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O Coletivo Sindical Nacional MUDANÇA & RENOVAÇÃO é um grupo de trabalhadores e 
trabalhadoras do INSS, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Anvisa, que atua na 
FENASPS  e  luta  por  melhores  condições  de  trabalho  e  remuneração,  e  se  articula 
nacionalmente  com  a  base  da  categoria,  movimentos  sociais,  sindicatos,  partidos, 
conselhos de classe, universidades e fóruns, a fim de debater pautas que versam com a 
seguridade social e a sociedade.

Nesse sentido, a partir de debates realizados ao longo desses últimos anos com a base da 
categoria, observadas as deliberações de fóruns, e contando com o apoio da vanguarda e 
ativistas,  consideramos  importante  construir  apontamentos  ao  grupo  de  transição  do 
governo eleito  acerca do Benefício  de Prestação Continuada.  Para  tanto,   assim como 
diversos grupos, movimentos e sindicatos, articulamos junto a parlamentares uma reunião 
com  integrantes  do  Grupo  Técnico  de  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,  e 
convidamos  demais  atores  para  conjuntamente  debater  e  formular  documento  que  se 
somará a outras manifestações e contribuições entregues da Equipe de Transição.

Introdução:

Considerando o desmonte e retrocesso do Estado brasileiro desde o golpe
parlamentar, jurídico e midiático de 2016 que atingiu questões objetivas da vida de milhões 
de brasileiras e brasileiros, seguido da eleição de um governo de ultra-direita, neoliberal 
com convergências fascistas, constatada com a necropolitica frente a pandemia da Covid 
19,  assim  como  a  exclusão  da  sociedade  civil  do  controle  e  construção  das  políticas 
públicas, elaboramos o documento que segue para dialogar com a Equipe de Transição 
trazendo apontamentos sobre o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social.

“Nós vos pedimos com insistência: Nunca digam - Isso é natural! Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que corre o  
sangue em que o arbitrário tem força de lei em que a humanidade se desumaniza não digam nunca: Isso é natural a fim de que nada  

passe por imutável” 
Bertolt Brecht

Na  esteira  de  ataques  às  políticas  sociais  e  desmonte  dos  serviços  e  equipamentos 
públicos, como aprovação da Emenda Constitucional 95/2017 (PEC 241 na Câmara dos 
Deputados  e  PEC  55  no  Senado  Federal),  o  desfinanciamento  do  Sistema  Único  de 
Assistência  Social  (SUAS)  e  as  contrarreformas  da  previdência  social  e  trabalhista,  o 



Estado brasileiro marcadamente a partir do governo golpista de Michel Temer tem atuado 
em processos de reestruturação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia 
pública que administra benefícios previdenciários, trabalhistas e o Benefício de Prestação 
Continuada -  BPC/LOAS,  por  meio  de medidas administrativas  e alterações de normas 
legais, que resultaram na restrição de acesso de milhares de brasileiros/as que buscam 
cobertura da seguridade social brasileira (Art 195, Constituição Federal 1987), por meio de 
benefícios  sociais.  Tal  fato  se  expressa  no  aumento  dos  índices  de  indeferimentos  e 
judicialização dos requerimentos do BPC/LOAS, na crescente fila virtual do INSS que impõe 
espera de mais de 2 anos para análise de solicitações de benefícios. 

As medidas que envolvem o INSS, iniciadas em 2017, com o chamado INSS DIGITAL são 
intensificadas no governo de Jair  Bolsonaro,  justificadas pelo  contexto de pandemia de 
Covid19, apoiado no projeto de digitalização e automatização das análises de benefícios, 
desconfiguração do modelo de avaliação biopsicossocial da deficiência com retrocessos em 
relação  à  Lei  Brasileira  de  Inclusão  (LBI),  burocratização  do  acesso  ao  BPC/LOAS  e 
implantação de rotinas e fluxos que ignoram a realidade da população que recorre ao INSS.

Considerando a abrangência e importância do Benefício de Prestação Continuada quanto 
ao acesso à renda, no atual cenário nacional de aumento da miséria e fome, atingindo 
sobremaneira  populações  mais  vulneráveis  como  pessoas  idosas  e  pessoas  com 
deficiência,  compreendemos  a  necessária  interlocução  das  políticas  de  previdência, 
assistência  social,  saúde  e  trabalho  no  que  concerne  à  ações  conjuntas  voltadas  a 
resolução  de  fatores  que  contribuem  para  o  indeferimento  de  requerimentos  e  a 
manutenção de longas  filas virtuais.

