
 

 

RELATÓRIO SOBRE A ABEPREV – ASSOCIAÇÃO QUE 
CONVOCA POR MALA DIRETA APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS PARA PROMOVER REVISÃO DE 
BENEFÍCIOS JUNTO AO INSS 

 
 
Pelas informações obtidas, posso informar que esta entidade ABEPREV 
não é uma entidade confiável pelas seguintes razões: 
 
PRIMEIRA: 
 
Basta acessar o site do GOOGLE para verificar que a referida entidade é 
alvo de várias denúncias de irregularidades praticadas contra os 
aposentados e pensionistas; 
 
SEGUNDA: 
 
Aliás, o próprio Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, abriu um 
Inquérito Civil e Ação Civil Pública contra a referida Entidade, nos 
seguintes termos: 
 

 “ CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria as 
Peças de Informação n.º 1.30.001.006688/2012-89, 
instauradas com a finalidade de averiguar possível ato de 
improbidade administrativa ou lesão ao patrimônio 
público tendo em vista que a ABEPREV - Associação de 
Beneficiários da Previdência Social do Rio de Janeiro 
estaria intimando beneficiários do INSS para 
assinatura de contrato de adesão envolvendo o 
pagamento de mensalidades e anuidades, além de 
autorização para empréstimo consignado, com uso 
de documentos do INSS e acesso aos nomes de 
aposentados e pensionistas; 

  
TERCEIRA: 
 
Recomenda-se aos aposentados e pensionistas que tomem certos 
cuidados quando receber mala direta de associações e/ou advogados 
convidando para fazer revisão de benefícios. A primeira observação a 
fazer é: “Como eles descobriram que sou aposentado/pensionista do 



 

 

INSS e o meu endereço ? Os dados relativos aos beneficiários do INSS 
são sigilosos e, somente de maneira ilegal é que podem ser acessados. 
Neste caso, é uma suspeita razoável de que eles se apropriaram dos  
seus dados junto ao INSS de maneiro ilegal. Como confiar em quem 
pratica esses atos ? 
 
QUARTA: 
 
A ASPAS dispõe de uma assessoria jurídica que poderá verificar se o 
aposentado ou pensionista tem direito à revisão de benefícios. Basta 
apenas, num primeiro momento, encaminhar a Carta de Concessão de 
Aposentadoria ou Pensão para a ASPAS, que a mesma será analisada 
pela Assessoria Jurídica da ASPAS. As revisões de benefícios que já 
possuem jurisprudência administrativa e judicial são as seguintes: 
 
REVISÃO PELO TETO: 
Caso você tenha sido aposentado e o valor inicial da 
aposentadoria/pensão tenha sido reduzido pelo teto da 
contribuição no mês da concessão e o INSS não tenha feita esta 
revisão administrativamente; 
 
REVISÃO PELO IRSM: 
 
Caso o valor da sua aposentadoria tenha sido concedida entre 
março/1994 e fevereiro de 1997 e o INSS não tenha feita esta 
revisão administrativamente; 
 
REVISÃO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E 
AUXÍLIO-DOENÇA  
 
Caso a sua aposentadoria por invalidez ou Auxílio-Doença tenha sido 
concedido no período de 17/4/2002 até outubro de 2009 e que o 
inss não tenha feita esta revisão administrativamente ou, se fez, você 
não concorda com o prazo oferecido. 
 


