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RESUMO 

 

 

Este trabalho sobre os efeitos dos cortes dos benefícios da Previdência Social na Composição 

de renda das famílias no município de José da Penha/RN. O objetivo geral consiste em 

analisar o nível de importância dos recursos da Previdência Social para composição de renda 

das famílias beneficiadas no município. O estudo baseou-se em bibliografia disponível sobre a 

temática, em dados coletados junto ao Ministério da Previdência, INSS, e IPEA. Os 

resultados apontam que a maioria dessas famílias que tiveram seus benefícios cessados provia 

apenas dessa transferência como fonte de renda da família, pois muitos são incapacitados de 

exercer qual quer que seja função trabalhista ficando assim vulneráveis e dependentes apenas 

do benefício. Onde 77% dos valores eram destinados a gastos com alimentação e o restante 

em compra de medicamentos para tratamento de saúde, valores estes que ficavam e 

contribuíam para a evolução do comércio local, e assim tirados de circulação causou um 

impacto sobre o comércio local. Conclui-se que é imensurável a importância do valor para a 

composição de renda das famílias o benefício que assim era concedido, principalmente para 

as famílias que em seu domicílio se encontra morando mais de cinco pessoas, onde 

necessitavam deste valor para subsistência. Cabe ao governo analisar os critérios que estão 

sendo utilizados nas revisões dos benefícios, se é de interesse público ou se as pessoas estão 

realmente capacitadas para realizar funções trabalhistas. 
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ABSTRACT 

 

This work is about the effects of the cuts of Social Security benefits on the Composition of 

income of the families in the municipality of José da Penha/RN. The general objective is to 

analyze the level of importance of Social Security resources for the composition of income of 

beneficiary families in the municipality. The study was based on available bibliography on the 

subject, in data collected from the Ministry of Social Security, INSS and IPEA. The results 

show that the majority of these families that had the benefits ceased only provided this 

transfer as a source of income, since many are incapable of performing any labor function, 

thus being vulnerable and dependent only on the benefit. Where 77% of the amounts were 

spent on food and the remainder on the purchase of medicines for health care, these values 

remained and contributed to the evolution of local commerce, and thus removed from 

circulation had an impact on local commerce. It is concluded that the importance of the value 

for the composition of income of the families is immeasurable the benefit that was thus 

granted, especially for the families that in their domicile are living more than five people, 

where they needed this value for subsistence. It is up to the government to analyze the criteria 

being used in reviewing benefits, whether it is in the public interest or whether people are 

actually qualified to perform labor functions. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, todos os entes da federação, sejam a União, Estados ou municípios, 

para suprir suas necessidades necessitam de recursos financeiros, tanto para manter o 

comércio local, como para realizar obras, ou outros tipos de serviços públicos. Trazendo para 

análise o município, e principalmente quando se trata daquele de pequeno porte, por não 

possuírem recursos suficientes, necessitam ainda mais de recursos transferidos pelos 

governos, sejam eles, por exemplo, para obras ou para a própria população suprir suas 

necessidades. 

Levando em conta o pouco desenvolvimento econômico de alguns municípios, 

principalmente quando se trata da ausência de um desenvolvimento industrial ou comercial 

consistente. É interessante averiguar empiricamente como essas cidades conseguem se 

subsistir no contexto econômico atual, devido as altas crises financeiras ocorridas. Ao se 

buscar analisar qual os meios possíveis de sobrevivência e subsistência da população que se 

faz presente nestes municípios, pode-se dizer que acontece a presença incontestável e 

indispensável do setor público, tendo o Estado como principal responsável sobre toda a 

organização dos meios necessários de subsistência. Sob esta perspectiva, pode-se afirmar que 

o sistema previdenciário brasileiro, através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), é o 

principal órgão a suprir e beneficiar, dentro de todas suas regras, as necessidades básicas da 

população em estudo, através de transferências de valores a qual compõe a renda de muitas 

famílias. (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA, 2018). 

A Previdência Social constitui importante campo das políticas públicas e deve ser 

compreendida como um mecanismo de distribuição de renda das famílias, além de ser uma 

forma pela qual o Estado tem de combater as desigualdades sociais, tendo seus recursos na 

maioria das vezes utilizados para alimentação e outros itens das famílias.  

