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1 INTRODUÇÃO

O marco legislativo inicial da Previdência Social no Brasil é o Decreto no 4.682/1923, 
conhecido como Lei Eloy Chaves, que criou as Caixas de Aposentadorias e Pensões 
(CAPs) para os empregados de empresas do ramo ferroviário. Essas caixas já 
garantiam, mediante contribuições de seus filiados, os benefícios de aposentadoria 
por invalidez e de pensão aos dependentes no caso de falecimento do empregado. 
A Lei Eloy Chaves previa, ainda, assistência médica e diminuição no custo de 
medicamentos aos segurados (Stephanes, 1998).

No plano internacional, a Convenção no 102 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), vigente em âmbito externo desde 1955, prevê o tratamento 
previdenciário mínimo devido no caso de doenças mórbidas de qualquer origem, 
gravidez e parto, estabelecendo recomendações a serem observadas na concessão 
de benefício por afastamento temporário e definitivo do trabalho. Esse documento 
apenas foi incorporado ao regramento brasileiro oficialmente em 2008, por meio 
do Decreto Legislativo no 269.

No que diz respeito à Previdência Social, a Constituição Federal de 1988, 
em seu art. 201, inciso I, elencou doença e invalidez entre os eventos a serem 
cobertos por ela. O Regime Geral de Previdência Social (RGPS), instituído pela 
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 (Brasil, 1991), garante, a seus segurados, 
benefícios que têm por objetivo substituir o rendimento do trabalho em caso de 
incapacidade para o exercício da atividade laboral, resguardando, para os momentos 

1. Coordenadora-geral de políticas sociais da Coordenação-Geral de Políticas Sociais (CGPSO) da Secretaria de 
Planejamento e Assuntos Econômicos (Seplan) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP).
2. Analista técnica de políticas sociais (ATPS) na Seplan/MP.
3. Analista de planejamento e orçamento (APO) na Seplan/MP. 
4. Diretor do Departamento de Benefícios Assistenciais da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS). 
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de afastamento temporário do trabalho, o auxílio-doença; e de incapacidade 
definitiva, a aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, o auxílio-doença é devido ao segurado do RGPS que tiver 
constatado, por meio de perícia médica promovida pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), incapacidade temporária para o trabalho (superior a quinze 
dias, no caso dos segurados empregados), desde que cumprida a carência de doze 
contribuições mensais,5 de acordo com o art. 59 da lei supracitada (Brasil, 1991).

Vale destacar que a incapacidade temporária para o trabalho em decorrência de 
agravos relacionados à saúde é um problema em todo o mundo, com considerável 
custo socioeconômico. No Brasil, o auxílio-doença pode ser classificado de duas 
formas: não ocupacional (previdenciário) e relacionado ao ambiente do trabalho 
(acidentário) (Barbosa-Branco e Ildefonso, 2012).

De acordo com informações da Secretaria de Previdência do Ministério da 
Fazenda, entre os anos de 2012 e 2016, foram concedidos6 a segurados empregados7 
7,1 milhões de auxílios-doença, dos quais 84% tinham natureza previdenciária. 
O total concedido no período teve duração média de 163 dias, e a despesa média 
por benefício foi de aproximadamente R$ 8 mil (Brasil, 2017).

A literatura traz alguns fatores que podem influenciar a duração da incapacidade 
para o trabalho, como características do indivíduo, da enfermidade, do sistema de 
saúde, do seguro social, das demandas do serviço, do nível de reposição de renda 
pelo Instituto Naciona de Seguro Social (INSS), entre outros8 (Souza e Santana, 
2012). Cabe mencionar que a alta probabilidade de demissão no retorno ao 
trabalho, associada à dificuldade em encontrar outro emprego, sobretudo durante 
períodos de recessão econômica, costumam influenciar na decisão dos empregados 
de solicitar ou não um benefício previdenciário (Jacobi et al., 2015).