Destacamos  abaixo  as  principais  medidas  e  suas  consequências,  como  também, 
apontamentos de curto e médio prazo, para alteração do quadro caótico do INSS. 

● Limite de Renda per capita (Lei 14.176/2021).
● Suspensão/fim  do  atendimento  presencial  para  requerimento  de  benefícios  e  

análises exclusivamente remotas;
● Implantação do aplicativo Meu INSS como meio exclusivo para requisitar serviços e 

benefícios, sem considerar a exclusão digital e informacional por que passa grande  
parcela da população; 

● Alterações no Fluxo de requerimento do BPC;
● Fluxo de avaliação biopsicossocial da deficiência; 

.

Limite de Renda per capita (Lei 14.176/2021)

A Lei 14.176/2021 estabeleceu que a partir de 2022, a renda per capita familiar para acesso 
ao benefício é igual ou inferior à ¼ do salário mínimo, podendo chegar até no máximo 
meio salário mínimo, limitando a renda que até então, por efeito de uma Ação Civil Pública 
(ACP 5044874-22.2013.404.7100/RS) normatizada pelo Memorando Circular  conjunto n° 
58, DIRBEN/DIRAT/DIRSATPFE/INSS de 16/11/2016, era possível, pois havia critério que 
previa a realização de pareceres sociais, os quais ensejam uma análise mais ampla das 
condições  socioeconômicas  das  famílias  e  do  comprometimento  da  renda  familiar  com 
despesas  relacionadas  aos  tratamentos  de  saúde,  o  que  possibilita  maior  acesso  ao 



benefício. Ou seja, a nova lei reduziu o acesso de pessoas ao benefício. Além disso, a lei 
acrescentou critérios para excepcionalidades, quais sejam:
Para a pessoa idosa, além de ter que comprovar o comprometimento da renda com gastos 
no cuidado à saúde, tem que comprovar também a dependência de terceiros, o que pode 
gerar inconstitucionalidade devido a origem do benefício assistencial.  Para a pessoa com 
deficiência, é preciso comprovar o comprometimento da renda com gastos no cuidado à 
saúde e o grau da deficiência. Neste sentido, a lógica da lei reside no aumento de barreiras 
com exigências  a  serem cumpridas  pelo  requerente  e  serem analisadas  pelo  setor  de 
reconhecimento de direito do INSS, já premido por elevada demanda impactada. 

Diante de tal retrocesso, sugere-se ao novo governo: 

● Suspensão do limite de valor máximo per capita e dos critérios estabelecidos em lei,  
e retorno do Parecer Social como critério de análise ao comprometimento da renda;

Suspensão/fim do atendimento presencial para requerimento de benefícios e análises 
exclusivamente remotas.

Em  2017,  o  INSS iniciou  projeto  piloto  de  INSS Digital,  como  forma de  responder  às 
cobranças dos órgãos de controle quanto à redução das filas de atendimento e tempo de 
análise dos requerimentos, bem como, em uma tentativa frustrada de ampliar o número das 
análises  dos  requerimentos,  escamoteando  o  principal  problema  que  consiste  no 
insuficiente  quantitativo  de  servidores  capazes  de  atender  a  crescente  demanda  por 
benefícios.

Para implementação do projeto, que atualmente é a única opção de acesso ao INSS, a 
gestão  da  autarquia  priorizou  determinadas  espécies  de  benefícios  em  detrimento  de 
outras,  entre os quais  o BPC/LOAS;  o que gerou um represamento gigantesco que foi 
denunciado pelas organizações sindicais e entidades de classe. Desde então, instituiu-se 
uma fila “invisível”,  fila virtual que tem crescido e gerado anos de espera na análise do 
BPC/LOAS, em especial quando se refere ao direito da pessoa com deficiência. 

Em 2020, com o fechamento das agências do INSS entre os meses de março e setembro, 
em razão das medidas de distanciamento social em razão da pandemia de Covid19, o INSS 
passa  a  adotar  medidas  de  automação  nas  análises,  a  exemplo  de  indeferimentos 
automáticos por exigências não cumpridas e por renda constante no CadÚnico, além da 
aplicação  de  média  de  avaliação  social,  substituindo  a  parte  social  da  avaliação 
biopsicossocial.

