeiros. 
 
11.  Nas situações em que a pontuação constante nos sistemas de benefícios estiver 
zerada, não foi possível emitir o crédito de forma automática. Nestas situações, a partir da 
solicitação de revisão do beneficiário, desde que não exaurido o prazo decadencial, deverão ser 
adotadas as seguintes medidas: 
 

a) a Agência da Previdência Social mantenedora do benefício deverá reavaliar o 
processo concessório da Pensão Especial (B56), com o fito de identificar a pontuação atribuída 
pela perícia-médica e processar a revisão para informar tais pontos;  

 
b) nos casos em que restar configurado erro administrativo e o processo revisional 

implicar redução da pontuação constante do Sistema Único de Benefícios - SUB, deverá ser 
resguardado ao beneficiário o direito de ampla defesa e ao contraditório, na forma dos atos 
normativos vigentes à época da instrução processual da revisão; 
 

c) em caso de extravio do processo administrativo do B56 ou de peças do 
processo, deverá o mesmo ser reconstituído pela APS mantenedora de acordo com as orientações 
vigentes sobre tal procedimento, dispensada a realização de nova perícia-médica, devendo ser 
juntadas as telas dos sistemas de benefícios relativas ao benefício e demais documentos 
porventura arquivados fora do processo administrativo, como, por exemplo, Conclusão da 
Perícia-Médica – CPM arquivada na APS concessora. 
12.  Salvo decisão judicial em contrário, não são devidos os créditos referentes às 
diferenças de que a trata o presente ofício-circular quando houver administrador provisório 

http://www-inss.prevnet/norma/lei-no-13-638-de-22-de-marco-de-2018/?ol=�
http://www-inss.prevnet/norma/instrucao-normativa-no-77-presinss-de-21-de-janeiro-de-2015/?ol=�
http://www-inss.prevnet/norma/instrucao-normativa-no-77-presinss-de-21-de-janeiro-de-2015/?ol=�
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cadastrado no benefício, até que seja apresentado o termo de guarda, tutela ou curatela, ainda que 
provisórios ou com prazo determinado, expedido pelo juízo responsável pelo processo, conforme 
§§1º e 3º do art. 495 da IN nº 77/2015. 
 
13.  Os valores pagos referentes às diferenças em questão serão oriundos de dotações 
específicas com encargos da União. 
 
14.  Solicitamos ampla divulgação. 
 

Atenciosamente, 
 
 

MARCIA ELIZA DE SOUZA 
Diretora de Benefícios 
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