A aposentadoria por invalidez, por seu turno, é devida ao segurado do RGPS 
quando diagnosticada sua incapacidade para o trabalho e insuscetibilidade de 
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, estando 

5. O art. 26 da Lei no 8.213/1991 isenta de carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos 
casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de 
segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada 
pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, 
deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 
particularizado (Brasil, 1991).
6. Os benefícios concedidos referem-se ao fluxo mensal de benefícios.
7. O segurado empregado, resumidamente, é aquele que presta serviço à empresa em caráter não eventual, sob sua 
subordinação e mediante remuneração, representando, em 2016, 64,4% dos filiados ao RGPS (Brasil, 1991, art. 12).
8. O nível de reposição de renda pelo INSS é a porcentagem do valor líquido do último salário do segurado e que é 
reposto no caso da incapacidade para o trabalho. O estudo de Souza e Santana (2012) mostra que reposição de renda 
pelo INSS menor ou igual a 100% são relacionadas com maior taxa de cessação do benefício e com sua menor duração.
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esse em gozo ou não do auxílio-doença, desde que cumpridos os requisitos 
administrativos, nos termos do art. 42 da Lei no 8.2313/1991.

Vale destacar que o artigo supracitado, embora determine que a aposentadoria 
por invalidez seja concedida ao segurado acometido por incapacidade insuscetível 
de recuperação, adverte que o benefício lhe será pago “enquanto permanecer 
nesta condição”. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em publicação 
recente, afirma que tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez 
devem ser considerados benefícios de caráter temporário, uma vez que “se houver 
a recuperação da capacidade para o trabalho, os benefícios podem ser cessados”, 
reiterando que essa espécie de afastamento “deve ser reavaliada periodicamente 
para verificar se a incapacidade persiste” (Brasil, 2018).

No período entre 2012 e 2016, foram concedidas cerca de 280 mil 
aposentadorias por invalidez a segurados empregados, das quais, 13% tiveram causa 
ocupacional. A despesa média por benefício foi de R$ 61 mil ao longo dos anos 
analisados e, embora sua natureza fosse definitiva, vale mencionar que a duração 
média entre 2012 e 2016 era de quase 1.100 dias (Brasil, 2017).

A concessão dos dois benefícios apresentou crescimento vigoroso entre segurados 
empregados no Brasil, passando de 1,5 milhão em 2012 para 7,4 milhões em 2016, 
um aumento de 378% no período. Ressalta-se que a concessão de auxílio-doença 
corresponde a mais de 95% dos benefícios analisados no estudo de referência, prestados 
entre 2012 e 2016 (Brasil, 2017).

Quanto à natureza do adoecimento, os números dão conta de que a maior 
parte dos afastamentos do trabalho no período analisado – cerca de 31% – está 
relacionada a lesões traumáticas (capítulo 19 da Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10),9 seguida por doenças do 
sistema osteomuscular e tecido conjuntivo (capítulo 13 da CID-10), representando 
19% da concessão, e transtornos mentais e comportamentais (capítulo 5 da CID-10), 
respondendo por 8,9% dos afastamentos entre 2012 e 2016.

Dado o contexto exposto, e considerando o importante custo socioeconômico 
associado à incapacidade para o trabalho, o governo federal instituiu, em meados 
de 2016, o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade (PRBI), cujos 
resultados e natureza este texto pretende apresentar. Gestado no âmbito do Comitê 
de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais (CMAP), o PRBI tem 
como objetivos: i) realizar tempestivamente nova perícia médica para verificar se a 
incapacidade que motivou o pagamento do benefício persiste; ii) diminuir o tempo 

9. A CID-10 foi conceituada para padronizar e catalogar as doenças e problemas relacionados à saúde, tendo como 
referência a Nomenclatura Internacional de Doenças, estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. É possível 
acessar seus diferentes capítulos, agrupamentos, categorias e subcategorias em: <http://datasus.saude.gov.br/sistemas-
e-aplicativos/cadastros-nacionais/cid-10>.
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de espera dos cidadãos para realização de perícias no INSS; e iii) eliminar o gasto 
com pagamentos a pessoas fora do perfil para receber o benefício (Brasil, 2018).

A próxima seção deste capítulo traz os marcos legais que preveem a revisão 
do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez e apurações das auditorias do 
Ministério da Transparência, da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal 
de Contas da União (TCU) sobre esse ponto. Na seção seguinte, é apresentado o 
PRBI, criado com o propósito de verificar e corrigir as potenciais irregularidades 
identificadas nas investigações promovidas pelos órgãos de controle, relacionadas à 
concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pelo INSS.

