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PARECER JURÍDICO 

 

 

OBJETO: LEGALIDADE DO MEMORANDO 13/DIRSAT/INSS QUE LIMITA A 

ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 

EXTERNAS. 

 

 

A Assessoria Jurídica foi demandada pela Diretoria do CRESSRS 

quanto à legalidade do Memorando-Circular 13/DIRSAT/INSS, 

que, em tese, limita a participação de servidores/as da área 

técnica do DIRSAT em atividade externa mediante entraves 

burocráticos ao pleno exercício profissional. Tal parecer 

deve auxiliar quanto a tomada das providencias necessárias, 

uma vez que acionados pela categoria acerca da defesa de 

suas prerrogativas profissionais elencadas em lei própria.  

 

Transcrevo abaixo o conteúdo do Memorando-Circular 

13/DIRSAT/INSS:  

 

“Assunto: Participação de Servidores de Vinculação Técnica a DIRSAT em 

Eventos Externos. 

 

1. A Diretoria de Saúde do Trabalhador tem recebido frequentemente 

questionamentos e comunicados acerca da participação de servidores, de 

vinculação técnica a esta Diretoria, em eventos externos, como 

entrevistas, palestras, cursos, reuniões, comissões, composição de 
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bancas, e atividades afins, atuando como representantes do Instituto 

Nacional do Seguro Social.  

2. Desta forma, faz-se necessário estabelecer um fluxo para essas 

demandas e nortear a conduta dos profissionais supracitados.  

3. Considerando o disposto no art. 170 do Regimento Interno deste 

Instituto, aprovado pela Portaria 414/MDS, de 28 de setembro de 2017:  

‘Art. 170. À Diretoria de Saúde do Trabalhador compete:  

I - gerenciar e normatizar, nos termos do inciso I do art. 15 do Decreto 

nº 9.104, de 2017, as atividades de perícia médica, Lei nº 11.907, de 2 

de fevereiro de 2009; de benefícios previdenciários, assistenciais e os 

relativos aos servidores públicos federais, em conformidade com o 

disposto no § 4º do art. 30 da  

II - gerenciar e normatizar, nos termos do inciso I do art. 15 do Decreto 

nº 9.104, de 2017, as atividades de reabilitação profissional e de 

serviço social,  

III - desenvolver estudos voltados para o aperfeiçoamento das atividades 

médico-periciais de benefícios previdenciários, assistenciais e os 

relativos aos servidores públicos federais, de reabilitação profissional 

e de serviço social; inclusive quando efetuadas por executores indiretos;  

IV - gerenciar, normatizar e supervisionar as atividades dos Serviços e 

Seções de Saúde do Trabalhador, instalados no âmbito de cada Gerência-

Executiva, bem como as atividades das Divisões de Saúde do Trabalhador, 

instaladas no âmbito das Superintendências Regionais’. (destaque nosso)  

4. Constata-se que cabe à Diretoria de Saúde do Trabalhador gerenciar 

as atividades dos Serviços/Seções de Saúde do Trabalhador-SST e das 

Divisões de Saúde do Trabalhador-DIVSAT, não estando sob a alçada dos 

SST e das DIVSAT, a decisão de autorizar a participação de servidores 

subordinados à linha hierárquica da DIRSAT em palestras, reuniões, 

seminários, entrevistas e correlatos, exceto nos casos específicos em 

que houver delegação de competência por esta Diretoria para tanto.  

5. Cumpre esclarecer que os SST e as DIVSAT não tem permissão para 

representarem ou para autorizarem servidores sob sua subordinação 

técnica a representar o INSS sem a prévia autorização da DIRSAT.  

6. Portanto, as solicitações referentes a essas participações devem ser 

feitas pelos SST às DIVSAT, que encaminharão a demanda à DIRSAT, para 

avaliação e anuência, se for o caso.” 
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O referido Memorando exige autorização específica para  

atividade externa dos/as Assistentes Sociais que fazem parte 

do quadro funcional do INSS, estabelecendo, em suma, que 

cabe à Diretoria de Saúde do Trabalhador gerenciar as 

atividades dos Serviços/Seções de Saúde do Trabalhador-SST 

e das Divisões de Saúde do Trabalhador-DIVSAT, não estando 

sob a alçada dos SST e das DIVSAT, a decisão de autorizar a 

participação de servidores/as subordinados/as à linha 

hierárquica da DIRSAT em palestras, reuniões, seminários, 

entrevistas e correlatos, exceto nos casos específicos em 

que houver delegação de competência por esta Diretoria para 

tanto.  

