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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 

Unidade Auditada: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Exercício: 2016 
Município: Brasília – DF  
Relatório nº: 201701024 
UCI Executora: SFC/DS II/CGPREV - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de 
Previdência 
 

_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Senhor Coordenador-Geral,  
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n. º 201701024, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n. º 01, 
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
consolidando as informações sobre a gestão dos programas sob sua responsabilidade, 
bem como afetos ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS. 
 
1. Introdução 
 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 5/5/2017 a 2/6/2017, por meio de 
testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob 
exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Nenhuma 
restrição foi imposta à realização dos exames. 
 
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 
União – TCU. 
 
2. Resultados dos trabalhos 
 
De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 
8 de fevereiro de 2017, entre a SFC/DS II/CGPREV - Coordenação-Geral de Auditoria 
da Área de Previdência e a SECEXPREVI/TCU, foram efetuadas as seguintes análises: 
 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Com o objetivo de avaliar a conformidade das peças de que trata o art. 13 da IN/TCU nº 
63/2010, foram verificadas a apresentação, estrutura e conteúdo do Relatório de Gestão 
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e do Rol de Responsáveis, em conformidade com a DN TCU nº 156, de 30 de novembro 
de 2016.   
 
Identificou-se que a Unidade apresentou informações incompletas, em descumprimento 
às orientações para preenchimento do Relatório de Gestão 2016 do INSS, 
disponibilizado no Sistema e-Contas, no que se refere aos seguintes itens do Relatório 
de Gestão: 2.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício; 2.3.2. Informações 
sobre a execução das despesas; 2.3.3. Suprimento de fundos, contas bancárias tipo B, 
cartões de pagamento do Governo Federal; 2.3.6 Apresentação e análise de indicadores 
de desempenho; 3.3 Atuação da unidade de Auditoria Interna; 5.3. Demonstrações 
contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/1964 e notas explicativas e Relatório de instância 
ou área de correição e Rol de Responsáveis. 
 
As informações complementares relacionadas ao Rol de Responsáveis foram 
encaminhadas pelo Ofício nº 533/GABPRE/INSS, de 17 de maio de 2017, e retificadas 
por esta unidade de controle, conforme as orientações do Sistema e-Contas. Já o 
posicionamento da Autarquia acerca dos erros e omissões no Relatório de Gestão foi 
encaminhado por meio do Ofício nº 584/GABPRE/INSS, de 26 de maio de 2017, e 
encontra-se registrado em item específico deste relatório. 
 
As omissões de informações apresentadas no Relatório de Gestão são meramente 
formais e não ensejam conclusões equivocadas na avaliação dos atos de gestão.   
##/Fato## 

 
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas no que concerne à avaliação dos 
resultados quantitativos e qualitativos das Ações 0E81 - Benefícios Previdenciários 
Urbanos e 0E82 - Benefícios Previdenciários Rurais, conforme o escopo definido e 
registrado nos termos dos parágrafos 2º e 3º do art. 14 da Decisão Normativa-TCU nº 
156, de 30 de novembro de 2016, foram realizadas verificações relacionadas ao 
atingimento das metas atribuídas para as referidas Ações e os fatores intervenientes na 
sua gestão. 
 
Essas Ações se inserem no contexto do Programa de Governo 2061 – Previdência 
Social e tem por objetivos os pagamentos de benefícios previdenciários aos segurados 
das áreas urbanas e rurais do Regime Geral de Previdência Social. 
 
Em 2016, o INSS executou diversas Ações Governamentais. Dessas, as duas 
selecionadas foram responsáveis por R$ 495,7 bilhões, ou 88,31% das despesas 
liquidadas pela autarquia. A tabela a seguir detalha os valores das dotações finais, 
despesas empenhadas e despesas liquidadas dessas Ações: 
 

Tabela 1: Desempenho Orçamentário 
Programa 2061 – Previdência Básica 

Ação 0E81 - Benefícios Previdenciários Urbanos 

Dotação Atualizada (A) Despesas Empenhadas (B) Despesas Liquidadas (C) Execução (%) [(C/A)*100] 

R$ 386.563.592.985,00 R$ 386.370.522.639,57 R$ 386.370.310.079,51 99,95 

Ação 0E82 - Benefícios Previdenciários Rurais 

Dotação Atualizada (A) Despesas Empenhadas (B) Despesas Liquidadas (C) Execução (%) [(C/A)*100] 

R$ 109.581.139.144,00 R$ 109.567.975.971,15 R$ 109.383.612.825,34 99,82 

Fonte: Tesouro Gerencial 
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Comparando-se a evolução anual das despesas, verifica-se o incremento dos gastos nos 
últimos três anos, conforme demonstrado no quadro a seguir: 
 
Tabela 2: Evolução das despesas 

Programa 2061 - Previdência Básica 

Ação 0E81 - Benefícios Previdenciários Urbanos 

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas 

2016 (A) 2015 (B) 2014 (C) 2016 (A) 2015 (B) 2014 (C) 

R$ 
386.370.522.639,57 

R$ 
332.933.747.653,29 

R$ 
303.139.714.159,96 

R$ 386.370.310.079,51 
R$ 

332.675.842.374,31 
R$ 

302.455.007.651,15 

Incremento 

[(A-B)/B*100] [(B-C)/C*100] x [(A-B)/B*100] [(B-C)/C*100] x 

16,05% 9,83% x 16,14% 9,99% x 

  
Ação 0E82 - Benefícios Previdenciários Rurais 

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas 

2016 (A) 2015 (B) 2014 (C) 2016 (A) 2015 (B) 2014 (C) 

R$ 
109.567.975.971,15 

R$ 
95.883.422.478,37 

R$ 
87.611.253.685,81 

R$ 
109.383.612.825,34 

R$ 
95.872.836.355,42 

R$ 
87.571.503.288,30 

Incremento 

[(A-B)/B*100] [(B-C)/C*100] x [(A-B)/B*100] [(B-C)/C*100] x 

14,27% 9,44% x 14,09% 9,48% x 

Fonte: Tesouro Gerencial. 

 
Comparativamente ao exercício de 2015, observa-se o incremento de 16,14% nos 
valores executados em 2016 quanto à Ação 0E81 e de 14,09% quanto à Ação 0E82. Os 
fatores que influenciaram no aumento estão relacionados ao reajuste dos benefícios 
pagos pelo INSS em 2016 em 11,28%, conforme a Portaria Interministerial MTPS/MF 
nº 01, de 08 de janeiro de 2016, aliada a requisições de aposentadorias e afastamentos 
em virtude de incapacidade laborativa.  
 
Na avaliação da execução das referidas Ações, identificaram-se falhas e/ou 
inconsistências que comprometeram os seus resultados qualitativos. Nesse ínterim, na 
avaliação da execução das duas Ações consideradas, verificou-se que situações já 
apontadas em relatórios de auditoria anteriores permanecem impactando negativamente 
na gestão, especificamente no que se refere ao processo de cobrança administrativa de 
pagamentos de benefícios pós-óbito. No resultado da referida avaliação, apresentada em 
item específico do relatório, constatou-se a existência de fragilidades no processo de 
pagamento de benefícios, bem como na sistemática de recuperação de valores pagos 
pós-óbito, resultando em manutenção de estoque de processos de ocorrências relativas 
ao assunto pendente de apuração, além do risco de perdas consideráveis para o erário.   
##/Fato## 

 
2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Para atendimento ao acordo estabelecido com o Tribunal de Corte da União nesse item, 
conforme o escopo definido e registrado nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 14 da Decisão 
Normativa/TCU nº 156, de 30 de novembro de 2016, consideraram-se as seguintes 
questões de auditoria: i) Os indicadores de desempenho se verificam alinhados aos 
objetivos e ações estratégicos definidos no Plano de Ação da Autarquia? ii) Os 
indicadores utilizados para avaliar o desempenho da gestão, constantes no relatório de 
gestão referente ao exercício de 2016, atendem aos critérios de completude (seletividade 
e simplicidade), utilidade e mensurabilidade (acessibilidade, comparabilidade, 
confiabilidade, economicidade)? 
 
A avaliação da qualidade dos indicadores de desempenho do Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS compreendeu exames quanto à consistência com o planejamento 
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estratégico da instituição e à presença dos atributos desejáveis para mensurar os 
resultados da gestão (monitoramento e avaliação dos aspectos e dimensões do 
desempenho).  
 
Os indicadores selecionados para análise, apresentados no Relatório de Gestão 2016 da 
Unidade Prestadora de Contas - UPC, se referem, de forma geral, a mensuração de 
tempos médios de atendimento e de resolutividade (%) de requerimentos demandados 
ao INSS, associados ao Objetivo Estratégico Garantir o acesso à informação de forma 
transparente e tempestiva e a comunicação efetiva com a sociedade: Tempo Médio de 
Decisão - TMD, Tempo Médio de Decisão de Acordos Internacionais - TMD AI, Índice 
de Resolutividade - IRES (%), Tempo Médio de Permanência do Cidadão na APS - 
TMP, Idade Média do Acervo de Análise de Atividade Especial pela Perícia Médica - 
IMA AE, Tempo Médio de Espera dos Agendamentos Ativos – TMAA. 
 
A escolha direcionada dos indicadores considerou o critério da relevância, uma vez que 
têm a intenção de refletir a diretriz estratégica de Excelência do Atendimento e Controle 
Social. 
 
Considerando os referenciais teóricos e metodológicos sobre construção e análise de 
indicadores1, buscou-se verificar a suficiência/conformidade do Plano de Ação do 
exercício de 2016 do INSS para a avaliação do desempenho de processos de trabalho de 
análise e deferimento de requerimentos iniciais de reconhecimento de direitos e a 
qualidade dos indicadores no monitoramento, na mensuração dos resultados e na 
avaliação do desempenho.   
 
Os exames aplicados consistiram na análise dos atos internos concernentes ao Plano de 
Ação do exercício de 2016, da documentação de referência, dos dados e das 
informações disponibilizados pelo Instituto pertinentes à elaboração e à execução do 
Plano de Ação, assim como das informações apresentadas no Relatório de Gestão do 
exercício de 2016. 
 
A avaliação sobre o alinhamento entre os indicadores, os objetivos e as ações 
estratégicos, resultou no entendimento da não suficiência dos indicadores de 
desempenho examinados no sentido de demonstrar os resultados pretendidos pelas 
ações estratégicas. Com relação à qualidade dos indicadores, ficou evidenciada a 
ausência de atributos desejáveis que comprometem a gestão do desempenho no âmbito 
da Autarquia. 
 
Ademais, a ênfase no monitoramento restringiu a utilidade da aplicação de indicadores 
na mensuração dos resultados e no subsídio à melhoria dos processos internos, 
prescindindo da avaliação da efetividade, eficácia, eficiência e economicidade.  
##/Fato## 

 
2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Para atendimento ao acordo estabelecido com o Tribunal de Contas da União nesse 
item, conforme o escopo definido e registrado nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 14 da 
Decisão Normativa TCU nº 156, de 30 de novembro de 2016, considerou-se a seguinte 
questão de auditoria: i) A UPC vem adotando ações direcionadas a mitigar o impacto na 

                                                 
1Técnicas de Indicadores de Desempenho para Auditorias - TCU (aprovado pela Portaria-Segecex nº 13, de 23 de 
dezembro de 2010), Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores, 
dezembro de 2009, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Indicadores de Desempenho da Educação 
Básica no Brasil: Uma Proposta de Avaliação. Danusa da Matta Duarte Fattori, 2013 (especialização em análise e 
avaliação de políticas públicas). 
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continuidade da prestação dos serviços do órgão decorrente das aposentadorias 
iminentes em função do elevado percentual de servidores em abono permanência?  
 
Nesta seara, foi analisada a atuação da Autarquia em relação ao Acórdão nº 1795, de 09 
de julho de 2014, Plenário do Egrégio Tribunal de Contas da União (TCU), que 
recomendou ao Instituto do Seguro Social - INSS, conjuntamente com o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, diversas ações no campo da gestão de pessoal, 
assim como do Acórdão nº 2568/2015-TCU-Plenário, de 25 de outubro de 2015, que 
acompanhou o provimento das ações recomendadas. Os exames aplicados verificaram 
que a autarquia atualizou o documento “Servidores do INSS – Perfil e Lotação” que 
mapeou as Gerências Executivas (GEx) com maior percentual de servidores em abono 
permanência; nomeou 150 analistas e quinhentos técnicos do seguro social, e prorrogou 
por mais um ano concurso, a partir de 5 de agosto de 2017. Ademais, encaminhou ao 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a Nota Técnica nº 
4/2016/DDC/CGGP/DGP/INSS, apresentando considerações sobre a urgência na 
retomada das ações de recomposição continuada do quadro permanente de pessoal, 
solicitando autorização para provimento dos cargos de médico perito, analista e técnico 
do seguro social. 
 
A recomendação para que a elaboração de estudo pela Autarquia no sentido de 
flexibilizar as regras de cálculo da gratificação de desempenho nos proventos dos 
servidores aposentados do INSS, de maneira a permitir que os servidores em abono 
permanência possam se aposentar gradativamente, verificou-se a edição da Lei nº 
13.324, de 29 de julho de 2016, art. 88, que estabeleceu regras para incorporação de 
gratificação de desempenho aos proventos de aposentadoria em uma escala crescente 
percentual nas aposentadorias requeridas a partir de janeiro de 2017. 
 
Dessa forma, observa-se que a UPC vem implementando ações no sentido de minimizar 
o impacto das iminentes aposentadorias devido ao elevado percentual de servidores em 
abono permanência na Autarquia. Contudo, vale ressaltar a importância de elaborar um 
plano de continuidade de negócios do INSS, conforme recomendado pelo TCU, 
vislumbrando soluções diversas para a continuidade dos serviços prestados pela 
Autarquia, seja por meio do uso de novas tecnologias e/ou reestruturação 
organizacional, independentemente da realização de concursos para provimento de 
cargos.   
##/Fato## 

 
2.5 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

A fim de atender ao estabelecido pelo Tribunal de Contas da União nesse item, 
considerou-se como questão de auditoria verificar se os controles internos 
administrativos adotados no processo de cobrança administrativa de créditos 
provenientes de pagamento de benefícios pós-óbito são suficientes para garantir o 
atingimento dos objetivos estabelecidos. 

A partir da avaliação do processo de cobrança administrativa de benefícios pagos pós-
óbito, verificou-se a estrutura de controles internos adotados a nível processo, com base 
na estrutura definida pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commision), cujo resultado é apresentado na sequência. 

Tendo em vista tratar-se da avaliação de um processo, o ambiente interno do instituto 
não foi avaliado como um todo, limitando-se aos fatores intervenientes na sistemática 
selecionada. 

Assim, observou-se que a Autarquia possui rotina formalizada para a execução do 
processo de cobrança administrativa em suas distintas vertentes, dentre as quais a 
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referente aos de pagamentos pós-óbito. Caracteriza boa prática o fato de que os 
servidores das Agências da Previdência Social e das Gerências Executivas incumbidos 
de realizar as apurações dos valores dos créditos a serem recuperados serem portariados. 

Entretanto foi verificado que o ambiente de controle apresentou fragilidades, 
principalmente em vista da carência de recursos humanos. Nessa linha, um fato que já 
se materializa no âmbito do processo de cobrança administrativa é a atribuição de 
demais processos de incumbência da autarquia aos mesmos servidores que realizam o 
procedimento de apuração das ocorrências de pagamento pós-óbito, como no 
reconhecimento de direitos, por exemplo. Com isso, ocorre dificuldade na verificação 
dos casos encaminhados via Coordenação de Monitoramento Operacional de Benefícios 
- CMOBEN ao Monitoramento Operacional de Benefícios - MOB de cada Agência da 
Previdência Social (APS), dificuldade que pode ser potencializada com a previsão de 
futuras aposentadorias em vista do percentual significativo de servidores atualmente em 
condições de requerer tal direito. 

Foi verificado que a Autarquia não possui Mapa de Risco, logo não se identifica a 
materialização da avaliação dos riscos envolvidos no processo de cobrança 
administrativa bancária em nível nacional. Tendo em vista que a sistemática do 
processo é difusa, sendo executada em diferentes fases por distintos atores em nível 
nacional dentro do órgão, não se pode afirmar se há avaliações de riscos locais que 
considerem o referido processo. 

A comunicação interna da Autarquia, no que se refere ao processo analisado, 
demonstrou fragilidades, em que pese a utilização de intranet como repositório de 
informações aos servidores. Destaca-se a falta de entendimento na Diretoria de 
Orçamento, Finanças e Logística - DIROFL acerca do prazo de prescrição do direito de 
pleitear os créditos junto aos agentes pagadores via ação judicial. Tal fato pode permitir 
que o direito de mover ações de recuperação de créditos já esteja prescrito, ou venha a 
prescrever, sem que haja conhecimento da Autarquia. Cabe então, o contato entre a 
referida Diretoria e a Procuradoria Federal Especializada, que possui o repositório 
jurídico e a conclusão sobre o citado direito, possibilitando o estabelecimento de 
sistemática de controle que mitigue o risco de superação do prazo em cada ocorrência. 

Tratando-se das Atividades de Controle, verificou-se que a sistemática atual permite que 
o conhecimento do óbito por parte do INSS se dê intempestivamente, possibilitando a 
manutenção de estoque de créditos relativos a benefícios pagos pós-óbito.  

Observou-se, ainda, a instrução dos processos de forma manual, inclusive com o uso de 
extrações de dados de sistemas institucionais, ou seja, o processo é instruído com a 
lógica invertida, partindo de informações de sistemas informatizados para o processo 
físico, dificultando o acompanhamento de seu histórico, o que também pode contribuir 
para o risco de perda do prazo para requerer os créditos judicialmente.  Cabe mencionar 
a previsão de utilização de sistema de controle específico que, conforme informado, 
poderá permitir o monitoramento dos processos de cobrança administrativa pelo órgão 
central, não se podendo afirmar a sua suficiência tendo em vista seu estágio de 
desenvolvimento. 

No que tange ao monitoramento interno da Autarquia, observou-se que não houve 
trabalhos realizados pela Auditoria Interna sobre o tema em vista de sua não priorização 
em 2016. Considera-se que, em vista de sua sensibilidade e materialidade, cabe atenção 
da alta direção do Instituto ao processo de cobrança dos créditos pagos pós-óbito, 
incluindo a fase de apuração, o que pode vir do monitoramento interno via Auditoria.  