Considerando  o  perfil  do  público  que  acessa  o  BPC/LOAS,  frente  aos  dados  de 
indeferimentos e suspensão de benefícios, além da crescente judicialização do BPC/LOAS, 
evidencia-se que a automação e a imposição do atendimento remoto, com comunicação 
exclusivamente  mediada  pelas  Tecnologias  da  informação  e  comunicação  (TICs) 
contribuíram para o aumento da fila de espera e violação de direitos de usuários e usuárias 
da seguridade social. 

Como principais problemáticas pode-se indicar:  



1. Repetidas tentativas de requerimento do BPC/LOAS, indeferidas a partir do motivo 
não cumprimento de exigência, ausência de comparecimento à avaliação social e/ou 
médica.  Causa:  Barreiras relacionadas ao acompanhamento dos processos,  sem 
oferta de requerimento ou atendimento presencial nas Agências do INSS; 

2. Indeferimento  por  decisão  médico  pericial  (perícia  médica  federal)  -  benefícios 
indeferidos quando não considerados de longo prazo (superior a 2 anos) a partir de 
análise pautada apenas na avaliação biomédica;

3. Aplicação de média de avaliação social (robótica) que substitui a avaliação social; 
4. Má gestão da força de trabalho do INSS - Analistas do seguro social  e técnicos do 

seguro social  -  além do déficit  crescente de servidores/as,  que requer a urgente 
recomposição do quadro por meio de concurso públicos. Acrescente-se ao fato, o 
que o INSS, mesmo diante do caos da fila do BPC/LOAS, mantém cerca de 40% de 
assistentes sociais ou analistas do seguro social com formação em serviço social, 
fora do atendimento do serviço social, desviadas para outras áreas ou cedidas para 
outros órgãos;

5. Problemáticas relacionadas a análise do requerimento do benefício que versam com 
a automação e o Cadastro Único:  
● A renda considerada para a análise do benefício é a que consta no CadÚnico na  
data  da  entrada  do  requerimento,  mesmo  que  o  requerente  informe  que  está  
aguardando agendamento para atualização do cadastro (não altera para a data de  
atualização do CadÚnico);
●  tempo  de  migração  da  atualização  do  CADÚnico  e  análise  de  dados  na  
automação;
● renda advinda de trabalho do requerente inferior ou igual à 1/4 do salário mínimo  
(considerada a per capta familiar) como impeditiva para a concessão;
●  renda  em doações  maior  que  1/4  do  salário  mínimo como impeditivo  para  a  
concessão;
● SIBEPU (sistema) considera a maior renda entre CadÚnico e CNIS (ex: família  
declara X, mas no CNIS tem valor maior, e prevalece o maior valor);
● alto número de indeferimento automático (é realizado exigência pelo servidor do  
INSS no prazo de 35 dias, contudo na madrugada do trigésimo sexto dia o SIBEPU 
está indeferindo automaticamente o benefício gerando problemas);

6. Quanto às dificuldades de acesso ao BPC e aumento de fila virtual/represamento: 
● Acúmulo teórico em relação ao benefício de prestação continuada e a necessidade 

de mais produção científica sobre o tema, o que pode contribuir para a importância  
do benefício e diminuição da desinformação da população de modo geral;

7. Sobre as causas das filas:
● Aumento de exigências ao longo dos anos;
● Exigências automáticas; 
● Falta de divulgação das exigências junto ao público e profissionais das redes de  

atendimento;
● Extinção de atendimento presencial e exigência de requerimentos remotos;
● Alterações  nos  fluxos  de  análise  da  avaliação  da  deficiência  desrespeitando  a  

Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
● Manutenção da análise de longo prazo,  exclusivo ao critério médico;
● Manutenção do critério médico função corpo leve como motivo de indeferimento do 

benefício;
● Inconsistências dos sistemas utilizados causando indeferimento de benefício;



● Margens  para  indeferimentos  a  partir  do  sistema  de  produtividade  por  meio  de  
pontuações imposto pelo INSS para a análise de requerimentos/benefícios;

● Prejuízos ao segurado e requerentes em relação ao montante pago à procuradores  
devido o tempo de análise e valor recebido (sid); 

