
 
1 

 
 

                  

A ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DO 

MARANHÃO NAS DEMANDAS DO BPC 

 

Amanda dos Santos Lopes1 
Nathalia Vanessa Gomes Linhares2 

 
 

RESUMO 
 
Este texto apresenta o processo de concessão do Benefício de 
Prestação Continuada e os critérios de avaliação. Toma como 
referência empírica o trabalho realizado pelo Serviço Social na 
Defensoria Pública da União no Maranhão e o seu papel no 
atendimento e na análise de indeferimentos no pedido do 
benefício junto ao do Instituto Nacional de Seguro Social 
(INSS). 
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ABSTRACT 
 
This paper presents the process of granting the Continued 
Benefit and the evaluation criteria. It takes as empirical 
reference the work of the Social Services in the Union of the 
Public Defender in Maranhão and its role in service and 
rejection of analysis in order to benefit from the National Social 
Security Institute (INSS). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Assistência Social, desde os primórdios, aos excluídos chegava pelas mãos 

das pessoas caridosas, sem necessariamente ter continuidade de atenção que pudesse 

viabilizar mudanças no quadro social configurado. No Brasil, com a nova Constituição 

Federal de 1988, se avança na concepção de seguridade social e do quadro social de 

desigualdades, ou seja, é fortalecida a concepção dos direitos de cidadania, numa visão 

integral e universalista. A Constituição de 1988 com o objetivo de minimizar as 

desigualdades, em seu artigo 203 propôs que “ A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social” e em seu inciso V 

garantiu o Beneficio de Prestação Continuada (BPC) regulamentada em 1993 pela Lei 

Orgânica da Assistência Social - LOA S (Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 993), no qual   

permitiu que a assistência social à população fosse assegurada como um direito de  

cidadania, rompendo com a concepção da assistência social como benemerência social e  

seus usuários como tutelados. 

 Portanto, sendo o BPC um benefício da Assistência Social, este é gerido pelo 

órgão gestor federal responsável pela política de Assistência Social (MDS), no entanto, sua 

operacionalização é realizada pela Previdência Social, através do Instituto Nacional de  

Seguro Social (INSS), sendo esta instituição a responsável pela concessão do referido 

benefício. 

Contudo, em casos de indeferimento do Beneficio pelo INSS, o cidadão pode 

recorrer judicialmente para o reconhecimento dos seus direitos pela Defensoria Pública da 

União, que se constitui como meio efetivo de viabilização deste direito de cidadania ao 

diagnosticar a potencial elegibilidade do requerente ao BPC e oferecer todas as informações 

necessárias para a solicitação do benefício. A Constituição Federal de 1988 no seu artigo 

134 criou a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados na 

forma do art. 5º, inciso “LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a Defensoria Pública objetiva a 

representação judicial, a orientação e a conciliação de conflitos no âmbito judicial e 

extrajudicial. 

O trabalho que ora apresentamos procura identificar o processo de 

operacionalização do BPC e o trabalho do Assistente Social na Defensoria Pública da União 

do Maranhão, especificamente nos processos de concessão do Beneficio de Prestação 
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Continuada-BPC por via judicial. Nosso objeto de investigação nasceu a partir das reflexões 

vivenciadas como estagiárias de Serviço Social na Defensoria. 

 

2 OPERACIONALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC 

 

O Benefício de Prestação Continuada é um benefício da assistência social, 

integrante do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e assegurado pela Constituição 

Federal de 1988 para a proteção de idosos e pessoas com deficiência incapacitante para a 

vida independente e para o exercício laboral. A Política Nacional de Assistência Social que 

determina a gestão do SUAS, aponta que o BPC integra a proteção social básica. 

Caracteriza-se pela transferência direta de renda, independente de contribuição, pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) sob sua gestão, 

acompanhamento e avaliação – e operacionalização pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). 

O processo de conquista de direitos sociais fortaleceu a assistência social no 

Brasil. Apesar de ser previsto desde 1988 na Constituição, somente em 1993 o benefício 

assistencial foi regulamentado pela Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), porém só em 1996 foi implementado após a publicação do Decreto nº 1.744/1995. 