Ainda sobre o monitoramento verificou-se que o gerenciamento dos processos de 
apuração e cobrança são realizados por meio físico e concentrados localmente nas APS 
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e Gerências Executivas (GEx), sendo disponibilizados à Sede da Autarquia mediante 
demanda, ou seja, não existe controle informatizado dos encaminhamentos dos 
processos com abrangência nacional, de modo que a DIRBEN e a DIROFL possam 
monitorar os prazos que cada ator no processo leva para concluir as etapas sob sua 
responsabilidade. A gestão dos processos em âmbito nacional permitiria às citadas 
diretorias estabelecerem indicadores que auxiliariam em sua atribuição de supervisão, 
fortalecendo ainda a comunicação interna da Autarquia. Essa fragilidade pode expor o 
erário ao risco de perda em vista da prescrição do prazo para ações judiciais de 
cobrança. 

Por fim, considera-se que o cenário estabelecido de ausência de monitoramento por 
parte dos níveis estratégicos do Instituto dificulta o cumprimento de suas atribuições 
regimentais de supervisão, o que somado às fragilidades na comunicação interna e à 
falta de entendimento da DIROFL acerca do prazo de prescrição do direito de pleitear 
judicialmente os créditos também contribuem para a insuficiência do ambiente de 
controle da Autarquia. 

Diante do exposto, não se pode afirmar com razoável certeza de que controles internos 
instituídos garantem a gestão eficiente do passivo de créditos referentes a pagamentos 
pós-óbito em cobrança administrativa.    
##/Fato## 

 
2.6 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Conforme levantamento realizado, não foram identificadas, no âmbito das contas de 
2016, recomendações e/ou determinações do TCU à Unidade Prestadora de Contas 
(UPC) que façam referência expressa à análise das justificativas pelo Ministério da 
Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU.   
##/Fato## 

 
2.7 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

No tocante ao atendimento às recomendações referentes às auditorias de avaliação das 
gestões dos exercícios de 2012 a 2015, após a realização de revisões do Plano de 
Providências Permanente – PPP no decorrer de 2016, obteve-se o seguinte 
posicionamento: 
 
Tabela 1 

Status da Recomendação 
Relatório n° 

Total % Total 
201305680 201406276 201503396 201601412 

Atendidas 3 5 3 5 16 32 
Em monitoramento 18 1 3 12 34 68 
Total 21 6 6 17 50 100 
Fonte: Sistema Monitor – extração realizada em 31.05.2017. 

 
Conforme se observa, 68% das recomendações formuladas ao INSS nos últimos quatro 
exercícios ainda se encontram em monitoramento. Importa destacar, que das 
recomendações ‘em monitoramento’, dezoito referem-se à avaliação das contas do 
exercício de 2012, constantes do Relatório n° 201305680, sendo que, destas, dezesseis 
referem-se à área de Tecnologia da Informação – TI, expressas no sentido de melhorias 
nos processos de trabalho relevantes à gestão da Autarquia.  Além disso, doze 
recomendações tratam da avaliação efetuada nas contas do exercício de 2015 e 
envolvem assuntos afetos às áreas de benefícios/perícias médicas (três), remuneração da 
folha (três), compensação previdenciária (três) e gestão patrimonial (três). 
 
Os dados do processo de monitoramento por área de atuação no INSS, demonstra que, 
no período de 2013 a 2016, a Coordenação-Geral de Tecnologia de Informação e a 
DIROFL tiveram dificuldades no atendimento das recomendações expressas às 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

8 

respectivas áreas, verificando-se responsáveis por 74% da pendência (ainda em 
monitoramento), situação demonstrada na tabela a seguir.  
 
Tabela 2 
Responsáveis Atendidas % Monitorando % Total % 

DIRBEN 4 25 4 12 8 16 
DIRSAT 2 12 3 9 5 10 
DIROFL 5 31 8 23 13 26 
CGTI 0 0 17 50 17 34 
DGP 4 25 0 0 4 8 
AUDGER 1 7 0 0 1 2 
PRESIDÊNCIA 0 0 2 6 2 4 
TOTAL 16 100 34 100 50 100 
Fonte: Sistema Monitor – extração realizada em 31.05.2017. 
 
Da análise, verifica-se que a Coordenação-Geral de Tecnologia de Informação 
permaneceu com 100% das recomendações pendentes de atendimento; e a DIROFL, 
com o atendimento a cinco das treze recomendações de sua responsabilidade, 
permanece com 62% das recomendações em monitoramento.   
 
Concernente à relevância das recomendações, verifica-se que das cinquenta 
recomendações formuladas ao INSS no período de 2012 a 2015, 88% são de caráter 
“Estruturantes”, e duas se referem a “Reposição de Valores/Bens”, conforme 
demonstrado na tabela apresentada na sequência.  
 
Tabela 3 

Classe das recomendações Atendidas Monitorando Total % Atendidas % Monitorando 
Estruturantes 15 29 44 34 66 
Atuação junto a outros órgãos 0 1 1 0 100 
Reposição de valores/bens 1 1 2 50 50 
Outras 0 3 3 0 100 
Total 16 34 50 32 68 
Fonte: Sistema Monitor – extração realizada em 31.05.2017. 
 

Das informações trazidas pela Tabela 3, destaca-se o baixo índice de atendimento, posto 
a situação de 68% de recomendações ainda em monitoramento, das quais 85% de 
caráter Estruturante, que vêm impactando os resultados da gestão das áreas finalísticas 
da Autarquia.  
 
O exposto evidencia a insuficiência dos controles internos administrativos adotados 
para o atendimento às recomendações da CGU, especificamente no que se refere ao 
componente Monitoramento.    
##/Fato## 

 
2.8 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de danos ao 
erário. Entretanto, há risco de caracterização de prejuízos em razão dos fatos relatados 
no item 1.1.2.1 da segunda parte deste relatório. 
 
3. Conclusão 
 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 
competente Certificado de Auditoria. 
 

 
Brasília/DF, 6 de julho de 2017. 
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______________________________________________ 

Achados da Auditoria - nº 201701024 
 
1 CONTROLES DA GESTÃO                           

1.1 CONTROLES INTERNOS                             

1.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Inconsistência nas informações apresentadas na prestação de contas do Instituto 
Nacional do Seguro Social do exercício de 2016, em relação às orientações do 
Tribunal de Contas da União.  
 
Fato 

 
Em análise ao Relatório de Gestão, foram identificadas informações inconsistentes com 
as orientações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, para as quais INSS 
encaminhou posicionamento, conforme relacionado a seguir:  
 
Quadro – Omissões no Relatório de Gestão 

Item do 
Relatório de 

Gestão 
Página Falha/Omissão Manifestação do Gestor 

2.1.1 Descrição 
sintética dos 
objetivos do 
exercício 
Quadro 2.1.1I – 
Plano de Ação 
referente ao 
objetivo 
estratégico 6.1 
Quadro 2.1.1J – 
Plano de Ação 
referente ao 
objetivo 
estratégico 6.3 

 
 
 
 

43/44 
 
 
 

45 
 

Nas informações apresentadas 
sobre os subitens 6.1.2, 6.1.4, 
6.1.5 e 6.1.8 verifica-se 
equívoco quanto à descrição 
da Ação – que descreve a 
denominação do Indicador, e 
não da Ação -, e do Indicador 
– que descreve a unidade de 
medida, e não a denominação 
do Indicador. 
 
 
Nas informações apresentadas 
sobre o subitem 6.3.2 verifica-
se equívoco quanto à 
descrição da Ação – que 
descreve a denominação do 
Indicador, e não da Ação -, e 
do Indicador – que descreve a 
unidade de medida, e não a 
denominação do Indicador. 

Em relação às disfunções apontadas no 
Item 2.1.1 - Descrição sintética dos 
objetivos do exercício, subitens 6.1.2, 
6.1.4, 6.1.5, 6.1.8, informamos que se 
tratou de erro formal ocorrido no 
momento da alocação das informações nos 
campos. 
 
Foi encaminhado quadro com as correções 
nos erros apontados. A referida resposta 
permanece mantida como papel de 
trabalho neste Órgão de Controle Interno e 
não será transcrito em vista de sua 
dimensão e do fato de tratarem-se de erros 
formais. 

2.3.2. 
Informações 
sobre a 
execução das 
despesas 

93 

Na análise crítica não foi 
tratado o seguinte item:  
“Concentração de 
contratações realizadas via 
dispensa e inexigibilidade: 
Razões que determinaram as 
contratações em volumes 
significativos com base na 
dispensa e inexigibilidade.” 

Inicialmente acerca do tema, 
apresentamos o quadro abaixo, que 
retrata a identificação dos itens mais 
relevantes que foram empenhados em 
2016 nas modalidades de dispensa e 
inexigibilidade de licitação. Esclarecemos 
que as somas destacadas em negrito 
correspondem a 100% dos valores 
empenhados nessas modalidades. Dessa 
forma, percebe-se que as linhas com 
serviços detalhados, que são apenas 
alguns dos serviços contratados nessas 
modalidades, correspondem a grande 
parte dos valores totais. 
 
Obs.: A tabela não será transcrita em 
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Item do 
Relatório de 

Gestão 
Página Falha/Omissão Manifestação do Gestor 

virtude de sua dimensão, permanecendo 
mantida nos papéis de trabalho. 
 
Cabe ressaltar que a maior parte dos 
serviços detalhados acima são decorrentes 
de contratos com empresas públicas ou 
concessionárias de serviços públicos, que, 
em alguns casos, possuem monopólio ou 
exclusividade na prestação de 
determinados serviços, culminando com a 
necessidade de contratações por meio de 
Dispensa de Licitação e Inexigibilidade, 
onerando essas modalidades com valores 
consideráveis, mas que refletem apenas a 
realidade do Instituto, que conta com uma 
Administração Central, 5 
Superintendências-Regionais, 103 
Gerências-Executivas e aproximadamente 
1700 unidades de atendimento, acolhendo 
cerca de 37 mil servidores. Quanto à 
modalidade Dispensa de Licitação, cujos 
empenhos alcançaram a cifra de R$ 622,3 
milhões, cabe destacar que 96,1% desse 
valor está relacionado com os serviços 
detalhados na planilha, que apesar de 
poucos, representam quase que a 
totalidade do impacto da modalidade. 
Neste sentido, podemos destacar o 
contrato dos serviços realizados pela 
Empresa de Tecnologia e Informações da 
Previdência - DATAPREV, que consumiu 
72,3% do total empenhado nesta 
modalidade e que correspondeu ao 
montante de R$ 449,7 milhões. Outros 
serviços relevantes nesta execução 
referem-se aos contratos relacionados aos 
serviços de energia elétrica, no valor de 
R$ 57.5 milhões (9,3%); locação de 
imóveis, no valor de R$ 48.6 milhões 
(7,8%); comunicação em geral 
(ECT/Correios) no valor de R$ 2,6 
milhões (0,41%); e os serviços dê 
reabilitação profissional, realizados pelas 
empresas do sistema S (SENAI/SENAC), 
no valor de R$ 4,4 milhões (0,71%>). 
Assim, conclui-se que somente estes itens 
remetem para o valor de R$ 598,1 milhões 
(96,1%). 

2.3.3. 
Suprimento de 
fundos, contas 
bancárias tipo 
B, cartões e 
pagamento do 
Governo 
Federal 

100 

Análise crítica não evidencia 
as razões que levaram o gestor 
a optar pelo o uso de medidas 
excepcionais tais como 
saques, bem como explicita a 
situação geral das prestações 
de contas retratando, em 
especial, as razões para 
eventual não apreciação de 
prestações de contas já 
apresentadas e as medidas 
adotadas em relação às 
prestações de contas não 
aprovadas. 

Esta Coordenação-Geral elaborou rígida 
norma de concessão e utilização de 
suprimentos de fundos, conforme Manual 
de Orçamento, Finanças e Contabilidade, 
Parte I - Normativo, Capítulo XV e Parte 
II - Operacional, Itens de Despesa - 1.70. 
Em uma análise prévia, verificou-se que 
das 106 Unidades Gestoras executoras, 
apenas 15 utilizaram suprimentos de 
fundos para fazer face às despesas, em sua 
maioria, com aquisição de combustíveis e 
lubrificantes, manutenção e conservação 
de veículos, aquisições de ferramentas e 
materiais para a conservação de bens 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

11 

Item do 
Relatório de 

Gestão 
Página Falha/Omissão Manifestação do Gestor 

imóveis. Quantos aos valores utilizados, 
estes foram de pequeno vulto se 
comparado à execução total da despesa 
(0,000023%). Ainda assim, esta 
Coordenação-Geral se compromete a 
reforçar o estrito cumprimento da norma 
de suprimento de fundos perante todas as 
Gerências Executivas, com foco especial 
naquelas que se valeram desse expediente 
em 2016. 

2.3.6 
Apresentação e 
análise de 
indicadores de 
desempenho 
Quadro 2.3.6 
Indicadores de 
Desempenho – 
2016 

 
102/104 

Ausência dos dados índice de 
referência e descrição da 
fórmula de cálculo dos 
indicadores. 
 

Em relação ao apontamento relativo ao 
item 2.3.6 - Apresentação e análise de 
indicadores de desempenho, informamos 
que, conforme o Anexo da Resolução n° 
528/PRES/INSS, de 31 de março de 2016, 
que definiu as diretrizes para a elaboração 
do Plano de Ação 2016, o Valor de 
Referência foi definido apenas para as 
Agências da Previdência Social, uma vez 
que as metas das Gerências Executivas, 
Superintendências Regionais e Nacional 
são calculadas a partir das metas 
consolidadas das Unidades de 
Atendimento...  

3.3 Atuação da 
unidade de 
Auditoria 
Interna 
 

110 

Faltam os seguintes itens da 
orientação do TCU constante 
no e-Contas:  
“e) informações sobre 
como se certifica de que a alta 
gerência toma conhecimento 
das recomendações feitas pela 
auditoria interna e assume, se 
for o caso, os riscos pela não 
implementação de tais 
recomendações; 
f) descrição da 
sistemática de comunicação à 
alta gerência, ao conselho de 
administração e ao comitê de 
auditoria, quando houver, 
sobre riscos considerados 
elevados decorrentes da não 
implementação das 
recomendações da auditoria 
interna pela alta gerência;” 

Os trabalhos realizados pela Auditoria-
Geral e suas projeções são finalizados 
com a consolidação das informações, 
sendo emitidos relatórios e encaminhados 
às Diretorias afetas, assim como à 
Presidência do INSS, para conhecimento e 
adoção de medidas estratégicas. 
De acordo com o Manual de Auditoria 
Interna, nas situações em que a 
recomendação seja contestada ou 
rejeitada o procedimento a ser adotado 
deve ser o seguinte: 
"Capítulo VI - Procedimentos de 
Monitoramento  
Item 31 —Monitoramento e Ações de 
Acompanhamento 
31.2.3. Status das recomendações e 
providências decorrentes 
Contestada ou rejeitada: indica que o 
gestor considerou impertinente ou inviável 
o atendimento da recomendação, 
contestando-a formalmente. Nesse caso, 
devem ser revistos os papéis de trabalho e 
reavaliadas as questões contestadas, com 
vistas a ratificar ou retificar a 
recomendação proposta, verificando a sua 
oportunidade, suficiência e exequibilidade. 
Se a recomendação for mantida pela 
Auditoria, deverá ser elaborado um 
expediente ao gestor demonstrando os 
riscos e os possíveis efeitos do não 
atendimento, informando às instâncias 
superiores (Superintendente ou Presidente, 
conforme o caso). " 
Acrescenta-se, ainda, o procedimento a 
ser adotado, de acordo com o Capítulo VI 
item 31.4 — Resultados e Relatórios, do 
Manual de Auditoria Interna: 
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Item do 
Relatório de 

Gestão 
Página Falha/Omissão Manifestação do Gestor 

"Capítulo VI - Procedimentos de 
Monitoramento 
Item 31 - Monitoramento e Ações de 
Acompanhamento 
31.4. Resultados e Relatórios 
As Coordenações-Gerais deverão receber, 
em períodos estipulados, relatórios 
simplificados demonstrando a evolução e 
os resultados obtidos pelo monitoramento 
e pelas ações de acompanhamento, 
contendo eventuais justificativas e 
esclarecimentos e sugestão para, entre 
outros, realização de ações de 
acompanhamento específicas, inclusão do 
objeto em ações futuras ou envio das 
pendências ao Superintendente ou ao 
Presidente, para conhecimento. 
Item normativo XXIX 
No caso de prejuízos devidamente 
comprovados à Instituição, advindos da 
não implementação das recomendações, a 
Auditoria Regional ou a Auditoria-Geral 
deverá encaminhar um relatório sucinto 
ao Superintendente Regional ou ao 
Presidente do INSS, respectivamente, para 
conhecimento e tomada de decisão. 

5.3. 
Demonstrações 
contábeis 
exigidas pela 
Lei nº 
4.320/1964 e 
notas 
explicativas 

123 

A autarquia não apresentou as 
demonstrações contábeis do 
INSS, nem indicou link de 
acesso pela internet, como o 
http://www.previdencia.gov.b
r/acesso-a-
informacao/despesas/demonst
racoes-e-notas-explicativas-
inss/, que possibilita o acesso 
às demonstrações contábeis 
do Fundo do Regime Geral de 
Previdência Social. 
Apresentou apenas link de 
acesso ao Siafi, o qual requer 
o uso de senha, o que dificulta 
a disponibilização de tais 
informações ao cidadão. 

A resposta encaminhada corroborou o que 
foi identificado. Permanece a ausência de 
acesso às demonstrações do INSS, 
constando apenas o acesso às do FRGPS. 

Relatório de 
instância ou 
área de 
correição 

-x- 

Relatório não apresentado. No 
entanto, foi apresentado relato 
acerca das atividades da área 
de correição da autarquia no 
item 9. Outras Informações 
Relevantes (pág. 427). 

A resposta encaminhada corroborou o que 
foi identificado. 

Fonte: Relatório de Gestão de 2016, Orientações para preenchimento Relatório de Gestão 2016 do sistema e-Contas e Ofício nº 
584/GABPRE/INSS, de 26 de maio de 2017. 

 
As omissões de informações apresentadas no Relatório de Gestão são meramente 
formais e não ensejam conclusões equivocadas na avaliação dos atos de gestão 
referentes ao exercício de 2016 no INSS.  
     
##/Fato## 
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1.1.2 Avaliação dos Controles Internos Administrativos  

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 

 
INSS encontra dificuldade em recuperar junto aos bancos mais de R$ 1 bilhão 
referentes a pagamentos realizados após o óbito do beneficiário.  
 