● Acordos de cooperação técnica: não informação aos usuários dos agendamentos,  
não cumprimento de exigências pelos procuradores ocasionando o indeferimento de  
benefício e ensejando novos requerimentos;

● Barreiras  de  usuários/as  às  APS  para  Socialização  de  Informações  do  Serviço  
Social;

● Informações detalhadas por servidores da APS na Orientação de Informações ou na  
Socialização  de  Informações  do Serviço  Social  sobre  o  não  reconhecimento  do  
direito;

● Barreiras  para  acesso  aos  diagnósticos  e  exames  na  área  da  ocasionando  
remarcações e ou indeferimentos;

● Não solicitação de SIMA - Solicitação de Informações do Médico Assistente pela  
perícia médica ocasionando indeferimento e novos requerimentos;

● Operações  “Pente  Fino”  responsáveis  por  cessação  de  aposentadorias  por  
incapacidade definitiva  e benefícios  de incapacidade de longa duração,  gerando  
requerimentos de BPC pelo público sem renda;

● Marginalização do benefício e estigmatização do usuário.

Sugere-se ao novo governo:

1. Imediata  retomada  da  oferta  de  atendimento  presencial  para  requerimento  dos 
benefícios e serviço de orientação e socialização de informações nas Aps’s;

2. revogação da aplicação da média  de avaliação social  -  instituído em caráter  de 
excepcionalidade a partir da Lei 14.176/2021. 

3. Revisão do critério de renda constante no Cad.único
4. Reorganização e redimensionamento da força de trabalho do INSS
5. Mapeamento  dos  benefícios  da  fila  de  espera  virtual  e  estabelecimento  de 

estratégias para vazão considerando o perfil  da população e especificidades dos 
territórios.  

Problematizações com normas legais 

       1.Lei 14.176/202 (Alterações na LOAS)

Lei  14.176/2021(Alterações na LOAS) sugerimos que a  equipe de transição indique ao 
governo Lula  trabalhar na revogação dos artigos: 

● “Art.  20-B.   Na  avaliação  de  outros  elementos  probatórios  da  condição  de 
miserabilidade e da situação de vulnerabilidade de que trata o § 11 do art. 20 
desta  Lei,  serão  considerados  os  seguintes  aspectos  para  ampliação  do 
critério de aferição da renda familiar mensal per capita de que trata o § 11-A do 
referido artigo:      (Vigência)        (Vide)



I – o grau da deficiência;

II – a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da 
vida diária; e

III – o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3º do 
art.  20 desta Lei  exclusivamente com gastos médicos,  com tratamentos de 
saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso 
ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou 
com  serviços  não  prestados  pelo  Suas,  desde  que  comprovadamente 
necessários à preservação da saúde e da vida.
§  1º   A ampliação de  que trata  o  caput  deste  artigo  ocorrerá na  forma de 
escalas graduais, definidas em regulamento.

§  2º   Aplicam-se  à  pessoa  com  deficiência  os  elementos  constantes  dos 
incisos I e III do caput deste artigo, e à pessoa idosa os constantes dos incisos 
II e III do caput deste artigo.

§ 3º  O grau da deficiência de que trata o inciso I do caput deste artigo será 
aferido por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial, observados os 
termos dos §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), e do § 6º do art. 20 e do art. 40-B desta Lei.

§ 4º  O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar 
com gastos de que trata o inciso III do caput deste artigo será definido em ato 
conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e 
Trabalho do Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios dos 
gastos  realizados  pelas  famílias  exclusivamente  com  essas  finalidades, 
facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, conforme critérios 
definidos em regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os valores 
médios.”

 
● Art. 3º  Para avaliação da deficiência que justifica o acesso, a manutenção e a 

revisão do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993, fica o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS)  autorizado  a  adotar  as  seguintes  medidas  excepcionais,  até  31  de 
dezembro de 2021:

I – realização da avaliação social, de que tratam o § 6º do art. 20 e o art. 40-B 
da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, por meio de videoconferência; e

II – concessão ou manutenção do benefício de prestação continuada aplicado 
padrão médio à avaliação social, que compõe a avaliação da deficiência de que 
trata o § 6º do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, desde que 
tenha sido realizada a avaliação médica e constatado o impedimento de longo 
prazo.

§ 1º  É vedada a utilização da medida prevista no inciso II do caput deste artigo 



para indeferimento de requerimentos ou para cessação de benefícios.