De acordo com a CF/1988, 

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei (BRASIL, 
1988). 
 

Embora sua implantação tenha ocorrido oito anos após a sua inserção na 

CF/1988, apresenta um marco como Política de Seguridade Social não contributiva, no 

provimento de mínimos sociais. 

Parágrafo único. A assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 
setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao 
provimento de condições para atender contingências sociais e à universalização dos 
direitos sociais (BRASIL, 1993). 
 

Ademais, o BPC é um benefício assistencial não vitalício, individual e 

intransferível, independente de contribuições prévias para o sistema de seguridade social e 

não pode ser acumulado a outros benefícios da seguridade social, com exceção da 

assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória. Apresenta como 

finalidade o enfrentamento da pobreza, a garantia da proteção social, ao provimento de 
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condições para o atendimento de contingências sociais e a universalização dos direitos 

sociais (BRASIL, 1993; 2007a; 2007b). 

Não obstante, esse direito não se realiza imediatamente, uma vez que precisa 

de uma série de elementos para sua materialidade. Ou seja, necessita de um conjunto de 

condições para sua efetivação e operacionalização. Dentro desse conjunto de condições 

podemos destacar as instruções normativas e resoluções previstas para assegurar o direito 

ao benefício. 

O requerente deve procurar uma agência do INSS, órgão responsável pelo 

recebimento e reconhecimento do BPC, com prévio agendamento para atendimento, 

realizado em qualquer agência do INSS, ou pelo telefone da Central de Atendimento da 

Previdência Social ou mesmo pela internet. O atendimento é realizado em dia, hora e local 

marcado, no qual deverá preencher e assinar o formulário de solicitação do benefício, 

apresentar declaração de renda do núcleo familiar, comprovar residência e apresentar seus 

documentos de identificação e da família. No caso da pessoa com deficiência deve passar 

por avaliação médica e socioeconômica. 

Quanto à documentação do requerente e de todo o núcleo familiar, deve haver 

identificação por meio de documentos originais como: 

 
Número de Identificação do Trabalhador – NIT (PIS/PASEP) ou número de inscrição 
do Contribuinte Individual/Doméstico/Facultativo/Trabalhador Rural; 
Documento de Identificação; 
Cadastro de Pessoa Física - CPF (obrigatório); 
Certidão de Nascimento ou Casamento (para documento emitido no exterior); 
Certidão de Óbito do esposo(a) falecido(a), se for o caso; 
Comprovante de Residência; 
Comprovante de rendimentos dos membros do grupo familiar; 
Documentos pessoais dos membros do grupo familiar (Identidade ou certidão de 
nascimento quando menor, CPF, Número do PIS/PASEP/NIT); 
Tutela, no caso de menores de 18 anos filhos de pais falecidos ou desaparecidos ou 
que tenham sido destituídos do poder familiar (BRASIL, 2007b, p. 6-7) 

 

Com relação à comprovação de renda, também, se faz necessária para todos os 

membros do núcleo familiar: 

Carteira de Trabalho e Previdência Social com as devidas atualizações; 
Contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador; 
Guia da Previdência Social-GPS, no caso de contribuinte individual; 
Extrato de pagamento ou declaração fornecida por outro regime de Previdência 
Social pública ou privada (BRASIL, 2007b, p. 6-7) 
 

Além do mais, formulários de Requerimento de Benefício Assistencial e 

Declaração sobre a Composição do Grupo e da Renda Familiar do Idoso e da Pessoa com 

Deficiência disponíveis devem ser preenchidos. Caso tenha representante legal deve ainda 

apresentar, obrigatoriamente, o Cadastro de Pessoa Física – CPF, documento de 

identificação e os termos de tutela ou curatela. 
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Como mencionado, o BPC é voltado para pessoas idosas ou com deficiência. 

Deste modo, alguns critérios devem ser levados em consideração, a saber: renda per capita 

inferior a ¼ do salário mínimo, mediante informação sobre a composição e renda familiar 

para análise socioeconômica realizada pelo (a) assistente social do INSS, critério válido 

para a pessoa idosa e para pessoa com deficiência; e no caso de pessoas com deficiência, 

também, a comprovação da deficiência e do nível de incapacidade para a vida independente 

e para o trabalho, se temporária ou permanente, comprovada através de perícia médica e 

social do INSS, exceto para menores de 16 anos a avaliação da capacidade laboral. 