Fato 

 
O tema cobrança administrativa de agentes pagadores vem sendo acompanhado pela 
CGU em sucessivas auditorias. No Relatório nº 201601412 consta um resumo do 
histórico das ações de controle. Para efetuar a presente avaliação foram realizadas 
visitas a uma Agência da Previdência Social – APS e a uma Gerência Executiva – GEX, 
e reuniões com gestores do Monitoramento Operacional de Benefícios – MOB, da 
Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade – CGOFC e da 
Procuradoria Federal Especializada – PFE. 
 
Em 2016 o INSS promoveu uma separação conceitual de processos de recuperação de 
valores creditados indevidamente aos agentes pagadores, classificando-os em dois 
grupos: processos de solicitação de devolução e processos de cobrança.  
 
O processo de solicitação de devolução decorre das situações nas quais o banco não 
concorreu para o pagamento indevido após o óbito do segurado. Ou seja, casos nos 
quais o INSS efetuou a transferência de recursos para a conta de depósito de 
beneficiário falecido e não houve falha do banco na prestação do serviço. A solicitação 
de devolução nada mais é que um requerimento para se desfazer um equívoco, a 
transferência de benefício previdenciário para pessoa falecida. A recuperação desses 
valores não está sujeita a prescrição. 
 
O processo de cobrança administrativa, por outro lado, é constituído quando há falha no 
processo de comprovação de vida do segurado, procedimento que, por contrato, cabe ao 
agente pagador realizar anualmente. Ou seja, situações nas quais o banco não realizou a 
comprovação de vida ou realizou o procedimento para pessoa falecida. O direito de 
cobrar esses valores prescreve em cinco anos. 
 
O número de casos de pagamento indevido de benefícios pós-óbito é incerto. O 
CMOBEN dispõe de um sistema simples, desenvolvido por um servidor, no qual estão 
cadastrados os dados dos processos à medida em que vão sendo analisados. O sistema 
corporativo que o substituirá (Monitor, desenvolvido pela Dataprev) está em fase de 
testes e homologação, porém não há garantias de que será concluído no curto prazo, 
haja vista as inúmeras situações de descumprimento de cronogramas de 
desenvolvimento, homologação e uso de sistemas já identificadas por esta CGU, a 
exemplo da avaliação do desenvolvimento do sistema CNIS SIBE. 
 
A CGOFC trabalha com outro sistema (SCF), também desenvolvido internamente. Em 
31/12/2016 haviam sido cadastrados 6.128 processos de cobrança administrativa pós-
óbito. Foram cobrados R$ 185.276.266,79, dos quais recebidos R$ 9.353.800,70 (5%), 
restando devidos R$ 175.922.466,09 (95%). 
 
Na mesma data havia 67.428 processos de solicitação de devolução. Foram cobrados R$ 
949.151.515,00, recebidos R$ 109.844.864,36 (12%) e o saldo remanescente é de R$ 
839.306.650,64 (88%). 
 
Esses números são resultado do trabalho do grupo constituído pela Portaria Conjunta nº 
9/PRES/DIROFL/DIRBEN/INSS, de 11 de outubro de 2016, para “promover análise 
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dos processos de cobrança e de devolução de valores para obtenção do ressarcimento 
dos benefícios creditados/pagos indevidamente após óbito do beneficiário, perante os 
agentes pagadores de benefícios administrados pelo INSS”. A referida Portaria 
restringiu as análises aos processos que tivessem sido encaminhados pelo MOB às 
Seções de Orçamento, Finanças e Contabilidade até o dia 31 de julho de 2016. Nas 
planilhas encaminhadas pelo INSS em resposta às solicitações da CGU há algumas 
inconsistências nos anos de falecimento informados, possivelmente por erros de 
digitação. As tabelas a seguir resumem a situação em 31 de dezembro de 2016 dos 
processos cadastrados na CGOFC:  
 
Tabela 01 – Relatório de Cobrança Pós-Óbito. Posição em 31/12/2016 referente a 6.128 processos. 

Banco 
Total Cobrado 

R$ 
Valor Pago 

R$ 
% pago sobre o total 

cobrado 
Total Devido 

R$ 
% devido sobre 
o total cobrado 

BANCO COOPERATIVO 
DO BRASIL - BANCOOB 

7.964,87 0 0%  7.964,87 100% 

BANCO COOPERATIVO 
SICREDI - BANSICREDI  

509.814,90 31.700,33 6% 478.114,57 94% 

BANCO DA AMAZÔNIA  191.118,15 5.116,54 3% 186.001,61 97% 

BANCO DO BRASIL  81.087.249,66 944.915,64 1%  80.142.334,02 99% 

BANCO DO ESTADO DE 
SERGIPE  

99.057,90 7.938,36 8% 91.119,54 92% 

BANCO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO  

4.478,31 0 0% 4.478,31 100% 

BANCO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL  

2.302.079,64 141.092,09 6% 2.160.987,55 94% 

BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL  

720.051,29 57.097,82 8% 662.953,47 92% 

BANCO MERCANTIL DO 
BRASIL  

583.343,63 217.634,78 37% 365.708,85 63% 

BANCO SANTANDER  11.489.082,49 634.051,19 6%  10.855.031,30 94% 

BRADESCO  56.252.597,14 1.265.860,72 2%  54.986.736,42 98% 

CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL  

9.750.634,88 406.547,20 4% 9.344.087,68 96% 

HSBC BANK BRASIL  1.755.872,03 1.264.755,89 72% 491.116,14 28% 

ITAÚ UNIBANCO  20.522.921,90 4.377.090,14 21% 16.145.831,76 79% 

TOTAL 185.276.266,79 9.353.800,70 5% 175.922.466,09 95% 

Fonte: Dados extraídos da resposta à SA 201701024/04 - Ofício nº 487/GABPRE/INSS, Anexo II, de 04/05/2017. 

 
Tabela 02 – Relatório de Devolução Pós-Óbito. Posição em 31/12/2016 referente a 67.428 processos. 

Banco 
Total solicitado 

R$ 
Valor Pago 

R$ 
% pago sobre o 
total solicitado 

Total Devido 
R$ 

% devido sobre o 
total solicitado 

BANCO COOPERATIVO 
DO BRASIL - BANCOOB 

379.597,92 197.224,27 52% 182.373,65 48% 

BANCO COOPERATIVO 
SICREDI - BANSICREDI 

1.631.355,43 331.729,68 20% 1.299.625,75 80% 

BANCO DA AMAZÔNIA 3.662.134,21 293.803,15 8% 3.368.331,06 92% 

BANCO DE BRASÍLIA 537.434,34 10.961,35 2% 526.472,99 98% 

BANCO DO BRASIL 303.850.800,68 29.871.314,45 10% 273.979.486,23 90% 

BANCO DO ESTADO DE 
SERGIPE 

2.237.510,54 295.326,21 13% 1.942.184,33 87% 

BANCO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

2.195.080,96 14.083,57 1% 2.180.997,39 99% 

BANCO DO ESTADO DO 
PARÁ 

636.682,29 33.826,84 5% 602.855,45 95% 

BANCO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL 

14.860.884,43 R 2.918.759,33 20% 11.942.125,10 80% 

BANCO DO NORDESTE DO 
BRASIL 

1.428.628,37  442.240,04 31% 986.388,33 69% 

BANCO ITAÚBANK  8.429,94 0 0% 8.429,94 100% 

BANCO MERCANTIL DO 
BRASIL 

3.432.954,70 394.586,27 11% 3.038.368,43 89% 

BANCO NOSSA CAIXA 674.600,46 0 0% 674.600,46 100% 

BANCO RURAL 1.541,30 0 0% 1.541,30 100% 

BANCO SANTANDER 58.028.156,01 1.452.251,40 3% 56.575.904,61 97% 
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Banco 
Total solicitado 

R$ 
Valor Pago 

R$ 
% pago sobre o 
total solicitado 

Total Devido 
R$ 

% devido sobre o 
total solicitado 

BRADESCO 235.757.495,35 36.989.491,49 16% 198.768.003,86 84% 

CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL 

138.620.325,57 18.910.685,17 14% 119.709.640,40 86% 

HSBC BANK BRASIL 21.162.596,74 2.083.718,50 10% 19.078.878,24 90% 

ITAÚ CONSIGNADO 
S/A(BANERJ) 

R$ 5.481,50 0 0% R$ 5.481,50 100% 

ITAÚ UNIBANCO 159.850.357,88 15.580.059,30 10% 144.270.298,58 90% 

REAL - ABN 2.320,11 0 0% R$ 2.320,11 100% 

SANTANDER 8.722,69 0 0% R$ 8.722,69 100% 

UNIBANCO 178.423,58 24.803,34 14% 153.620,24 86% 

TOTAL 949.151.515,00 109.844.864,36 12% 839.306.650,64 88% 

Fonte: Dados extraídos da resposta à SA 201701024/04 - Ofício nº 487/GABPRE/INSS, Anexo II, de 04/05/2017. 

 
Para se ter ideia do impacto relativo da baixa efetividade das cobranças e solicitações de 
devolução realizadas, observe-se que o valor não recuperado nos 73.556 processos 
analisados é de R$ 1.015.229.116,73, superando a arrecadação em 2016 oriunda da 
falha de pagamentos, de R$ 730.749.392,71. 
 
Uma das dificuldades para recuperação desses valores reside na interpretação que os 
bancos passaram a ter sobre a devolução dos depósitos indevidos após alterações 
regulamentares promovidas pelo Banco Central do Brasil – BACEN e pelo Conselho 
Monetário Nacional – CMN. A PFE discorre sobre o histórico da controvérsia: 
 
“ (...) 54. A Resolução BACEN nº 2.878, de 26 de julho de 2001, continha previsão 
expressa que autorizava o estorno de crédito indevido. No entanto, o referido ato foi 
revogado pela Resolução CMN nº 3.694/2009 (DOU 30.03.2009) que não trouxe 
disposição semelhante.  
 
55. Ademais, na contramão da Resolução BACEN no 2.878/2001, o art. 3º da 
Resolução CMN 3.695, de 2009, estabeleceu que “é vedada às instituições financeiras 
a realização de débitos em contas de depósitos sem prévia autorização do cliente”. Não 
obstante esta vedação expressa, o BACEN já tinha assentado o entendimento no sentido 
que essa autorização poderia ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico, com 
prazo de validade indeterminado e, ainda, poderia ser conferida no próprio 
instrumento contratual de abertura da conta de depósitos.  
 
56. Em decorrência do entendimento do BACEN, que admitia que a autorização fosse 
conferida por prazo indeterminado, as instituições bancárias já adotavam como rotina 
a inserção da autorização no contrato ou via formulário próprio. 
 
57. Esse entendimento já assentado pelo BACEN, inclusive, foi formalmente externado 
na Resolução CMN 3.695/2009, em recente alteração normativa, via Resolução nº 
4.480, de 15 de abril de 2016, que conferiu nova redação ao art. 3º da 
supramencionada resolução, senão vejamos: 
 
• Art. 3º É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de 
depósitos sem prévia autorização do cliente. 
• Art. 3º É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de 
depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação dada 
pela Resolução nº 4.480, de 25/4/2016.) 
• § 1º A autorização referida no caput deve ser fornecida por escrito ou por meio 
eletrônico, com estipulação de prazo de validade, que poderá ser indeterminado, 
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admitida a sua previsão no próprio instrumento contratual de abertura da conta de 
depósitos. 
• § 2º O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir 
da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela 
instituição financeira do pedido pertinente. 
[...] 
 
60. Cumpre esclarecer, no entanto, a despeito da existência ou não de autorização do 
beneficiário que autorize o estorno de créditos indevidamente lançados em sua conta 
corrente, que os pedidos de solicitação de devolução de valores creditados 
indevidamente na conta do falecido pelo INSS não demandam o atendimento da 
exigência.  
 
61. Como visto no tópico anterior, os aludidos valores não se revestem de direito do de 
cujos que passará a integrar o patrimônio do falecido, o espólio, em virtude da 
sucessão. Destarte, se os valores depositados indevidamente não chegam a pertencer 
ao de cujos, justamente porque o evento morte impede a aquisição deste direito bem 
como a própria integração do crédito ao espólio, exigir a autorização de quem quer 
que seja, que não é titular do direito, para permitir o retorno da situação ao status quo 
ante se traduz em condição impossível. (...)” (Original sem grifo). 
 
Apesar da convicção da PFE acerca da possibilidade de devolução dos aludidos valores, 
os bancos têm resistido, alegando que o estorno de valores creditados por equívoco só 
poderia ser realizado quando o erro fosse do próprio banco e não de terceiros, como o 
INSS. A autarquia provocou o BACEN no sentido de rever a Resolução nº 3.695/2009 
para autorizar expressamente os Bancos a realizarem o estorno dos pagamentos 
indevidamente transferidos. Todavia, não logrou sucesso até a data de conclusão desse 
relatório. 
 
Outras fragilidades envolvendo pagamentos indevidos de benefícios puderam ser 
evidenciadas ao se realizar cruzamento da folha de pagamento (Maciça) com a base de 
cadastro de falecidos (SISOBI). O teste compreendeu apenas o período de janeiro a 
agosto de 2016 e consistiu na verificação da existência de pagamentos realizados a 
beneficiários cujo CPF constasse como falecido no SISOBI, em data de óbito anterior à 
data do pagamento.  
 
Como resultado, foram encontrados 101.414 beneficiários que, segundo informações do 
SISOBI, constam como falecidos e que, conforme registrado na Maciça, receberam um 
ou mais benefícios previdenciários entre janeiro e agosto de 2016, totalizando 441.498 
pagamentos ao longo desses meses e resultando em um prejuízo de R$ 460.281.798,51. 
 
Cabe destacar que, em média, cada registro identificado nesse cruzamento como 
irregular resultou em quatro pagamentos mensais. Contudo, alguns casos são ainda mais 
graves: há 1.256 beneficiários que constam do SISOBI como falecidos no ano de 2005 e 
receberam benefícios previdenciários em 2016. 
 
Observando-se que existem milhares de processos de cobrança e de solicitação de 
devolução de valores pagos indevidamente após óbito do segurado, e que eles têm 
tratamento individualizado, com montagem de processos físicos que são tramitados 
entre Agências da Previdência Social – APS e Gerências-Executivas – GEX, e também 
entre setores, como área de Monitoramento Operacional de Benefícios – MOB, Seções 
de Orçamento, Finanças e Contabilidade – SOFC, e, ainda, sabendo-se do declínio da 
força de trabalho decorrente de aposentadorias, não se vislumbra possibilidade de que o 
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atual processo de trabalho seja capaz de propiciar a recuperação de valores devidos 
pelos agentes pagadores. 
 
Ademais, a recuperação dos valores não é simples porque a maioria dos pagamentos é 
feita por meio de conta-corrente comum, nas quais ocorrem débitos de taxas bancárias, 
pagamentos diversos cadastrados em débito automático, descontos de tarifas, de forma 
que o saldo na conta vai sendo reduzido mesmo que não tenha havido saque. 
 
A ineficiência do processo de cobrança acarreta o aumento da dívida. Nos processos de 
cobrança administrativa, a parte correspondente a atualização monetária (R$ 
111.996.334,85) supera o valor do principal (R$ 67.349.860,32). São situações nas 
quais foi identificada falha do banco, que, portanto, é o devedor – não há que se discutir 
sigilo. Mesmo assim, a recuperação é pequena. 
 
Nas solicitações de devolução, dos valores conhecidos tem-se que o principal chega a 
R$ 536.731.494,36 e a atualização monetária soma R$ 412.420.020,64. 
 
A situação presente é resultado da progressiva perda de capacidade de governança do 
Instituto. Como se verá em seguida, em poucos anos o INSS perdeu controle sobre a 
concessão, a manutenção e a cessação de benefícios e também sobre a prevenção de 
erros e recuperação de valores. 
 
Em 2007 a Lei nº 11.457 extinguiu a Secretaria da Receita Previdenciária e concentrou 
a arrecadação na Receita Federal. O efeito mediato foi a perda, pelo INSS, das 
informações de arrecadação, protegidas por sigilo fiscal.  
 
É fato que os benefícios devem ser concedidos mesmo sem que tenha havido 
recolhimento de contribuições previdenciárias pelo empregador. Porém, a informação 
de arrecadação é valiosa para prevenção e detecção de fraudes. As concessões indevidas 
se tornaram mais frequentes, mais prolongadas e mais difíceis de descobrir e 
interromper. 
 
Outra fragilidade é a intempestividade da informação de falecimento do beneficiário. A 
Lei nº 8.870/94 e o Decreto nº 3.048/99 determinam aos cartórios de registro civil de 
pessoas naturais informar ao INSS os óbitos ocorridos em um mês até o dia 10 do mês 
seguinte. À época de sua edição, provavelmente esses diplomas tenham representado o 
avanço possível, mas hoje esse prazo é excessivo. Ele acarreta no mínimo um 
pagamento após o falecimento do segurado, e esse número não é desprezível. Entre 
dezembro de 2015 e agosto de 2016 foram registrados 87.743 falecimentos de 
beneficiários, conforme dados do SISOBI. Todos receberam pagamento no mês 
seguinte ao registro de óbito. O montante de R$ 92.689.719,92 corresponde a um único 
pagamento para cada caso.  Esse é, portanto, o custo inevitável com a legislação atual. 
A despesa total dependerá do tempo decorrido até que o pagamento seja interrompido, 
conforme já detalhado. Em resumo, haverá sempre um valor a recuperar, e se os bancos 
opõem resistência à restituição, o prejuízo ao erário se torna crescente.  
 
Tabela 03 – Novos registros de falecimento a cada mês e respectivo pagamento. 

Quantidade de novos 
pagamentos 

Valor do pagamento 
R$ 

Mês do óbito Mês do pagamento 

13.037  14.389.843,35  dez/15 jan/16 

17.390  18.904.759,42  jan/16 fev/16 

9.925  10.154.848,15  fev/16 mar/16 

11.861  12.572.065,97  mar/16 abr/16 

8.712  9.033.368,53  abr/16 mai/16 
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Quantidade de novos 
pagamentos 

Valor do pagamento 
R$ 

Mês do óbito Mês do pagamento 

10.821  11.299.498,34  mai/16 jun/16 

7.456  7.658.383,00  jun/16 jul/16 

8.541  8.676.953,16  jul/16 ago/16 

Fonte: Comparativo entre SISOBI e Maciça. 
 