§ 2º  Os requisitos para aplicação das medidas previstas no caput deste artigo 
serão definidos  em ato conjunto  do Ministério  da  Cidadania,  da  Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS.

§ 3º  O prazo de aplicação das medidas previstas no caput deste artigo poderá 
ser  prorrogado  mediante  ato  conjunto  do  Ministério  da  Cidadania,  da 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do 
INSS.

Esse  artigo  necessita  de  alteração  no  todo,  ou  em  parte,  vale  destacar  as  seguintes 
questões como:
 
O artigo atrela a possibilidade de concessão do BPC para famílias que superam a renda 
familiar  per  capita  a condicionalidades (incisos  I  e  II  e  no parágrafo 2),  assim como a 
adoção de escalas graduais (parágrafo 1).  Trata-se, portanto,  de uma prerrogativa legal 
para dificultar/retardar a possibilidade de análise diferenciada das famílias que apresentam 
renda per capita superior à  estipulada na lei. Anteriormente, a análise da realidade dessas 
famílias dependia da elaboração de estudo socioeconômico e construção de parecer social, 
pelos assistentes sociais do INSS. Por outro lado,  quando fala em comprometimento da 
renda familiar (inciso 3), "exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, 
com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com 
deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou com serviços não prestados 
pelo SUAS, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida", 
traz um grande retrocesso pois,  como decorrência de ação civil  pública (ACP 5044874-
22.2013.404.7100/RS), anteriormente, a análise dessa condição de comprimento da renda 
ficava  a cargo da elaboração de estudo socioeconômico e, posterior, construção de parecer 
social  pelos assistentes sociais do INSS, que emitiam posicionamento sócio-técnico que, 
muitas  vezes  não  ficava  restrito  a  per  capita  de  1/2  salário  mínimo,   atendendo  a 
jurisprudência do STF sobre a questão da miserabilidade que não pode ser restrita somente 
a questão da renda.
 
A alteração do artigo  dispõe meramente de dedução de gastos  da renda mensal  bruta 
familiar,  estabelecendo  valores  abaixo  do  mercado,  conforme  estabelecido  na  Portaria 
PRES/INSS N° 1.380 de 16/11/2021,  para medicamentos,  fraldas,  alimentação especial, 
serviços de saúde e de acolhimento, pagos pelos requerentes e que deveriam ser ofertados 
pelos SUS e SUAS, contudo negado atendimento comprovadamente pelos equipamentos 
públicos. Essa medida, desconsidera a situação da pobreza e baixa renda da população, 
onde muitas vezes não se  consegue acesso aos serviços, ou não se adquire medicações, 
fraldas, alimentação especial de uso diário com renda própria,  e a obtenção de cupons e 
notas fiscais  para comprovar os gastos mensais.  Também não leva em conta questões 
relativas à moradia, alimentação e pagamento de contas fixas para o fornecimento de água 
e energia.

Por fim, o parágrafo 4 abriu margem para que a direção do INSS aprovasse outras medidas 
restritivas  à  concessão  do  BPC.  Em verdade,  foi  aprovada  a  Portaria  Nº  14/2021  que 



adotou valores numéricos,  estipulados por meio de média construída pelo governo para 
cada uma das despesas elencadas no referido parágrafo. De fato, a elaboração de estudo 
socioeconômico e, posteriormente, parecer social, pelos assistentes sociais do INSS, incidia 
a  análise  para  o  cotidiano  das  famílias,  articulando  essas  despesas  à  totalidade  das 
demandas  do  domicílio,  sendo  consideramos  que  a  Lei  14.176/21,  não  atende  o 
entendimento de inconstitucionalidade do STF sobre critério de renda para acesso ao BPC 
(Plenário. RE 567985/MT e RE 580963/PR, red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, julgados 
em 17 e 18/4/2013). Ainda, destacamos que retrocede a Lei 13.982/2020, que alterou o 
Benefício de Prestação Continuada previsto na Lei  nº 8.742/93 (LOAS) nos critérios de 
aferição da renda onde poderia ser ampliado para até 1/2 (meio) salário mínimo, e ainda 
aplicava-se  a  ACP  para  a  posse  de  emissão  de  Parecer  Social,  destacando  que  o 
retrocesso faz diferenciação com as famílias atendidas pelo § 14 que prevê o Benefício de 
Prestação Continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo 
concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência 
não será computado, para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada a outro 
idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o § 
3º do artigo.

