
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

PORTARIA CONJUNTA DIRAT/DIRBEN/INSS Nº 24, DE 5 DE ABRIL DE 2021 

Estabelece fluxo operacional para a revisão de 
ofício dos processos administrativos nas Centrais 
de Análise de Benefício – Ceabs. 

O  DIRETOR DE ATENDIMENTO e o DIRETOR  DE  
BENEFÍCIOS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no  uso  das  atribuições  
que  lhes  confere  o  Decreto  nº 9.746,  de  8  de  abril  de  2019,  e  considerando  o  que  
consta  no  processo  administrativo SEI nº 35014.247038/2020-21, 

RESOLVEM: 

Art. 1º Estabelecer que a revisão de ofício poderá ser feita por: 

I – demanda de gestores de unidade;  

II – demanda da Divisão/Serviço de Benefícios ou dos servidores responsáveis 
pelo programa de Supervisão Técnica de Benefícios – Supertec, conforme previsto na Seção I do 
Anexo II da Portaria Dirben/INSS nº 411, de 22 de maio de 2020. 

III – solicitação do próprio servidor responsável pela tarefa. (Alterada pela 
Portaria Conjunta DIRAT/DIRBEN/INSS nº 29, de 23 de junho de 2021, publicada no BS nº 116, 
de 23/6/2021) 

III - supervisores e coordenadores do chat humanizado do INSS exclusivamente 
para “Solicitação de Reabertura de Tarefa”; e 

IV - solicitação do próprio servidor responsável pela tarefa. (Incluído pela 
Portaria Conjunta DIRAT/DIRBEN/INSS nº 29, de 23 de junho de 2021, publicada no BS nº 116, 
de 23/6/2021) 

Art. 2º As demandas de revisão de ofício encaminhadas pelos gestores de 
unidade devem ser direcionadas por meio das seguintes tarefas principais: 

I – “Solicitação de Reabertura de Tarefa”, código 9428; (Alterada pela Portaria 
Conjunta DIRAT/DIRBEN/INSS nº 29, de 23 de junho de 2021, publicada no BS nº 116, de 
23/6/2021) 

I – “Solicitação de Reabertura de Tarefa”, código 5233; e 

II – "Solicitação de Supervisão Técnica”, código 13975. 

Art. 3º A tarefa “Solicitação de Reabertura de Tarefa” deverá ser utilizada nas 
situações em que o objeto da solicitação esteja relacionado a falha operacional não vinculada à 
análise do direito, ou que não esteja contemplado pela Supervisão Técnica – Supertec.  



§1º Para a situação prevista no caput, a tarefa “Solicitação de Reabertura de 
Tarefa” deverá ser encaminhada à unidade do Serviço/Seção de Atendimento – Serat/Seat do 
servidor responsável pela conclusão da tarefa. 

§2º São exemplos de falhas operacionais não vinculadas à análise do direito: 

a) inclusão de documentos ou relatórios alheios à análise; 

b) despacho conclusivo divergente da formatação no sistema de benefício; 

c) encerramento da tarefa por erro de sistema; 

d) conclusão da tarefa com benefício não formatado (Crítica 02); 

e) utilização de Número de Identificação do Trabalhador – NIT de terceiro na 
conclusão da tarefa ou equívoco na atribuição do NIT do titular, dependente, instituidor ou 
representante legal. 

§3º Os supervisores e coordenadores do chat humanizado do INSS poderão criar 
a tarefa de “Solicitação de Reabertura de Tarefa”, exclusivamente nas situações elencadas nas 
alíneas a, b e d, restrito aos casos relacionados ao atendimento via chat, e desde que 
observados os procedimentos constantes em roteiro específico. (Incluído pela Portaria 
Conjunta DIRAT/DIRBEN/INSS nº 29, de 23 de junho de 2021, publicada no BS nº 116, de 
23/6/2021) 

Art.4º A tarefa principal "Solicitação de Supervisão Técnica" será utilizada nas 
situações em que o objeto esteja relacionado à falha na análise do direito em benefício passível 
de Supervisão Técnica.  

Parágrafo único. Para a situação prevista no caput, a tarefa de  “Solicitação de 
Supervisão Técnica” deverá ser encaminhada à unidade da Divisão/Serviço de Benefícios – 
Divben do servidor responsável pela conclusão da tarefa. 

