
Relatório do II Encontro Nacional em Defesa da Previdência
Social e do Serviço Social do INSS.

 

Data: 26 e 27 de maio de 2018.

Local: Sala 10 do Hotel Nacional, em Brasília.

Estados presentes: RS – SC – PR – SP – RJ – ES – MG – BA – SE – AL – PB – RN – 
CE – MT – GO – DF – PA – MS – TO e AP.

Número de participantes: 105.



Organização: FENASPS em parceria com o CFESS.

No sábado dia 26 de maio de 2018, as 9h e 30 minutos teve início o II Encontro Nacional em
Defesa da Previdência Social  e  do Serviço Social  do INSS,  que contou com a participação de
Assistentes Sociais de 20 Estados brasileiros e das entidades representativas da categoria e sindical.

O Encontro materializou uma estratégia para reunir forças e renovar o potencial de luta fundamental
para o direcionamento ético, teórico e político da nossa profissão. Assim, a proposta do evento foi
mobilizar a categoria diante do atual desmonte imposto às políticas sociais, com foco na política
previdenciária, e nos ataques direcionados ao Serviço Social do INSS.

O encontro iniciou-se com uma mesa de abertura composta pela FENASPS - Federação  Nacional
de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social representada
pela diretora da Secretaria de Imprensa e Divulgação Rita de Cassia de Assis Bueno (Ritinha), pelo
CFESS - Conselho Federal de Serviço Social representado pela conselheira Elaine Pelaez e pela
Comissão Nacional de Assistentes Sociais da Fenasps – CONASF, representada por Julio César
Lopes que também representou a comissão organizadora do encontro. Os representantes saudaram
os participantes que vieram dos diversos estados e desejaram a todos um excelente encontro.

A mesa da manhã foi coordenada pelo Assistente Social do INSS/MG Gustavo Teixeira, que iniciou
a  mesa  justificando  a  ausência  da  Professora  Rivânia  Lúcia  Moura  de  Assis,  em  função  de
obstáculos de logística enfrentados diante da  greve dos caminhoneiros, perda e atraso de vôos. A
Mesa contou com a participação da Assistente Social  do INSS/RJ Marinete Moreira que expôs
sobre a temática: “Crise estrutural do capital, a reforma da previdência social, o desmonte do INSS
e os desafios postos para o Serviço Social. 

Marinete apresentou o contexto político e econômico ao qual atravessa o país e seus rebatimentos
para  o  processo  de  trabalho  do  assistente  social  do  INSS,  especialmente  com  a  revisão  de
Benefícios de Longa Duração (BILD’s) e com a reforma administrativa que está se realizando no
INSS com o adiamento da reforma da previdência pelo congresso Nacional. Após a explanação de
Marinete Moreira, a palavra foi dada ao plenário, para realização do debate.

Finalizando as atividades do período da manhã a Assistente Social Wanessa Claudia Beleza Teixeira
realizou uma homenagem à convidada Marinete Moreira e a assistente social aposentada do INSS
Maria Lúcia Lopes da Silva pela defesa intransigente do código de ética do Assistente Social e pela
defesa do Serviço Social do INSS. 



No período da tarde as atividades iniciaram com a homenagem à Assistente Social do INSS/MO,
Socorro Rodrigues, amiga e colega de luta, que faleceu em novembro de 2017. A Assistente Social
Crizeuda Freire conduziu a homenagem que foi preparada em parceria com a professora Rivânia
Lúcia Moura de Assis e equipe de Serviço Social do INSS/MO. Inicialmente foi realizada a leitura
de um texto apresentando a trajetória da Socorro Rodrigues, um vídeo com depoimentos de colegas
do INSS e na sequência, foi entregue uma placa de homenagem às sobrinhas de Socorro  Karla
Haryanna e Daniela, pela grande contribuição ao Serviço Social do INSS e a luta das trabalhadoras
e trabalhadores.

Como continuidade ao encontro ocorreram ainda no período da tarde dois painéis temáticos, com a
exposição de alguns painelistas sobre os temas a serem debatidos posteriormente nos grupos de
trabalho. 

O  primeiro  painel  trabalhou  o  tema:  Processo  de  Trabalho  (Memorando  13,  INSS  digital,
Habilitação de benefícios, tempo de avaliação social e Programa de Educação Previdenciária -
PEP) e foi  conduzido pelos Assistentes Sociais  Julio  César Lopes e Viviane Aparecida Pereira
Peres.

O  segundo  Painel  ocorreu  ainda  no  período  da  tarde  e  teve  como  proposta  discutir  os  temas
Referentes às atribuições profissionais (Serviço Social, Reabilitação Profissional,  Memorando
25, entre outros). Os painelistas desse tema foram: Flávia Carvalho, Lylia Maria Pereira Rojas e
Edivane de Jesus.

No domingo dia 27 de maio de 2018 ocorreu o terceiro e último painel com o tema Conjuntura e
Organização  política  e  sindical.  O  painel  foi  conduzido  pelos  membros  da  CONASF  Ailton
Marques de Oliveira e Alessandra Oville Couto.



Após a finalização dos painéis foram divididos os grupos de trabalho (03 grupos divididos pelos 03
eixos  apresentados  anteriormente  nos  painéis),  esta  divisão  ocorreu  por  escolha  livre  dos

participantes, que discutiram as propostas levantadas nos encontros estaduais e as novas propostas a
serem apresentadas. Os grupos de trabalho ocorreram no período da manhã e da tarde de domingo e
a plenária final do encontro que deliberou sobre os encaminhamentos, ocorreu no domingo à noite.