Para cálculo da renda se faz necessário à comprovação de miserabilidade, 

atestado segundo a lei pela existência de renda per capita familiar de ¼ do salário mínimo 

vigente. Ou seja, a soma total da renda obtida por toda a família deve ser dividida pelo 

número de membros do núcleo familiar que vivem na mesma casa. Para isso, segundo o 

Art. 4, inciso V do Decreto n. 6.214/2007, a família é entendida como o conjunto de pessoas 

que vivem sobre o mesmo teto, a saber: o requerente, o cônjuge, o companheiro, a 

companheira, os pais, os irmãos e os filhos não emancipados. Com relação a pessoa em 

situação de rua, é utilizado o mesmo critério de caracterização do núcleo familiar, desde que 

estejam na mesma condição. 

Ocorre que existem entendimentos jurisprudenciais que alteraram esta 

disposição de ¼ do salário mínimo, no sentido de aumentar a renda mínima para ½ salário 

mínimo, ou ainda, admitindo outros meios de prova que autorizassem a concessão do 

benefício assistencial. 

O critério de verificação objetiva da miserabilidade correspondente a ¼ (um quarto) 
do salário mínimo, previsto no art. 20, § 3º, da Lei 8742/93, restou modificado para ½ 
(meio) salário mínimo, a teor do disposto no artigo 5º, I, da Lei n° 9.533/1997, que 
autorizava o poder executivo a conceder apoio financeiro aos Municípios que 
instituíssem programas de garantia de renda mínima associados a ações 
socioeducativas, e art. 2º, § 2º da Lei 10.689/2003, que instituiu o programa nacional 
de acesso à alimentação – PNAA. (Súmula n. 06. Turma Regional de Uniformização 
- TRF da 4ª Região, 2004). 
 

Ainda nesse sentido, se houver comprovação de gastos necessários com 

medicamentos, estes devem ser levados em consideração, uma vez que são necessários 

para o tratamento de saúde, pois minimizam os efeitos de sua deficiência, possibilitando 

melhor qualidade de vida e favorecimento na reabilitação do quadro clínico. 

De acordo com o Relatório de Reclamação 4374, tratado pelo Ministro Gilmar 

Mendes, sobre o benefício assistencial no quesito avaliação da renda familiar, atualmente, o 

valor de ½ salário mínimo são utilizados para a concessão dos benefícios em programas de 

assistência social. Esse parâmetro demonstra que o critério de ¼ do salário mínimo está 

defasado e inadequado na aferição de miserabilidade das famílias, que possivelmente 

contemplem o direito ao benefício. Além de que dispõe sobre a reinterpretação do legislador 



 
6 

 
 

                  

quanto ao Art. 203 da Constituição da República, no que diz respeito aos critérios 

socioeconômicos diferentes dos que serviram de base para a edição da LOAS na década de 

1990. 

Além disso, outros benefícios assistenciais não devem ser contabilizados como 

renda, conforme jurisprudência dos Tribunais Pátrios: 

 
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO 
ASSISTENCIAL POR OUTRO MEMBRO DA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. 
EXCLUSÃO DO CÔMPUTO DA RENDA FAMILIAR. IMPROVIMENTO. 1. O valor de 
benefício assistencial pago a outro membro da família, também deficiente, não 
se inclui no cômputo da renda familiar para fins de concessão do benefício, 
com base no disposto na Lei nº 10.741/03 - Estatuto do Idoso. 2. Embora a Lei 

10.741/03 se refira ao benefício assistencial pago ao idoso, entende-se que qualquer 
benefício de natureza assistencial, seja ele pago ao idoso ou ao deficiente, não será 
considerado para se aferir o rendimento familiar do pleiteante ao benefício. 3. 
Ademais, o requisito da renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário 
mínimo, previsto no parágrafo 3º, art. 20 da Lei nº 8.742/93 não é o único 
critério capaz de aferir a situação de miserabilidade vivida pelo postulante ao 
beneficio, sendo possível analisar outros fatores que demonstrem a 
hipossuficiência financeira da família. Precedentes do STJ. 4. Agravo de 

instrumento improvido (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, 2009). 
 

No que concerne à pessoa idosa, a idade mínima deve ser de sessenta e cinco 

anos para pleitear a obtenção do benefício. Conforme Decreto nº 6.214, de 2007: 

 
Art. 4º Para fins do reconhecimento do direito ao benefício, considera-se: 
I - idoso: aquele com idade de sessenta e cinco anos ou mais. 
 

Esta concepção é reiterada pelo Estatuto do Idoso, em seu artigo 34, que afirma: 
 

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não 
possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua 
família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 
termos da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 
Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família 
nos termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda 
familiar per capita a que se refere a LOAS (BRASIL, 2003). 
 

Para a pessoa com deficiência, além da comprovação de sua renda, também, 

deverá atestar sobre a sua deficiência e o nível de incapacidade por meio de avaliação do 

serviço de perícia médica do INSS. De acordo com o Decreto nº 6.214/2007, 

 
Art. 4º Para os fins do reconhecimento do direito ao benefício considera-se: 
(...) 
II - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; 
III – incapacidade: fenômeno multidimensional que abrange limitação do 
desempenho de atividade e restrição da participação, com redução efetiva e 
acentuada da capacidade inclusão social, em correspondência à interação entre a 
pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. 
(…) 
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§1º Para fins de reconhecimento do direito ao beneficio de Prestação Continuada as 
crianças e adolescentes menores de dezesseis anos de idade, deve ser 
analisada a existência da deficiência e o seu impacto na limitação do 
desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a 
idade. (grifo nosso) 
 

Deste modo, devem ser considerados vários outros fatores além dos aspectos 

impostos pela sua condição de saúde, que em conjunto elevam as limitações e dificuldades, 

restringindo ou mesmo impedindo que a pessoa tenha acesso ao mercado de trabalho e/ou 

desenvolva de forma autônoma atividades laborativas e do cotidiano. 

O processo de avaliação hoje deve ser pautado na ideia de que não é só o limite 

individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes nos espaços, no 

meio físico, no transporte, na informação, na comunicação, no tratamento médico adequado 

e demais serviços. Assim, se faz necessária uma análise que vá além dos problemas de 

saúde que acometem determinado indivíduo e considere, também, a influência/interferência 

dos fatores ambientais, sociais e pessoais na limitação do desempenho das atividades 

laborativas e da participação social. 

Para tanto, a importância de uma avaliação pautada em fatores além dos 

aspectos impostos pela própria condição de saúde, se torna imprescindível na análise deste 

indivíduo em sua totalidade. Por isso, essa avaliação deve ser pautada nos quesitos 

solicitados pela Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde – 

CIF, conforme requerido pelo Decreto nº 6.214/2007, acrescida pelo Decreto nº 7.617/2011, 

em que a avaliação será baseada em informações e dados históricos da pessoa, no 

ambiente social da mesma, no acesso a políticas públicas, na vulnerabilidade e risco social, 

dentre outros pontos relevantes. 

 
Art. 16. A concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação 
da deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da 
Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde - CIF, 

estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde no 54.21, aprovada 
pela 54ª Assembléia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001. 
§ 1º A avaliação da deficiência e do grau de impedimento será realizada por meio de 
avaliação social e avaliação médica. 
§ 2º A avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais, a 
avaliação médica considerará as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, 
e ambas considerarão a limitação do desempenho de atividades e a restrição da 
participação social, segundo suas especificidades. 
(…) 
§ 5º A avaliação da deficiência e do grau de impedimento tem por objetivo: 
I - comprovar a existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial; e 
II - aferir o grau de restrição para a participação plena e efetiva da pessoa com 
deficiência na sociedade, decorrente da interação dos impedimentos a que se refere 
o inciso I com barreiras diversas. (Redação dada pelo Decreto nº 7.617, de 2011, 
grifo nosso) 
 

É importante destacar que todos os casos necessitam de um tratamento 

diferenciado por parte do sistema jurídico brasileiro, bem como nas perícias realizadas junto 
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aos médicos e assistentes sociais. Isso porque cada tipo de doença apresenta uma reação 

diante do processo de tratamento, por vezes demorado e delicado. Além da debilidade 

física, desestruturação psicológica e social provinda de mudanças na perspectiva de vida, 

limitações físicas e socioafetivas, bem como no risco de morte. As consequências trazidas 

ao indivíduo vão desde os efeitos colaterais que determinados tratamentos acarretam até 

mudanças biológicas, psicológicas e sócias, com influências diretas em sua vida, na 

limitação e/ou impedimento na capacidade laborativa e, consequentemente, na sua vida 

independente. 

A concessão do BPC acontecerá mediante a comprovação de todos os 

requisitos legais e regulamentares exigidos e explanados. Sua aprovação será comunicada 

ao requerente e o pagamento efetuado em até 45 dias após o cumprimento das exigências, 

através de depósito bancário ou por órgãos autorizados pelo INSS. Entretanto, segundo o 

Art. 21 da LOAS, a revisão da concessão do Benefício de Prestação Continuada deverá 

acontecer a cada dois anos de sua concessão. 

 
Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos 
para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. 
§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as 
condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário. 
§ 2º O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua 
concessão ou utilização (BRASIL, 1993). 
 

O processo de revisão do BPC acontece inicialmente por assistentes sociais do 

município, tendo em vista o uso de informações que contemplem aspectos de natureza 

pessoal, social, econômica e cultural, assim como da infraestrutura do entorno residencial 

em que vivem o beneficiário. Tais informações são coletadas, por meio de visitas 

domiciliares e uso de instrumentais voltados a verificação da atual realidade do beneficiário, 

a saber: Declaração de Composição do Grupo e Renda Familiar, Avaliação Social de Idosos 

e Pessoas com Deficiência e a Coleta das Informações Sociais Complementares (BRASIL, 

2005). 

A Declaração sobre Composição do Grupo e Renda Familiar e o formulário de 

Avaliação Social da Pessoa com Deficiência integram documentos de referência para 

decisão sobre a manutenção do benefício. Os instrumentais de Avaliação Social da Pessoa 

Idosa e de Informações Sociais Complementares, exclusivos dos gestores da assistência 

social, servem de auxílio para as Secretarias de Assistência Social no planejamento para 

oferta de serviços integrados ao Benefício de Prestação Continuada (BRASIL, 2005). 

A avaliação das condições sociais dos beneficiários e sua família pretende a 

qualificação na prestação do benefício e permite o reconhecimento do benefício pelos 

gestores da assistência social nos municípios, uma vez que serviços como habilitação, 

reabilitação, cuidada e integração social são prioritários e devem ser assegurados, de 
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acordo com o disposto no Art. 24 da LOAS, “os programas de assistência social 

compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de 

abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços 

assistenciais”. 

 É importante destacar que todo esse processo deve ser realizado de forma 

sigilosa, sem expor a condição e situação do beneficiário e seu núcleo familiar. Seu caráter 

restrito é imprescindível, uma vez que o sigilo profissional e ética são importantes na coleta 

de informações. 

 

3 O PAPEL DO ASSISTENTE SOCIAL DA DPU-MA JUNTO AO REQUERIMENTO  

INDEFERIDO DO BPC PELO INSS 

 

Em 1994, criou-se a Lei Complementar nº 80, instituindo a organização da 

Defensoria Pública da União. Segundo Rodrigues (2011) no estado do Maranhão só foi 

instalada na cidade de São Luís em julho de 2008, contando com apenas um defensor e três 

funcionárias terceirizadas que se dividiam entre o atendimento e a parte administrativa. 

 
De acordo com os relatos de uma destas funcionárias, as principais demandas 
dessa época eram previdenciárias (auxílio-doença e aposentadorias em geral)  e 
financiamentos da Caixa Econômica Federal, o que não é muito diferente das 
atuais”(RODRIGUES,2011, p. 41). 
 

Atualmente a sede da DPU/MA localiza-se na Av. Guaxenduba, n° 1490 B, Bairro 

de Fátima, em um prédio bem estruturado, contando com oito Defensores, um setor 

administrativo, um cartório, a sala de acolhimento que possui uma área de espera com os 

guichês de atendimento individual e o setor de Serviço Social. 

O processo de trabalho do Serviço Social na Defensoria Pública da União na 

unidade de São Luís do Maranhão está em plena construção, pois só em agosto de 2010 

este profissional passou a fazer parte do quadro de funcionários/servidores da Instituição, 

com a inserção de um assistente social proveniente do concurso público federal. Em 2014 

houve adição de mais um assistente social por meio de requisição. 

Destaca-se ainda, que o processo de trabalho do Serviço Social da Defensoria 

Pública da União se dá a partir do atendimento de demandas encaminhadas através da 

recepção, do atendimento inicial e Defensores Públicos Federais, sendo as principais 

referentes à concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, sobretudo o Benefício 

Assistencial de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência ou ao Idoso - BPC/LOAS, 

demandas relacionadas ao direito à moradia e pessoas em situação de vulnerabilidade e 

risco social, onde é solicitada a atuação do Serviço Social para promover o 
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encaminhamento desses usuários para a rede municipal de assistência visando o 

enfrentamento da situação de risco e vulnerabilidade social em que se encontra, tendo em 

vista que na maioria das vezes as pessoas que procuram a Defensoria Pública da União 

possuem problemas que extrapolam a área jurídica, cabendo assim, a atuação do 

profissional de Serviço Social, uma vez que este é habilitado para lidar com as mais 

variadas questões que conformam a vida dos sujeitos. 

Observamos que o Serviço Social inserido no contexto da DPU/MA tem sido de 

fundamental importância para subsidiar o trabalho dos Defensores Públicos Federais, no 

que diz respeito à fundamentação de propositura de ação judicial, isto é, sempre que é 

necessário conhecer um pouco mais sobre a situação de vida de um assistido (termo 

utilizado na Defensoria para as pessoas que solicitam atendimento), o (a) Assistente Social 

é requisitado para fazer um estudo social com a família no intuito de fundamentar a situação 

social do mesmo perante o Judiciário. Para tanto estão entre as atribuições desempenhadas 

por esse profissional conforme o relatório realizado para o controle de atividades dos 

colaboradores da DPU/MA as seguintes: 

Realizar atendimentos aos usuários; 
Realizar contatos telefônicos com usuários e outras instituições para troca de 
informações; 
Elaborar documentos oficiais: ofícios, memorandos, certidões, etc.; 
Movimentar e tramitar processos - no sistema ePAJ (Processo Eletrônico de 
Assistência Jurídica); 
Analisar processos para adoção de medidas cabíveis a luz do Serviço Social; 
Consultar e realizar agendamentos eletrônicos junto ao INSS para solicitação de 
BPC/LOAS; 
Orientar usuários/assistidos, estagiários, atendentes e demais servidores sobre o 
trabalho desenvolvido pelo Serviço Social e o atendimento ao público; 
Fazer estudos e pesquisas sobre assuntos específicos abordados na elaboração 
dos laudos sociais; 
Participar e conduzir reuniões entre a equipe de Serviço Social e demais servidores 
da DPU; 
Prestar esclarecimentos aos atendentes e usuários da DPU sobre a matéria do 
Serviço social; 
Coordenar e acompanhar a realização do projeto visita virtual; 
Prestar informações sobre a rede de políticas públicas com consequente 
encaminhamento; 
Realizar perícias técnicas e estudos na área de Serviço Social com a posterior 
sistematização destes por meio de relatórios, laudos  e pareceres; 
Realizar visitas domiciliares para subsidiar estudos e fundamentar pareceres, 
relatórios e laudos; 
Realizar visitas institucionais; 
Realizar estudos socioeconômicos com os usuários; 
Supervisionar estagiários de Serviço Social; 
Ministrar palestras e oficinas sobre políticas sociais, sobre o funcionamento da 
instituição e outros assuntos relacionados com a profissão; 
Realizar pesquisas e estudos que contribuam para a análise da realidade que 
subsidie a ação profissional; 
Planejar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar projetos na área de Serviço 
Social (RODRIGUES, 2011, p.67) 
 