 

O que se vê na verdade  são implicações negativas ao serviço 

do/a Assistente Social na aplicação efetiva do memorando com 

a excessiva burocratização do funcionamento da 

Administração, centralizando o processo decisório, o que tem 

inviabilizando as atividades que são competência dos/as 

servidores/as de Serviço Social do INSS, uma vez que 

Diretoria de Saúde do Trabalhador (DIRSAT) é parte da 

estrutura da autarquia em Brasília, concentrando lá a 

resposta aos pedidos de servidores das milhares de Agências 

da Previdência Social espalhadas pelo Brasil. 

 

A Lei nº 8.662/93, que trata da profissão de Assistente 

Social, ressalta no seu artigo 4° as competências do 

Assistente, inclusive no tocante as atividades externas que 

devem ser realizadas junto a órgãos da administração pública, 

direta ou indireta, empresas, entidades e organizações 

populares da sociedade civil: 
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Art. 4º Constituem competências do Assistente Social: 

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a 

órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades 

e organizações populares; 

II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos 

que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da 

sociedade civil; 

III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, 

grupos e à população; 

IV - (Vetado); 

V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no 

sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento 

e na defesa de seus direitos; 

VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 

VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para 

a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 

VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública 

direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às 

matérias relacionadas no inciso II deste artigo; 

IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 

relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos 

civis, políticos e sociais da coletividade; 

X - planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de 

Unidade de Serviço Social; 

XI - realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de 

benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública 

direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. 

Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 

I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 

pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; 

II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade 

de Serviço Social; 

III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta 

e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço 

Social; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8662-1993.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/Mensagem_Veto/anterior_98/VEP-LEI-8662-1993.pdf
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IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, 

informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; 

V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação 

como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos 

próprios e adquiridos em curso de formação regular; 

VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço 

Social; 

VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, 

de graduação e pós-graduação; 

VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos,  

IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões 

julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para Assistentes 

Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço 

Social; 

X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados 

sobre assuntos de Serviço Social; 

XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal 

e Regionais; 

XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas 

ou privadas; 

XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão 

financeira em órgãos e entidades representativas da categoria 

profissional. 

 

Não obstante o previsto na lei que regulamenta profissão, a 

Lei nº 8.213/91, que “Dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social”, estabelece a atuação externa do/a 

Assistente Social na dinâmica de sociedade como fundamental:  

 

Subseção I  

Do Serviço Social  

Art. 88. Compete ao Serviço Social esclarecer junto aos beneficiários 

seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer 

conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem 

da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da 

instituição como na dinâmica da sociedade.  
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§ 1º Será dada prioridade aos segurados em benefício por incapacidade 

temporária e atenção especial aos aposentados e pensionistas.  

§ 2º Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão utilizadas 

intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, 

recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive 

mediante celebração de convênios, acordos ou contratos.  

§ 3º O Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiário 

na implementação e no fortalecimento da política previdenciária, em 

articulação com as associações e entidades de classe. 

§ 4º O Serviço Social, considerando a universalização da Previdência 

Social, prestará assessoramento técnico aos Estados e Municípios na 

elaboração e implantação de suas propostas de trabalho. 

 

O Memorando-Circular nº 13/DIRSAT/INSS colide frontalmente 

com os referidos dispositivos legais, uma vez que limita as 

atividades dos/as Assistentes Sociais que trabalham no 

âmbito do INSS, retirando-lhes prerrogativas legais do 

exercício da profissão. Paralelamente, contraria a própria 

legislação que, ao dispor sobre os planos de benefícios do 

regime geral, estabelece a necessidade do Serviço Social, no 

âmbito da autarquia em questão, a fim de que possa 

concretizar com toda a sociedade, processos e mecanismos de 

solução dos problemas dos beneficiários. 