Nos Encontros Estaduais realizados no período de Fevereiro a Maio de 2018 foram referendadas as
representações  estaduais  na  Comissão  Nacional  de  Assistentes  Sociais.  Alguns  estados  fizeram
substituições, ampliações ou inclusões de representações.
A Comissão Nacional tem agora a seguinte composição:

Bahia: Roseinere Dantas Moura  e Elizeu Xavier Pinheiro Neto
Ceara: Crizeuda Freire e Danielle Araujo Monteiro
Distrito Federal: Jorge Og, Jovelina Guedes e Valeria de Lopes As
Espirito Santo: Tatiana Cavati
Goiás: Angela Brasil e Grete Nair Tirloni
Mato Grosso: Elenilva Costa e Daniela Felipe Cavalcante
Mato Grosso do Sul: Fernanda Favero Guelli Puerta 
Minas Gerais: Gustavo Teixeira 
Para: Darcy Lima
Paraíba: Silvana Almeida e Thaisa Vanessa Costa Oliveira 
Paraná: Lucilene Silva e Viviane Peres
Pernambuco: Nathalia Teixeira
Rio de Janeiro: Camilo Leite e Maria Reis
Rio Grande do Norte: Clezia Maria Vitoria da Silva Soares
Rio Grande do Sul: Anahi Melgare, Jorge Ricardo Moreira, Josiane Andrades
Santa Catarina: Alessandra Oville Couto e Caren Delfino Pivetta
São Paulo: Gisele de Freitas, Thaiz Gimenez, Rozineia da Gracas Alves Vazques 
Sergipe: Júlio César Lopes e Adenoalda Santos da Paz
Tocantins: Kamila Martins , Thamires Gama

https://www.facebook.com/fernanda.guellipuerta?hc_ref=ARScbY8EQXJzD-NxOX-J-Quk86IuqPRZTVzlR3BGpz4y7SDrksoQBIB-BYFecNCz_RA


Encaminhamentos  do II Encontro Nacional em Defesa da
Previdência Social e do Serviço Social do INSS

EIXO 1 - Memorando-Circular nº 13/DIRSART/INSS de 26/10/2017  , Benefício Assistencial,
Aposentadoria da Pessoa com Deficiência - Lei Complementar 142, Avaliações Sociais da

Pessoa com Deficiência, INSS Digital, Habilitação, Gestão de Serviço Social, Ampliação dos
Projetos e Ações do Serviço Social.

1 – Revogação do memorando 13/DIRSAT, por ferir a Lei 8.662/93 nos seus artigos 4º E 5° e o
artigo 88 da Lei 8.213/90.  (Que a comissão articule com a Fenasps, CFESS/CRESS-Conselhos
Regionais de Serviço Social);

2  -  Encaminhar  à  Divisão  de  Carreiras/DGP  pedido  de  revogação  do  memorando
13/DIRSART/INSS de  26/10/2017 que  trata  sobre  a  participação de profissionais  do  INSS em
palestras,  reuniões,  seminários,  entrevistas  e  correlatos,  denunciando  o  processo  de  censura  e
burocratismo na Administração Pública, resgatando as competências e atribuições do Serviço Social
e demais profissões no INSS junto à população usuária, junto à rede de políticas públicas (pontuar
normativas Manual Técnico do Serviço Social, Matriz Teórico Metodológica do Serviço Social no
INSS, Instrução Normativa 77, Decreto 9094/17 (que trata da desburocratização do serviço público)
e salientando que a DIRSAT não tem competência para avaliar questões relativas às atribuições
privativas dos profissionais de nível superior com atuação regulamentada. (Que a comissão articule
com a Fenasps e CFESS/CRESS); 

3 - Construir Dossiê com as demandas não-autorizadas e não respondidas a partir do Memorando
13, para demonstrar a inviabilidade do cerceamento das ações específicas do Serviço Social para
encaminhamentos internos e externos, sendo necessário que os Estados compilem e encaminhem
suas demandas para a Comissão Nacional até 30/06/2018. (Que a comissão articule com a Fenasps e
CFESS/CRESS);
 
4  -  Que  o  PEP  (Programa  de  Educação  Previdenciário)  não  seja  utilizado  como  “estratégia
alternativa” para driblar o memorando 13/DIRSAT, pois, entendemos que ao realizar as atividades
de “educação previdenciária” e abandonar a luta e o direito profissional de exercer as competências
e atribuições privativas previstas em leis (Arts. 4º e 5º da lei 8.662/93; Art. 88 da lei 8.213/90;
Matriz  Teórico-Metodológica do Serviço Social  na Previdência Social/94 e  Manual  Técnico do
Serviço Social do INSS/2012) a/o assistente social está contribuindo para esvaziar e fragilizar o
conteúdo do exercício profissional do Serviço Social dentro do INSS. Se o profissional pode ser
liberado para realizar “educação previdenciária” pelo PEP, então, não há justificativa para a sua não
liberação para fins de realização da “socialização de informações” pelo Serviço Social;  

5 - Exigir alteração no Manual Técnico do Serviço Social referente a formalização das atividades de
socialização  de  informações  no  âmbito  externo,  reinserindo  o  anexo  de  pesquisas  externas  no
Manual Técnico do Serviço Social;

6 - Construir nota de posicionamento que reafirme a defesa do modelo de avaliação biopsicossocial
frente  a  n.i  nº  1  cgspass/dirsat/inss  que  propõe  de  alteração  do  procedimento  operacional  de
avaliações  social  e  médica  do  bpc  (inversão  da  ordem de  avaliação)  e  discute  a  alteração  de



avaliação  médica  sobre  a  estrutura  e  prognóstico,  divulgando  aos  movimentos  de  pessoa  com
deficiência; 

7 - Resistir e continuar fazendo 60 minutos de avaliação social e exigir o retorno dos 60 minutos;
 
 8- Lutar pela inclusão da avaliação multiprofissional em todos os Benefícios por incapacidade de
acordo com a Lei Brasileira de Inclusão; 

9 - Exigir que o CFAI atenda as solicitações de capacitação do Serviço Social, em especial para as
capacitações  sobre  Avaliação  Social  do  Beneficio  de  Prestação  Continuada  da  Pessoa  com
Deficiência  e  Avaliação  Social  da  Aposentadoria  da  Pessoa  com  Deficiência,  Parecer  Social
(priorizando os Assistentes Sociais que ainda não foram capacitados);

10 - Realizar levantamento nos Estados dos locais com fechamento do serviço de protocolo de B87
– Benefício de Prestação Continuada da Pessoa com Deficiência , nas APSs, por motivo de ausência
ou remoção ex-oficio de um dos profissionais envolvidos na avaliação multiprofissional (assistente
social  e  médico  perito),  denunciando  essa  situação  aos  órgãos  de  defesa  de  direitos,  como
Ministério Público Federal e conselhos de direitos; 

11 - Fazer incidência política para a revogação da Portaria que define a Avaliação Social em 40
minutos; 