Esta situação poderá ser alterada com a evolução do Sistema Nacional de Informações 
de Registro Civil – Sirc, instituído pelo Decreto nº 8270, de 26 de junho de 2014, com a 
finalidade de captar, processar, arquivar e disponibilizar dados relativos a registros de 
nascimento, casamento, óbito e natimorto, produzidos pelas serventias de registro civil 
das pessoas naturais. Todavia, há também a possibilidade de a defasagem permanecer a 
mesma, o referido Decreto estabelece que: 
 
“Art. 8º Os dados atualizados relativos aos registros de nascimento, casamento, óbito e 
natimorto serão disponibilizados no Sirc eletronicamente, nos termos dos arts. 39 e 41 
da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, e do art. 68 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 
 
§ 1º O titular da serventia de registro civil de pessoas naturais deverá inserir no Sirc, 
de preferência diariamente, os dados de nascimento, casamento, óbito e natimorto 
registrados no mês, observado como prazo máximo o dia 10 do mês subsequente, na 
forma definida pelo comitê gestor.” [...]. (Original sem grifo). 
 
Efetuados pagamentos indevidos, seja pela demora na detecção de uma concessão 
equivocada ou fraudulenta, seja porque se supunha vivo um segurado já falecido, o 
recurso precisa ser recuperado. Para fazê-lo, o INSS enfrenta todas as dificuldades 
relatadas neste texto. A partir do leilão da folha de pagamento, os segurados puderam 
optar por receber seus benefícios por meio de contas de depósito, e essa é a raiz desse 
problema. O uso de contas de depósito dificulta a recuperação, pois enseja a alegação de 
sigilo bancário pelos agentes. O valor da fração conhecida da dívida já supera com folga 
a arrecadação de um ano. Fosse um produto bancário próprio para a finalidade de 
pagamento de benefícios (uma conta-benefício), com regras que facilitassem a 
recuperação do valor pago indevidamente, a situação seria outra. Curioso notar que a 
negativa de devolução é recente, tendo ocorrido durante a vigência dos contratos do 
INSS com os agentes pagadores. 
 
Permeando todas essas dificuldades há a constante perda de pessoal, fato ao qual a 
Autarquia tem que se adaptar, provavelmente por meio do aumento de produtividade, 
pois a tendência é mesmo de redução do quadro de servidores. A tecnologia pode ajudar 
nesse sentido, mas as dificuldades que o INSS tem em sua relação com a Dataprev são 
históricas. Em diversos trabalhos de controle foram relatados atrasos de entrega, 
inadequações de sistemas, desempenho insatisfatório e custos não transparentes, com 
falhas identificadas nas duas entidades. 
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Figura 1 – linha de tempo com principais marcos da perda de governança pelo INSS.

 
Fonte: elaborado pela equipe de auditoria a partir de legislação e relatórios anteriores. 
 
Internamente também há dificuldades de gestão, notadamente no atendimento a 
recomendações anteriores do controle interno e no desempenho geral do Instituto, como 
mostram seus indicadores (ver item próprio deste relatório). Há ainda fragilidade no 
controle de prazos de cobrança e as inconsistências dos dados dos processos já 
cobrados, o que põe em risco a recuperação de milhões de reais. A entidade tem se 
esforçado para argumentar que há um aumento de produtividade, baseando-se nas 
atividades executadas em cenário de redução de força de trabalho. Talvez seja o 
momento de alterar o paradigma e questionar se os processos de trabalho e a estrutura 
atuais são adequados para o desempenho da missão da instituição. 
 
Para sair dessa situação é necessário que o Instituto produza um diagnóstico completo 
de todos os problemas que o impedem de ter adequada gestão sobre todas atividades 
ligadas a benefícios previdenciários – concessão, manutenção, cessação, prevenção e 
detecção de fraudes e capacidade de recuperação dos pagamentos indevidos – e exponha 
suas necessidades para aumento da produtividade nas atividades de suporte. 
 
Esse diagnóstico pode ser usado para buscar auxílio junto aos órgãos capazes de 
contribuir com as soluções. Um trabalho integrado com o Ministério da Fazenda e 
entidades a ele vinculadas, como a Dataprev, o BACEN, o CMN, a Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN e a Secretaria da Receita Federal, que busque alternativas ao 
processo atual pode produzir soluções conjuntas que sejam benéficas para todos. Essa 
integração viabilizaria uma oportunidade de revisar todo o processo de concessão e 
pagamento de benefícios – segurança dos dados de entrada, informações cadastrais, 
indicadores de risco, detecção de falhas ou fraudes e recuperação de valores.    
##/Fato## 

 
Causa 

 
Neste trabalho foram evidenciadas quatro causas para o crescente montante a restituir 
por pagamentos de benefícios pós-óbitos. 
 
A primeira é o próprio modelo de pagamento via contas de depósito, que suscita 
questionamentos quanto à legalidade das solicitações de devolução, por conta de sigilos 

•Lei 8.870/94 e Decreto 3.048/99 dão aos cartórios
prazo até dia 10 para informar óbitos do mês anterior.
Hoje isso resulta em milhões de reais pagos
indevidamente.

1994/1999

Comunicação dos óbitos

•Lei 11.457 extingue a Secretaria da Receita
Previdenciária - efeito mediato é a perda da
informação sobre arrecadação.

2007

Informação da arrecadação

•Leilão da folha de pagamento - uso de contas de 
depósito dificulta recuperação.

2009

Leilão da folha

•Contrato 106/2012 com a Dataprev repete as falhas do 
anterior (71/2010). Na prática, INSS não tem controle 
sobre prazos, custos e nível de serviço.

2012

Contrato Dataprev

•A partir de nova interpretação da Resolução CMN 
3.695/2009, bancos recusam devolução de quase R$ 1 
bilhão.

2016

Sigilo bancário
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ou impedimentos normativos. Fosse uma modalidade de pagamento construída 
especificamente para a finalidade de pagamento de benefícios previdenciários, a 
realidade seria diversa. É também esse modelo que proporciona a oportunidade de 
débitos automáticos e cobranças de tarifas bancárias nas contas, reduzindo-lhes o saldo 
disponível para devolução. 
 
A segunda causa é a incompatibilidade entre o conjunto de procedimentos adotados na 
gestão do processo – instrução e trâmite de processos físicos, múltiplas instâncias 
decisórias, análise e instrução caso a caso – e os fatos – periodicidade mensal dos 
pagamentos, milhões de beneficiários e várias instituições bancárias envolvidas. Não se 
vê, no modelo atual, nenhuma perspectiva de equalizar a velocidade de análise dos 
processos com o surgimento de casos novos. Como agravante, há um enorme estoque de 
processos ainda por instruir. 
 
A terceira causa é a fragilidade dos controles internos no processo de cobrança 
administrativa, evidenciada pela incapacidade da entidade de fornecer respostas 
completas e assertivas a alguns questionamentos de auditoria. 
 
Por fim, há a progressiva perda de capacidade de governança do INSS, que não dispõe 
de informações e meios para aprimorar a prevenção às fraudes na concessão e na 
manutenção de benefícios e não tem formas efetivas de recuperar os valores pagos 
indevidamente. 
 
Os fatos apontados têm relação com várias áreas da autarquia, cada qual com suas 
responsabilidades sobre parte dos processos. De acordo com o Regimento Interno do 
INSS (Portaria MPS nº 296, de 09 de novembro de 2009), a DIROFL e a DIRBEN estão 
diretamente envolvidas nos processos de restituição de valores relacionados a 
pagamentos de benefícios. 
 
 “Art. 54 - À Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística compete: 
 
XVII - determinar que se proceda à cobrança administrativa, afeta à Diretoria de 
Orçamento, Finanças e Logística, inclusive de agente público, nos casos de ocorrência 
de danos que resultem em prejuízo ao Erário”; 
 
Relacionadas a essa atribuição da DIROFL, a CGOFC tem papel relevante: 
 
“Art. 60. À Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade compete: 
 
I - orientar, coordenar, avaliar e supervisionar as atividades relacionadas aos sistemas 
de orçamento, finanças e contabilidade, de forma planejada, facilitando a integração 
dos programas e o processo decisório de alocação de recursos, promovendo a 
articulação entre as unidades e órgãos do INSS; [...] 
IV - subsidiar a Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística na proposição: [...] 
c) de padrões, sistemas e métodos de trabalho voltados ao aprimoramento da gestão 
orçamentária, financeira e contábil do INSS; 
VII - coordenar as atividades relacionadas aos pagamentos de benefícios 
administrados pelo INSS;” [...]. 
 
Compete à Diretoria de Benefícios – DIRBEN: 
 
“I - gerenciar: [...] 
e) a manutenção de direitos dos beneficiários; e 
f) o pagamento aos beneficiários da Previdência e Assistência Social;” [..] 
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No âmbito da DIRBEN existe uma área responsável por algumas dessas atividades: 
 
“Art. 114. À Coordenação de Monitoramento Operacional de Benefícios compete: 
 
I - monitorar as bases dos dados cadastrais, vínculos, remunerações e contribuições 
dos segurados da Previdência Social e as atividades de reconhecimento inicial, 
manutenção, revisão, recurso, consignação, compensação previdenciária, convênios e 
acordos internacionais; 
III - elaborar e encaminhar à Coordenação de Gerenciamento de Sistemas e 
Informações relatórios de inconsistências e sugestões de melhorias nos sistemas 
operacionais; 
V - realizar ações preventivas voltadas para a melhoria do controle interno na área de 
benefícios; 
VI - acompanhar e supervisionar a execução das ações de revisão e correção dos atos 
praticados nos benefícios administrados pelo INSS com indícios de irregularidades e 
falhas existentes, detectadas pelos órgãos de gerenciamento, execução ou controle 
interno e externo”.   
##/Causa## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Foram enviados questionamentos ao INSS acerca dos procedimentos de recuperação de 
valores creditados indevidamente aos agentes pagadores. Algumas dessas indagações e 
respectivas respostas estão sintetizadas a seguir. 
 
a) Por que o percentual de recuperação de valores em cobrança administrativa é tão 

baixo (5,05%) 
Resposta: [..] as informações dizem respeito aos processos que já́ haviam sido 
cobrados e que em função da necessidade de apresentar valores fidedignos 
decorrentes de demanda da CGU no ano de 2016 foram inseridos no rol das 
informações prestadas. Quanto ao questionamento do baixo percentual de 
recuperação esclarecemos que o INSS realizou 100% dos processos de 
cobrança, ou seja, todos os processos foram objetos de emissão de oficio de 
cobrança a rede bancária. Todavia, naquela oportunidade, as cobranças em 
questão não foram atendidas em sua totalidade pela rede bancária. 

 
b) Por que a devolução dos valores solicitados não foi realizada integralmente 

(somente 11,57%)? 
Resposta: Devido ao fato dos bancos se recusarem a devolver os valores 
depositados após os óbitos dos beneficiários sob a alegação de manuseio 
indevido de conta bancária e de violação de sigilo bancário. Visando vencer 
este entrave, esta Autarquia emitiu os Ofícios n° 934 e 678, de 18/11/2016 e 
28/04/2017, respectivamente, em que solicita ao Banco Central do Brasil - 
BACEN avaliar a possibilidade de autorizar os bancos contratados pelo INSS a 
procederem a devolução em comento. O BACEN não proferiu resposta até a 
presente data. Paralelamente, encontra-se em tramitação no Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Secretaria de Planejamento e 
Assuntos Econômicos/Departamento de Assuntos Financeiros a produção de 
minuta de Medida Provisória que deverá alcançar a recuperação dos valores 
relacionados aos processos de devolução que se encontram sobrestados devido 
ao entrave relatado. 

 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

22 

c) No Anexo II do Oficio n ° 487/GABPRE/INSS, de 04 de maio de 2017, consta à 
folha 08, que "A SOFC deverá limitar o período de cobrança dos valores 
correspondentes aos pagamentos depositados e movimentados até 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de realização da ocorrência indevida de 
comprovação de vida ou renovação de senha". Qual a razão de se estabelecer 
esse limite no período de cobrança? 
Resposta: Considerando que o assunto em questão é de competência da área de 
benefícios, informamos que o texto contido no Manual de OFC será́ suprimido, 
uma vez que os processos de cobrança encaminhados para as SOFCs já́ 
delimitam o período a ser cobrado. 

 
d) Os valores informados nas planilhas Relatorio_Pos_Obito_Cobranca_2016.xlsx 

e Relatorio_Pos_Obito_Devolucao_2016.xlsx correspondem ao total de valores 
e processos de cobrança e solicitação de devolução existentes no INSS? Em caso 
negativo, qual o total (valores e processos) em cada caso? 
Resposta: Não. Ainda pode ocorrer encaminhamento de processos por parte da 
área de benefícios, pois se trata de uma atividade que pode demandar uma 
necessidade de recuperação de valores pagos após o óbito do beneficiário junto 
à rede bancária. Em relação ao questionamento "Em caso negativo, qual o total 
(valores e processo) em cada caso?", informamos que não há como responder, 
pois os processos ainda tramitarão para a SOFC das Gerências Executivas. 

 
e) Informar se existe projeto a ser implantado que vise reduzir o número de 

trâmites dos processos de solicitação de devolução e os de cobrança 
administrativa de agentes pagadores. 
Resposta: No âmbito da Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade - CGOFC entendemos que os trâmites definidos no Manual de 
Orçamento, Finanças e Contabilidade estão adequados à celeridade requerida 
nestes processos. 

 
O INSS informou, ainda, com relação a este tópico, que “O Projeto INSS Digital visa à 
substituição de todos os processos físicos por processos digitalizados, a fim de conferir 
maior celeridade aos processos de trabalho do Instituto, dentre eles, os processos de 
cobrança administrativa”, e que está em trâmite na Autarquia proposta a ser 
encaminhada aos órgãos competentes para alterar o art. 68 da Lei nº 8212/1991, a fim 
de melhorar o processo de identificação do óbito e, consequentemente, reduzir o 
pagamento pós-óbito – “No referido dossiê apresenta-se como proposta a preferência 
pela informação da identificação do falecido com o CPF e o envio das informações do 
registro a este Instituto, com até cinco dias úteis após a lavratura do mesmo.”. 
 
f) Informar como se dará o tratamento do estoque de processos de cobrança 

administrativa e de solicitação de devolução de valores transferidos 
indevidamente a agentes pagadores, incluindo o grande estoque de processos 
existente no MOB e que ainda não foram triados, bem como aqueles que ainda 
não foram cadastrados nos controles do SOFC. 
Resposta: Quanto aos estoques existentes nas GEX/SOFC, informamos que 
estes, a princípio, correspondem ao fluxo normal de encaminhamentos efetuados 
pela área de benefícios. O tratamento a ser dado para estes processos encontra-
se definido no Manual de Orçamento, Finanças e Contabilidade, item 9.   

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 

 
A partir dos documentos consultados e das manifestações da autarquia, compreende-se 
esta sequência de fatos que resultaram na dívida atual dos agentes pagadores: 
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O INSS trocou o modelo de pagamento de benefícios. Ao invés de pagar pelo serviço 
dos bancos, promoveu leilões e passou a receber remuneração dos agentes pagadores 
(em 2016 foram R$ R$ 730.749.392,71). Os segurados podem receber seu benefício por 
meio de conta-corrente nos bancos.  
a) Para interromper um pagamento de benefício por óbito do segurado, o INSS 
depende de ser informado dessa ocorrência. Falecimentos não registrados em cartório 
ou informados com atraso resultam em pagamentos indevidos, pois o direito ao 
benefício se extingue com morte. 
b) Falhas na identificação do segurado por parte do agente pagador também podem 
gerar pagamentos indevidos. 
c) Tem-se, assim, um montante a recuperar. Entra em cena o MOB, que inicia o 
processo de recuperação dos valores. 
d) O MOB, com os meios atuais, não é capaz de dar vazão à formalização e 
encaminhamento dos processos de cobrança e solicitação de devolução. As ocorrências 
são tratadas individualmente, com constituição de processos físicos a partir de consultas 
a sistemas de informação, em seguida despachados para a SOFC ou arquivados. Há 
milhares de processos aguardando triagem e tratamento. O número exato é 
desconhecido. 
e) A SOFC efetua a cobrança ou solicitação de devolução por meio de ofícios aos 
bancos, após efetuar os pertinentes cálculos de atualização monetária, juros e multa, se 
for o caso. 
f) As solicitações de devolução não têm sido atendidas por suposto sigilo bancário, 
tese contestada pela PFE junto à FEBRABAN e ao BACEN, até o momento sem 
sucesso. 
g) Os bancos não recolhem integralmente os valores cobrados administrativamente, 
por razões desconhecidas. 
h) Há evidente falha de comunicação entre CGOFC e PFE quanto a incidência de 
prescrição. Segundo a PFE, o prazo da prescrição é quinquenal, sendo que o termo 
inicial de sua contagem é a data em que o INSS tem inequívoca ciência do óbito. Já a 
CGOFC diz que “inexiste entendimento pacificado no âmbito da DIROFL acerca do 
marco inicial da contagem da prescrição para a ação de recuperação dos créditos, 
motivo pelo qual a PFE foi instada a se pronunciar a respeito desse tema.”. 
i) A demora em iniciar a cobrança e a resistência dos agentes pagadores em quitar 
os valores devidos ou solicitados geram atualizações monetárias que aumentam 
significativamente o total em discussão. 
j) As fragilidades dos controles – sistemas de informação frágeis, supervisão 
insuficiente, inserção manual de dados, inconsistências de toda ordem, como 
demonstrado, oferecem ainda mais oportunidades de contestação e protelação pelos 
agentes pagadores.  
k) O estoque de processos, portanto, não chegam ao fim. Novos casos surgem e eis 
o panorama atual. A parte já cobrada e não paga supera R$ 1 bilhão. 
 
Solicitado a expor seu entendimento sobre os motivos dos índices baixos de 
recuperação de valores (5,05% nos processos de cobrança), a entidade limitou-se a 
responder que “[...] todos os processos foram objetos de emissão de oficio de cobrança 
a rede bancária. Todavia, naquela oportunidade, as cobranças em questão não foram 
atendidas em sua totalidade pela rede bancária”. O Instituto cumpriu sua obrigação 
formal de cobrar, mas não soube identificar por que não tem conseguido reaver os 
recursos. 
 
Segundo o INSS, as solicitações de devolução não têm sido atendidas porque os bancos 
opõem a elas a interpretação de sigilo bancário. Isto vem sendo contestado pela 
autarquia, que apresentou argumentos ao BACEN solicitando explicitação em seus 
normativos de autorização para devolução dos créditos previdenciários, conforme já 
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relatado. Contudo, não houve explicação para o insucesso nos processos de cobrança, 
quando o devedor é o banco, culpado pelo pagamento indevido. 
 