Art. 5º Caso a tarefa a ser reaberta tenha sido concluída automaticamente pelo 
sistema ou o servidor responsável pela conclusão da tarefa esteja lotado na Direção Central ou 
nas Superintendências, a tarefa "Solicitação de Supervisão Técnica" ou “Solicitação de 
Reabertura de Tarefa” serão transferidas para a Divben ou Serat/Seat da Gerência Executiva de 
manutenção do benefício, a depender da natureza da causa da solicitação de reabertura, 
conforme disposto nos artigos 3º e 4º. 

Art. 6º Nas tarefas "Solicitação de Reabertura de Tarefa” e "Solicitação de 
Supervisão Técnica" serão informados: 

I – o número do protocolo da tarefa de origem; e 

II – a justificativa e os fundamentos do pedido no campo "Despacho". 

III – a informação se a tarefa foi concluída no contexto do Programa Especial 
para Análise de Benefícios – BMOB ou pelo Grupo E1 (unidade 01.900.313) formado por 
servidores aposentados do INSS que retornaram para análise de processos. 



§ 1º Em nenhuma das tarefas deverá ser informado o CPF ou o nome da parte 
interessada. 

Art. 7º  As tarefas "Solicitação de Reabertura de Tarefa” e "Solicitação 
de Supervisão Técnica"  de  requerimentos  indeferidos, por se tratar de tarefa interna, não  
suspendem  os  prazos legais do recurso e da revisão, devendo o segurado ser informado que 
os meios adequados para impugnação da decisão administrativa são Recurso e Revisão 
Administrativa conforme orientação contida na comunicação de indeferimento. 

Art. 8º Os procedimentos de tratamento da tarefa "Solicitação  Supervisão 
Técnica" encaminhadas às Divbens, bem como a análise da Supervisão Técnica que podem 
gerar a reabertura da tarefa seguem o disposto no Anexo II da Portaria Dirben/INSS nº 411, de 
22 de maio de 2020. 

Art. 9º  Nas hipóteses em que a Divben ou o servidor da Central Especializada de 
Suporte – CES reabrir a tarefa supervisionada e criar a subtarefa "Acompanhamento da Revisão 
de Ofício" código 13976, esta será transferida para o Serat/Seat  da Gerência Executiva de 
lotação do servidor responsável pela tarefa que está sendo revista, conforme dispõe a 
Portaria Dirben/INSS nº 411, de 22 de maio de 2020. 

§ 1º No ato da criação da subtarefa "Acompanhamento da Revisão de Ofício", 
código 13976, o servidor responsável deverá informar em campo adicional se a tarefa original 
foi concluída no contexto do Programa Especial para Análise de Benefícios – BMOB ou pelo 
Grupo E1 (unidade 01.900.313) formado por servidores aposentados do INSS que retornaram 
para análise de processos. 

§ 2º Caberá ao Coordenador de Equipe Local de Análise de Benefícios de 
Reconhecimento de Direitos – Elab/RD acompanhar as subtarefas “Acompanhamento da 
Revisão de Ofício” encaminhadas à unidade do Serat/Seat da sua Gerência Executiva e adotar 
as medidas de gestão necessárias para garantir que a tarefa reaberta seja reanalisada pelo 
servidor responsável conforme despacho emitido pela área de Benefícios, seja na solicitação de 
reabertura seja na supervisão técnica. 

§ 3º O servidor responsável pela tarefa reaberta, após concluir a reanálise, 
deverá utilizar o correio eletrônico institucional ou outro meio definido pela gestão local para 
solicitar à coordenação da Elab/RD a conclusão da subtarefa "Acompanhamento da Revisão de 
Ofício". 

§ 4º A subtarefa "Acompanhamento de Revisão de Ofício" será concluída pelo 
coordenador da Elab/RD após ser verificado que o servidor responsável pela tarefa reaberta 
emitiu despacho fundamentado que informe o processamento da revisão conforme os 
parâmetros apontados no Despacho incluído pelos servidores da área de benefícios indicando, 
explicitamente, as providências adotadas. 

§ 5º Na conclusão da subtarefa "Acompanhamento de Revisão de Ofício" o 
servidor da Elab/RD deverá verificar se o campo adicional referente a indicação de processo 
analisado no Programa Especial para Análise de Benefícios – BMOB ou pelo Grupo E1 está 
marcado, devendo alterá-lo ou marcá-lo, se necessário. 



§ 6º Na hipótese do servidor responsável pela tarefa reaberta estar lotado na 
Superintendência, a subtarefa “Acompanhamento da Revisão de Ofício” deverá ser transferida 
para a unidade da Central de Análise de Benefício – Ceab da Superintendência do servidor, 
devendo ser adotados os procedimentos previstos nos §§1º ao 5º desse artigo . 