2 ANTECEDENTES DO PRBI

O Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), em seu art. 46, 
determina que o aposentado por invalidez se submeta a exame médico pericial a cada 
dois anos, a fim de verificar a manutenção das condições que ensejaram a concessão 
da aposentadoria (Brasil, 1999). Quanto ao auxílio-doença, a Instrução Normativa 
INSS no 77/2015 prevê que, para os benefícios concedidos ou restabelecidos 
por decisão judicial, haja revisão após seis meses da implantação judicial ou do 
trânsito em julgado.

A despeito de os normativos legais preverem uma revisão periódica desses 
benefícios, esse comando não era levado a efeito há vários anos. Dessa forma, 
em 2009, o TCU realizou auditoria com o objetivo de identificar os fatores que 
poderiam ter resultado no expressivo aumento da quantidade de beneficiários 
de auxílio-doença, que passou de 569.228 em 2000 para 1.382.073 em 2007, 
conforme observado no gráfico 1. Consequentemente, a despesa com essa espécie 
de benefício passou de R$ 2,4 bilhões em 2000 para R$ 13,3 bilhões em 2007.

Como resultado dessa investigação, o TCU identificou que o crescimento 
no número de benefícios prestados poderia estar relacionado a inconsistências na 
concessão. O órgão apontou como incentivo a essa situação as “limitações dos 
sistemas informatizados de apoio às atividades médico-periciais no que concerne 
à falta de emissão de alertas sobre situações potencialmente indicativas de fraudes”, 
a “ausência de uma sistemática abrangente para acompanhar e avaliar a qualidade 
das perícias médicas” e a “ausência de estratégia efetiva de monitoramento baseada 
em exames periódicos, visando à identificação e correção de inconsistências não 
detectadas pelos mecanismos de controle regulares instituídos” (Brasil, 2012).

Os fatores apontados pela auditoria promovida pelo TCU nas atividades 
do INSS em 2009, portanto, já indicavam a importância da adoção de revisões 
periódicas que verificassem a manutenção das condições que motivaram a concessão 
do benefício por incapacidade.
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GRÁFICO 1
Evolução dos benefícios de auxílio-doença emitidos1 (1995-2007)
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Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social (AEPS); InfoLogo; Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda.
Nota: 1 No jargão previdenciário, o termo se refere ao estoque de benefícios (variável estoque), diferentemente dos benefícios 

concedidos, que se referem ao fluxo mensal.

Em outubro de 2015, o Ministério da Transparência e a CGU publicaram o 
Relatório de Avaliação da Execução de Programas de Governo no 59. Ele consolidou 
o resultado de auditoria promovida sobre os processos gerenciais do INSS na 
execução das ações relativas ao auxílio-doença e contemplou aspectos relacionados à 
celeridade no atendimento ao segurado, à confiabilidade do processo de concessão 
de benefícios e à estrutura disponibilizada pelo INSS para atendimento ao segurado.

O resultado da avaliação apontou que, dos 1,6 milhão de benefícios 
de auxílio-doença pagos em maio de 2015, representando uma despesa de  
R$ 1,8 bilhão no mês, 721 mil estavam em manutenção há mais de dois 
anos; 2,6 mil foram pagos a segurados diagnosticados com doenças, em tese, 
não incapacitantes; 77 mil àqueles em que, via de regra, o prazo de retorno 
seria inferior a quinze dias; e 500 mil, o equivalente a R$ 536 milhões, foram 
concedidos ou reativados judicialmente, e possuíam perícia realizada há mais de 
dois anos ou, ainda, não havia registro de realização de perícia médica.

Os alertas e as recomendações resultantes das auditorias descritas incentivaram 
a atualização da legislação vigente e a formulação, no contexto do CMAP, de um 
programa de revisão voltado à avaliação dos benefícios por incapacidade.

