
NOTA PÚBLICA 

 

Ao longo dos 77 anos de existência na Previdência Social, o Serviço Social Previdenciário vem 

sofrendo ataques institucionais de forma incisiva, na tentativa constante de descaracterizar e 

desviar as atribuições específicas da/o assistente social, para áreas/funções administrativas. Os 

referidos ataques se agudizam em épocas de governos de direita, quando a implementação da 

política neoliberal ganha maior visibilidade e assim acentuando o descompromisso e 

desrespeito com a população. Nesse sentido, o Serviço Social Previdenciário, apoiado e 

construído respeitando o Código de Ética Profissional, assim como a Matriz Teórico-

Metodológica do Serviço Social na Previdência Social, faz opção contundente e fundamentada 

pelos princípios democráticos, que buscam recuperar e resgatar o exercício da cidadania e dos 

direitos. O fazer profissional da/o Assistente Social na Previdência tem sido capaz de responder 

às demandas sócio-institucionais face à conjuntura brasileira, em todos esses anos e isto tem 

incomodado a gestão da instituição, que tenta a todo custo penalizar e desrespeitar a profissão 

e tudo porque no decorrer de sua história, o Serviço Social previdenciário fez e sempre fará 

aliança com a classe trabalhadora, defendendo-a de forma intransigente, enquanto cidadãos e 

cidadãs detentoras de direitos sociais.  

Atualmente a categoria está enfrentando um novo ataque que representa o desmonte do 

Serviço Social Previdenciário, extremamente noviço à classe trabalhadora. A título de exemplo 

citamos a Portaria n⁰ 14 de 26/04/2021, que tenta retirar a autonomia técnica da/o Assistente 

Social, impõe o trabalho por produtividade, bem como o desvio de função para atividades alheia 

às nossas atribuições. Essa portaria, com a roupagem de “valorização do Serviço Social", na 

realidade é uma proposta de aniquilamento do mesmo, visto que transforma a/o Assistente 

Social em mero avaliador social sem possibilidade de realização das demais atividades técnicas 

que sempre foi uma das principais atividades realizadas pela categoria, além de ferir 

diretamente a autonomia técnica da categoria. Para além disso, em 22/06/2021 houve a 

publicação da Lei 14.176 que, dentre outras aberrações, autoriza a realização de avaliação social 

mediada por meio de videoconferência, desconsiderando, dentre outras coisas, o sigilo 

profissional ao qual a/o assistente social está submetida/o e compromissada/o. 

Outra situação esdrúxula, e sem fundamentos minimamente razoável, dentre tantas impostas 

pelo INSS, é a implementação da avaliação social média, em que o próprio sistema atribui os 

qualificadores para fatores ambientais e atividades e participação que compõe a avaliação social 

do BPC, avaliados cotidianamente pela/o Assistente Social. O argumento utilizado pela 

instituição, sem fundamentação legal/metodológica, explicita que tal processo favorecerá o 

desrepresamento dos benefícios assistenciais. No entanto, na nossa compreensão, isto é uma 

falácia institucional, pois tal ação nada mais é do que a retirada arbitrária da avaliação social do 

processo de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), fato que descaracteriza 

totalmente o modelo biopsicosocial de avaliação proposto para o BPC e representa o 

fortalecimento do ato médico e que irá impactar negativamente no acesso das demais políticas. 

No nosso entendimento técnico, esta realidade imposta à categoria no INSS, visa implementar 

a desqualificação e esvaziamento do que preconiza o nosso fazer/saber profissional, que se 

constitui de especificidades, podendo assim comprometer as interações que são feitas nos 

atendimentos individuais e coletivos, trazendo como consequências sérios prejuízos para a 

população demandatária de nossos serviços. 

Considerações feitas, podemos afirmar que a referida lei restringe o acesso das/os usuárias/os 

aos seus direitos de cidadania, contraria o Decreto 6.214 de 26 de setembro de 2007 que no Art. 

16, determina que a concessão do Benefício à Pessoa com Deficiência ficará sujeita à avaliação 

da deficiência com base nos princípios da CIF. O parágrafo 3° do mesmo artigo define que as 
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avaliações serão realizadas pelo Serviço Social e Perícia Médica do INSS, por meio de 

instrumentos desenvolvidos especificamente para este fim. O Decreto não faz referência à 

AVALIAÇÃO SOCIAL MÉDIA, realizada pelo próprio sistema, mecanizando uma atividade técnica, 

com suas especificidades e conhecimento da realidade, e nem prevê a Teleavaliação, algo que 

vem sendo imposto, usando a pandemia por COVID-19, como pretexto.  

Além disso, a referida lei compromete a missão, visão e os valores da própria Instituição, na 

medida em que impõe a/ao Assistente Social a utilização de instrumentos que comprometem o 

reconhecimento de direitos, a excelência dos serviços prestados, a ética, a transparência e o 

nosso compromisso ético político. Em relação ao produtivismo, optamos pela manutenção de 

nosso contrato de trabalho definido no edital do concurso, tendo em vista as especificidades do 

Serviço Social, que não pode ser equiparado a um trabalho mecânico de linha de produção, 

desvinculado da nossa história dentro e para além da instituição! 

 

"Nós somos, porque outras/os foram antes de nós!" 

 

Assinam essa Notas Pública o Coletivo de Assistentes Sociais das Gerências Executivas do INSS 

de Belém/Marabá/Santarém 