No mais, lembramos que as Conferências de Assistência Social nas três esferas de governo 
e  Distrito  Federal  há  mais  de  décadas  debatem  e  deliberam  sobre  a  necessidade  da 
ampliação da renda per capita para o Benefício de Prestação Continuada.

Dos artigos  que tratam da Avaliação Social  Média  (Robótica);  a   Tele-avaliação;   e  da 
dedução de gastos que não atende de fato a ampliação da per capita para 1/2 salário 
mínimo,  e  exclui  o  Parecer  Social  que  implica  na  avaliação  socioeconômica  para  os 
requerentes com renda per capita igual e/ou maior que 1/4 do salário mínimo, sujeitando-os 
a deduções de gastos comprobatórios, sendo que o público-alvo na sua grande maioria 
estão em situação de pobreza e extrema pobreza e  muitas  vezes realiza  o  tratamento 
através de doações seja através de familiares, amigos ou repassado por entidades civis 
(igrejas,  associações);  não  tendo  disponível  tal  documentação.  Ainda,  implica  em 
caracterizar dependência critérios de gastos com saúde para os benefícios assistenciais ao 
idoso, que não está relacionado à doenças, e sim a idade e renda. Acrescente-se o fato de 
algumas famílias  não conseguirem comprovar  tais  despesas pela  total  incapacidade de 
supri-las, mesmo que parcialmente.

Compreendemos a tele-avaliação como mais uma estratégia para escamotear a adoção de 
medidas de recomposição de quadro de profissionais necessários ao atendimento digno e 
de  qualidade  à  população  usuária.  Trata-se  da  superficialidade  e  empobrecimento  da 
relação usuário x profissional, comprometendo a justa apreensão da realidade vivenciada 
diante do ambiente ao qual está inserido, das diversas barreiras para acesso aos direitos, 
dos níveis de participação e inserção social. Trata-se de forma aligeirada e subalternizada 
um público que por lei tem garantida a prioridade. Ademais, esta não tem se mostrado como 
proposta eficiente pois não têm diminuído as filas, que foi a grande justificativa dada pela 
gestão para sua implementação,  sobretudo em razão do contexto pandêmico; e por onerar 
os requerentes e suas famílias bem como o próprio Estado já  que demanda toda uma 
logística (sala, equipamentos e servidores).  

A tele-avaliacao social,  para fins  de acesso ao BPC/LOAS da Pessoa com Deficiência, 



aparece como alternativa de atendimento no contexto de trabalho remoto e programas de 
gestão do INSS, a partir dos avanços das Tic’s no mundo do trabalho. Todavia, apresenta 
uma série de limitações das condições éticas e técnicas para sua realização,  conforme 
manifestação do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) que chama atenção quanto 
aos  riscos  da  Teleavalição  (http://www.cfess.org.br/arquivos/2019Cfess-
NotaTecnicaINSS.pdf). 

Entende-se  como  necessário  que  as  entidades  que  representam  a  categoria,  como  o 
conjunto CFESS/CRESS, estejam atentas ao desenvolvimento desta nova alternativa de 
trabalho na construção de parâmetros que orientem esta nova modalidade de atendimento, 
levando em conta nossas particularidades profissionais, através de um processo reflexivo e 
planejado, zelando pelo compromisso com nossos valores e princípios éticos inegociáveis. 
Antes da tele-avaliação ser implantada no INSS, urge um debate coletivo com a categoria 
nos espaços sócio-ocupacionais sobre as limitações do teletrabalho, e em quais serviços 
poderiam  ser  aplicados,  construindo  parâmetros  que  regulamenta  a  profissão  a  serem 
elaborados em conjunto com o conselho da categoria profissional,  para garantia  de um 
atendimento de qualidade, respeitando o projeto ético - político da nossa profissão. 
 
Ainda, destacamos que o serviço da Avaliação Social incide em pessoalidade e interação 
entre  requerente  e  profissional,  além de acolhimento  e  possibilidade  e  identificação  de 
outras  demandas,  a  exemplo  de  violência  doméstica,  ou  encaminhamento  a  rede 
socioassistencial local, o que consideramos que o tele-atendimento não garante todas as 
dimensões apontadas.