3 CMAP E O PRBI

Dado o tamanho do público-alvo e a despesa do Estado com esses benefícios 
previdenciários por incapacidade, no âmbito do CMAP, surgiu a ideia do PRBI, 
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com o intuito de verificar e corrigir as potenciais irregularidades identificadas 
em auditorias promovidas por órgãos de controle, ao longo dos anos anteriores, 
relacionadas à concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez pelo INSS.

Com o objetivo de estabelecer o fundamento legal para instituir as medidas 
de governança dos benefícios por incapacidade necessárias à instituição do PRBI, 
em 2016, o MP, o MDS e a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda 
propuseram a Medida Provisória no 739, de 7 de julho de 2016, a qual perdeu 
efeito por decurso de prazo e, em 6 de janeiro de 2017, foi publicada a Medida 
Provisória no 767, nos mesmos termos da norma anterior, sendo essa convertida, 
em junho do mesmo ano, na Lei no 13.457/2017.

As medidas de governança adotadas consistiram no estabelecimento de Data 
de Cessação do Benefício (DCB), quando a decisão judicial ou administrativa não 
fixar o término do período de afastamento; na ampliação do período de carência 
quando houver perda da qualidade de segurado; e na realização de perícias médicas 
revisionais, a fim de reavaliar o estoque de benefícios por incapacidade cujas 
condições iniciais não passavam por reavaliação há mais de dois anos, sendo esta 
última a base do já mencionado PRBI.

Para incentivar o processo de reavaliação, foi, também, instituído o Bônus 
Especial de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por 
Incapacidade (BESP-PMBI) ao médico perito do INSS que trabalhasse além da 
sua capacidade operacional diária.

Faz-se importante detalhar duas das medidas de governança trazidas pela 
atualização da legislação vigente. Primeiramente, a partir da inovação promovida 
pela Lei no 13.457/2017, a Lei no 8.213/1991 passou a estabelecer que, por ocasião 
da concessão ou reativação do auxílio-doença, fosse estipulado prazo estimando 
a duração do benefício. Não sendo possível estimar o período de afastamento do 
trabalhador, a prestação terá duração de 120 dias, podendo ser prorrogada mediante 
requerimento, caso em que o segurado deverá passar por nova avaliação médica 
(Lei no 8.213/1991, art. 60, §§ 8o, 9o e 10; Decreto no 3.048/1999, art. 75-A).

Essa medida se mostra benéfica, visto que impede a formação de estoque de benefícios 
mantidos por períodos duradouros sem revisão. Embora não houvesse determinação 
legal de um prazo máximo de duração do auxílio-doença, administrativamente, o 
INSS estipulava, mediante avaliação pericial ou com base na documentação médica do 
segurado, o prazo que entendesse suficiente para a recuperação do segurado, seguindo 
o que recomenda o Decreto no 3048/1999 (art. 78, §1o). No caso dos auxílios-doença 
concedidos por via judicial, entretanto, isso não era observado.
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Outra medida de governança que merece maior detalhamento é a realização 
de perícias médicas a fim de verificar a manutenção das condições que ensejaram 
a concessão dos benefícios por incapacidade, que consiste propriamente no PRBI. 
Pode-se afirmar que os resultados obtidos confirmaram as suspeitas apontadas pelos 
órgãos de controle, tendo sido constatada a existência, à época da criação do PRBI, 
de 1.557.884 benefícios por incapacidade mantidos há mais de dois anos sem 
revisão, sendo 552.998 auxílios-doença e 1.004.886 aposentadorias por invalidez.

Durante a primeira fase do PRBI, que foi de agosto de 2016 até fevereiro 
de 2018, foram revisados 279.761 auxílios-doença e 10.073 aposentadorias por 
invalidez. Desse montante, 228.787 do primeiro e 1.749 do segundo foram cessados, 
o que representa, respectivamente, 82% e 17% de reversão nos benefícios analisados.

Importante esclarecer que, dos 228.787 beneficiários que tiveram seus 
auxílios-doença cessados, 201.674 passaram por exame médico revisional e 26.701 
não responderam à convocação para revisão. Assim, foi descontinuado o pagamento 
aos beneficiários somente nos casos em que a perícia médica do INSS constatou a 
inexistência de incapacidade para o trabalho e nos casos de não comparecimento à perícia.