§ 7 º Na hipótese do servidor responsável pela tarefa reaberta estar lotado na 
Direção Central, a subtarefa “Acompanhamento da Revisão de Ofício” deverá ser transferida 
para a Divisão de Gestão de Produção das Centrais de Análise – DPCEN (unidade 01.900.312), 
devendo ser adotados os procedimentos previstos nos §§1º ao 5º desse artigo. 

Art. 10  O acompanhamento do pedido de reabertura caberá à: 

I – Coordenação da Elab/RD para as tarefas concluídas por servidores lotados na 
Gerência Executiva, incluindo os servidores do Grupo E1; 

II – Coordenação da Central de Análise de Benefícios – Ceab para as tarefas 
concluídas por servidores lotados nas Superintendências; 

III – Divisão de Gestão de Produção das Centrais de Análise – DPCEN para as 
tarefas concluídas por servidores lotados na Direção Central.  

Art. 11. A tarefa reaberta deverá ser analisada pelo mesmo servidor que deu 
causa ao erro administrativo no prazo de 5 dias a contar da data de reabertura. 

Parágrafo único. Caso não seja possível adotar o procedimento do caput por 
motivo de força maior e/ou afastamentos legais previstos caberá à Coordenação da Elab/RD 
decidir quem analisará a tarefa reaberta, devendo criar a subtarefa de “Revisão de Ofício” 
código 5172, atribuindo a responsabilidade da subtarefa e da tarefa principal ao servidor 
designado. 

Art. 12.  Além das competências atribuídas nos artigos anteriores, caberá à 
Coordenação da Elab/RD acessar diariamente a unidade do  Serat/Seat da Gerência Executiva 
no Gerenciador de Tarefas – GET para: 

I – atribuir-se como responsável da subtarefa "Acompanhamento da Revisão de 
Ofício" e da tarefa principal “Solicitação de Reabertura de Tarefa”; 

II – conferir se o servidor responsável está ativo na unidade e, se for o caso, 
transferir a tarefa reaberta para outra unidade; 

III – atribuir responsável pela tarefa reaberta; 

IV – comunicar ao servidor responsável que a tarefa foi reaberta e solicitar que 
priorize sua análise; 

V – avaliar a necessidade de alterar o responsável pela tarefa reaberta caso não 
seja cumprido o prazo estabelecido no caput do artigo anterior. 

Parágrafo único. Quando a subtarefa e a tarefa principal citadas no inciso I for 
transferida para a Superintendência ou para a Direção Central, conforme dispõe os §§ 6º e 7º 



do art. 9º, fica a Coordenação da Ceab ou a DPCEN, respectivamente, responsável por adotar os 
procedimentos deste artigo, no que couber. 

Art. 13.  Caberá ao servidor responsável pela análise da tarefa reaberta: 

I – cumprir o prazo estabelecido no art. 11; 

II – concluir a tarefa nos termos e condições definidos em regulamento e 
indicados no despacho da área técnica; e 

III – solicitar à Coordenação da Elab/RD a conclusão da subtarefa 
"Acompanhamento da Revisão de Ofício" ou da tarefa principal “Solicitação de Reabertura de 
Tarefa” após o término do processo revisional. 

§1º Havendo discordância quanto aos apontamentos efetuados no despacho 
incluído na reabertura da tarefa, o servidor deverá  consultar a área técnica por meio da criação 
da subtarefa Parecer de Área Técnica correspondente à área do tema objeto da dúvida. 

§ 2º A inobservância do contido neste artigo poderá ensejar as penalidades 
previstas para os programa de gestão, sem prejuízo de eventual encaminhamento à apuração 
de natureza disciplinar ou outros desdobramentos aplicáveis nos casos concretos 
especificamente considerados. 

Art. 14. Caberá ao Serat/Seat da Gerência Executiva conceder os acessos 
necessários para o cumprimento desta portaria.  

Art. 15. Ficam revogadas a Portaria Conjunta Dirben/Dirat/INSS nº 02, de 23 de 
outubro de 2018, a Portaria Conjunta Dirben/Dirat/INSS nº 02, de 30 de agosto de 2019, a 
Portaria Dirben/INSS nº 37, de 30 de agosto de 2019 e a Portaria Dirben/INSS nº 44, de 30 de 
setembro de 2019. 

Art. 16. Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOBSON DE PAIVA SILVEIRA SALES 
Diretor de Atendimento 

ALESSANDRO ROOSEVELT SILVA RIBEIRO 
Diretor de Benefícios 
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