Os casos de cobrança envolvendo a modalidade conta de depósito têm uma 
particularidade, um limite temporal estabelecido pelo INSS: 
 
“A cobrança na modalidade Conta de Depósito deverá acontecer quando ficar 
caracterizada a ocorrência indevida de comprovação de vida ou renovação de senha e, 
ainda, se forem constatadas atualizações bancárias efetuadas pelo agente pagador, 
após o óbito do beneficiário, somente a partir de 10/10/2012, conforme despacho 
conclusivo do MOB, alínea "c" do item 9.2. 
 
A SOFC deverá limitar o período de cobrança dos valores correspondentes aos 
pagamentos depositados e movimentados até 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de realização da ocorrência indevida de comprovação de vida ou renovação de senha. 
Para os casos de atualizações bancárias indevidas efetuadas pelo agente pagador, o 
período de cobrança deverá corresponder à data da atualização bancária indevida até 
a última competência depositada.”. (Original sem grifo) 
 
Questionado sobre a razão para estabelecer esse limite no período de cobrança, a 
entidade limitou-se a responder que o texto será suprimido do Manual de OFC, não 
esclarecendo a motivação para sua adoção nem permitindo qualquer inferência sobre as 
consequências dessa prática. 
 
Com relação à forma de trabalho, o Instituto mencionou que o INSS Digital permitirá o 
trâmite eletrônico de todos os processos, inclusive os de cobrança administrativa e os de 
solicitação de devolução. É necessário, então, incluir esse fluxo formalmente no projeto, 
pois atualmente ele contempla apenas o reconhecimento inicial de direitos. 
 
De todo o exposto, conclui-se que há tanto fatores internos de desempenho e controle, 
quanto dificuldades externas a explicar o quadro atual de fragilidades do INSS, que 
afetam a recuperação de créditos e precisam ser adequadamente descritas, 
documentadas e tratadas.   
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Realizar avaliação da capacidade de governança do INSS sobre o 
processo de reconhecimento de direitos, concessão e manutenção de benefícios, gestão 
de pessoal, suficiência de sistemas e controles, e negociar atendimento às necessidades 
identificadas com os órgãos competentes. 
 
Recomendação 2: Reavaliar o modelo de pagamento de benefícios por depósito em 
conta-corrente, realizando, se necessário, gestões junto ao Banco Central do Brasil, ao 
Conselho Monetário Nacional e à Casa Civil da Presidência da República para viabilizar 
alteração normativa e criação de novo produto específico para pagamentos de benefícios 
previdenciários. 
 
Recomendação 3: Estabelecer sistemática de controle dos processos de apuração, 
cobrança e devolução de créditos decorrentes de pagamento pós-óbito, tanto para a 
DIRBEN quanto para a DIROFL, de modo que essas diretorias executem sua atribuição 
de supervisão sobre as unidades subordinadas, tornando possível adotar medidas de 
controle de prazos para a conclusão de cada etapa do processo. 
 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

25 

Recomendação 4: Garantir entendimento uniforme a todas as unidades envolvidas 
acerca dos prazos de prescrição do direito a recuperação dos créditos indevidos e adotar 
medidas compatíveis de controle de prazos. 
 
Recomendação 5: Com relação aos 101.414 casos apontados de segurados falecidos que 
receberam pagamento após óbito, justificar as razões para a não interrupção tempestiva 
desses pagamentos, uma vez que os nomes constam no SISOBI. Nos casos nos quais 
forem confirmados pagamentos irregulares, apurar as respectivas responsabilidades. 
 
1.1.2.2 INFORMAÇÃO 

 
Sistema eletrônico de controle apresenta fragilidades que não garantem a 
governança do Órgão Central do INSS sobre suas informações. 
 
Fato 

 
O sistema do Monitoramento Operacional de Benefícios - CMOBEN é um sistema 
interno do INSS cuja finalidade é realizar o monitoramento operacional dos benefícios. 
O sistema foi desenvolvido por um servidor da APS de Santos que não se encontra 
lotado nesta unidade atualmente, de sorte que o sistema hoje encontra-se sem 
manutenção evolutiva e sem equipe responsável por garantir a hospedagem e correções 
necessárias, tendo em vista que não houve participação da Dataprev e da Coordenação-
Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) em seu desenvolvimento.  
 
Essa situação, adotada em razão da ausência de opções mais favoráveis, explicita 
problemas já apontados pela CGU em trabalhos anteriores, a exemplo do relatório n° 
201406276, referente as contas de 2013, no qual recomenda-se ao INSS adotar 
providências para definir e institucionalizar a obrigatoriedade de participação da CGTI 
no desenvolvimento de sistemas departamentais. 
 
O contexto no qual o CMOBEN foi desenvolvido acarretou alguns problemas, levando 
o Órgão Central do INSS a ter limitada governança sobre suas informações referentes 
ao monitoramento de benefícios. 
 
Sobre essa questão, no mesmo relatório citado anteriormente, foi recomendado ao INSS 
estabelecer e implementar um cronograma detalhado para análise de todos os registros 
para apuração do Monitoramento Operacional de Benefícios – MOB, a partir de uma 
qualificação dos aproximadamente 980 mil registros, priorizando-se aqueles 
considerados de maior impacto e definindo-se prazos, metas e indicadores específicos 
para o monitoramento do seu cumprimento. 
 
Durante o exercício de 2016 as duas recomendações citadas não foram tratadas em sua 
integralidade, de sorte que em 25 de abril de 2017 foi solicitado ao INSS a 
disponibilização de uma mídia (CD) contendo a base atualizada do CMOBEN em 
planilha eletrônica (em Excel). 
 
Em 22 de maio, o INSS informou, por meio do Ofício n° 574/GABPRE/INSS, que, 
considerando que a tabela principal do sistema (Tabela procedimentos) continha cerca 
de 2 milhões de registros, seria disponibilizada a extração dos dados em formato SQL. 
 
Ao proceder com a análise de tal extração, percebeu-se que se trata de um backup da 
base de dados do CMOBEN, contendo 3.55 GB.  
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Com vistas a subsidiar a análise dessa base de dados e sua correta importação, em 26 de 
maio de 2017 foi solicitado ao INSS a disponibilização do dicionário de dados. Em 1º 
de Junho de 2017 o INSS respondeu, por meio do Ofício nº 611/GABPRE/INSS, 
informando que não possuía dicionário de dados visto que a construção do sistema foi 
uma solução emergencial a planilhas de controle, e que não foram contempladas as 
etapas previstas em desenvolvimento de software a contento. 
 
Observa-se que, mesmo com os apontamentos realizados pela CGU em relatórios 
anteriores, o INSS ainda enfrenta dificuldades para extrair dados em um de seus 
sistemas internos, o que demonstra a falta de governança sobre suas informações, 
especialmente no que tange aos dados sobre monitoramento de benefícios. Com isso, 
não se pode garantir os atributos de confidencialidade, integridade, disponibilidade e 
autenticidade do sistema CMOBEN. 
 
Apesar desse cenário, pode-se destacar como uma boa prática a publicação do 
Memorando Circular nº 7/PRES/INSS, de 25 de maio de 2017, que suspendeu, no 
âmbito da Administração Central, as atividades relacionadas a desenvolvimento de 
sistemas em qualquer outra área que não seja a Coordenação-Geral de Tecnologia da 
Informação – CGTI, o que evitará novas iniciativas de desenvolvimento descentralizado 
de sistemas de informação fora da governança da CGTI.  
 
Ademais, há de se ressaltar a previsão de homologação, ainda em 2017, do sistema 
Monitor, que substituirá o CMOBEN, e que está sendo desenvolvido de forma 
institucional, via contrato Dataprev.    
##/Fato## 

 

2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

2.1 MOVIMENTAÇÃO                                   

2.1.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Gestão de Pessoal 
 
Fato 

 
Na análise aos atos de Gestão de Pessoas o escopo compreendeu a avaliação das ações 
realizadas pela Unidade Prestadora de Contas – UPC no sentido de minimizar o impacto 
das aposentadorias iminentes na prestação de serviços da Autarquia, uma vez que 34% 
dos servidores encontram-se em abono permanência.  
 
Nesta seara, verificou-se o Acórdão 1795/2014/TCU-Plenário, de 09 de julho de 2014, 
que expressou, no item 9, recomendações ao INSS e ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, conjuntamente, objetivando mitigar o impacto das iminentes 
aposentadorias na prestação dos serviços da Autarquia 
 
Os exames consistiram em análise dos documentos encaminhados pela Autarquia, do 
Relatório de Gestão e verificação da aderência às recomendações do Acórdão nº 
1795/2014/TCU-Plenário. 
 
Neste sentido, os dados sobre Pessoal, referência 31 de dezembro de 2016, registraram 
35.196 servidores com lotação efetiva, sendo a autorizada 56.467, resultando em um 
quadro ativo correspondente a 62,33% do autorizado.  
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Em relação ao parâmetro de evasão dos servidores, o quantitativo de egressos nos 
cargos da UPC ao longo do exercício foi 2,75 vezes a quantidade de servidores 
ingressantes neste mesmo período, contribuindo para o aumento da diferença entre 
lotação efetiva e autorizada.     
 
Da lotação efetiva, ficou registrado que 67,60% servidores trabalham na área fim, 
32,33% estão lotados na área meio e, do total, 96% dos servidores são de carreira, 
vinculados ao órgão. 
 
Buscando avaliar a distribuição dos cargos em relação ao órgão, mediante os dados 
quantitativos dos servidores, produziu-se as seguintes informações: 
 
Quadro 1 - Quantitativo de servidores do INSS por cargo 

Cargo Quantidade % em relação ao 
total 

Servidores       em 
abono 

% em abono por 
cargo 

Analista do Seguro 
Social 

5.337 15,16 991 18,56 

Técnico do Seguro 
Social 

25.767 73,21 10.770 41,80 

Perito Médico 4.092 11,62 211 5,15 
Total 35.196  11.972 34 
Fonte: SIAPE, data-base 31/12/2016 

 
De acordo com o quadro, evidencia-se que 34% do total dos servidores da UPC 
encontram-se em abono permanência, ou seja, estão aptos a requererem a aposentadoria, 
mas continuam na ativa. O cargo de Técnico corresponde a 73,21% dos servidores 
efetivos do INSS, sendo também o cargo com maior contribuição nas aposentadorias 
iminentes, 41,80%. Assim, na efetivação destas aposentadorias seria o que mais 
contribuiria para a descontinuidade dos atuais serviços prestados pela Autarquia. Dessa 
forma sua recomposição deve ser priorizada seja na realização de concurso público e/ou 
na busca de novas soluções administrativas para continuidade da prestação de serviços 
da autarquia, no caso de aposentadoria em massa.  
 
Dentre as ações adotadas pela autarquia para atender ao Acórdão nº 1795/2014/TCU-
Plenário, houve a elaboração do documento denominado “Perfil e Lotação”, em março 
de 2015, que categorizou a distribuição de servidores da UPC em diversos critérios, tais 
como: unidade federativa, faixa etária, sexo, cargo, e abono de permanência. O estudo 
concluiu pela necessidade emergencial, minimamente, de concurso para provimento de 
2.000 vagas de técnicos, 700 vagas para analista (diversas formações) e 1.150 vagas 
para peritos médicos previdenciários.  
 
As ações realizadas pelo INSS para dar cumprimento ao recomendado pelo TCU no 
Acórdão nº 1795/2014-Plenário foram acompanhadas pelo TCU, cujas manifestações 
foram registradas no Acórdão nº 2568/2015-Plenário, de 21 de outubro de 2015, que 
considerou não implementadas as recomendações 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quais sejam, ipsis 
litteris: 
 
“9.1.1 elaborem plano de continuidade de negócios que estabeleça procedimentos a 
serem efetuados em um cenário de aposentadorias em massa no INSS, no sentido de 
mitigar danos e permitir que o INSS mantenha suas atividades críticas em um nível 
aceitável; 
 
9.1.2 elaborem plano de reposição dos servidores em condições de aposentadoria, 
principalmente para as unidades com maiores índices de servidores recebendo abono 
permanência; 
 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

28 

9.1.3 elaborem estudo no sentido de flexibilizar as regras de cálculo da gratificação de 
desempenho nos proventos dos servidores aposentados do INSS, de maneira a permitir 
que os servidores em abono permanência possam se aposentar gradativamente.” 
 
Após a expedição do Acórdão nº 2568/2015/TCU, a UPC realizou concurso 
disponibilizando 150 vagas para Analista do Seguro Social com formação em Serviço 
Social e 800 vagas para Técnico do Seguro Social, sendo que a totalidade de Analistas 
foi nomeada em 2016, e quinhentos Técnicos, em 2016 e 2017, cujos exercícios no 
cargo ocorreram no primeiro semestre de 2017. Ademais, vale ressaltar, que a validade 
do concurso foi prorrogada, por mais um ano, a partir de 05 de agosto de 2017. 
 
Além disto, a Nota Técnica nº 4/2016/DDC/CGGP/CGP/INSS, de 30 de maio de 2016, 
apresentou considerações ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
para inclusão de autorização para provimento dos cargos de perito médico, técnico e 
analista do seguro social na previsão orçamentária de 2017, objetivando recomposição 
continuada do quadro de pessoal. A Nota Técnica trouxe atualização dos quantitativos 
de cargos vagos, bem como criação de novos cargos devido à abertura de Agências, 
concluindo pela necessidade de realização de concurso para provimento de 1.915 vagas 
de médico previdenciário, 4.020 técnicos do seguro social e 1.700 analistas do seguro 
social. 
 
O documento “Perfil e Lotação” elaborado pelo INSS foi atualizado para data-base 
dezembro de 2016, do qual infere-se que, naquela data, as Gerências Executivas (GEx) 
com elevado percentual de servidores em abono de permanência, e que devem ser 
priorizadas pela UPC ao realizar o plano de reposição dos servidores em condições de 
aposentadoria são, por Superintendência Regional (SR): 
 
Quadro 2 – Relação das Unidades Descentralizadas com maior proporção de servidores em abono de permanência 

SR GEx % em abono GEx % em abono APS 

I 
SP Centro 58 28 
Araraquara 46 36 

II 
Campos dos Goytacazes 69 44 

Niterói 63 41 

III 
Porto Alegre 60 31 
Florianópolis 55 37 

IV 
Recife 64 45 

J. Pessoa, Natal, Maceió 63 43, 45, 36 

V 
Porto Velho 75 44 

Belém e Macapá 60 31 e 23 
Fonte: Estudo sobre o Perfil e a Lotação dos Servidores do INSS – dezembro/2016 

 
A Portaria nº 678/PRESS/INSS, de 20 de abril de 2017, nomeou duzentos Técnicos do 
Seguro Social, conforme recomendação 9.1.2 do Acórdão 1795/2014/TCU e em 
alinhamento com o estudo atualizado, vez que a maior quantidade de vagas, 54 e 62, 
respectivamente, foi distribuída para as Gerências IV e V, onde havia concentração mais 
elevada de servidores em abono de permanência. 
 
O art. 88 da Lei º 13.324, de 29 de julho de 2016, abordou a recomendação do item 
9.1.3, vez que criou regras de cálculo de gratificação de desempenho para os 
aposentados em abono com incorporação da gratificação ao salário proporcional ao 
tempo de continuidade na ativa.    
 
Conforme observado, a UPC vem implementando diversas ações no sentido de 
minimizar o impacto das iminentes aposentadorias tendo em vista o elevado percentual 
de servidores em abono permanência na autarquia. Porém, faz-se urgente a elaboração 
de um plano de continuidade de negócios, de acordo com o recomendado no item 9.1.1 
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do Acórdão nº 1795/2014/TCU, independentemente de realização de concurso público 
para provimento de cargos, vislumbrando outras e diversificadas soluções para a 
continuidade dos serviços prestados pelo Instituto, seja por meio da utilização de novas 
plataformas e tecnologias e/ou reestruturação organizacional das unidades, 
resguardando assim a prestação mínima de serviços oferecidos pelo INSS.   
##/Fato## 

 

3 GESTÃO OPERACIONAL                            

3.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

3.1.1 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Indicadores avaliados não guardam consistência, pertinência e/ou validade à ação 
estratégica de intervenção adotada para melhoria dos processos de trabalho. 
 
Fato 

 
Os indicadores selecionados para análise, apresentados no Relatório de Gestão 2016 da 
Unidade Prestadora de Contas - UPC, se referem, de forma geral, a indicadores 
relacionados aos tempos médios de atendimento e resolutividade (%) de requerimentos 
demandados ao INSS, e estão associados ao Objetivo Estratégico Garantir o acesso à 
informação de forma transparente e tempestiva e a comunicação efetiva com a 
sociedade.  A vinculação ao Direcionador Estratégico 6. Excelência do Atendimento e 
Controle Social demonstra a relevância, tendo em vista a visão de futuro declarada pelo 
INSS - Ser reconhecido pela excelência na prestação dos serviços ao cidadão - que 
fundamentou a definição do escopo de avaliação.  
 
O Relatório de Gestão da Autarquia, exercício 2016, apresenta posicionamento em 
relação ao planejamento do Instituto voltado à melhoria dos processos internos de 
trabalho, cujo foco maior é sempre direcionado à sociedade, e a utilização da 
metodologia do Balanced Scorecard – BSC2.   
 
Nessa linha, a Resolução nº 528/PRES/INSS, de 31 de março de 2016, estabelece as 
diretrizes para o Plano de Ação do INSS do exercício de 2016 (aprovado pela Resolução 
nº 540/PRES/INSS, de 23 de junho de 2016), e expressa que os indicadores de 
desempenho consistem em ferramentas de acompanhamento e gestão dos processos de 
trabalho, pretendendo o alcance dos objetivos estratégicos institucionais. 
 
Os referidos atos internos que instrumentalizam o Planejamento Estratégico 
estabelecem as Ações Estratégicas e os Indicadores de Desempenho, que, relacionados 
aos Objetivos Estratégicos, têm o propósito de traduzir as intenções da Autarquia na 
melhoria dos processos de trabalho (Plano de Ação). 
 
Nesta perspectiva, observou-se que o exame da consistência, validade e pertinência dos 
indicadores em relação às ações estratégicas, antecedem aos exames da qualidade dos 
indicadores. 
 
