


Queridos alunos! 

Meu nome é Ana Júlia Brasi Pires Kachan, sou advogada com mais de 20 (vinte) anos de atuação na área 
previdenciária, pós-graduada em direito processual civil e direito previdenciário, pós graduanda em direito 
do trabalho e em Empresarial Previdenciário e Compliance, MBA em direito previdenciário.  Atualmente 
ocupo a Presidência do Segundo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP.  Sou também palestrante, 
professora de curso preparatórios para concursos públicos e pós-graduação. 

Aproveito a oportunidade para apresentar nosso curso de Iniciação à Prática Previdenciária, uma das áreas 
do direito que mais cresce no Brasil e com uma extensa gama de possibilidades de atuação. 

Neste curso, traremos a prática do dia-a-dia da advocacia, discutindo a teoria e jurisprudência a partir de 
casos concretos, com a visão de advogados especialistas, Magistrados e servidores do INSS.  

O PRIMEIRO PASSO 

A advocacia previdenciária começa com uma boa entrevista do cliente! 

É por meio dela que será possível identificar quais os reais anseios do cliente, seu histórico de contribuições 
para o sistema, se possui qualidade de segurado, carência, qual a sua atividade laborativa e eventual 
incapacidade para o trabalho, enfim, é o primeiro passo do chamado “Planejamento Previdenciário”, tão 
essencial nos dias de hoje. 

Desta análise, pode-se verificar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) do segurado e estudar a 
necessidade de eventuais retificações, bem como confrontar os dados do sistema com os documentos 
apresentados pelo segurado, para fins de análise das condições de elegibilidade para as aposentadorias 
programadas, seja na regra anterior à reforma (EC 103/19), para fins de direito adquirido, na regra posterior 
à reforma ou ainda nas regras de transição. 

É possível, ainda, identificar qual o melhor benefício a ser concedido para o segurado, seja sob o aspecto 
temporal ou sob o aspecto financeiro. 

Os eventuais benefícios já concedidos ou indeferidos pelo INSS devem ser objeto de análise, para fins de 
revisão do ato de concessão ou do ato de indeferimento, sempre observando o que dispõe o artigo 103 da 
Lei 8.213/91 e a decisão proferida pelo C Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6096. 

Oportuno ressaltar, que a autarquia previdenciária, conforme dispõe a legislação em vigor, é um sistema 
contributivo, de filiação obrigatória, que, em caso de preenchimento dos requisitos legais, presta aos 
segurados e dependentes, serviços e benefícios. 

Conforme previsão expressa do artigo 18 da Lei 8.213/91, o Regime Geral de Previdência Social compreende 
as seguintes prestações:- 

a) para os segurados:

a.1 aposentadoria por invalidez
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a.2 aposentadoria por idade 

a.3 aposentadoria por tempo de contribuição 

a.4 aposentadoria especial 

a.5 auxílio-doença 

a.6 salário-família 

a.7 salário maternidade 

a.8 auxílio-acidente 

 

b) para os dependentes 

 

b.1 auxílio-reclusão 

b.2 pensão por morte 

 

c) para segurados e dependentes 

 

c.1 serviço social 

c.2 reabilitação profissional 

É importante referir que, após a reforma da Previdência Social, trazida pela Emenda Constitucional nº 
103/19, a nomenclatura de alguns benefícios foi alterada, assim como a aposentadoria por idade e a 
aposentadoria por tempo de contribuição foram extintas, passando a existir um único benefício, 
denominado aposentadoria programada, com previsão de idade mínima e tempo mínimo de contribuição. 

APOSENTADORIA POR IDADE                               ATUAL APOSENTADORIA PROGRAMADA (IDADE MÍNIMA 
E TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO 

 

APOSENTADORIA POR TEMPO                               ATUAL APOSENTADORIA PROGRAMADA (IDADE MÍNIMA 
E TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO 
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AP.  POR INVALIDEZ                                   ATUAL APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE 

 

AUXÍLIO- DOENÇA                                      ATUAL AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

Portanto, a correta identificação dos anseios do segurado é essencial para que se passe a trabalhar o 
preenchimento dos requisitos específicos do benefício pretendido ou para que se estude a revisão de uma 
prestação concedida em desconformidade com os critérios legais. 

Para isso é importante ouvir o cliente com atenção, estudar todo seu histórico previdenciário (patrimônio 
previdenciário) e analisar toda a documentação apresentada, bem como solicitar documentos adicionais ou 
retificação daqueles com incorreção, como por exemplo um PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), 
necessário à concessão de uma aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum para 
períodos anteriores à EC 103/19. 

Pensando nisso, elaborei um roteiro básico, com perguntas que auxiliarão na correta identificação da 
pretensão do cliente, sem afastar, naturalmente, a necessidade de aprofundamento na documentação 
específica do benefício pretendido. 

Segue, assim, um roteiro básico de atendimento ao cliente previdenciário, com indicação das informações 
mais importantes, como forma de contribuir para seu desenvolvimento e crescimento profissional. 

 

Roteiro de atendimento ao cliente previdenciário 

Indicação:  

Data do atendimento: __/__/____ 

 

DADOS DO CLIENTE 

Nome completo:  

Endereço completo: 

Profissão:  

Data de nascimento:  

RG:  

CPF:  

Nome dos pais:  
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Grau de escolaridade:  

Telefone:  

E-mail:  

Estado Civil:  

NIT:  

CTPS:                                                        SÉRIE:  

NB:                                                                               

CADSENHA (Senha para acesso ao portal MEU INSS/ solicitar declaração com autorização para acesso ao 
sistema, de acordo com a LGPD):  

 

ENTREVISTA 

 

1.  Descrição dos Fatos (motivo pelo qual procurou o Advogado/Escritório): 

 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

2. Mantem vínculo empregatício no momento ou está fazendo contribuições ao INSS em outra categoria? 

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. Recebe algum benefício do INSS no momento? 

( ) Aposentadoria 

( ) Pensão por Morte 

( ) Auxílio por Incapacidade Temporária 

( ) Auxílio Acidente 
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( ) BPC/LOAS 

( ) Nenhum 

4. Listar os benefícios já recebidos ou já requeridos:- 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

5. Tem ação contra o INSS em andamento ou já teve ação? (Colher dados e em caso de benefício por 
incapacidade colher declaração para fins da Lei 14331/22) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

6. Exerceu atividade rural/ segurado especial? (Descrever a atividade, o período e quais documentos 
probatórios) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7. Exerceu atividade especial? (ruido, calor, poeira, eletricidade, produtos químicos etc)? Descrever a 
atividade e verificar se há documentação comprobatória suficiente 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

8. Já sofreu acidente do trabalho ou foi vitimado por doença ocupacional? (descrever detalhadamente) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

9. Prestou serviço militar? Quando? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

10. Estudou em escola técnica (SENAI/SENAC) como aluno-aprendiz? (Pedir certidão).  

11. Análise de tempo de contribuição (pedir CNIS, conferir CTPS, carnes e contribuições como facultativo e 
contribuinte individual, verificar se teve ação trabalhista contra algum ex-empregador). Descrever 
detalhadamente e extrair cópia da documentação. 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

12. Dados de testemunhas (se o caso) 

Declaro serem verdadeiras as informações prestadas e estar de acordo com os fatos descritos na presente 
entrevista (colher assinatura do cliente) 

Data: ____/____/___ 

 

    

 

CONCLUSÃO 

 

Espero que este breve roteiro contribua para sua atuação profissional. 

Nos vemos no curso! 

Um grande abraço, 

 

Ana Júlia Kachan 
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