GRÁFICO 2
Auxílio-doença: revisados e cessados – primeira fase do PRBI

Revisados Cessados

228.787

279.761

Fonte: MDS.
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GRÁFICO 3
Aposentadoria por invalidez: revisados e cessados – primeira fase do PRBI
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Fonte: MDS.

Com isso, houve queda considerável no estoque de auxílios-doença ativos, 
que atingira a marca de 1.827.225 benefícios pagos em agosto de 2016, e, ao final 
da primeira fase, passou para 1.354.711, em fevereiro de 2018. Isso representa 
uma redução de 472.514 benefícios, equivalente a 26% do estoque inicial, os 
quais, sem as medidas implementadas pelas Medidas Provisórias no 739/2016 e 
no 767/2017, convertida na Lei no 13.457/2017, provavelmente continuariam 
sendo pagos, mesmo que indevidamente. Cabe destacar que, em janeiro de 2018, 
com a redução para 1.353.241 benefícios ativos, atingiu-se o menor patamar do 
estoque de auxílios-doença desde outubro de 2010, quando a quantidade emitida 
foi de 1.316.213, conforme gráfico 4.

Consequentemente, houve uma redução no gasto anual com o pagamento de 
auxílio-doença. Em 2016, o gasto nominal com esse benefício foi da ordem 
de R$ 27,3 bilhões, caindo para R$ 24,8 bilhões em 2017, ou seja, uma economia de 
R$ 2,5 bilhões, conforme observado no gráfico 5. No acumulado em doze meses, 
até abril de 2018, a despesa caiu ainda mais, alcançando R$ 23,5 bilhões, isto é, 
R$ 1,3 bilhão menor que a despesa total de 2017.

Quando comparamos as despesas com auxílio-doença nos primeiros 
quadrimestres de 2016, 2017 e 2018, chama atenção a redução de gastos obtida 
em 2018 em relação aos anos anteriores, superior a R$ 1 bilhão.
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GRÁFICO 4
Benefícios de auxílio-doença emitidos (2010-2018)
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Fonte: Boletim Estatístico da Previdência Social (BEPS); Secretaria de Previdência; Ministério da Fazenda.

GRÁFICO 5
Despesa anual do governo com auxílio-doença (2016-2018)
(Em R$ bilhões)
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Fonte: BEPS; Secretaria de Previdência; Ministério da Fazenda.

Com o início da segunda fase do PRBI, passou-se a dar mais foco ao estoque 
de aposentadorias por invalidez ativas. No período de 1o de março de 2018 a 
31 de maio de 2018, foram submetidos à revisão 277.846 aposentadorias por 
invalidez e 114.821 auxílios-doença, sendo cessados, respectivamente, 85.170 e 
85.734 benefícios.



CMAP 2016 a 2018: estudos e propostas do Comitê de  
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais 

192 | 

GRÁFICO 6
Despesa com auxílio-doença no primeiro quadrimestre (2016-2018)
(Em R$ bilhões)
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Fonte: BEPS; Secretaria de Previdência; Ministério da Fazenda.

Outra consequência positiva na gestão dos benefícios trazida por medidas de 
governança, conforme se observa no gráfico 7, é a redução do tempo médio de espera 
de atendimento de perícia médica (TMEA – PM) de 35 para 29 dias, entre julho de 
2016 e março de 2018. Esse índice que estava prejudicado ante as paralisações 
de servidores nos anos de 2015 e 2016 passou a apresentar melhor desempenho 
em decorrência da implementação do sistema de realização de perícias do PRBI 
para além da capacidade regular de atendimento, sem impactar a entrada de novos 
requerimentos, haja vista a adoção de agenda extraordinária.

Quanto à adesão de médicos peritos do INSS ao PRBI, ressalta-se que entre 
dezembro de 2017 e março de 2018 o número de médicos participantes do programa 
passou de 918 para 2.897, o que representa 97% dos peritos disponíveis. Com isso, 
a capacidade operacional da autarquia para realizar a ação de revisão saiu de uma 
média de 15 mil perícias/mês, na primeira fase do programa, para mais de 200 mil 
por mês na segunda fase. De acordo com o MDS, essa evolução garantirá que o 
INSS tenha condições de concluir, até o final de 2018, todo o processo de revisão 
dos benefícios por incapacidade (Brasil, 2018).