Também a Lei 14.176/2021, altera o fluxo da realização das avaliações e implementa a 
avaliação média reforçando o modelo biomédico e ferindo a Convenção Internacional da 
Pessoa  com  Deficiência  na  qual  o  Brasil  é  signatário  e  que  assegura  a  avaliação 
biopsicossocial sendo esta uma grande conquista do movimento internacional das Pessoas 
com Deficiência. Ressalta-se ainda, o alto número de indeferimento ocasionado tanto pela 
alteração dos fluxos como a avaliação média bem como os gastos aos requerentes, pois 
devido a dificuldades de acesso à informação, os mesmos se deslocam as Agências do 
INSS para procedimento da Avaliação Social e esta já se encontra cancelada e o benefício 
indeferido.
    
A AVALIAÇÃO SOCIAL MÉDIA trata-se da aplicação de um valor médio de qualificadores da 
avaliação  social  desde  que  tenha  sido  realizada  a  avaliação  médica  e  constatado  o 
impedimento de longo prazo. (Art. 3º Inciso II)

A avaliação social deixa de ser realizada e a decisão torna-se praticamente um ato médico 
do perito da Perícia Médica Federal, retrocedendo na luta do movimento de Pessoas com 
Deficiência  em  detrimento  da  avaliação  biopsicossocial  prevista  na  Lei  Brasileira  de 
Inclusão.

Trata-se  da  aplicação  genérica  de  métrica  robótica  de  emissão  de  parecer  social 
profissional, a partir de porcentagens extraídas de dados utilizados nas avaliações sociais 
anteriormente  realizadas  individualmente  em  sujeitos  singulares,  onde  foi  respeitada  a 
realidade de cada indivíduo no processo de produção/reprodução material e social do modo 
de vida.



Portanto,  destacamos  a  importância  de  rever  esse  retrocesso  e  violação  de  direitos, 
garantindo  a  aplicação  da  Avaliação  Social  para  cada  requerente  e  avançando  para  a 
implantação do Instrumento da Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, IFBr-M (modelo 
único de avaliação da pessoa com deficiência) previsto na Lei Brasileira de Inclusão, que já 
deveria  estar  regulamentado  desde  2019,  contudo  destacamos  que  há  problemas  que 
devem ser abordados, amplamente debatidos e revistos, conforme apontado no 
ofício n° 35/2021/CONADE/DGRI/SNDPD/MMFDH/Brasília, 19 de fevereiro de 2021. 

Além disso, consideramos que o serviço é praticamente o único espaço onde a Pessoa com 
Deficiência  consegue  ser  acolhido  e  orientado  no  INSS,  ficando  vulnerável  à 
intermediários/procuradores  e  as  informações  do  135  para  esclarecimentos  sobre  o 
benefício e demais dúvidas, pois a Socialização das Informações do Serviço Social está 
suspensa desde a pandemia da Covid 19.

2. Lei 14.441/2022
 
Na  Lei  14.441/22  (MPV  1113/2022)  sugerimos  que  a  equipe  de  transição  indique  ao 
governo Lula  trabalhar na revogação do Artigo 2° que trata da alteração da Lei nº 8.742, de 
7 de dezembro de 1993, passou a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 20. ..........................
§ 6º-A. O INSS poderá celebrar parcerias para a realização da avaliação social,  
sob a supervisão do serviço social da autarquia.

Consideramos  fundamental  e  necessária  a  defesa  dos  serviços  públicos  voltados  ao 
atendimento aos direitos da população no âmbito da Previdência Social e na Seguridade 
Social de modo mais amplo, rechaçando todas as formas de submetê-las aos critérios de 
mercado. 

A Emenda  41  foi  apresentada  pela  Deputada  Aline  Gurgel  do  Republicanos  -  AP,  que 
permite  a  terceirização  direta  das  Avaliações  Sociais  para  o  BPC/LOAS,  o  que  altera 
substancialmente o atendimento das pessoas com deficiência, com risco de se somar aos 
prejuízos  que  já  vem  sendo  implementados  nos  últimos  anos  no  processo  de 
reconhecimento de direito  dos  benefícios  assistenciais,   destacando para  as  alterações 
introduzidas em 2021, pela Lei nº 14.176, que também alterou a LOAS.