                                                 
2Instrumento de comunicação e alinhamento da estratégia da organização, que abrange um sistema de medição do 
desempenho. Técnica de Indicadores de Desempenho para Auditorias. Portaria Segecex nº 33, de 23 de dezembro de 
2010. 
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Precipuamente, importa registrar a percepção da ausência de vínculo consistente 
(compatibilidade) das ações estratégicas adotadas para o alcance das finalidades 
expressas no Objetivo Estratégico sob análise, de fortalecer os mecanismos de acesso à 
informação com foco do cidadão, ampliando a oferta de serviços previdenciários junto 
à sociedade por meio de diversos canais de relacionamento, fomentando e 
intensificando a utilização de canais remotos na prestação de serviços, bem como na 
divulgação de dados e informações sobre os regimes previdenciários. Estabelecer a 
política e diretrizes de gestão da informação e documentação, que propicie e agilize o 
acesso à informação por diversos meios, com vistas a implementação de processo 
digital e políticas de segurança da informação e comunicações. Garantir uma 
comunicação clara, objetiva, tempestiva, ágil, oportuna, consistente e acessível ao 
público externo e interno, por meio dos canais de comunicação disponíveis, 
circunstância que demandou esclarecimentos à UPC.  
 
Considerando os referenciais teóricos e metodológicos sobre construção e análise de 
indicadores3, buscou-se verificar a suficiência do Plano de Ação do exercício de 2016 
do INSS para a avaliação do desempenho de processos de trabalho de análise e 
deferimento de requerimentos iniciais de reconhecimento de direitos.  
 
A evidência de que a Instituição não estabeleceu o detalhamento das ações a serem 
adotadas para o atingimento das intenções declaradas nas ações estratégicas dificulta a 
avaliação sobre a utilidade dos indicadores na tomada de decisão e, por consequência, 
da completude em relação ao fenômeno monitorado. 
 
Acrescente-se o fato de que as metas estabelecidas em nível de Agência de Previdência 
Social - APS, desagregação recomendável – uma vez que pode revelar variações de 
desempenho significativas entre as Unidades de Atendimento, sejam de boas práticas ou 
de falhas no atendimento -, não obstante a apuração mensal, o alcance da meta constitui 
somente a apuração/performance do mês de dezembro. Ou seja, as informações geradas 
pelos indicadores, apuradas no período de janeiro a novembro, não contribuem para a 
avaliação do desempenho da gestão no exercício, o que afeta a transparência do alcance 
dos resultados. 
 
O contexto descrito balizou a análise demonstrada no quadro apresentado na sequência.  
 
Quadro 1: Análise de Indicadores versus Ações Estratégicas 
Objetivo Ação Estratégica Indicador Análise 

Garantir o 
acesso à 
informação de 
forma 
transparente e 
tempestiva e a 
comunicação 
efetiva com a 
sociedade 

Agilizar a análise dos 
requerimentos iniciais de 
benefício (Ação 
Descentralizada) 

TMD - Tempo Médio de 
Decisão da análise dos 
requerimentos iniciais de 
benefícios 
 

A ação estratégica expressa que o objeto de 
mensuração consiste no processo de análise dos 
requerimentos iniciais de benefícios. Observa-se 
que a denominação do indicador restringe a 
aferição ao tempo (médio) de execução da análise e 
decisão, o que compromete a validade do indicador 
na avaliação do alcance do resultado e das 
informações (não) geradas ao processo decisório. O 
fato de o tempo de análise ter sido agilizado pode 
decorrer de outros aspectos, ou seja, por 
consequência (efeitos) da otimização na alocação 
de recursos nas Agências: pessoal (quantitativo 
disponibilizado, relação positiva de servidores 
capacitados versus complexidade do objeto de 
análise), tecnológicos, no atendimento (extensão de 
horário na Agência - APS). Adotando como 
produto (dos indicadores) ‘benefícios analisados’ - 
uma vez que o enfoque da mensuração do 
desempenho deve ser os produtos e os resultados, 

TMD AI - Tempo Médio 
de Decisão da análise dos 
requerimentos iniciais de 
benefícios de Acordo 
Internacional  
 

                                                 
3Técnicas de Indicadores de Desempenho para Auditorias - TCU (aprovado pela Portaria-Segecex nº 13, de 23 de 
dezembro de 2010); Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores, 
dezembro de 2009, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento; Indicadores de Desempenho da Educação 
Básica no Brasil: Uma Proposta de Avaliação. Danusa da Matta Duarte Fattori, 2013 (especialização em análise e 
avaliação de políticas públicas). 
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Objetivo Ação Estratégica Indicador Análise 
no caso, os serviços entregues aos cidadãos – para 
guardar pertinência à ação estratégica, o indicador 
deve aferir o número de processos analisados em X 
(tempo médio estabelecido como meta) dias, ou 
seja, estabelecer a meta para o tempo médio de 
análise relacionada a uma meta de benefícios 
analisados/despachados. Ou, ainda, a quantidade de 
processos analisados em X (tempo médio 
estabelecido como meta) dias / quantidade de 
processos analisados/despachados no período.  

Atender de forma célere e 
com qualidade cidadãos 
que buscam serviços não 
agendáveis (Ação 
Descentralizada) 

TMP – Tempo Médio de 
Permanência do Cidadão 
na APS 
 

Na mesma linha de análise, o tempo decorrido para 
o atendimento ao cidadão não traduz, por si só, o 
alcance do resultado pretendido pela ação 
estratégica adotada. As informações geradas pelo 
indicador não são suficientes para evidenciar 
celeridade e qualidade no atendimento, posto que 
não restaram estabelecidos parâmetros e 
instrumentos de avaliação. Acrescente-se a 
subjetividade da intervenção proposta pela ação 
estratégica que dificulta a verificação sobre a 
tempestividade, na forma pretendida, assim como 
da validade do indicador na mensuração dos 
resultados.  
 

Obter resolutivamente 
todos os serviços (Ação 
Descentralizada) 
 
 

IRES – Índice de 
Resolutividade 
 

A mensuração refere-se à apuração do percentual 
(em que pese a denominação constar como índice – 
razão entre duas grandezas tais que uma não inclui 
a outra) de benefícios decididos na mesma data da 
habilitação em relação aos benefícios requeridos. 
Neste caso, verifica-se a pertinência do indicador à 
ação estratégica. Não obstante, os resultados 
verificam-se parciais em relação aos expressos pela 
ação estratégica, tendo em vista que o indicador 
tem por finalidade somente medir o nível de 
resolubilidade dos requerimentos de benefício no 
momento do atendimento. Ou seja, não contempla a 
dimensão da eficácia na gestão do exercício 
apontada pela ação estratégica, a resolutividade de 
todos os serviços.  

Reduzir o tempo de espera 
de análise de atividade 
especial pela perícia 
médica (Ação 
Descentralizada) 

IMA-AE Idade Média do 
Acervo de Análise de 
Atividade Especial pela 
Perícia Médica 
 

Inicialmente, verifica-se que a ação estratégica 
expressa a perspectiva do segurado, ao pretender 
reduzir o tempo de espera da entrega do serviço ao 
beneficiário. Nesse sentido, cabe registrar que a 
ausência de informação sobre o parâmetro de 
avaliação do tempo de espera considerado 
satisfatório para o segurado, prejudica a análise da 
consistência, validade e pertinência (do indicador 
com a ação estratégica). Considerando a análise na 
perspectiva da gestão, observa-se que o indicador 
se restringe a demonstrar o tempo de existência do 
estoque (acervo) de análise da perícia médica para 
o enquadramento de atividade especial, o que 
guarda relativa validade e pertinência com a ação 
estratégica.  Contudo, as informações geradas pelo 
indicador sobre o produto - ‘benefícios analisados 
quanto ao enquadramento de atividade especial’ - 
não se verificam suficientes para se concluir sobre 
o alcance da proposta implícita da ação - a redução 
do tempo de análise de atividade especial, posto a 
ausência dos dados da demanda, de referência e da 
meta da redução. Neste caso, as informações 
relevantes consistem no percentual de processos 
analisados em relação ao número de solicitações 
apresentadas para perícia e, por oposição, o 
percentual de processos pendentes de 
enquadramento por X dias (meta estabelecida) e/ou 
por mais de X dias. 
 

Reduzir o tempo de espera 
dos atendimentos 
agendados (Ação 
Descentralizada) 

TMAA - Tempo Médio de 
Espera dos Agendamentos 
Ativos 
 
 

A ação estratégica expressa a perspectiva do 
segurado, ao pretender reduzir o tempo de espera 
da entrega do serviço ao beneficiário. No mesmo 
sentido da análise do indicador precedente, a 
ausência de informação sobre o parâmetro de 
avaliação do tempo de espera considerado 
satisfatório para o segurado, prejudica a análise da 
consistência, validade e pertinência. Na perspectiva 
da gestão, a informação do tempo entre a 
solicitação de agendamento e o agendamento, por 
si só, não demonstra o alcance do resultado 
pretendido pela ação estratégica, pelas mesmas 
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Objetivo Ação Estratégica Indicador Análise 
razões colocadas sobre o indicador IMA-AE, não 
obstante guardar relativa pertinência com a ação 
estratégica. Acrescente-se que a informação 
somente se refere às solicitações de agendamento 
sem atendimento marcado até o mês de apuração 
do indicador. Adotando como produto 
‘Atendimento Agendado’, a aferição do 
quantitativo de atendimento em relação ao 
quantitativo de solicitação de agendamento 
encontra relevância na medida em que evidenciaria 
o comportamento do referido processo de trabalho. 
 

 
A avaliação apresentada sobre o alinhamento entre os indicadores, os objetivos e as 
ações estratégicas, resultou que os indicadores de desempenho estabelecidos para o 
Objetivo Estratégico "Garantir o acesso à informação de forma transparente e 
tempestiva e a comunicação efetiva com a sociedade” não se apresentam suficientes 
para demonstrar os resultados pretendidos pelas ações estratégicas. A gestão do 
desempenho com ênfase no monitoramento restringiu a utilidade da aplicação de 
indicadores na mensuração dos resultados e no subsídio à melhoria dos processos 
internos, prescindindo da avaliação da efetividade, eficácia, eficiência e economicidade.   
##/Fato## 

 
Causa 

 
A prioridade estratégica no atendimento ao cidadão na perspectiva de Processos 
Internos sem considerar todas as dimensões do desempenho - os 6 Es e suas 
subdimensões: efetividade, eficácia, eficiência, execução, economicidade, excelência -, 
resultando no Plano de Ação estabelecido para alcance da diretriz estratégica de 
Excelência do Atendimento e Controle Social,  a ações estratégicas reduzidas à visão do 
segurado e indicadores (de eficiência) restritos à mensuração da subdimensão Tempo - 
tempo de entrega do produto/serviço ao beneficiário - da política pública sob 
responsabilidade.  
 
Consoante o Regimento Interno do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
(aprovado pela Portaria nº 296, de 09 de novembro de 2009), as responsabilidades 
concernentes ao Planejamento Estratégico do INSS e ao Plano de Ação verificam-se 
atribuídas em todos os níveis da estrutura organizacional. De forma geral, compete a 
todas as unidades organizacionais – Gabinete, Diretorias, as unidades descentralizadas – 
em sua área de atuação, fornecer subsídios para a elaboração e acompanhamento do 
processo de planejamento, realizar as atividades pertinentes ao monitoramento e 
avaliação dos resultados (qualidade e produtividade do processo de trabalho sob 
responsabilidade de gestão; aferição do desempenho).  
 
Não obstante, verifica-se inerente à Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão 
Estratégica a orientação sobre a metodologia, conceitos sobre a matéria, supervisão, 
coordenação do processo de planejamento no âmbito do Instituto. O Regimento Interno 
assim dispõe: 
 
Art. 20. À Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica compete: 
I - assessorar o Presidente na elaboração e no acompanhamento dos programas do 
Plano Plurianual - PPA, e do Planejamento Estratégico do INSS; 
II - propor diretrizes metodológicas para elaboração, acompanhamento e avaliação do 
Plano Anual de Ação do INSS, em articulação com o Gabinete, Diretorias e outras 
unidades administrativas; 
III - coordenar a integração das ações constantes do PPA, do Planejamento 
Estratégico e do Plano Anual de Ação; 
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IV - coordenar e supervisionar as atividades relacionadas a estudos sócio-econômicos, 
adequação da estrutura regimental e desenvolvimento organizacional; 
V - manter intercâmbio com órgãos governamentais ou privados que desenvolvam 
atividades congêneres, visando à cooperação técnica; 
VI - coordenar a sistematização dos indicadores de gestão propostos pelas áreas do 
INSS, bem como propor o aperfeiçoamento dos indicadores relacionados com sua área 
de atuação; 
VII - supervisionar os projetos em execução no âmbito do INSS, buscando seu 
alinhamento com as diretrizes estratégicas; 
VIII - acompanhar o desempenho dos órgãos e unidades do INSS, bem como elaborar 
relatórios de avaliação de resultados; 
IX - propor ao Presidente o relatório semestral sobre as atividades do INSS de que 
trata o art. 6º, VI; e 
X - coordenar a elaboração do relatório de prestação de contas anual. (Destaques não 
são do original)   
##/Causa## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Instada a apresentar esclarecimentos sobre em que medida as Ações Estratégicas 
relacionadas ao Objetivo Estratégico Garantir o acesso à informação de forma 
transparente e tempestiva e a comunicação efetiva com a sociedade contribuem para o 
(alcance do) referido objetivo, o INSS apresentou manifestação por meio do Anexo ao 
Ofício n° 594/GABPRE/INSS, de 29 de maio de 2017, o que segue: 
 
“(...) 
5. [...], esta CGPGE esclarece que o grupo de ações estratégicas descentralizadas, 
(agilizar a análise dos requerimentos iniciais de benefício, atender de forma célere e 
com qualidade cidadãos que buscam serviços não agendáveis, obter resolutivamente 
todos os serviços, reduzir o tempo de espera de análise de atividade especial pela perícia 
médica, reduzir o tempo de espera dos atendimentos agendado, agilizar a tramitação dos 
Processos Judiciais) contribuem para alcance do objetivo na medida em que a 
diminuição dos indicadores relativos a tempo e resolutividade no reconhecimento de 
direito e a obtenção de informações previdenciárias traz transparência, tempestividade e 
comunicação efetiva com a sociedade. 
 
6. Ainda sobre o Item 48, a ação estratégica de avaliação e destinação final de 
documentos do INSS contribui para o alcance do objetivo na medida em que o cidadão 
obtém informação sobre documentos de forma mais célere e tempestiva haja vista 
melhor organização arquivística e acesso a arquivos permanentes. Por fim, a ação 
estratégica que envolve o projeto Portal do Atendimento facilita o acesso a informação à 
medida que todos os sistemas de agendamento se consolidam em uma única interface.” 
(sic) 
 
O Ofício nº 749/PRES/INSS, de 5 de julho de 2017, apresentou manifestação sobre o 
Relatório Preliminar, consignando o posicionamento no seguinte sentido: 
. Quanto ao item 3 -- Gestão Operacional e subitem 3.1 -- Avaliação 

“7.  Quanto ao item 3 -- Gestão Operacional e subitem 3.1 – Avaliação Resultados -
"Indicadores avaliados não guardam consistência, pertinência e/ou validade à 
estratégica de intervenção adotada pela melhoria dos processos de trabalho": 
 

a. tomou-se conhecimento da melhoria necessária com relação aos processos de 
trabalho (Plano de Ação), os quais serão reavaliados e implantados novos indicadores 
para o Plano de Ação 2018. 
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b. no que tange ao exercício em curso (2017), os direcionadores estratégicos 
traçados pela Resolução 565/PRES/INSS, de 06 de janeiro de 201 7, encontram-se em 
execução e avaliação e serão utilizados conjuntamente com as recomendações deste 
órgão de controle na construção do planejamento estratégico do Plano de Ação 2018. 
 

c. as considerações serão adotadas de forma a conferir consistência na aferição 
da eficiência, eficácia, economicidade e efetividade da gestão, no que for aplicável aos 
processos de trabalho e suficientes à mensuração dos resultados, à avaliação do 
desempenho e consecução dos objetivos estratégicos da Autarquia.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Observa-se que a resposta da Unidade em relação aos indicadores de mensuração de 
tempos médio de atendimento e resolutividade consistiu em (somente) reproduzir o 
enunciado do objetivo estratégico, não esclarecendo o questionamento apresentado. 
 
Como já expresso, a aferição e monitoramento de tempos de atendimento não resultam, 
por si sós, em informações suficientes para assegurar a tempestividade esperada. Com 
relação à transparência e comunicação, os exames realizados não evidenciaram que as 
informações geradas pelos referidos indicadores são acessíveis ao cidadão-beneficiário. 
 
Dessa forma, permanece o posicionamento de falta de consistência entre as ações 
estratégicas adotadas, os indicadores de desempenho e o alcance das finalidades 
expressas no Objetivo Estratégico sob análise, o que fragiliza a adequação do Plano de 
Ação ao Planejamento Estratégico do INSS. 
 
Com relação à manifestação da Autarquia sobre o Relatório Preliminar, verifica-se que 
a Unidade acatou as recomendações expressas, cujo atendimento constituirá objeto de 
monitoramento. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Avaliar sobre a readequação do planejamento do Instituto no que 
concerne às Ações Estratégicas e aos Indicadores de Desempenho que têm o propósito 
de alcançar as finalidades do Objetivo Estratégico Garantir o acesso à informação de 
forma transparente e tempestiva e a comunicação efetiva com a sociedade, de forma a 
promover o alinhamento entre objetivo e ações estratégicas e indicadores de 
desempenho. 
 
Recomendação 2: Avaliar sobre a implementação de indicadores de desempenho 
relevantes à gestão do processo de trabalho inerente ao Atendimento, Análise e Decisão 
de Requerimentos Iniciais de Reconhecimento de Direitos, e posteriormente à 
apropriação adequada dos conceitos basilares da gestão do desempenho, considerar na 
avaliação do desempenho a aferição da eficiência, eficácia, economicidade e 
efetividade, observada a adequabilidade ao planejamento do INSS.           
 
Recomendação 3: Adotar no âmbito do Plano de Ação do Instituto a formalização de 
planos de detalhamento das ações a serem realizadas para atingimento das metas 
estabelecidas para o exercício.  
 
3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
Indicadores de desempenho avaliados não apresentam atributos desejáveis de 
qualidade. 
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Fato 

 
Trata-se da análise da presença de atributos desejáveis nos indicadores adotados pelo 
INSS para monitoramento e aferição dos tempos médios de atendimento e de 
resolutividade de requerimentos iniciais de benefícios, associados ao Objetivo 
Estratégico Garantir o acesso à informação de forma transparente e tempestiva e a 
comunicação efetiva com a sociedade. 
 