12 - Denunciar aos Conselhos de Direitos o não cumprimento do pagamento de diárias e custeio de
passagens para os usuários que se deslocam para outros municípios para realização de Avaliação
social e pericia médica;

13 - Identificar articulações possíveis junto ao Comitê de discussão do modelo único de Avaliação
de  Deficiência  e  fortalecer  incidência  junto  às  entidades  na  defesa  de  realização  de  avaliação
multiprofissional para acesso aos direitos de pessoa com deficiência;

14 -  Potencializar internamente junto aos setores das APS – Agências da Previdência Social,  o
serviço de socialização de informações do Serviço Social, visando atendimento aos beneficiários
em casos com indícios de irregularidade (notas técnicas, ACPs – Ações Civis Públicas, BILDS -
Benefícios de Longa Duração, entre outros), dialogando junto às equipes que analisam as defesas e
recursos, para que sejam garantidas ampla defesa e o contraditório;

15 - Construir ações em conjunto aos conselhos profissionais, conselhos de direitos, movimentos
sociais e sindicais, parlamento, sistema de garantia de direitos, para questionar o Ato Médico, e
outras questões que envolvam as avaliações multiprofissionais no acesso aos direitos, considerando
o previsto pela Lei Brasileira de Inclusão e Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência; 

16 - Construir estratégias de denúncias sobre as formas de implantação do INSS digital, fechamento
das unidades e transformações em Agencias DI (DIGITAL) ao Ministério Público, especificamente
como  forma  de  cerceamento  ao  exercício  profissional  e  acesso  dos  usuários  à  política  de
previdência social; 

17 - Sistematizar nos Estados as principais dificuldades do exercício profissional nas Agências da
Previdência Social - APS, que impactam os atendimentos do Serviço Social (para servir de dossiê
em possíveis denúncias); 



18 – Reafirmar o item 21 do XV Confenasps  – Congresso Nacional  da Fenasps  e  solicitar  da
Federação agenda da realização das demandas:  Item 21. Realizar através da coordenação/direção
da Fenasps, seminário nacional especifico para tratar das questões relacionadas ao INSS Digital a
fim de aprofundar sobre o tema: a) para a população que utiliza esse serviço; b) para os servidores
do INSS; c) para a carreira do Seguro Social; d) para o conjunto de serviços prestados pelo INSS a
exemplo  do  Serviço  Social  e  Reabilitação  Profissional  –  e  construir  deliberação  tal  como
documento síntese a ser apresentado ao INSS e reinvindicação de espaço de discussão com a gestão
do INSS e Fenasps;

19  -  Manter  posicionamento  contrário  à  habilitação  de  benefícios,  conforme  parecer  jurídico
12/2010 do CFESS, e quando houver pressão dos gestores, realizar denúncia junto às entidades
representativas e à categoria;
 
20  -Adotar  postura  coletiva  de  não  aceitar  e  não  desenvolver  atividades  que  não  estejam
relacionadas  às  competências  técnicas  do  Assistente  Social  (habilitação  e  demais  atividades
administrativas que ferem as atribuições profissionais), bem como, solicitar por escrito os pedidos
de chefias que impliquem em desvios de função para posterior encaminhamento aos Sindicatos e
Conselhos Regionais de Serviço Social - CRESSs;
 
21 - Ações a serem realizadas em relação às situações de desvios de funções:

1)  Identificar  os  locais  com  desvio  de  função  e  organizar  reuniões  em  parceria  com  o
CRESS/Seccional e SINSPREV/Delegacia Regional da região junto a esses profissionais, com
o objetivo de intervenção político-pedagógica, para compreender a realidade dos mesmos e as
diversas mediações existentes na condição do desvio de função; 

2) A partir dessas reuniões, traçar as estratégias de intervenção na situação, que podem passar
pela notificação das chefias via CRESS com apoio do Sindicato; 

3) Casos em que permaneça o assédio por parte da chefia, realizar ato político e, em último
caso, judicialização da situação; 

4) Casos em que o Assistente Social, de forma comprovada, queira permanecer na situação,
encaminhar denúncia ética ao CRESS.

 
22 - Dar publicidade ao posicionamento do Conjunto CFESS/CRESS de que assistentes sociais que
assumam cargos de gestão não-técnicos na instituição não exerçam mais as atribuições técnicas do
Serviço Social, enquanto permanecer no cargo, por questões éticas; 

23 - Criar espaços, seja nas reuniões das Equipes de Serviço Social, ou forma online, para garantir o
acesso e o debate do relatório da Oficina de Itamaracá, sendo um dos instrumentos para definição
dos  planejamentos  anuais  do  Serviço  Social  das  Gerências.  (documento  segue  no  final  deste
relatório);

24 -  Incentivar o planejamento e execução de projetos nas 3 (três)  linhas  de ações do Serviço
Social;

25 -Fortalecer o trabalho de articulação com a rede socioassistencial, saúde do trabalhador; 



26 - Incluir como uma das ações prioritárias do Serviço Social o atendimento aos segurados que
estão sendo submetidos ao processo de revisão de benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por
invalidez, visando orientar quanto aos seus direitos, articulando com setores internos e externos;

27 - Requerer junto ao gestor da APS – Agência da Previdência Social a ativação do serviço de
socialização individual e parecer social em fase recursal, adequando os mesmos a agenda SIBE,
para que não haja incompatibilidade das agendas SIBE e SAG;

28 - Construir estratégias para que a gestão dos serviços do SAG – Gestão referentes ao Serviço
Social seja realizada pelo Responsável Técnico do Serviço Social;

29  -  Articular  com diversos  setores  da  APS,  inclusive  com a  Triagem,  incentivando  o  uso  do
agendamento  do serviço de socialização de informações para o Serviço Social;

30 - Propor a implantação do Serviço de Socialização de Informação Individual através dos canais
remotos, com a denominação “Serviço Social/Socialização de Informação Individual”;

31 - Que os assistentes sociais da base, em todo o Brasil, passem a cobrar em todas as gerências,
Estados e regiões do país, que as Responsáveis Técnicas (RTs) e Representantes Técnicas Regionais
(RETs ou Assessoras) que têm demonstrado “alinhamento” aos  desmandos da gestão do INSS,
tenham POSICIONAMENTO EXPLÍCITO em defesa do Serviço Social no INSS, pela perspectiva
adotada na Matriz Teórico-Metodológica do Serviço Social na Previdência Social, “saindo de cima
do muro”, abandonando a falsa posição de “neutralidade” e quebrando o silêncio ou a subserviência
atual contra aqueles que nos oprimem e menosprezam;