 

O memorando-circular em questão também contraria 

frontalmente tanto o Decreto nº 3.048/1999 como a Instrução 

Normativa nº 77: 

 

Decreto 3.048/1999.  

Art. 161. O serviço social constitui atividade auxiliar do seguro social 

e visa prestar ao beneficiário orientação e apoio no que concerne à 

solução dos problemas pessoais e familiares e à melhoria da sua inter-

relação com a previdência social, para a solução de questões referentes 

a benefícios, bem como, quando necessário, à obtenção de outros recursos 

sociais da comunidade.  
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§ 1o Será dada prioridade de atendimento a segurados em benefício por 

incapacidade temporária e atenção especial a aposentados e pensionistas. 

(Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008).  

§ 2o Para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários, poderão ser 

utilizados mecanismos de intervenção técnica, ajuda material, recursos 

sociais, intercâmbio com empresas, inclusive mediante celebração de 

convênios, acordos ou contratos, ou pesquisa social. (Incluído pelo 

Decreto nº 6.722, de 2008).  

§ 3o O serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário 

na implementação e fortalecimento da política previdenciária, em 

articulação com associações e entidades de classes. (Incluído pelo 

Decreto nº 6.722, de 2008).  

§ 4o O serviço social prestará assessoramento técnico aos estados, 

Distrito Federal e municípios na elaboração de suas respectivas propostas 

de trabalho relacionadas com a previdência social. (Incluído pelo Decreto 

nº 6.722, de 2008).  

§ 5o O Ministro de Estado da Previdência Social editará atos 

complementares para a aplicação do disposto neste artigo. (Incluído pelo 

Decreto nº 6.722, de 2008).  

Art. 357. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social autorizado a 

designar servidores para a realização de pesquisas externas necessárias 

à concessão, manutenção e revisão de benefícios, bem como ao desempenho 

das atividades de serviço social, perícias médicas, habilitação e 

reabilitação profissional e arrecadação, junto a beneficiários, 

empresas, órgãos públicos, entidades representativas de classe, 

cartórios e demais entidades e profissionais credenciados.  

Instrução Normativa nº 77  

Art. 407. O Serviço Social do INSS é um serviço previdenciário que 

proporciona o acesso ao reconhecimento dos direito aos cidadãos. As 

ações profissionais do Serviço Social do INSS fundamentam-se no art. 88 

da Lei nº 8.213, de 1991, e no art. 161 do Regime Geral de Previdência 

Social - RPS, na Matriz Teórico - Metodológica do Serviço Social da 

Previdência Social publicada em 1994, e objetivam esclarecer ao usuário 

os seus direitos sociais e os meios de exercê-los, estabelecendo, de 

forma conjunta, o processo de superação das questões previdenciárias, 

tanto no âmbito interno quanto no da dinâmica da sociedade.  
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§ 1º As ações do Serviço Social no INSS são realizadas pelos Assistentes 

Sociais e desenvolvidas em consonância com as diretrizes e objetivos 

estratégicos adotados pela instituição.  

§ 2º A atuação destes profissionais visa colaborar na articulação da 

política previdenciária com as outras políticas sociais e proporcionar 

acesso qualificado da população às informações previdenciárias e 

assistenciais.  

Art. 408. O Serviço Social executará ações profissionais em conjunto com 

outras áreas do INSS, com organizações da sociedade civil que favoreçam 

o acesso da população aos benefícios e aos serviços do RGPS, e com 

organizações que favoreçam a participação do usuário na implementação e 

no fortalecimento da política previdenciária e de assistência social, 

com base nas demandas locais e nas diretrizes estabelecidas pela 

Diretoria de Saúde do Trabalhador.  

Art. 409. Os recursos técnicos utilizados pelo Assistente Social são, 

entre outros, o parecer social, a pesquisa social, o estudo exploratório 

dos recursos sociais, a avaliação social da pessoa com deficiência aos 

requerentes do Benefício de Prestação Continuada - BPC/LOAS, 

estabelecida pelo Decreto n° 6.214, de 26 de setembro de 2007, e a 

avaliação social da pessoa com deficiência em cumprimento ao disciplinado 

na LC n° 142, de 2013.  

