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RELATÓRIO REUNIÃO NA PROCURADORIA DO INSS SOBRE IN 74/2014 
 

 
Data: terça-feira, 15 de dezembro de 2015 
Local: gabinete do procurador-geral do INSS, no edifício-sede do instituto, em Brasília 
 
Participantes 
FENASPS: Moacir Lopes (PR), Thaize Antunes (SP), Ana Lago (RS), Thiago Manfroi (RS), 
Juliana Campos, Ramiro Zancanaro (SC), Thiago Brunetto (Advogado) 

 
INSS: Alessandro Stefanutto, procurador-geral, e Sergio Brum, coordenador de Assuntos 
Estratégicos 

 
Em continuidade às tratativas do pós-greve, para ajustes do acordo estabelecido entre o INSS e 
seus servidores, a Fenasps retomou a reunião iniciada no último dia 7 de dezembro junto à 
Procuradoria, sendo recebida pelo Dr. Alessandro Stefanutto e o Dr. Sergio Brum. Esta reunião 
teve as seguintes deliberações: 

 
IN 74/2015 e alterações 
Lembramos que como previsto no acordo de greve, o INSS retirou o procedimento de cobrança 
administrativa imediata dos servidores da área de benefícios em caso de erro administrativo ou 
dolo, conforme previsto na IN 74/2014, devendo antes serem adotados os procedimentos 
contidos na Lei 8.112, de 1990. 
 
Em relação ao pleito da FENASPS de extensão do disposto no parágrafo 5º do Art. 3º com a 
redação dada pela IN 82/2015 (ALTERAÇÃO) restrito aos servidores afeitos à área de 
benefícios, para a totalidade dos servidores do INSS, haja vista que inexiste especialização no 
âmbito desta autarquia que justifique a exclusão dos demais, o procurador informou que não há 
impedimento por parte da direção do INSS para que se promova a inclusão dos demais. A 
FENASPS já encaminhou ofício à Presidência do INSS solicitando as alterações dispostas 
acima. 
 
A Federação encaminhou ainda ofício à Presidência do INSS solicitando portaria de 
constituição do comitê que formulará a nova Instrução Normativa afeita ao tema, bem como 
participação de mais representantes da categoria para composição do referido comitê visando à 
efetiva participação de todas as áreas do INSS, garantindo a legitimidade do processo. 
 
Preocupados com a situação dos servidores que já estão com processos de cobrança 
administrativa em andamento pela IN 74/2014, os representantes da federação questionaram o 
procurador sobre qual o procedimento a ser executado. O mesmo informou que será aplicada a 
legislação que for mais benéfica ao servidor, devendo este oficiar no processo o procedimento 
que deseja adotar. Para tanto solicitamos que os servidores entrem em contato com a 
assessoria jurídica dos sindicatos estaduais a fim de providenciar os encaminhamentos 
necessários. 

 
Brasília, 15 de dezembro de 2015 

 
Direção Colegiada da FENASPS 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm

