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Comissão Nacional de Assistentes Sociais da Fenasps 
(CNASF/FENASPS) participa de reunião com o Conselho Federal de 
Serviço Social, Conselho Federal de Psicologia e FENASPS. 

 
 

CNASF/FENASPS: Ana Ângela Brasil (GO) Valéria Lopes de Sá (DF)-Assistentes 
Sociais 
Comissão Nacional de Trabalhadores (as) da Reabilitação 
Profissional/FENASPS: Patrícia Rodrigues (SP) – Terapeuta Ocupacional. 
Conselho Federal de Serviço Social: Ana Cristina Abreu- assessora, Solange 
Moreira- coordenadora da Comissão de Orientação e Fiscalização, Zenite da Graça 
Freitas -Assessora Especial, Mariana Furtado-conselheira, Lylia Rojas-conselheira, 
Érika Lula de Medeiros – assessoria jurídica 

FENASPS: Silene Leiro dos Santos 

Conselho Federal de Psicologia: Daniel Arruda Martins 

A reunião foi realizada em 22/06/2017 iniciada às 10h30 e finalizada as 13h, cuja 
pauta foi a Portaria n. 09/DIRSAT/INSS de 23/02/2017 e as medidas jurídicas 
cabíveis às publicações do Blog PeritoMed. 

 
DESENVOLVIMENTO DA PAUTA/ENCAMINHAMENTOS 
Portaria nº 09 DIRSAT/INSS de 23/02/2017: 
A CNASF apresentou aos presentes o conteúdo da portaria, que atribui aos médicos peritos 
o assessoramento técnico do serviço social e da reabilitação profissional não respeitando as 
especificidades técnicas das categorias que compõem esses dois serviços. Pontuou que a 
categoria tem relatado que tal normativa está impactando o desenvolvimento das 
atividades do Serviço Social, principalmente no que diz respeito as ações que envolvem 
orçamento como realização de reuniões técnicas, pesquisas externas para emissão de 
parecer social ou socialização de informações e atendimento em APS que não dispõe de 
assistente social lotada, pois, muitas vezes, não há entendimento por parte do RET da 
DIRSAT, da importância de tais atividades para o trabalho do Assistente Social. 
A assessoria jurídica do CFESS enfatizou que a portaria tem indícios claros de ilegalidade, 
por que traz a figura da coordenação técnica e não somente administrativa, ferindo não só 
normativas internas, como o Manual Técnico do Serviço Social, e a lei 8.662/93 que 
regulamenta a profissão do assistente social, e entende que as condições éticas e técnicas 
estão sendo violadas. O CFESS ressaltou que tem tentado, sem sucesso, estabelecer diálogo 
tanto com o INSS quanto com o MDS no sentido de garantir o respeito ao exercício 
profissional das/dos assistentes sociais do INSS, e que já notificou o INSS 
extrajudicialmente solicitando a revogação imediata dos artigos da portaria que se refere ao 
Serviço Social e que seja editada uma portaria restabelecendo a estrutura que está 
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normatizada no Manual Técnico do Serviço Social, no prazo de 20 dias, e no caso de as 
solicitações não serem atendidas, serão tomadas medidas, inclusive na esfera judicial. 

 Sobre a estrutura do serviço de Reabilitação Profissional no INSS, a representante da 
Comissão Nacional da Reabilitação/FENASPS, pontuou que o serviço é composto por 
profissionais de referência e equipes são compostas por diversas categorias (Psicólogos, 
Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionais, Assistentes Sociais, Sociólogos e Médicos 
Peritos, etc), que o serviço dispõe de dois manuais técnicos, volume 1 e 2, sendo que o vol. 
1 contém as diretrizes para se fazer o programa de Reabilitação, e que foi alterado pelo 
Despacho Decisório nº 34, com apenas uma frase estabelecendo que somente o médico 
perito decide quem deve participar do programa, contradizendo todo o manual que 
pressupõe uma equipe multiprofissional. Segundo a DIRSAT, tal alteração foi feita 
seguindo uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, desconsiderando, 
portanto, a lei que regulamenta a profissão dos fisioterapeutas e terapeuta profissional que 
os habilita a desenvolver tal atividade. Informou que o CREFITO 3 (Conselho Profissional 
dos Fisioterapeutas e TO) de São Paulo, entrou com ação judicial contra esse despacho da 
DIRSAT. Já o SINDSPREV/SP solicitou ao Superintendente Regional de São Paulo (SR 
Sudeste I) que haja o retorno, por meio de portaria, dos representantes técnicos do Serviço 
Social e da Reabilitação Profissional, conforme previsto na estrutura organizacional. 