Dentre as atividades listadas as que ocorrem com maior frequência é a 

elaboração de estudos sociais para subsidiar e fundamentar as petições feitas pelos 
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Defensores que será protocolada junto à Justiça Federal, com sua posterior documentação 

em forma de laudos, relatório, pareceres sociais, certidões de contato telefônico e de 

atendimento individual, além das declarações de visita domiciliar, pois passarão a fazer 

parte de um processo judicial. Os laudos sociais são feitos após a coleta de todas as 

informações possíveis da situação do assistido. Para o levantamento destas informações os 

principais instrumentais utilizados são: a observação, a escuta sensível, entrevista 

semiestruturada, visita domiciliar, atendimento grupal e individual realizado na sala de 

Serviço Social e a análise de todas as informações e documentos existentes no processo. 

Parte destas petições estão relacionadas à requisição do Benefício de Prestação 

Continuada – BPC/LOAS, por merecerem uma análise das condições socioeconômicas dos 

assistidos essa competência é do (a) assistente social. 

Dentre os instrumentais citados merece maior destaque a entrevista individual e 

a visita domiciliar. No momento da entrevista é importante e necessário que o profissional 

tenha foco nos objetivos propostos, por isso esta deve ser previamente avaliada e 

estruturada. No roteiro de entrevista mais utilizado pelo Serviço Social da DPU/MA as 

perguntas estão divididas em questões para averiguar o núcleo familiar, a escolaridade, as 

profissões desenvolvidas e os rendimentos médios da família assistida. Em um segundo 

momento da entrevista, as questões dizem respeito às condições de moradia e acesso a 

serviços públicos, como hospitais, escolas, água, saneamento básico, bem como aos 

programas sociais. Comumente, como as situações estudadas envolvem problemas de 

saúde, no terceiro momento da entrevista o assistente social avalia os impactos das 

doenças apresentadas no cotidiano dos sujeitos, bem como o tratamento realizado, quando 

este existe. Pelo fato de existirem algumas contradições entre o relato inicial durante a 

abertura do processo de assistência jurídica, o trabalho do Serviço Social se torna relevante 

na identificação de algumas informações obtidas durante a entrevista, estas quando 

relevantes, são acrescentadas ao processo. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Observamos que o novo campo de trabalho do Serviço Social em São Luís - MA 

é recente, possuindo um pouco mais de quatro anos. Contudo, constatamos que os 

assistentes sociais da DPU-MA são vistos enquanto facilitadores dos cidadãos, do acesso à 

justiça social, principalmente no requerimento ao BPC-LOAS, pelo fato de sua intervenção 

se caracterizar pela operacionalização de direitos através da compreensão dos problemas 

sociais trazidos pelos sujeitos à instituição. Isto a partir da análise acurada da realidade 
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vivenciadas por estes, como as condições econômicas, de saúde, sociais e familiares dos 

assistidos. 

Entretanto, o trabalho do Serviço Social da DPU-MA junto às petições de 

concessão do BPC por via judicial tem seus limites e desafios. Ao realizar uma nova leitura 

crítica de Avaliação Social do Benefício de Prestação Continuada, destaca-se nenhuma 

interação com peritos médicos, uma vez que esse profissional não faz parte do quadro de 

funcionários/servidores da DPU-MA, não havendo a troca de saberes necessário para traçar 

estratégias e reflexões conjuntas entre os saberes das áreas médica e social para que 

divergências se unam pela busca de consenso, compreendendo melhor a leitura de 

conceitos de deficiência. Essa leitura pelo Serviço Social é realizada através de estudos, 

artigos da área médica. 

Outra limitação do trabalho do Serviço Social desta instituição com o BPC é o 

grande número de demandas x quantidade de profissionais (atualmente 2 profissionais e 3 

estagiárias de Serviço Social), acarretando sobrecarga de trabalho e demora na resolução 

das situações apresentadas. 
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