32  -  Denunciar  eticamente  junto  aos  CRESS,  em  seus  respectivos  estados,  “todas/os”  as/os
representantes  Técnicas/os  do  Serviço  Social  no  INSS que:  a)  apresentam comportamentos  de
“negligência” e/ou “cumplicidade” com práticas de assédio moral, desvio de função e desrespeito
ao nosso projeto ético-político profissional e ao exercício profissional dos Assistentes Sociais; e b)
que  assumam  os  cargos  técnicos  quando  houver  exoneração,  seja  a  pedido  ou  ex  ofício,  do
profissional  que  o  ocupava  anteriormente  por  defesa  do  Serviço  Social,  conforme previsto  no
Código de Ética dos/as Assistentes Sociais;

33  -  Propor  ações  nacionais  de  aproximação,  diálogo  e  articulações  com as/os  Representantes
Técnicas/os que se posicionam explicitamente na defesa do Serviço Social na previdência; 

34 - Cobrar da gestão nacional do INSS a imediata recomposição da equipe de profissionais da
Divisão do Serviço Social, bem como, que a Divisão seja ocupada por profissional de referência
técnica, democraticamente indicado pelos assistentes sociais da base do INSS; 

35 - Cobrar, por escrito, em nome da categoria de assistentes sociais do INSS, que a nova Chefe da
Divisão do Serviço Social  se apresente aos colegas Assistentes Sociais  em todo o Brasil  e que
apresente seu plano de trabalho;

36 - Cobrar da Gestão a implantação do GET-Modulo Serviço Social, realizando de ações políticas
pelos órgãos de representação da categoria para garantir a real implementação;

37 - Garantir que a gestão do trabalho profissional (incluindo gestão das agendas SIBE e SAG e
gestão do orçamento da ação 2591 ATSOCIAL) seja planejada com autonomia pelas equipes de
assistentes sociais em conjunto com seus respectivos responsáveis técnicos (RTs), garantindo todas



as atribuições previstas no artigo 88 da lei 8213/90, notificando e denunciando os chefes de Seção
Saúde do Trabalhador - SST que assumam essa atribuição por exercício ilegal da profissão visto que
a gestão do Serviço Social é atribuição privativa dessa categoria profissional;

38 - Implantação e utilização do GET Serviço Social, para o registro nos sistemas institucionais de
todas as atividades internas e externas realizada pelo Serviço Social, pois o registro além de ser
importante  para evidenciar  o nosso trabalho,  possibilita  fornecer  dados para subsidiar  possíveis
pesquisas e estudo da realidade social;

39 - Realizar articulação para ocupar as vagas do Serviço Social na Divsat, na Divisão do Serviço
Social e Gerências Executivas, que estão vagos;

40 - Que o INSS garanta recursos para execução de atividades técnicas.

EIXO 2 -  Serviço Social, Reabilitação Profissional, Memorando 25, entre outros.

1 - Reafirmar em âmbito nacional a posição TÉCNICA e POLÍTICA de NÃO ACUMULAÇÃO dos
dois Serviços previdenciários, Serviço Social e Reabilitação Profissional, haja vista a complexidade
e distinção destes dois serviços, bem como, a precária condição de trabalho, a sobrecarga mental,
intelectual e física destes profissionais e o rebaixamento da qualidade dos serviços que tal  fato
ocasiona;

2 - Fortalecimento do Serviço Social e Reabilitação Profissional enquanto espaço sócio ocupacional
do Assistente Social, preservando as atribuições específicas dos profissionais enquanto atuação em
equipe multidisciplinar;

3 - Buscar aproximação e articular ações conjuntas com a Reabilitação Profissional, em defesa da
previdência social e dos serviços previdenciários;

4 - Fortalecer a unidade da categoria profissional dos Assistentes Sociais do INSS e promover a
articulação política e coletiva entre profissionais do Serviço Social e da Reabilitação Profissional
em defesa da manutenção, fortalecimento e reorganização.

5 - Cobrar da Presidência do INSS a imediata revogação do memorando-circular nº 25 DGP/INSS,
que descaracteriza  as/os  Analistas  do  Seguro Social  com formação em Serviço  Social,  Terapia
Ocupacional, Psicologia e Fisioterapia como profissionais de saúde, desrespeitando a Resolução nº
287/98 do Conselho Nacional  de  Saúde e  a  Resolução nº  383/90 do CFESS;  (que a  comissão
articule com o CFESS e demais conselhos de categorias atingidas e com a FENASPS)

6 - Fortalecer o grupo nacional de Assistentes Sociais com uma proposta de observatório dos casos,
envolvendo as demandas judiciais do referido memorando, junto à comissão nacional de assistentes
sociais  e  repasse  destas  questões  aos  conselhos  federais  das  categorias  atuantes  na previdência
social;

7 - Reafirmar a ação conjunta dos Conselhos Profissionais em relação ao Memo 25;

8 - Reunião com assessoria jurídica do CFESS E CRESS para orientação a respeito da revogação do
memorando 25;



9 - Construção da Matriz Teórico-Metodológica do serviço de Reabilitação Profissional. Seria um
novo paradigma que apontasse o conceito de saúde trabalhador que defendemos e o tipo de serviço
que queremos, destacando o papel (atribuições e competências) do Assistente Social e de outros
profissionais no fortalecimento da dimensão técnico-operativa;

10 -  Solicitar  a  revogação do atual  manual  técnico da RP e lutar  pela  construção coletiva dos
profissionais, que vá de encontro a matriz teórico metodológica apontando a saúde do trabalhador
com destaque das atribuições de cada profissão e a dimensão técnico operacional baseados na CIF;

11 - Defender a prestação efetiva de implementos, e instrumentos profissionais, recursos sociais e
concessão de prótese e órtese, assegurada a previsão orçamentária, bem como a efetivação destas
despesas no APWEB com celeridade e desburocratização no processo de concessão; 

12 - Garantir as discussões sobre RP no GT Previdência e na comissão de Seguridade no CRESS e
CFESS;