 Publicações do Blog Perito.Med: A CNASF externou a indignação dos Assistentes Sociais 
do INSS, face as recentes publicações do BLOG que desonram toda a categoria, inclusive o 
próprio CFESS. Pontou ainda que há grande anseio da categoria no que diz respeito as 
medidas que o CFESS pode/deve adotar para além do que já foi feito no passado, de 
preferência medidas jurídicas que visem a reparação das ofensas proferidas. 

 CFESS contextualizou os presentes sobre as discussões já realizadas na última reunião do 
pleno sobre as publicações do blog Perito.Med que atingem a imagem da categoria de 
Assistentes Sociais no INSS, bem como a do CFESS. Foi pontuado que o conselho vem 
avaliando as medidas cabíveis e buscando articulações, e que pretende realizar ações 
articuladas com outros conselhos e entidades sindicais. O CFESS entende que o site deve 
ser responsabilizado pelas ofensas que direciona tanto ao conselho quanto a categoria, e 
que tais atitudes deixam evidente não apenas um conflito entre categorias, mas 
perspectivas opostas em relação ao modelo de previdência social que está em discussão, 
sendo este o real motivo para os ataques. No que se refere as ofensas aos assistentes 
sociais, o conselho elaborará uma nota de orientação aos CRESS, para que esses orientem a 
categoria sobre as medidas que podem ser adotadas com apoio das entidades sindicais e 
federações. O CFESS finalizou ressaltando que as questões tratadas não se limitam apenas 
a/aos Assistentes Sociais ou a defesa desses profissionais uma vez que materializa a 
disputa de projetos societários diferentes em relação ao modelo de previdência social que 
defende. Política que está sendo desmontada na esteira das reformas neoliberais que estão 
em curso no país.  Ressalta a importância da luta coletiva de todas as instituições que 
defendem um modelo de previdência social pública e de qualidade.   

 A FENASPS, irá deliberar sobre quais medidas serão adotadas em relação ao conteúdo 



 

    

SDS - Ed. Venâncio V - Loja 28 - Térreo - CEP: 70393-904 - Brasília-DF - Telefone: 61 - 3226.7214 

Fax: 61 - 3226.7285 e 3321.1160 - E-mail: fenasps@fenasps.org.br 

ofensivo do blog aos assistentes sociais e a própria federação, que também vem sendo 
constantemente atacada. 

 Já o representante do CFP pontuou que é parceiro na luta em favor da democracia, do 
combate às reformas conservadoras em curso, que o conselho sempre combateu o ato 
médico, e que apoiará essa luta no âmbito do INSS também. Informou que os conselheiros 
do CFP se reunirão em breve e que essa pauta será levada para a discussão, para definirem 
a forma de participação do CFP nessas lutas com o conjunto CFESS/CRESS. 

 Como encaminhamento as entidades presentes, FENASPS e CFP, terão prazo de 10 dias para 
dar um retorno ao CFESS sobre a forma em que irão apoiar/participar as ações propostas 
na reunião. A representante da Comissão Nacional de Reabilitação Profissional buscará 
mobilizar o apoio do COFITO, através do CREFITO SP.  A Comissão Nacional de Assistentes 
Sociais da FENASPS irá subsidiar a assessorial jurídica do CFESS com informações e dados 
sobre o impacto da portaria 09 nas rotinas de trabalho dos assistentes sociais no INSS, e 
como isso impacta os serviços prestados à população usuária. 
 

 
SÓ A LUTA MUDA A VIDA 

 
 

Brasília, 22 de junho de 2017. 
 
 
 

Comissão Nacional de Assistentes Sociais da FENASPS Comissão Nacional de 
Trabalhadores (as) da Reabilitação Profissional/FENASPS 

Diretoria Colegiada/FENASPS 
 

 