§ 2º A pesquisa social constitui-se recurso técnico fundamental para a 

realimentação do saber e do fazer profissional, voltado para a busca do 

conhecimento crítico e interpretativo da realidade, favorecendo a 

identificação e a melhor caracterização das demandas do INSS e do perfil 

socioeconômico-cultural dos beneficiários como recursos para a 

qualificação dos serviços prestados, o que propiciará:  

I - o conhecimento da realidade social na qual se inserem os usuários 

da política de seguridade social, considerando o seu contexto político, 

cultural e socioeconômico, em sua relação com a Previdência Social;  

II - a elaboração de planos, programas e projetos vinculados com a 

proposta teórico-metodológica que embasa as ações do Serviço Social;  

III - a produção e divulgação de novos conhecimentos que possam 

contribuir para a ampliação da proteção social e melhoria dos serviços 

prestados.  

§ 3º O Estudo Exploratório dos Recursos Sociais constitui instrumento 

que facilita a necessária articulação da política previdenciária com a 



                                                                       

Rua Coronel André Belo, 452- 1º and. Cj. 201 - Bairro Menino Deus - CEP: 90110-020 - 

Porto Alegre/RS  

Fone: (051) 3224.3935  e  COFI (51) 3225-3618 

 e-mail: cress10@terra.com.br 

rede socioassistencial para o desenvolvimento do trabalho do Serviço 

Social e atendimento aos usuários da Previdência Social.  

§ 5º Para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários poderão ser 

utilizados mecanismos de intervenção técnica, ajuda material, 

articulação com a rede socioassistencial, intercâmbio com empresas, 

instituições públicas e entidades da sociedade civil, inclusive, 

mediante celebração de convênios, acordos ou termos de cooperação 

técnica, conforme regulamentos do INSS.  

§ 6º O Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiário 

na implementação e fortalecimento da Seguridade Social, especialmente 

no que tange à política previdenciária e da assistência social, e com 

as outras áreas do INSS, entidades governamentais e organizações da 

sociedade civil.  

§ 7º O Serviço Social prestará assessoramento técnico aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios na elaboração de suas respectivas propostas 

de trabalho relacionadas com a Previdência Social, bem como compor 

comitês intersetoriais de políticas sociais. (Instrução Normativa nº 77 

/PRES/INSS) 

 

A mera observância do princípio da legalidade insculpido no 

art. 37, caput, da Constituição Federal, que  a própria IN 

nº 77/2015 fez expressa referência (Estabelece rotinas para 

agilizar e uniformizar o reconhecimento de direitos dos/as 

segurados/as e beneficiários/as da Previdência Social, com 

observância dos princípios estabelecidos no art. 37 da 

Constituição Federal), devendo-se prestigiar as regras 

previstas no Decreto nº 3.048/1999 e na IN nº 77/2015, em 

detrimento do cumprimento do Memorando-Circular nº 

13/DIRSAT/INSS. 

 

Pela análise da hierarquia que nosso sistema jurídico prevê 

entre lei e ato normativo, o memorando-circular não tem forma 

para limitar as funções dos/as Assistentes Sociais, que lhe 

são expressamente atribuídas tanto pela legislação federal 
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como pelos decretos regulamentares que estabelecem a 

hierarquia na autarquia. Nesse sentido, a diretriz 

estabelecida em memorando-circular, com intuito de 

normatizar as atividades dos/as profissionais, criando regra 

operacional que impede o trabalho técnico do/a Assistente 

Social, extrapola o limite da legalidade e do funcionamento 

regular da administração pública. 

 

Em estreita análise das atividades do/a Assistente Social do 

INSS previstas na IN 77, percebe-se que dispensam essa 

exigência de autorização prévia definida no memorando, 

restando evidente que a burocratização quanto as atividades 

externas nada mais é que a limitação – por via transversa - 

na prestação do serviço do/a Assistente Social definidas em 

lei, contrariando a direção dada pelo decreto nº 9.094, de 

17 de julho de 2017, que busca desburocratização do serviço 

público conforme o “art. 1º Os órgãos e as entidades do Poder 

Executivo federal observarão as seguintes diretrizes nas 

relações entre si e com os usuários dos serviços públicos: 

(...) IV - racionalização de métodos e procedimentos de 

controle;”. 