13 -  Exigir  apoio  administrativo  do  serviço  de RP que garanta  ao  assistente  social  ou demais
profissionais de referência não executar tarefas essencialmente administrativas burocráticas;

14 - Produzir através dos sindicatos materiais para denúncia do desmonte da RP, entendendo o
serviço como um direito do trabalhador;

15 - Cobrar do INSS materiais de divulgação do serviço de RP;

16 - Posicionamento contrário a revisão de BILDS- Benefícios de Longa Duração - Gestão de corte
e  abono  para  a  perícia  médica  executar  atribuições  que  já  lhe  são  devidos  como  servidor  da
instituição;

17 - Posicionamento contrário ao Memorando-Circular Conjunto nº 13 /DIRSAT/DIRAT/INSS de
18/05/2018,  o  qual  estabelece  a  configuração  da  agenda  da  Reabilitação  Profissional  no  SAG
Gestão, reduzindo em quantidade de tempo absurdo os atendimentos e serviços dos profissionais de
referência destacados no manual técnico da RP e materializa em uma tabela de atribuições (anexo
ao  memorando)  as  quais  não  representam  minimamente  a  realidade  e  subjetividade  de  cada
trabalhador e as demandas consequentes de cada atendimento aos segurados.

18  -  Defender  a  revogação  dos  Despachos  Decisórios  nº  3,  nº  45  e  nº  34;  (texto  alterado  no
plenário)

19 - Que a DGARP e a Coordenação Geral de Serviços Previdenciários e Assistenciais   sejam
compostas  por  técnicos  indicados  e  eleitos  pela  base  dos  trabalhadores  previdenciários  e
assistenciais e acatada pela direção da Diretoria de Saúde do Trabalhador – DIRSAT;

20 -  Defender  concurso  público  para  Reabilitação  Profissional  com todos  os  profissionais  que
podem atender no serviço (assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos);
 
21  -  Cobrar,  caso  seja  demandado  a  atuar  na  Reabilitação  Profissional,  que  o  INSS  ofereça
capacitação presencial por equipe multiprofissional (com instrutor, carga horária e ementa de curso
previamente definidos) antes de iniciar a atuação na Reabilitação Profissional, tendo assim zelo e



compromisso  com sua  atuação profissional  e  técnica  e  na  oferta  de  serviços  de  qualidade  aos
usuários garantindo o registro da demanda no planejamento educacional anual do CFAI;

22 - Revogação do ato médico na definição da elegibilidade do usuário, instituída pelo Despacho
Decisório nº 34 e institucionalizado no novo manual da Reabilitação Profissional;

23 -  Valorização e respeito das especificidades de cada categoria profissional na atuação na RP.

*Observação:  foram  discutidas  nesse  eixo  diversas  atividades  de  articulação  específicas  da
Reabilitação  profissional,  bem  como  os  profissionais  que  atuam  neste  serviço,  discutiram  a
retomada das atividades da Comissão Nacional de Reabilitação Profissional – CNRP, desta forma
foi acordado pelos presentes na plenária final que os encaminhamentos específicos da Reabilitação
Profissional, seriam remetidos à CNRP. (Anexos ao final deste relatório)

EIXO 03 – Organização política e Sindical / Conjuntura

1-  Construir  e  alinhar  as  ações  em  defesa  da  Previdência  Social,  dos  Serviços  e  Benefícios
previdenciários com os comitês populares, fóruns de lutas dos trabalhadores, sindicatos de outras
categorias de trabalhadores, conselhos de direitos, movimentos sociais de defesa dos direitos das
pessoas com deficiência e pessoas idosas e se inserir nas ações existentes nas regiões;

2- Sugerir à Fenasps e Sindicatos Estaduais a construção de material com linguagem acessível sobre
a reforma da previdência social e o desmonte interno dos serviços previdenciários; 

3- Construção de jornada em defesa da seguridade social com os movimentos sociais;

4-  Deliberar  pela  participação  de  assistentes  sociais  nos  espaços  locais  de  discussão  política  e
organizações sociais, destacando-se a necessidade de que seja priorizado a participação na frente em
defesa da Seguridade Social;

5 - Sugerir às entidades sindicais que formulem denúncia aos órgãos de controle (CGU, DPU, MPF,
etc.)  sobre a escalada de contratação de estagiários  no INSS, os  quais  estão sendo explorados,
utilizados como mão de obra barata e substituindo servidores do INSS, fazendo trabalhos que são de
competência  de  servidores  de  carreira,  sobretudo  a  partir  da  implantação  do  INSS  digital,
considerando ainda que há excedentes do concurso público (Edital 01/2015) para convocação; 

6- Sugerir a realização de uma denúncia em âmbito nacional sobre os desmandos, assédios morais,
privilégios,  tráfico  de  influências,  crime  de  advocacia  administrativa,  conflitos  de  interesses,
perseguições,  ingerências  técnicas  e  demais  arbitrariedades  que  vêm  sendo  perpetradas  pelas
gestões do MDS, INSS e Diretoria de Saúde do Trabalhador - DIRSAT, tendo explícita influência
da Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) nestas práticas nocivas à boa administração
pública;

7- Que fortaleçamos as lutas coletivas do conjunto da classe trabalhadora contra o desmonte do
Estado social, contra os ataques aos direitos trabalhistas e previdenciários, em defesa da seguridade
social,  da  proteção  social  universal,  do  direito  à  moradia,  à  liberdade  como nosso  valor  ético
central, bem como, à democracia, participação de todos os sujeitos históricos e das vanguardas das
lutas sociais;



8 - Que nos preparemos para uma possível e necessária greve geral dos trabalhadores no Brasil,
ainda em 2018, tendo em vista os ataques irresponsáveis, mentirosos e financiados com recursos
públicos por parte do governo federal para patrocinar uma campanha sórdida e difamatória contra
os serviços e os servidores públicos brasileiros, rotulando a todas/os, de forma genérica e irrestrita,
como “marajás”, “privilegiados” e que devem ter seus históricos direitos conquistados retirados à
força.  No  caso  do  INSS,  em  particular,  as  várias  e  notórias  arbitrariedades,  práticas
antidemocráticas e autoritárias, que vêm impondo mudanças estruturais no atendimento e serviços
institucionais à população usuária sem qualquer participação paritária dos servidores da ponta e/ou
de suas entidades representativas, aliado ao descumprimento constitucional dos reajustes das perdas
inflacionárias, bem como, do descumprimento do Termo de Acordo de Greve de 2015, exige de nós
trabalhadores respostas firmes e a altura de tamanha afronta; 