A avaliação da qualidade dos indicadores verificou os seguintes atributos: 
 
a) Completude: capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a 
situação que a Unidade Prestadora de Contas pretende medir e de refletir os resultados 
das intervenções efetuadas na gestão; 
 
b) Utilidade: capacidade para retroalimentar o processo de tomada de decisão gerencial, 
e de refletir os resultados das intervenções efetuadas na gestão; 
 
c) Comparabilidade: capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao 
longo do tempo, por intermédio de séries históricas; estabilidade; 
 
d) Confiabilidade: confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do 
indicador, avaliando, principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, 
processamento e divulgação é transparente e reaplicável por outros agentes, internos ou 
externos à unidade; 
 
e) Acessibilidade: facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de 
compreensão dos resultados pelo público em geral; e, 
 
f) Economicidade: razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos 
benefícios para a melhoria da gestão da unidade.  
 
g) Objetividade: clareza sobre o objeto que se pretende medir e sobre os dados 
utilizados na apuração do indicador, incluindo a definição do indicador, de forma a 
evitar disputa sobre seu significado, especialmente em caso de indicadores 
multidimensionais (Técnicas de Indicadores de Desempenho para Auditorias – TCU, 
pág. 20). 
 
A escolha direcionada dos indicadores considerou o critério da relevância, uma vez que 
têm a intenção de refletir a diretriz estratégica de Excelência do Atendimento e Controle 
Social. 
 
Os exames aplicados consistiram na análise da documentação de referência, dos dados e 
das informações disponibilizados pelo Instituto concernentes ao Plano de Ação do 
exercício de 2016, que traduz o Planejamento Estratégico da Unidade Prestadora de 
Contas – UPC, assim como dos apresentados no Relatório de Gestão do exercício, em 
relação à aderência aos referenciais teóricos e metodológicos sobre construção e análise 
de indicadores4, buscando avaliar a qualidade dos indicadores no monitoramento, na 
mensuração dos resultados e na avaliação do desempenho. 

                                                 
4 Técnicas de Indicadores de Desempenho para Auditorias - TCU (aprovado pela Portaria-Segecex nº 13, de 23 de 
dezembro de 2010), Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores, 
dezembro de 2009, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Indicadores de Desempenho da Educação 
Básica no Brasil: Uma Proposta de Avaliação. Danusa da Matta Duarte Fattori, 2013 (especialização em análise e 
avaliação de políticas públicas). 
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Verificou-se que os indicadores examinados têm a finalidade de mensurar a 
subdimensão Tempo da dimensão Eficiência relacionadas ao instrumento Balanced 
Scorecard – BSC, com exceção do IRES – Índice de Resolubilidade, que mensura o 
percentual de requerimentos resolvidos no atendimento (Eficácia), não obstante a 
Unidade informar que os indicadores examinados consistem no tipo Efetividade, 
conforme formulários encaminhados. 
 
Nesse contexto, demandaram-se esclarecimentos sobre a utilização dos indicadores na 
aferição do desempenho dos macroprocessos finalísticos Previdência Programada, 
Previdência Não-Programada, Amparo Assistencial (Benefício de Prestação 
Continuada – BPC – LOAS), conforme definido pela UPC no Relatório de Gestão, em 
relação à eficiência, à eficácia, à economicidade ou à efetividade e ao processo de 
gestão: atendimento → requerimento → análise → decisão → manutenção [de 
benefícios], não apresentados pela Unidade. 
 
No mesmo sentido, requereu-se os Relatórios de Avaliação do Plano de Ação 
(consolidados) do exercício de 2016, que trata o art. 7º da Resolução nº 
540/PRES/INSS, de 23 de junho de 2016 (aprova o Plano de Ação do exercício de 
2016), sobre os quais a UPC informou que se encontram em fase de produção.  
 
A ausência das referidas informações norteou a avaliação no sentido de que os 
processos de monitoramento e de avaliação apresentam fragilidades na medida em que 
não ficou evidenciado que a UPC utiliza os indicadores como instrumento na melhoria 
dos processos de trabalho e do desempenho da gestão. 
 
Considerando que a construção e avaliação de indicadores compreende a existência dos 
componentes básicos, dentre os quais a fórmula de cálculo e o padrão de comparação ou 
valor de referência, solicitou-se à UPC os formulários; e os índices de referência (de 
cada indicador) utilizados para a verificação do cumprimento da meta, posto que 
ausentes do Relatório de Gestão/2016.  
 
As informações apresentadas sobre valor de referência consistiam em números (dias ou 
minutos ou percentual) previstos em dezembro/2016 (formulários dos indicadores 
encaminhados pelo INSS), o que demonstra o equívoco da UPC, uma vez que não se 
apresenta factível a comparação a uma determinada situação que ainda não ocorreu. 
Índices (números) a serem alcançados em um determinado período são metas. 
 
Não obstante, em oportunidade posterior, a Autarquia apresentou esclarecimentos no 
sentido de que os valores de referências para os indicadores do Plano de Ação estão 
descritos no item 1.2 do anexo da Resolução n° 528 /PRES/INSS, de 31 de março de 
2016, e "entende-se por 'Valor de Referência' a média simples dos resultados realizados 
de julho de 2014 a junho de 2015, excluindo-se o menor e o maior valor apurados no 
período, a fim de expurgar resultados que se apresentem fora do padrão histórico da 
unidade";  e, conclui, expressamente, que não há um valor de referência único para o 
indicador. 
 
Na sequência, apresentam-se os resultados da análise de cada indicador examinado 
 
Indicador: Tempo Médio de Decisão - TMD 
 
O indicador tem como finalidade medir o tempo médio de análise para processos com 
despachos (concessórios e denegatórios), por meio da fórmula “Somatório dos tempos 
de análise dos benefícios1, sejam eles concedidos ou indeferidos, dividido pela 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

37 

quantidade de benefícios despachados no período. 1Diferença entre Data de 
Habilitação e Data do Despacho do Benefício (para os benefícios concedidos) ou Data 
da Habilitação e Data do Indeferimento (para os benefícios indeferidos).” 
 
O formulário, que apresenta o detalhamento do indicador, informa os serviços 
considerados na apuração (todos os benefícios urbano e rural), as exclusões (espécies de 
benefícios que dependem de perícia médica; os despachos de concessão em fase 
recursal e os decorrentes de ação judicial) e os expurgos (requerimentos de acordos 
internacionais, via internet e as desistências no mês). 
 
De plano, verifica-se a falta de transparência que compromete a confiabilidade, a 
acessibilidade e, em especial, a objetividade. Os conceitos/significado das variáveis que 
compõem a métrica – habilitação; despacho – não são de conhecimento público, assim 
como os dados utilizados para o cálculo/apuração do indicador considerando as 
exclusões e expurgos.  
 
Não obstante, ficou evidenciado que a fonte utilizada para a coleta dos dados é o 
Sistema Único de Informações de Benefícios – SUIBE, que consolida os dados das 
Agências da Previdência Social – APS (unidades de atendimento) inseridos nos 
sistemas corporativos do INSS (Prisma, SUB, SIB, SAB), o que determina relativa 
confiabilidade e acessibilidade sobre o resultado do indicador. Por outro lado, a 
apuração de forma manual apresenta-se como fragilidade na metodologia de 
processamento/apuração, uma vez que permite demandar questionamentos sobre (não) 
ocorrências de falhas no momento de cálculo do indicador (das unidades 
descentralizadas para a divisão responsável pela coleta e processamento dos dados). 
 
Com relação à economicidade, os recursos despendidos se relacionam aos custos de 
manutenção dos sistemas institucionais.  Considerando que a avaliação se refere à 
razoabilidade frente aos benefícios para a melhoria da gestão, e não ficou comprovado 
que as informações geradas pelo indicador foram utilizadas na melhoria dos processos 
de trabalho, não se pode afirmar quanto ao resultado positivo da relação custo/benefício. 
 
O indicador refere-se ao processo de análise de requerimentos iniciais de benefícios, 
sendo o ‘tempo’ o fenômeno monitorado, e, o produto, por definição (bens e serviços 
entregues ao público-alvo), ‘benefícios analisados’.  
 
Nessa linha, verifica-se que a informação gerada pelo indicador não tem a capacidade 
de demonstrar a relação de causa e efeito entre o tempo de análise e o benefício 
analisado, seja quantitativamente ou qualitativamente, na perspectiva de avaliação do 
desempenho ou do alcance dos resultados pretendidos. Como o indicador não apresenta 
na métrica a relação com a quantidade de benefícios analisados, o tempo médio de 
análise resulta em um número absoluto, que pode redundar em avaliação equivocada. 
Tomando como exemplo os dados de realização do indicador nos meses de fevereiro e 
março, respectivamente, 21 e 24 (dias), conforme informações apresentadas pela UPC, 
verifica-se que os dados informam somente o aumento no número de dias de análise no 
mês de março. Considerando a possibilidade, (hipotética, mas viável) de que no mês de 
fevereiro a demanda de requerimentos/solicitações foi em quantidade significativamente 
inferior à demanda de março, o resultado de março pode não expressar a redução na 
eficiência. No mesmo sentido, na ocorrência de a demanda de março for 
significativamente maior que a de fevereiro, o desempenho de março, mesmo expresso 
pelo número absoluto maior, pode resultar em índice de eficiência satisfatória em 
relação ao do mês de fevereiro.  
 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

38 

Dessa forma, evidencia-se que o indicador não apresenta os atributos de completude e 
de comparabilidade, uma vez que não permite informar a relação entre os processos 
analisados no tempo médio estabelecido como meta e os processos 
analisados/despachados no período ou, ainda, o número de benefícios analisados no 
tempo médio estabelecido como meta.   
 
Ademais, cumpre registrar que no cálculo do indicador computam-se, também, os 
requerimentos que foram analisados/despachados no momento do atendimento (objeto 
de aferição por meio do IRES – indicador de resolutividade), que altera, positivamente, 
a situação do fenômeno que se pretende medir - o tempo médio. O indicador não 
identifica as situações que demandam ações corretivas, obstando o processo decisório 
concernente ao monitoramento e à mensuração do desempenho e desvirtuando a 
informação sobre o alcance dos resultados. 
 
Indicador: Tempo Médio de Decisão de Acordos Internacionais - TMD AI 
 
O indicador tem como finalidade medir o tempo médio de análise para processos dos 
acordos internacionais, por meio da fórmula “Somatório dos tempos de processamento 
dos benefícios de Acordo Internacional1 dividido pela quantidade de benefícios de AI 
decididos. 1 Diferença entre Data do Despacho do Benefício (DDB) e a Data de 
Habilitação”. 
 
O formulário, que apresenta o detalhamento do indicador, informa os serviços 
considerados na apuração (todos os benefícios urbano e rural), as exclusões (espécies de 
benefícios que dependem de perícia médica; os despachos de concessão em fase 
recursal e os decorrentes de ação judicial) e os expurgos (requerimentos via internet e as 
desistências no mês). 
 
Ante a falta de transparência para a compreensão das variáveis de composição do 
indicador, em especial, à vista do acompanhamento do indicador Tempo Médio de 
Concessão dos Benefícios de Acordos Internacionais TMC – AI, utilizado para 
monitoramento dos benefícios requeridos por Acordos Internacionais nos exercícios 
anteriores, conforme evidenciado nos Relatórios de Gestão de 2013, 2014 e 2015, 
requereu-se esclarecimentos adicionais. Nesse sentido, a UPC informou que o TMD – 
AI mede o tempo que o benefício levou para ser despachado (concedido ou indeferido) 
e o tempo computado é do dia que a solicitação foi inserida no sistema da Agência de 
Acordos Internacionais do INSS até a data da concessão ou indeferimento. O tempo de 
tramitação entre o país acordante e o Brasil não é computado. O TMC – AI mede o 
tempo total - entrega do formulário no órgão do país acordante até a data do despacho 
no Brasil - e somente considera os benefícios que foram concedidos. 
  
Na mesma linha da análise do indicador TMD, a confiabilidade, a acessibilidade e, em 
especial, a objetividade verificam-se comprometidas, em razão do significado 
conceitual dos dados que compõem as variáveis da métrica não acessíveis para o 
público em geral, assim como a ausência de clareza quanto aos dados utilizados para o 
cálculo/apuração do indicador. 
 
A fonte utilizada para a coleta dos dados é o Sistema Único de Informações de 
Benefícios – SUIBE, que consolida os dados das Agências da Previdência Social de 
Acordos Internacionais –inseridos nos sistemas corporativos do INSS (Prisma, SUB, 
SIBE, SABI), o que determina relativa confiabilidade e acessibilidade sobre o resultado 
do indicador. Por outro lado, a apuração de forma manual apresenta-se como fragilidade 
na metodologia de processamento/apuração, uma vez que permite demandar 
questionamentos sobre (não) ocorrências de falhas no momento de cálculo do indicador. 
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Dessa forma, verifica-se que os recursos despendidos se relacionam aos custos de 
manutenção dos sistemas institucionais.  Considerando que a avaliação se refere à 
razoabilidade frente aos benefícios para a melhoria da gestão, e não ficou comprovado 
que as informações geradas pelo indicador foram utilizadas na melhoria dos processos 
de trabalho. Dessa forma, não se pode afirmar quanto ao resultado positivo da relação 
custo/benefício (economicidade). 
 
A informação gerada pelo indicador não tem a capacidade de demonstrar a relação de 
causa e efeito entre o tempo de análise (fenômeno monitorado) e o benefício analisado 
(produto), seja quantitativamente ou qualitativamente, na perspectiva de avaliação do 
desempenho e do alcance dos resultados pretendidos; ou seja, a relação entre os 
processos analisados no tempo médio estabelecido como meta e a quantidade de 
processos analisados/despachados no período,  ou, ainda, o número de benefícios 
analisados no tempo médio estabelecido como meta, o que fragiliza os atributos da 
completude e da comparabilidade, conforme exposto na análise do indicador TMD.  
 
Ainda sobre o atributo da comparabilidade, a UPC apresentar a informação - ante 
requerimento sobre valor de referência, metas e resultados do exercício - de que o 
indicador não era pactuado na competência indicada, sendo assim, não possuía uma 
meta prevista pelas unidades descentralizadas, revela entendimento controverso sobre 
indicadores de desempenho, que têm por objetivo medir o desempenho por comparação 
a metas ou padrões preestabelecidos - quantitativas ou qualitativas.  
 
Indicador: Índice de Resolutividade – IRES (%) 
 
Tem como finalidade medir o nível de resolubilidade dos requerimentos de benefício no 
momento do atendimento, por meio da fórmula de cálculo “Total de benefícios com data 
de habilitação igual à data de formatação dividido pelo total de requerimentos no 
período. *em caso de ausência da data formatação será considerada a data formatação 
do posto. Caso não haja a data formatação do posto será considerada ou a Data de 
despacho do benefício - DDB ou a data de indeferimento”. 
 
O formulário, que apresenta o detalhamento do indicador, informa os serviços 
considerados na apuração (todos os benefícios urbano e rural), as exclusões (espécies de 
benefícios que dependem de perícia médica) e os expurgos (requerimentos de acordos 
internacionais, via internet e as desistências no mês). 
 
Considerando que o indicador tem por métrica os requerimentos que resultaram em 
despacho pela concessão ou indeferimento na mesma data do atendimento, 
intuitivamente, identificam-se os requerimentos excluídos, verificando-se a facilidade 
de compreensão pelo público em geral.  
 
A fonte utilizada para a coleta dos dados é o Sistema Único de Informações de 
Benefícios – SUIBE, e a apuração e divulgação realizadas pela Empresa de 
Processamento de Dados – Dataprev, o que determina o atributo da confiabilidade.  
 
Com relação à economicidade, os recursos despendidos se relacionam aos custos de 
manutenção dos sistemas institucionais e às despesas contratuais com a Dataprev. 
Considerando que a avaliação se refere à razoabilidade dos custos frente aos benefícios 
para a melhoria da gestão, e que não foi comprovado que as informações geradas pelo 
indicador foram utilizadas na melhoria dos processos de trabalho, não se pode afirmar 
quanto ao resultado positivo da relação custo/benefício. 
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Quanto à presença dos atributos da comparabilidade e da completude restam 
questionáveis, na medida em que a Autarquia adota como aferição do resultado do 
exercício o alcance da meta estabelecida para dezembro e os resultados dos indicadores 
verificados no mês de dezembro (somente), o que remete à utilidade, que não ficou 
evidenciada. Adotando que o indicador se refere à eficácia, a ausência de parâmetros 
para o monitoramento e da meta para o exercício não permite a avaliação do 
desempenho do fenômeno que a unidade pretende medir.  
 
Indicador: Tempo Médio de Permanência do Cidadão na APS – TMP 
 
O indicador tem como finalidade medir o tempo médio de permanência do cidadão nas 
Agências da Previdência Social - APS, por meio da fórmula “Somatório da diferença 
entre a hora da emissão da senha no Sistema de Gerenciamento do Atendimento - SGA 
até o horário de término do atendimento, dividido pelo total de senhas emitidas”. No 
cálculo consideram-se os segurados atendidos nas APS em serviços não agendáveis 
(demanda espontânea). 
 
Verifica-se a presença do atributo da acessibilidade, sendo a métrica e os dados de 
apuração do indicador de fácil assimilação pelo público em geral.  
 
A utilização das informações geradas pelo indicador ficou evidenciada em face do 
resultado satisfatório de redução de 10% no tempo de permanência do cidadão na APS 
em relação à meta estabelecida para o exercício de 2016 (Relatório de Gestão do 
exercício de 2016). A UPC esclareceu que implementou melhorias no fluxo de trabalho 
de atendimento no SAT - Sistema de Atendimento - alertas, simplificação de etapas -, 
otimizando o atendimento nas APS.   
 
Os dados para cálculo do indicador são apurados por meio do Sistema de Indicadores, 
Gestão e Monitoramento do Atendimento – SIGMA, que consolida os dados constantes 
nos sistemas institucionais. Dessa forma, entende-se presentes os atributos de 
confiabilidade e economicidade. 
 
Considerando que se refere a indicador de monitoramento e as informações permitem 
alocar a força de trabalho conforme a demanda verificada, verifica-se o atributo da 
completude. 
 
Não obstante, a informação de que a Autarquia adota como aferição do resultado do 
exercício o alcance da meta estabelecida para dezembro e os resultados dos indicadores 
verificados no mês de dezembro (somente), traz o questionamento sobre a avaliação do 
desempenho do exercício. Ademais, o fato de a UPC não relacionar o tempo de 
atendimento e os dados da demanda na aferição, pode distorcer o resultado, não 
fornecendo subsídios válidos para a tomada de decisão direcionada para a melhoria do 
processo. 
 