 

Não se olvida que todas as atividades externas que os/as 

Assistentes Sociais desenvolvem sempre foram comunicadas e 

referendadas por suas chefias imediatas e responsáveis 

técnicos, não havendo necessidade de estender essa 

solicitação de autorização para a administração central 

(DIRSAT) que tem sede na Capital Federal.  
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De outra banda, é de se ressaltar que a atuação dos 

servidores da referida autarquia também está definida no 

MANUAL TÉCNICO DO SERVIÇO SOCIAL, atualizado pelo Despacho 

Decisório nº 350 DIRSAT/INSS, de 30/08/2017: 

 

“A realização de assessoria e consultoria técnica é competência do 

assistente social e, quando se tratar de matéria específica do Serviço 

Social, caracteriza-se como atribuição privativa da profissão, conforme 

definido na Lei nº8.662/93. (…)  

2.1. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS  

a) Realizar, em conjunto com a equipe da instituição e/ou dos movimentos 

sociais a que se presta assessoria/consultoria, o estudo da realidade e 

discussão das demandas e necessidades prioritárias;  

b) Sistematizar a proposta de assessoria/consultoria por meio da 

formalização de projeto de intervenção e/ou celebração de parcerias, 

acordos/convênios de cooperação técnica;  

c) Criação de fóruns de debates, palestras, seminários, encontros, entre 

outros espaços de construção coletiva, favorecendo o acompanhamento 

contínuo e sistemático dos grupos assessorados;  

d) Avaliar e registrar todo o processo de assessoria/consultoria, tendo 

em vista a elaboração de parâmetros para a intervenção profissional em 

situações similares e a discussão das ações com os grupos assessorados;  

e) Avaliar em conjunto com os grupos assessorados o impacto das ações 

desenvolvidas e o alcance dos objetivos propostos.” (MANUAL TÉCNICO DO 

SERVIÇO SOCIAL, p. 14-16) 

 

Ainda, o memorando-circular, na análise da assessoria 

jurídica, não tem o condão legal de estabelecer regra no 

funcionamento do/a Assistente Social, devendo ser 

desconsiderado no que tange a normatização interna dos 

serviços, sob pena de afronta aos princípios da administração 

pública direta e indireta que necessariamente obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
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publicidade e eficiência. Assim, o excesso de burocracia 

afronta diretamente o princípio da eficiência, uma vez que 

a exigência de remessa do pedido de atividade externa para 

Brasília a fim de obter anuência não se mostra razoável, 

afrontando as prerrogativas profissionais como dito 

anteriormente. Além do mais, a atividade do profissional 

Assistente Social não pode ser definida por profissional que 

não seja Assistente Social, sob pena de evidente violação de 

atribuição profissional privativa. 

 

Em suma, tal memorando acaba por impedir o exercício das 

funções próprias do/a Assistente Social. A remessa do 

memorando contendo os dispositivos restritivos mencionados 

conflita com a lei própria que regulamenta a profissão, bem 

como as próprias normativas do INSS já referidas. 

 

É fato notório que existe um grande esforço do Governo 

Federal de fato em reduzir suas despesas, inclusive, por 

exemplo, com o cancelamento de milhares de benefícios de 

auxílio-doença e aposentadorias por invalidez1, não fazendo 

sentido ampliar a máquina administrativa em mais demandas 

que até a publicação do memorando estavam sendo realizadas 

pelas chefias in loco. 

 

Diante de tal cenário, resta evidente a flagrante ilegalidade 

quanto a edição do Memorando-Circular nº 13/DIRSAT/INSS que 

tem o condão de limitação das Prerrogativas do/a Assistente 

Social previstas na Lei nº 8.662/93, criando entraves 
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desnecessários que restringem as competências profissionais 

dos/as servidores/as. 

 

Porto Alegre, 30 de novembro de 2018. 

 

 

Ernani Rossetto Juriatti 

OAB/RS 105.241 

Assessor Jurídico  

CRESS 10ª Região 