Cabe esclarecer que, de acordo com os moldes atuais do programa, os médicos 
peritos participantes podem realizar até quatro perícias extras por dia, além da sua 
capacidade operacional diária. Com isso, esses servidores passaram a ter a jornada 
de trabalho controlada por resultados mensuráveis.
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GRÁFICO 7
TMEA-PM (2016-2018)
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Fonte: MDS.

Pode-se afirmar, ainda, que as medidas adotadas por meio do PRBI contribuem 
para o alcance de objetivos, metas e iniciativas previstos no Plano Plurianual (PPA) 
2016-2019, especificamente dentro do Programa Temático 2061 – Previdência 
Social. O quadro 1 apresenta os atributos do PPA que guardam relação com o PRBI.

QUADRO 1
Atributos do PPA 2016-2019 que embasaram o PRBI 

Objetivo Meta Iniciativas

0251 – Garantir a melhoria da 
qualidade dos serviços previdenciários.

04NL – Reduzir o tempo médio total 
para decisão de requerimento inicial 
de benefícios para 45 dias.

06AO – Inovação dos serviços e processos 
previdenciários com foco na simplificação 
e excelência.
06AQ – Aprimoramento da avaliação da 
capacidade laboral.
06AS – Aperfeiçoamento da gestão de 
pagamento de benefícios.

0252 – Fortalecer a sustentabilidade 
dos regimes previdenciários.

-

00RC – Fortalecimento dos controles internos 
administrativos, o combate às fraudes, a gestão 
de riscos e a segurança institucional.
00RF – Promoção das políticas e ações de 
sustentabilidade do sistema previdenciário.

Fonte: PPA 2016-2019.
Elaboração dos autores.

Ante todo o exposto, é perceptível que as medidas de governança trazem consigo 
não só resultados positivos na diminuição da despesa com benefícios de auxílio-doença, 
mas também no atendimento e na focalização aos segurados do RGPS, quando 
materializados os eventos doença e invalidez previstos na Constituição.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aprimorar o processo de revisão dos benefícios por incapacidade é fundamental 
para a redução dos custos econômicos, sociais e pessoais relacionados ao 
afastamento do trabalho, bem como para enfrentar os desafios fiscais da economia 
brasileira, tendo que fazer escolhas assertivas para melhor alocação dos recursos 
orçamentários escassos.

Desde a implementação do PRBI já é possível perceber uma melhora na 
gestão dos processos de trabalho no âmbito do INSS, refletida na redução do 
TMEA-PM. Isso transcende o âmbito dos recursos economizados, pois materializa 
a entrega ao cidadão de um serviço mais ágil e condizente com a dignidade da 
pessoa humana.

Entretanto, ante o cenário de sucessivos deficit fiscais, o montante de 
recursos economizados chama atenção, alertando para a importância de reavaliar 
a eficiência e a eficácia das políticas públicas. A redução da despesa com auxílio 
doença em R$ 2,5 bilhões entre 2016 e 2017, e em R$ 1,3 bilhão no primeiro 
quadrimestre de 2018 em relação ao de 2017, mostra que o PRBI surtiu o 
efeito esperado, seja pela ótica social, permitindo redirecionar recursos a quem 
realmente precisa, seja pelo prisma fiscal, contribuindo para amenizar a pressão 
que o deficit previdenciário exerce sobre a despesa pública.

Convém finalizar desconstruindo a crítica de que o PRBI seria um programa 
destinado a cortar direitos dos segurados, pois, ao contrário, ele se destinou 
justamente a cumprir as revisões previstas na legislação previdenciária, de modo a 
reavaliar a real necessidade de percepção do benefício. Ademais, passados quase dois 
anos do início do programa, o expressivo estoque de beneficiários de auxílio-doença, 
que entre agosto de 2016 e abril de 2018 passou de 1.827.225 para 1.350.711, 
evidencia que o acesso à previdência tem sido garantido a quem dele faça jus.
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