9 - Exigir que o MPOG autorize imediatamente o aditivo de  50% das vagas do concurso público,
edital  n.  01/2015,  e  posterior  incidência e  luta  para que a  Presidência da República autorize a
nomeação dos demais  excedentes  até 05/08/2018, quando expira o prazo de vigência do concurso;
além  de  autorização  de  novo  concurso  público  para  todas  as  carreiras  do  seguro  social,  em
conformidade com a nota técnica n. 03/2018 que aponta a necessidade de reposição do  dramático
quadro de déficit de servidores que tende a atingir 33% da força de trabalho atual até 2019, em
razão do legítimo e merecido direito dos servidores de se aposentar, após décadas de trabalho e
dedicação  no  INSS  e  a  necessidade  de  recomposição  e  fortalecimento  do  Serviço  Social  e
Reabilitação Profissional; 

10 - Participar das Comissões temáticas dos CRESS ; 

11- Realizar articulação política para denunciar à sociedade o desmonte do INSS, junto a outros
atores políticos, a exemplo das centrais sindicais, sindicatos gerais de trabalhadores, movimentos
sociais, parlamentares fóruns e redes de articulação e outras entidades representativas; 

12- Denunciar que a reforma da previdência já está em curso com fechamento de agenda de BPC;
BILDs; bolsa-perito dialogar na saúde do trabalhador demonstrando elementos concretos e levar
isso para o público externo;

13  -  Atualizar  dossiê  com dados  de  restrição  de  acesso  em nível  Nacional,  como  insucessos,
ausência de vagas, represamentos e outros ; 

14 - Manter a articulação política contra a reforma da previdência;

15 - Denunciar os ataques aos direitos dos usuários da Previdência Social e da Assistência Social,
com  enfoque  aos  direitos  das  pessoas  com  deficiência  e  idosos,  envolvendo  entidades
representativas e demais órgãos de controle social e de defesa de direitos;

16 - Solicitar ao CFESS e FENASPS que encaminhem o relatório final deste Encontro para os
CRESS e sindicatos estaduais, como forma de aprofundar e fortalecer o movimento nacional em
defesa da Previdência Social;

17 -  Que as  convocações  para  participação nos  encontros  organizados  pelo  sindicato/federação
sejam por convocatória para atividade sindical evitando a interferência da instituição na liberação
dos trabalhadores e firmando a importância da organização políticas dos sindicalizados; 



18 - Realizar atividade (encontros, reuniões...) estadual ou regional para devolutiva do Encontro
Nacional e dar encaminhamentos às deliberações com apoio entre Sindicatos e FENASPS;

19 - Reforçar a importância da filiação dos assistentes sociais nos sindicatos por ramo, conforme
orientação do conjunto CFESS- CRESS e estimular a participação dos Assistentes sociais do INSS
nas lutas e plenárias dos Sindicatos Estaduais;

20 - Demandar ao Sindicato Estadual a realização das atividades e eventos políticos aprovados em
deliberação de Plenária Nacional da FENASPS para encaminhamento nos estados;

21 - Denunciar através dos sindicatos aos órgãos de controle as situações de assédio ocorridas no
âmbito do INSS;
 
22 - Indicar que sejam ampliadas e criadas, onde não houver, secretaria de saúde do trabalhador nos
SINDPREVS, fortalecendo assim mais canais de denúncia das situações de assédio sofrido pelos
trabalhadores; 

23- Intensificar a discussão sobre o Assédio Moral nos Fóruns já existentes, facilitando o acesso ao
acolhimento do servidor;

24 - Realizar denúncia no Sindicato, Conselhos profissionais e cobrar posicionamento sobre o novo
Manual  Técnico  da  Perícia  Médica  que  vai  na  contramão  da  Classificação  Internacional  de
Funcionalidade Incapacidade e Saúde - CIF e implica nas atribuições privativas dos/as profissionais
não-médicos, que atuam na concessão e manutenção de benefícios por incapacidade;

25 - Realizar denúncia ao CRESS para situações de violação da legislação profissional, assédio
institucional e moral;

26 - Defender o fim das remoções ex officio que vem sendo realizadas de forma arbitrária, em
contrariedade com o direito e interesse do servidor; 

27 - Formalizar denúncias diante das situações de assédio institucional, especialmente para que o
profissional desempenhe atribuições que não são de sua competência; 

28 - Levantar as situações de desmonte dos Serviços Previdenciários Serviço Social e Reabilitação
Profissional,  através de levantamento de dados para o sindicato realizar denúncia ao ministério
público Federal e Defensoria Pública da União;

29 - Articular a luta com os demais servidores do INSS e movimentos sociais;

30 -Defender a continuidade dos Encontros Estaduais e/ou Regionais e do Encontro Nacional dos
assistentes  sociais,  no  mínimo,  a  cada  02  (dois)  anos,  a  fim de  discutir  as  várias  temáticas  e
particularidades que interferem nos processos de trabalho destes profissionais, em transversalidade
com as demais problemáticas existentes no INSS, sem perder assim a dimensão de totalidade de tais
situações institucionais e que afligem a todas/os as/os trabalhadoras/os;

31 - Reafirmar os serviços previdenciários de Serviço Social e Reabilitação Profissional enquanto
“direitos” dos  trabalhadores,  pela  lógica da cidadania e  proteção social  definida na  Seguridade
Social brasileira; 



32  -  Ampliar  a  comunicação  acerca  das  mobilizações  e  produções  (notas  técnicas,  relatórios,
orientações  à  categoria,  etc.)  da  CONASF,  considerando  possíveis  articulações  junto  aos
NUCRESS, fóruns e outras organizações regionais.

