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Memorando-Circular Conjunto nº 14 /DIRBEN/PFE/INSS  
 
   

Em 30 de março de 2015. 
 
 
Ao Superintendente-Regional Sul, à Gerente-Executiva da Gerência-Executiva Passo Fundo/RS, 
aos Gerentes das Agências da Previdência Social Erechim, Lagoa Vermelha, Passo Fundo e 
Getúlio Vargas, à Especialista em Normas e Gestão de Benefícios da Superintendência Regional 
Sul e aos Chefes de Divisão/Serviço da Gerência-Executiva Passo Fundo. 
 
Assunto: Decisão proferida na Ação Civil Pública nº 5005515-77.2014.4.04.7117. Concessão 
de salário-maternidade às seguradas indígenas com idade entre 14 e 16 anos, no âmbito da 
Subseção Judiciária de Erechim/RS 
 
1.  Em sede de Agravo de Instrumento, foi deferida antecipação de tutela nos autos da 
Ação Civil Pública - ACP nº 5005515-77.2014.4.04.7117, determinando que o INSS se abstenha 
de indeferir os requerimentos de salário-maternidade pleiteados por seguradas indígenas, de 
idade entre 14 e 16 anos, provenientes de cidades que compõem a Subseção Judiciária de 
Erechim/RS, com fundamento exclusivamente no critério etário, desde que atendidos os demais 
requisitos legais para concessão do referido benefício. Nesses casos, deverão ser observadas as 
seguintes orientações:  

a) às requerentes deverá ser atribuído NIT de não filiado no Portal CNIS; 
b)   a comprovação da atividade será feita por meio de certidão expedida pela 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI, na forma do inc. XI do art. 47 da Instrução 
Normativa nº 77/INSS/PRES, de 21 de janeiro de 2015, observado o Anexo I da 
referida norma;  
c)   para fins do cômputo do período de carência, na forma do inc. III do art. 25 
da Lei nº 8.213/91, deve-se ter como marco inicial a data em que a indígena 
completou 14 anos de idade, sendo vedada, portanto, a retroação dos meses de 
carência para período anterior ao 14º aniversário da postulante. 

 
2.  A determinação judicial produz efeitos  para benefícios com Data de Entrada de 
Requerimento - DER a partir de 10.02.2015.  
 
3.  A abrangência da ACP é restrita às seguradas residentes nos municípios de: 
Aratiba, Áurea, Barão de Cotegipe, Barra do Rio Azul, Barracão, Benjamin Constant do Sul, 
Cacique Doble, Campinas do Sul, Carlos Gomes, Centenário, Charrua, Cruzaltense, Entre Rios 
do Sul, Erebango, Erechim, Erval Grande, Estação, Faxinalzinho, Floriano Peixoto, Gaurama, 
Getúlio Vargas, Ipiranga do Sul, Itatiba do Sul, Jacutinga, Machadinho, Marcelino Ramos, 
Mariano Moro, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Paulo Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, 
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Sananduva, Santo Expedito do Sul, São João da Urtiga, São José do Ouro, São Valentim, 
Severiano de Almeida, Três Arroios e Viadutos. 
  
4.  O Sistema Prisma está sendo adequado para permitir a concessão do B/80 para as 
indígenas alcançadas por esta determinação judicial. Após a disponibilização da adequação do 
Sistema, os benefícios indeferidos a partir de 10.02.2015, em razão da idade das requerentes, 
poderão ser revistos a pedido.  
 
5.  Os benefícios de salário-maternidade concedidos de acordo com as orientações 
expressas neste Memorando-Circular Conjunto deverão ser concedidos com “Desp. 00”, com a 
informação do número da ACP (5005515-77.2014.4.04.7117). 

 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
 

CINARA WAGNER FREDO 
Diretora de Benefícios 

ALESSANDRO ANTÔNIO STEFANUTTO 
Procurador-Chefe da PFE/INSS 

 