A Avaliação  Social  é  atividade  privativa  de  assistentes  sociais  do  INSS,  para  qual  a 
autarquia  investiu  em  realização  de  concurso  público  (2008  e  2015)  e  qualificação 
profissional. As/os assistentes sociais e analistas do seguro social com formação em serviço 
social,  que  pertencem  ao  quadro  do  INSS,  realizam  a  avaliação  social  desde  2009, 
possuem conhecimento técnico e experiência na realização do modelo biopsicossocial para 
fins de acesso ao BPC/LOAS e Aposentadoria da pessoa com deficiência (LC 142). 

É importante destacar que as gestões do INSS já apontaram problemas em experiência de 
terceirização de perícias médicas, indicando que a inserção de profissionais externos gerou 



diversos problemas como elevada taxa de concessões indevidas, além de agendamentos 
desnecessários, em razão de interesses particulares/privados, que põem em risco a lisura 
do processo de reconhecimento de direito. Além disso, a autarquia já alertou, em relatório 
referente ao Índice de funcionalidade brasileiro modificado - IFbr-M, o risco de interferência 
política de gestores locais para fins eleitoreiros.  

A terceirização direta geraria rubrica orçamentária, repasse de verba à entidades por meio 
de licitação, e não garantiria uma prestação de serviço público direto à população, podendo 
abrir caminho para inúmeros erros administrativos,  problemas com prestação de contas, e 
possíveis fraudes.

Destacamos também que a terceirização contida na Lei prevê uma espécie de supervisão, a 
ser  realizada por  Assistentes  sociais  do INSS,  contudo consideramos que existe outras 
demandas e serviços previstos no artigo 88 da Lei 8.213/91, na matriz teórico metodológica 
do serviço social da previdência social e no Manual Técnico do Serviço Social do INSS, 
além de poder incidir  em desvio de atividade destas/es trabalhadoras/es, gera questões 
éticas  na  relação  entre  profissionais  que  serão  envolvidos  no  processo  e, 
consequentemente,  insegurança e fragilidade no atendimento e resultados das avaliações 
e reconhecimento de direito da população. 

Salientamos  a  importância  da  atuação  do  Serviço  Social  do  INSS  no  atendimento  a 
usuários/as  quando  do  requerimento  de  outros  benefícios  previdenciários,  socializando 
informações e direitos na área da Segurança e Saúde do/a trabalhador/a; na concessão da 
aposentadoria da pessoa com deficiência e direito ao trabalho da pessoa com deficiência.

Reafirmamos a necessidade imediata da recomposição do quadro de assistentes sociais da 
autarquia, de forma imediata o redimensionamento da força de trabalho do serviço social do 
INSS e reconstituição desse serviço previdenciário na sua integralidade como as entidades 
sindicais e a categoria tem reivindicado ao longo dos anos em razão do desmonte que vem 
sofrendo.

De imediato,  sugerimos seguir  com a oferta direta do serviço público pelos assistentes 
sociais do INSS da Avaliação Social, e informamos que o atual governo que trabalhou na 
construção da emenda junto à Deputada do PL não operacionalizou as parcerias previstas 
em lei após a aprovação.

Considerações finais:

O documento ora ofertado não encerra em si  e também não aponta todas as questões 
necessárias para sanar as debilidades em relação ao acesso amplo e irrestrito do direito ao 
Benefício  de  Prestação  Continuada  (BPC/LOAS)  para  a  população.  Destacamos  a 
importância de avançar na intersetorialidade com a rede socioassistencial e demais políticas 
públicas, avançar para a inclusão do atendimento da Reabilitação e Habilitação Profissional 
do INSS, ampliando o diálogo com o auxílio inclusão, BPC Trabalho e LC142/13. 



Por fim, ressaltamos como salutar os debates, as contribuições, o pluralismo das ideias, o 
reconhecimento e valorização dos serviços e servidores/as públicos/as do Estado brasileiro, 
e  principalmente  da seguridade social  no  seu  entendimento  mais  amplo  da  seguridade 
social  brasileira.  Encerramos  essa  curta  contribuição,  reafirmando  que  os  avanços  no 
campo da seguridade social e dos direitos e políticas públicas, representam um avanço de 
toda sociedade brasileira marcada por uma história de luta e resistência frente à exploração 
de classe, raça e gênero.  
 

Brasil, 09 de Dezembro de 2022.
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