33  -  Inserção  e  articulação  com  os  movimentos  sociais,  conselhos  de  direitos,  entidades
representativas dos trabalhadores nas políticas setoriais, a exemplo das comissões (CIST, CEREST)
do  conselho  municipal  e  estadual  de  Saúde,  para  garantir  a  permanência  do  Serviço  Social
previdenciário nestes espaços; 

34 - Dar visibilidade dos resultados das ações profissionais do Serviço Social junto às entidades
governamentais e não governamentais e sociedade em geral ; 

35  -  Continuar  a  construir  documentos/dossiês  que  denunciem  o  cerceamento  das  nossas
atribuições, principalmente se partir de RT do Serviço Social;

36  -  Exigir  implantação  do  GET  Serviço  Social  possibilitando  ações  mais  precisas  de
sistematização do exercício profissional ;  

37 – Envolver as representações sindicais e de classe  em ações locais junto aos SST na defesa das
atribuições profissionais e do Serviço Social de acordo com o artigo 88 da lei 8. 213/91; 

38 - Realizar audiências públicas que explicitem e denunciem o desmonte sofrido pelos serviços
previdenciários, particularmente do serviço social e reabilitação profissional.

MOÇÕES APROVADAS NO ENCONTRO:

1 -  MOÇÃO DE APOIO A NOMEAÇÃO DOS/AS APROVADOS/AS EXCEDENTES NO
CONCURSO PÚBLICO DO INSS
Nós, assistentes sociais presentes no 2º Encontro Nacional em Defesa da Previdência Social e do
Serviço Social no INSS, realizado em Brasília de 26 a 28 de maio de 2018, manifestamos o nosso
apoio  à  Frente  de  Luta  dos/as  Assistentes  Sociais  Excedentes  (FLASE);  e  da  Comissão  dos
Aprovados INSS 2016 (CAINSS), para manifestar apoio à imediata nomeação de todos/as os/as
aprovados/as no concurso público do Edital Nº 1/2015 – INSS.

O referido edital previu um total um total de 950 vagas para o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS),  sendo 150 (cento  e  cinquenta)  vagas  para  o  cargo de  Analista  do  Seguro  Social  com
Formação em Serviço Social e 800 (oitocentas) vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social,
todos nomeados. Todavia, a vigência do referido concurso público será até o dia 05 agosto de 2018,
após a prorrogação da sua validade por mais 1 (um) ano, e até o momento nenhum excedente foi
nomeados e restam apenas dois meses.

Estudos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apontados na Nota Técnica nº 002/2017 da
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) de 10 de abril de 2017 destaca que 33% (trinta e três por
cento)  do  corpo funcional  do  INSS –  11.813 (onze  mil,  oitocentos  e  treze)  servidores  – já  se
encontram em abono permanência, provocando elevado número de pedidos de aposentadorias  com
a aprovação da Lei nº 13.324, em 29 de julho de 2016, foram alteradas as regras para incorporação



de gratificações às aposentadorias e pensões progressivamente até o ano de 2019, submetendo o
INSS a um risco de colapso no atendimento a seus beneficiários e segurados. 

Reconhecendo esse déficit de servidores, o próprio INSS solicitou ao Ministério do Planejamento,
por  meio  da  Nota  Técnica  nº  005/2017  da  Diretoria  de  Gestão  de  Pessoas  (DGP),  de  08  de
novembro de 2017, a nomeação de TODOS os excedentes aprovados, além da autorização para a
realização de um novo concurso público, sem que tenha autorizado até o momento provimento de
nenhum excedente do concurso do INSS sob a justificativa da conjuntura política brasileira atual,
desconsiderando  que  os  maiores  impactados  serão  os  usuários  da  política  previdenciária  que
sofrerão com a demora no atendimento, e a consequente negação de direitos, causada pela ausência
de pessoal.

Cabe ainda ressaltar que na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018 estão disponíveis cerca de
2.800 vagas para o Poder Executivo, a serem alocadas conforme a necessidade do Governo Federal.
Ademais, no dia 20 de dezembro de 2017 o Ministério do Planejamento anunciou o desbloqueio de
R$ 5 bilhões do orçamento deste ano que estavam contingenciados. Deste total liberado, R$ 3,7
bilhões foram destinados para o pagamento de custeio e funcionamento de órgãos públicos, ou seja,
há larga dotação orçamentária para nomeações imediatas. 

 Nesse sentido o CFESS tem realizado incidência política e buscado realizar uma reunião com o
Ministro do Planejamento, para apresentar a urgência em autorizar a nomeação, sem respostas até o
presente momento.

Diante  da  existência  de  uma demanda  reprimida,  com a  falta  de  servidores,  ocasionando  filas
virtuais de usuários que aguardam benefícios que são substitutivos de renda, a postura que vem
sendo adotada pelo INSS é a contratação crescente de mais 3 mil estagiários para somar aos 11 mil
existentes e operacionalizar o INSS Digital, medida que limita o acesso aos serviços por segurados
que  não  tenham acesso  à  internet,  negando  seu  direito  à  informação  e  acesso  aos  serviços  e
benefícios previdenciários.
No  que  se  refere  as/aos  Analistas  do  Seguro  Social  com  formação  em  Serviço  Social,  a  já
mencionada  Nota  Técnica  nº  002/2017  da  Diretoria  de  Gestão  de  Pessoas  (DGP)  do  Instituto
Nacional do Seguro Social  (INSS) aponta a existência de um déficit  de 803 (oitocentos e três)
cargos de Analistas do Seguro Social com formação em Serviço Social e dos 25.767 (vinte e cinco
mil, setecentos e sessenta e sete) Técnicos do Seguro Social, 10.770 (dez mil, setecentos e setenta)
encontram-se em abono permanência, podendo requerer sua aposentadoria a qualquer tempo. Existe
um número de 430 (quatrocentas e trinta) APS com um percentual superior a 40% destes servidores
em abono permanência, representando um grande risco à continuidade do atendimento ao usuário
(Nota Técnica nº 1/2017/DRESE/CODENC /DGP/INSS).

Entretanto, existem apenas 530 candidatos aprovados para o cargo de Analista do Seguro Social,
com formação em Serviço Social e 2.114 Técnicos do Seguro Social. Ou seja, mesmo que todos os
excedentes  sejam  nomeados,  não  será  suprida  a  demanda  latente  da  instituição,  apontando  a
flagrante necessidade de realização de novo concurso público para todas as carreiras do seguro
social, conforme a Nota Técnica nº 03/2018 do INSS de 06 de maio de 2018.

