
  

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PORTARIA Nº 396/DIRBEN/INSS, DE 15 DE MAIO DE 2020

  

Estabelece o fluxo para tratamento da
tarefa que é criada em decorrência da
conclusão da análise da defesa nos
processos de apuração de irregularidade.

O DIRETOR DE BENEFÍCIOS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.746, de 08 de abril de 2019, e considerando o constante
dos autos do processo nº 35014.105727/2020-60,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Estabelecer o fluxo para tratamento da tarefa no sistema GET denominada "Encaminhamentos
do Processo de Apuração - MOB", sigla CPCARCJ, na forma dos Anexos I e II.

§ 1º A tarefa a que se refere o caput obje va realizar os encaminhamentos decorrentes dos processos
de apuração de bene cios com indícios de irregularidades às áreas competentes, até que estes
procedimentos sejam incorporados ao sistema MOB Digital.

§ 2º Para fins de melhor visualização, o fluxo descrito nos Anexos I e II foi representado graficamente
nos Anexos III e IV.

Art. 2º A criação da tarefa ocorrerá:

I -  automaticamente a partir da emissão do ofício de recurso no sistema MOB Digital; e

II - manualmente após o cumprimento do acórdão de decisão recursal proferido em última instância.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

ALESSANDRO ROOSEVELT SILVA RIBEIRO

Diretor de Benefícios

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO ROOSEVELT SILVA RIBEIRO, Diretor(a),
em 15/05/2020, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0818814 e o código CRC D43F4F9E.

 

ANEXO I

PROCEDIMENTOS PARA CUMPRIMENTO DA TAREFA "ENCAMINHAMENTOS DO PROCESSO DE
APURAÇÃO – MOB", SIGLA CPCARCJ, DORAVANTE CHAMADA DE “TAREFA DE

ENCAMINHAMENTOS” PARA FINS DESTE FLUXO.

 

1. Localizar o processo correspondente à tarefa de encaminhamentos no sistema MOB Digital.

2. Anexar à tarefa de encaminhamentos o comprovante do Aviso de Recebimento - AR referente ao
ofício de recurso.

2.1. O AR digitalizado pode ser encontrado no site dos Correios www.correiohibridoreverso.com.br (
usuário 5080 e senha 123456 ).

3. Verificar a ciência postal do beneficiário.

3.1. Para as situações em que não exista ciência da no ficação postal, providenciar a publicação do
edital de recurso, anexá-lo à tarefa de encaminhamentos e aguardar o prazo legal.

4. A par r da iden ficação da ciência pela no ficação postal ou pela publicação de edital, verificar se
está dentro do prazo legal para interposição de recurso. Caso esteja, aguardar o prazo legal.

5. Verificar se o recurso foi interposto no sistema e-SisRec.

6. Para os casos sem interposição de recurso após o prazo legal, verificar a existência das situações 
abaixo no relatório de análise da apuração no sistema MOB Digital, e adotar as providências
descritas:

6.1. Irregularidade detectada com resultado pela  suspensão do benefício:

6.1.1. providenciar a cessação pelo mo vo referente a pologia da apuração na data iden ficada
como perda do direito;

6.1.2.anexar à tarefa de encaminhamentos o comprovante de cessação do benefício.

6.2. Constatação de envolvimento de servidor, cadastrar o processo no SEI e encaminhar
à Corregedoria, conforme “Fluxo de Encaminhamento à Corregedoria ou Procuradoria”.

6.3. Constatação de fraude ou má-fé, cadastrar o processo no SEI e encaminhar à Procuradoria,
conforme “Fluxo de Encaminhamento à Corregedoria ou Procuradoria”.

6.4. Constatação de recebimento indevido passível de cobrança, criar tarefa de Cobrança
Administrativa – MOB, sigla COBMOB, informando o Número do Bene cio e o protocolo da Tarefa de
Apuração nos campos adicionais e transferi-la para a OL 01.500.6.

6.5. Finalizar a tarefa de encaminhamentos informando no despacho:

6.5.1. resumo das decisões adotadas no processo de apuração;

6.5.2. protocolos SEI / GET e motivações individualizadas dos encaminhamentos realizados.

7. Para os casos com interposição de recurso que tenham decisão proferida em úl ma instância,
verificar a existência das situações abaixo  no acórdão de decisão recursal no sistema e-SisRec e o
relatório de análise da apuração no sistema MOB Digital, adotando as providências descritas:

7.1. Constatação de envolvimento de servidor, cadastrar o processo no SEI e encaminhar
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à Corregedoria, conforme “Fluxo de Encaminhamento à Corregedoria ou Procuradoria”.

7.2. Constatação de fraude ou má-fé, cadastrar o processo no SEI e encaminhar à Procuradoria,
conforme “Fluxo de Encaminhamento à Corregedoria ou Procuradoria”.

7.3. Constatação de recebimento indevido passível de cobrança, criar tarefa de Cobrança
Administrativa – MOB, sigla COBMOB, informando o Número do Bene cio e o protocolo da Tarefa de
Apuração nos campos adicionais e transferi-la para a OL 01.500.6.

7.4. Anexar o acórdão de decisão recursal à tarefa.

7.5. Finalizar a tarefa de encaminhamentos informando no despacho:

7.5.1. resumo das decisões adotadas no processo de apuração e suas reformas recursais;

7.5.2. protocolos SEI / GET e motivações individualizadas dos encaminhamentos realizados.

8. Para os casos com interposição de recurso pendente de decisão em úl ma instância,
independente da instância:

8.1. Finalizar a tarefa informando no despacho o texto com data e protocolo de interposição. Exemplo:
“Recurso interposto em dd/mm/aaaa pendente de decisão. Protocolo e-SisRec: 9999999”.

 

 

ANEXO II

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO À CORREGEDORIA OU PROCURADORIA

 

1. Cadastrar o processo no SEI, seguindo as orientações con das no O cio SEI Circular Conjunto nº
48/DIRBEN/PFE-INSS, de 30 de dezembro de 2019, ou o que vier a subs tuí-lo. Se a apuração resultar
no encaminhamento para as duas áreas, cadastrar processos distintos.

1.1. No campo “Observação desta Unidade”, informar o número da Tarefa do GET e o CPF do
interessado. Exemplo: Tarefa: 99999 / CPF: 1234678909, bem como se o processo se refere ao
encaminhamento à Corregedoria ou à Procuradoria.

2. Incluir no SEI o processo de apuração completo gerado pelo GET, por meio do botão “Gerar PDF”.

2.1 Caso o processo seja sico, digitalizá-lo ou solicitar a digitalização por meio da Tarefa “Cópia de
Processo - CPPROC”.

3. Elaborar despacho fundamentado, expondo os mo vos que jus ficam o envio à Corregedoria ou à
Procuradoria.

4. Marcar o processo como “acesso restrito”.

5. Encaminhar à Divisão/Serviço de Bene cios para posterior envio à Corregedoria ou Procuradoria
Regional vinculadas a sua Superintendência Regional.

Referência: Proces s o nº 35014.105727/2020-60 SEI nº 0818814
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