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O Governo do Brasil anunciou a suspensão de 341.746 auxílios-doença e 108.512
aposentadorias por invalidez no INSS, pagos entre o segundo semestre de 2016 e 30 de junho
de 2018. O cancelamento ocorre em razão de irregularidades encontradas nos cadastros dos
usuários destes benefícios.

Os valores totais pagos durante o período chegam a R$ 9,6 bilhões, de acordo com dados
do Ministério do Desenvolvimento Social. Até o final do ano, estima-se que outros R$ 5 bilhões
gastos com os auxílios também sejam cortados. No total, serão revistos 552.998
auxílios-doença e 1.004.886 aposentadorias por invalidez.

As possíveis irregularidades estão sendo apuradas pelo Comitê de Monitoramento e
Avaliação de Políticas Públicas Federais (CMAP), criado em abril de 2016 e formado por
técnicos e dirigentes da Controladoria-Geral da União (CGU) e dos Ministérios do
Planejamento, da Fazenda e da Casa Civil. De acordo com o Secretário Federal de Controle
Interno da CGU, Antônio Carlos Bezerra Leonel, ainda não se sabe quantas pessoas perderão
os benefícios por conta de fraudes.

BOLSA FAMÍLIA

Nos últimos dois anos, além dos cortes feitos nos auxílios-doença e nas aposentadorias por
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invalidez, o Governo do Brasil excluiu, por conta de irregularidades, 5,2 milhões de famílias
cadastradas no programa Bolsa Família. No período, outras 4,8 milhões foram incluídas entre
as beneficiárias. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, a medida
permitiu que a fila de espera do programa continuasse zerada.

AUXÍLIO-DOENÇA E A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: SAIBA COMO SÃO
CANCELADOS NO INSS

Acompanha os principais detalhes e todas as informações para colaborar com o
beneficiário do INSS na questão de manter os benefícios em 2018. De acordo com as regras
atuais do auxílio-doença, o segurado que recebe o benefício precisa, obrigatoriamente, fazer o
pedido de prorrogação 15 dias antes do término do pagamento do auxílio do INSS. Com isso,
ao completar o terceiro pedido de prorrogação ao INSS, o segurado obrigatoriamente terá que
passar por uma perícia médica conclusiva.

Dessa forma, o perito poderá encerrar o benefício e, caso o segurado não se considere
apto para voltar à ativa, pode pedir um novo auxílio ao órgão.
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