Indicador: Idade Média do Acervo de Análise de Atividade Especial pela Perícia 
Médica - IMA-AE 
 
O indicador tem como finalidade aferir a idade média do acervo de benefícios que 
estão aguardando enquadramento e oportunizar a gestão para conclusão dos 
processos, por meio da fórmula somatório dos tempos de represamento dos benefícios 
aguardando enquadramento dividido pela quantidade de benefícios aguardando 
enquadramento. No cálculo consideram-se as aposentadorias especial, bem como por 
idade e por tempo de contribuição com tempo de conversão. 
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A acessibilidade verifica-se presente mediante a informação da métrica, em razão dos 
termos utilizados – represamento e enquadramento - de entendimento, em princípio, do 
público em geral. Contudo, a denominação apresenta termos que podem não ser de 
amplo conhecimento – acervo, idade média -, em especial, de estratos do público alvo 
da política em análise.   
 
Os dados para cálculo do indicador são apurados por meio do Sistema Único de 
Informações de Benefícios – SUIBE, que consolida os dados das Agências da 
Previdência Social – APS (unidades de atendimento) inseridos nos sistemas 
corporativos do INSS (Prisma, SUB, SIBE, SABI), o que determina relativa 
confiabilidade e acessibilidade sobre o resultado do indicador. Por outro lado, a 
apuração de forma manual apresenta-se como fragilidade na metodologia de 
processamento/apuração, uma vez que permite demandar questionamentos sobre (não) 
ocorrências de falhas no momento de cálculo do indicador (das unidades 
descentralizadas para a divisão responsável pela coleta e processamento dos dados). 
 
Verifica-se que os recursos despendidos se relacionam aos custos de manutenção dos 
sistemas institucionais.  Considerando que a avaliação se refere à razoabilidade frente 
aos benefícios para a melhoria da gestão, e não ficou comprovado que as informações 
geradas pelo indicador foram utilizadas na melhoria dos processos de trabalho, não se 
pode afirmar quanto ao resultado positivo da relação custo/benefício (economicidade). 
 
A informação gerada pelo indicador se restringe ao tempo médio em que os 
requerimentos de atividade especial encontram-se pendentes de análise/enquadramento 
(na data da extração). Considerando que a utilidade do indicador expressa pela Unidade 
consiste em oportunizar a gestão para conclusão dos processos, a ausência na métrica 
do dado referente ao acervo existente (quantidade) não permite fornecer subsídios, de 
forma consistente, para a gestão das pendências, o que compromete a avaliação no 
sentido da presença da completude. 
 
Na mesma linha de análise do indicador TMD, a avaliação do desempenho e do alcance 
dos resultados pretendidos podem resultar distorcidos. Face à ausência dos dados da 
demanda fica impossibilitada a avaliação por comparação entre períodos e determinadas 
situações (relação causa e efeito), o que fragiliza a qualidade da comparabilidade, assim 
como da utilidade do indicador.  
 
Indicador: Tempo Médio de Espera dos Agendamentos Ativos - TMAA 
 
Tem por finalidade aferir, de todos os agendamentos ativos de benefícios pendentes de 
atendimento, o tempo de espera do cidadão entre a data de solicitação do agendamento 
e a data de marcação do atendimento, por meio da fórmula “somatório dos tempos de 
espera1 de todos os agendamentos ativos pendentes de atendimento, dividido pela 
quantidade de agendamentos ativos. 1Diferença entre a data da solicitação do 
agendamento e a data de marcação do atendimento agendado”. As informações sobre 
os serviços agendáveis encontram-se disponíveis no sitio da Internet da Autarquia. 
 
Verifica-se a presença da acessibilidade, tanto na denominação quanto na fórmula, de 
entendimento assimilável pelo público em geral.  
 
Os dados para cálculo do indicador são apurados por meio do Sistema de Indicadores, 
Gestão e Monitoramento do Atendimento – SIGMA, que consolida os dados constantes 
do Sistema de Agendamento. Dessa forma, entende-se que presentes os atributos de 
confiabilidade e economicidade. 
 



 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

42 

A presença do atributo da utilidade ficou evidenciada, posto a informação da UPC no 
sentido de elaboração das Diretrizes da Gestão dos Serviços Agendáveis, em setembro 
de 2016, em decorrência do cenário de 2016 referente ao tempo de espera para o 
atendimento agendado e o represamento da demanda para solicitação de requerimentos; 
e que o resultado do indicador, em 2017, apresentou redução de 7%, no número de dias 
de espera (105 em dezembro de 2016, 98 em maio de 2017). 
 
Com relação à comparabilidade, tendo em vista que no processo de tomada de decisão - 
instrumento de planejamento e gestão, que não constitui o objeto de questionamento - 
para o exercício de 2016, a UPC incorporou alterações relacionadas à uniformização, 
priorização e de serviços considerados para monitoramento, e a edição da Lei 
Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013 (aposentadoria da pessoa com deficiência 
por tempo de contribuição e aposentadoria da pessoa com deficiência por idade), 
entende-se que ficou prejudicada.  
 
Ademais, a informação gerada pelo indicador somente se refere ao tempo de espera de 
marcação dos agendamentos solicitados. A ausência de incorporação da aferição do 
quantitativo de atendimento agendado em relação ao quantitativo de solicitação de 
agendamento impede a avaliação, com suficiência/transparência, dos aspectos que 
afetaram o comportamento do referido processo de trabalho, o que permite, ainda, a 
ocorrência de distorção na avaliação dos resultados.   
##/Fato## 

 
Causa 

 
Adoção no âmbito da Autarquia de gestão do desempenho com ênfase no 
monitoramento prescindindo da avaliação dos resultados e interpretação equivocada de 
conceitos basilares da metodologia de construção e avaliação de indicadores. 
 
Consoante o Regimento Interno do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
(aprovado pela Portaria nº 296, de 09 de novembro de 2009), as responsabilidades 
concernentes ao Planejamento Estratégico do INSS e ao Plano de Ação verificam-se 
atribuídas em todos os níveis da estrutura organizacional. De forma geral, compete a 
todas as unidades organizacionais – Gabinete, Diretorias e unidades descentralizadas – 
em sua área de atuação - fornecer subsídios para a elaboração e acompanhamento do 
processo de planejamento, realizar as atividades pertinentes ao monitoramento e 
avaliação dos resultados (qualidade e produtividade do processo de trabalho sob 
responsabilidade de gestão; aferição do desempenho).  
 
Não obstante, verifica-se inerente à Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão 
Estratégica a orientação sobre a metodologia, conceitos sobre a matéria, supervisão, 
coordenação do processo de planejamento no âmbito do Instituto. O Regimento Interno 
assim dispõe: 
 
Art. 20. À Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão Estratégica compete: 
I - assessorar o Presidente na elaboração e no acompanhamento dos programas do 
Plano Plurianual - PPA, e do Planejamento Estratégico do INSS; 
II - propor diretrizes metodológicas para elaboração, acompanhamento e avaliação do 
Plano Anual de Ação do INSS, em articulação com o Gabinete, Diretorias e outras 
unidades administrativas; 
III - coordenar a integração das ações constantes do PPA, do Planejamento 
Estratégico e do Plano Anual de Ação; 
IV - coordenar e supervisionar as atividades relacionadas a estudos sócio-econômicos, 
adequação da estrutura regimental e desenvolvimento organizacional; 
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V - manter intercâmbio com órgãos governamentais ou privados que desenvolvam 
atividades congêneres, visando à cooperação técnica; 
VI - coordenar a sistematização dos indicadores de gestão propostos pelas áreas do 
INSS, bem como propor o aperfeiçoamento dos indicadores relacionados com sua área 
de atuação; 
VII - supervisionar os projetos em execução no âmbito do INSS, buscando seu 
alinhamento com as diretrizes estratégicas; 
VIII - acompanhar o desempenho dos órgãos e unidades do INSS, bem como elaborar 
relatórios de avaliação de resultados; 
IX - propor ao Presidente o relatório semestral sobre as atividades do INSS de que 
trata o art. 6º, VI; e 
X - coordenar a elaboração do relatório de prestação de contas anual. (Destaques não 
são do original) 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Instada a apresentar os formulários dos indicadores objeto de exame, a Unidade informa 
que os indicadores examinados consistem no tipo Efetividade, entendimento 
questionado por ocasião de entrevista realizada com a CGPGE. Dessa forma, a UPC em 
complementação à manifestação anterior, informou sobre o ponto abordado o que segue 
(anexo do Ofício nº 472/GABPRE/INSS, de 3 de maio de 2017): 
 
“4. Quanto à classificação do indicador referente ao seu tipo (economicidade, eficácia, 
eficiência e efetividade), e [...], informamos que para os indicadores listados ... optamos 
por classifica-los como de Efetividade, uma vez que, de forma isolada, esses medem “o 
alcance dos objetivos finalísticos, traduzidos em solução ou redução de problemas na 
sociedade”, como, por exemplo, o tempo de espera pelo serviço público.” 
 
Na oportunidade de manifestação sobre o Relatório Preliminar, a Autarquia não 
apresentou posicionamento sobre este item. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
O posicionamento da UPC apresenta-se equivocado, tendo em vista que os indicadores 
avaliados não são capazes de mensurar a efetividade. Conforme ensina o documento 
“Técnicas de Indicadores de Desempenho para Auditorias”, editado pelo Tribunal de 
Contas da União, transcrito na sequência, no caso do objeto monitorado consistir no 
tempo de atendimento, refere-se à eficiência do processo: 
 
34. A perspectiva dos processos internos corresponde aos processos chave da 
organização que resultam em bens e serviços finais. Dessa forma, refere-se 
principalmente à eficiência, quando examina a produtividade, a qualidade e o tempo de 
atendimento ou produção, e à eficácia, quando mede alcance de metas de produção. 
(Original sem grifo) 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Avaliar a oportunidade de rever os indicadores de desempenho 
(TMD, TMD-AI, IRES, TMP, IMA-AE, TMAA)  adotados de forma a conferir 
consistência na aferição da eficiência, eficácia, economicidade e efetividade da gestão, 
no que for aplicável aos processos de trabalho inerentes à Autarquia e suficientes à 
mensuração dos resultados e à avaliação do desempenho, considerando na elaboração 
do Plano de Ação, os produtos, os parâmetros de avaliação, todas as variáveis que 
afetam o comportamento do objeto que se pretende mensurar e as metas do exercício. 
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 Secretaria Federal de Controle Interno 

 
Certificado: 201701024 
Unidade Auditada: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Ministério supervisor: Ministério do Desenvolvimento Social  
Município (UF): Brasília/DF 
Exercício: 2016 
 
1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre janeiro e dezembro 
de 2016 pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no 
artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 
 
2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do 
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à 
legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram 
os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, 
sobre a gestão da unidade auditada. 
 
3. A seguinte constatação subsidiou  a certificação dos agentes do Rol de 
Responsáveis: 
 
- INSS encontra dificuldade em recuperar junto aos bancos mais de R$ 1 bilhão 
referentes a pagamentos realizados após o óbito do beneficiário. (Item 1.1.2.1); 
 
4. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade 
entre os atos de gestão de cada agente e a constatação mencionada, proponho que o 
encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme 
indicado a seguir: 
 

CPF do agente 
público 

Cargo ou 
função 

Avaliação do órgão de 
Controle Interno 

Fundamentação da 
avaliação do Controle 
Interno 

***.537.871-** 
Presidente do 
INSS Regular com ressalvas Item 1.1.2.1 

***.667.238-** 
Presidente do 
INSS Regular com ressalvas Item 1.1.2.1 

***.702.988-** 
Diretor de 
Benefícios Regular com ressalvas Item 1.1.2.1 

***.747.539-** 
Diretora de 
Benefícios Regular com ressalvas Item 1.1.2.1 

Certificado de Auditoria 
Anual de Contas 
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CPF do agente 
público 

Cargo ou 
função 

Avaliação do órgão de 
Controle Interno 

Fundamentação da 
avaliação do Controle 
Interno 

***.338.877-** 

Diretor de 
Orçamento, 
Finanças e 
Logística. 

Regular com ressalvas Item 1.1.2.1 

***.599.914-** 

Diretor de 
Orçamento, 
Finanças e 
Logística. 

Regular com ressalvas Item 1.1.2.1 

Demais integrantes do Rol de 
Responsáveis Regularidade 

Considerando o escopo 
do relatório de 
auditoria, não foram 
identificadas 
irregularidades com 
participação 
determinante destes 
agentes. 

 
   

 
 
5. Ressalte-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há 
agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo de auditoria de 
contas, definido conforme art. 14, §2º da Decisão Normativa TCU nº 156/2016. 
 
 

Brasília/DF, 24 de julho de 2017. 
 
 
O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 
certificação foi decidida pelo: 
 
 
 
 
 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Previdência 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

Parecer: 201701024 
Unidade Auditada: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  
Ministério Supervisor: Ministério do Desenvolvimento Social. 
Município/UF: Brasília/DF 
Exercício: 2016 
Autoridade Supervisora: Osmar Terra  

 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do 

exercício de 2016   do Instituto Nacional do Seguro Social, expresso a seguinte opinião 

acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados 

pela equipe de auditoria. 

 

Na avaliação do processo de Cobrança Administrativa, conforme escopo 

definido, o tratamento do estoque de valores pagos após o óbito dos beneficiários, com data 

de corte em 31/7/2016, que resultou na classificação do acervo dos valores passíveis de 

cobrança, pela identificação entre os valores resultantes de erro do agente pagador daqueles 

objeto de solicitação de devolução, que não se caracterizam como falhas do banco,  

configura a implementação de melhoria nos procedimentos de trabalho, considerando o 

instituto da prescrição,  constituindo um avanço na gestão da área avaliada, no exercício de 

2016.  

 

Não obstante, a situação evidenciada de que o Instituto Nacional do Seguro 

Social deixa de recuperar junto aos bancos mais de R$ 1 bilhão referentes a pagamentos 

realizados após o óbito de beneficiários, objeto de ressalva da gestão no exercício, constitui 

ambiente de risco de perda de recursos da Autarquia. A avaliação da qualidade dos 

Indicadores de Desempenho do INSS revelou fragilidades relacionadas à consistência, 

pertinência e/ou à validade com as ações estratégicas e aos atributos desejáveis de qualidade; 

resultando em registros de oportunidade de melhoria no âmbito do Planejamento Estratégico 

do INSS. 

Parecer do Dirigente do 
Controle Interno 
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As causas identificadas dos valores não recuperados consistiram no modelo de 

pagamento via contas de depósito, que suscita questionamentos quanto à legalidade das 

solicitações de devolução, por conta de sigilos ou impedimentos normativos; na 

incompatibilidade entre os procedimentos adotados na gestão do processo – instrução e 

trâmite de processos físicos, múltiplas instâncias decisórias, análise e instrução caso a caso –

, e os fatos – periodicidade mensal dos pagamentos, milhões de beneficiários e várias 

instituições bancárias envolvidas;  na fragilidade dos controles internos no processo de 

cobrança administrativa; e na progressiva perda de capacidade de governança do INSS, que 

não dispõe de informações e meios para aprimorar a prevenção às fraudes na concessão e na 

manutenção de benefícios e não tem formas efetivas de recuperar os valores pagos 

indevidamente. Nesse contexto, as recomendações foram no sentido de avaliar a capacidade 

de governança do INSS; reavaliar o modelo de pagamentos de benefícios (gestões junto aos 

órgãos envolvidos no processo, atualização normativa); estabelecer controles internos 

administrativos – supervisão e informação/comunicação; e apurar pagamentos irregulares e 

respectivas responsabilidades. 

 

No tocante às recomendações em monitoramento no exercício de 2016, 

observou-se que permanecem pendentes de adimplemento 68% das recomendações 

expressas no âmbito da avaliação de gestão dos exercícios de 2012 a 2015, das quais 85% 

são de caráter estruturante, permanecendo a situação de fragilidade detectada nas áreas 

finalísticas da Autarquia. O contexto evidencia que o INSS não possui uma rotina de 

acompanhamento e de atendimento das recomendações do controle interno, fator que eleva 

eventuais riscos decorrentes da não adoção das providências recomendadas.  

 

A avaliação quanto à suficiência dos controles internos administrativos foi 

executada sobre a área de gestão da Cobrança Administrativa de benefícios pagos pós-óbito. 

Nesse sentido, ficou evidenciado que a Autarquia mantém rotina formalizada para a 

execução do processo e que as responsabilidades estão formalizadas. Não obstante, a 

carência de servidores apresenta-se como fragilidade no ambiente de controle. Com relação 

à comunicação e informação, ficou evidenciada a falta de entendimento do setor responsável 

sobre o prazo de prescrição do direito de pleitear os créditos junto aos agentes pagadores via 

ação judicial, em razão de ausência de interação com a Procuradoria Federal Especializada, 

potencializando o risco de sua ocorrência sem que a Autarquia tome conhecimento. A 

sistemática atual do processo determina a fragilidade no componente atividades de controle, 

na medida em que permite o conhecimento intempestivo sobre óbito por parte do INSS, o 
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que possibilita a manutenção de estoque de créditos relativos a benefícios pagos pós-óbito. 

Verifica-se, ainda, que a instrução processual ordenada com as informações de sistemas 

informatizados para o processo físico dificulta o acompanhamento do histórico, e pode 

contribuir para o risco de perda do prazo para requerer os créditos judicialmente. A falta de 

instrumentos gerenciais para o monitoramento pelo órgão central dos processos de apuração 

e cobrança realizados nas Agências da Previdência Social e Gerências Executivas ficou 

evidenciada. Considerando que o processo de trabalho avaliado se encontra diretamente 

relacionado aos macroprocessos finalísticos do INSS, observa-se que as deficiências dos 

controles internos administrativos avaliados podem comprometer o atingimento dos 

objetivos institucionais estabelecidos pela Autarquia.  

 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei 

nº 8.443, de 16 de julho de 1992, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto nº 

93.872, de 23 de dezembro de 1986 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/nº 63, de 1º de setembro 

de 2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no 

Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser 

informado de que as peças sob a responsabilidade do Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União (CGU) estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com 

vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei nº 8.443/1992, 

e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do mesmo sistema. 

 

 

Brasília,             de julho de 2017. 

 
 
 
 
 

Diretor de Auditoria de Políticas Sociais II 
 

 

  

 