Considerando que ano passado, 703 agências não dispunham de profissional da área do Serviço
Social, o que impacta diretamente na cobertura e atendimento aos cidadãos e cidadãs, especialmente
aqueles mais carentes, no reconhecimento de seus direitos vinculados a Lei Orgânica da Assistência
Social. Acarretando 21.306 (vinte e um mil, trezentos e seis) represamentos de avaliação social se
forem  somados  os  pendentes  juntamente  com  os  que  aguardam  agendamento  até  a  data  da



divulgação  da  NOTA TÉCNICA Nº  002/2017CONDEC/DGP/INSS.  Provocando  o  aumento  de
demandas judiciais pelos usuários e pelo Ministério Público, a fim de determinar a antecipação de
atendimentos das avaliações dos Benefícios de Prestação Continuada e avaliações sociais da pessoa
com deficiência para aposentadoria pela Lei Complementar nº 142/2013.

Diante do exposto, e baseado na manifestação já realizada pela própria instituição, por meio das
várias Notas Técnicas é que manifestamos a defesa da autorização do aditivo de 50% das vagas
desse concurso,  bem como a posterior  assinatura do decreto presidencial  para a  nomeação dos
demais aprovados. 
É inadmissível que os segurados e beneficiários esperem durante meses em filas virtuais por um
atendimento, visto tratar-se de uma instituição que concede benefícios substitutivos de renda, em
momentos de invalidez, doença, ou impossibilidade de continuidade da vida laboral pelo avanço da
idade, sendo a única fonte de sobrevivência de uma classe que viveu da venda da força de trabalho. 

É dever de todos, principalmente daqueles que lutam pela superação da sociabilidade burguesa,
somar esforços para fortalecer esta política pública que está sendo alvo de diversos ataques, como o
sucateamento  por  meio  da  falta  de  reposição  de  servidores  públicos  e  a  contrarreforma  da
previdência, que por meio das manifestações sociais foi revogado temporariamente para votação na
Câmara dos Deputados (PEC 287 de 2016), para atender única e exclusivamente os objetivos do
capital. 

Assim, a morosidade nos trâmites deste certame fere os direitos não somente dos aprovados, mas
principalmente, da população usuária desta política pública! 

Brasília, 27 de Maio de 2018. 

APROVADA

2 - Moção de Apoio ao Movimento #MarciaFica

Nós participantes do 2o Encontro Nacional em defesa da Previdência Social e do Serviço Social no
INSS, apoiamos o movimento #MarciaFica, protagonizado pelos estudantes do Serviço Social da
PUC-SP,  que  reivindica  a  permanência  da  professora  doutora  Marcia  Eurico,  mulher,  negra,
assistente social do INSS, e referência no debate anti-racista no quadro efetivo dos docentes da
PUC-SP, representando uma luta histórica na universidade que em 80 anos não tem em seus quadros
um/a  professor/a  negro/a.  Entendemos  que  a  contratação  da  Marcia  Eurico  simbolizará  uma
reparação imediata da universidade em relação a pauta étnico-racial. Reforçamos a importância da
assinatura e divulgação do abaixo-assinado que conta hoje com mais de 2.400 assinaturas. 
https://www.change.org/p/reitoria-da-puc-sp-marciafica

Brasília, 27 de Maio de 2018. 

APROVADA

3  –  Moção  PELA  GREVE  GERAL  E  EM  SOLIDARIEDADE  À  GREVE  DOS
CAMINHONEIROS:



Reconhecemos  a  necessidade  e  a  possibilidade  concreta  de  uma greve  geral  dos  trabalhadores
contra o desmonte do Estado, a retirada de direitos e a contrarreforma da Previdência.
A greve dos caminhoneiros deflagrada nos últimos dias, mesmo com suas contradições e pauta
heterogênea, tem o potencial de vir a impulsionar um movimento que abranja pautas mais amplas
dos trabalhadores, em defesa de melhores condições de vida e trabalho. É um ponto comum de
reivindicação a redução do preço do combustível e do gás e a luta contra a política de preços da
Petrobrás e do governo Temer. 
Compreendemos  que  nesse  processo  da  luta  de  classes  precisa  ser  fortalecida  a  luta  contra  a
privatização da Petrobrás, o combate aos interesses patronais e o repúdio a qualquer repressão e
intervenção militar.

Brasília, 27 de Maio de 2018

APROVADA



Deliberações para a Comissão Nacional de Reabilitação Profissional:

1 - Construção da Matriz teórico-metodológica do serviço de Reabilitação Profissional. com um
novo paradigma que aponte o conceito de saúde trabalhador que defendemos e o tipo de serviço que
queremos,  destacando  o  papel  (atribuições  e  competências)  do  Assistente  Social  e  de  outros
profissionais no fortalecimento da dimensão técnico-operativa.

2  -  Solicitar  a  revogação  do atual  manual  técnico  da  RP e  lutar  pela  construção  coletiva  dos
profissionais, que vá de encontro a matriz teórico metodológica apontando a saúde do trabalhador
com destaque das atribuições de cada profissão e a dimensão técnico operacional baseados na CIF;

3 - Defender a prestação efetiva de implementos, e instrumentos profissionais, recursos sociais e
concessão de prótese e órtese, assegurada a previsão orçamentária, bem como a efetivação destas
despesas no APWEB com celeridade e desburocratização no processo de concessão; 

4  - Construção de instâncias permanentes para discutir e avaliar a RP pela CNRP

5 - Mapeamento dos profissionais da RP por gerência/região e nacional sob  responsabilidade da
comissão nacional da RP; (remetida para anexo da proposta geral sobre comissão de reabilitação
profissional)

6 - Denunciar a precarização do trabalho e atendimento as demandas da RP em outros espaços
intersetoriais(  conselhos de direitos,  conselhos de categorias  profissionais,  CEREST, Sindicatos,
MT, MTE, etc) (remetida para anexo da proposta geral sobre comissão de reabilitação profissional)

7 - Produzir um documento em defesa um PRP a ser elaborado pela comissão nacional de RP, a qual
venha ao encontro da garantia de direitos ao trabalhador. (remetida para anexo da proposta geral
sobre comissão de reabilitação profissional)

8 - Valorização da certificação de pessoa reabilitada (ampliação para vagas em concursos) (remetida
para anexo da proposta geral sobre comissão de reabilitação profissional) 

9 - Resgatar o processo de estudo realizado sobre RP pelo Estado de Santa Catarina (remetida para
anexo da proposta geral sobre comissão de reabilitação profissional)
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