Diante desse contexto, e no intuito de prestar melhores esclarecimentos a respeito da 

temática ora abordada, buscou-se apresentar de forma explícita, através deste documento, que 

tem como caráter acadêmico-cientifico, importantes considerações a respeito da Previdência 

Social, dos benefícios nas categorias de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

concedidos para os munícipes de José da Penha, Estado do Rio Grande do Norte, analisando a 

real importância dos valores transferidos pelo INSS para compor a renda dos mesmos.  

Além disso, o objetivo geral desse trabalho é analisar qual o nível de importância dos 

recursos da Previdência Social para a composição de renda das famílias beneficiadas do 
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município de José da Penha/RN. Como objetivos específicos: Verificar quais os tipos de 

benefícios que as pessoas recebem, ou seja, em quais modalidades se encaixam; enfatizar 

como os recursos da Previdência Social contribuem para a economia do município; pesquisar 

o volume de recursos tirados de circulação do município e investigar como as famílias que 

passaram pelo corte como estão fazendo para se manter diante a dificuldade financeira. 

Assim para cumprir os objetivos do presente estudo, a pesquisa fará uso de fontes 

bibliográficas e documentais, além de dados provenientes de uma pesquisa de campo. Na 

pesquisa bibliográfica buscou- se apoio teórico de diversos autores como Giambiagi; Além 

(2000), Silva, E. R, Schwarzer, H (2002), entre outros, deram suporte necessário para o tema 

abordado. A pesquisa documental, valeu-se de sites como os da Ministério da Previdência 

Social, Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS), Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), os quais fornecem dados importantes. Para responder tais objetivos utilizou-

se ainda dados de uma pesquisa de campo realizada com os beneficiários das modalidades 

convocadas para o “pente fino”.  

O trabalho está estruturado em três capítulos, além dessa introdução e das 

considerações finais. No primeiro capítulo, faz-se um breve esboço teórico-histórico sobre a 

Previdência Social Brasileira, apresentando sobre quais os direitos reservados para a mesma 

na Constituição de 1988 e analisando os seus pontos históricos no Brasil. 

No segundo capítulo, enfatiza-se a atual realidade da Previdência Social Brasileira, 

destacando quais as modalidades de benefícios para seus contribuintes. Além disso, apresenta 

o programa Pente Fino criado pelo governo federal, afim de fiscalizar os segurados de 

algumas dessas modalidades; por fim, discorre -se sobre a atual proposta da Reforma da 

Previdência Social Brasileira.  

No terceiro capítulo, apresenta-se, as respostas aos objetivos do presente estudo, a 

partir da análise de tabelas e gráficos produzidos na pesquisa de campo e também de dados 

bibliográficos obtidos no INSS e Ministério da Previdência, cujos procedimentos 

metodológicos e características do município de José da Penha/RN estão descritos no 

capítulo. 

No que diz respeito às limitações do trabalho, acredita-se que o estudo possa da uma 

contribuição para a academia, pois a Previdência Social, apesar de ser uma temática bastante 

discutida, o programa de revisão dos benefícios de auxílio doença e aposentadoria por 

invalidez, conhecido “Pente Fino” é um assunto que vem sendo discutido muito recentemente, 

mas aborda questionamentos e também dúvidas nos pensamentos de muitas pessoas. Espera-

se que o presente trabalho possa suscitar novos estudos e servir de referências futuras para as 
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pesquisam que abordam a problemática seja regional ou local, ampliando o interesse público 

universitário e dos demais setores da sociedade sobre o referido tema.  
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1 -  A PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA 

 

             Neste capítulo, faz-se um breve esboço sobre a Previdência Social Brasileira, 

caracterização para alguns autores, analisando seus direitos na Constituição de 1988 e 

principais pontos históricos da mesma. 

O termo “Previdência Social” não é tão simples como pensamos para conceituar, pois 

se tem em vista uma vasta abrangência de seu significado, assim como sua real importância 

no âmbito nacional. Então, para poder conceitua-lo requer uma análise crítica sobre os vários 

aspectos que o mesmo engloba. Quem tem interesse no assunto em destaque, tem muito a se 

apreciar sobre, pois existem muitos teóricos que abordam este tema sob o olhar científico, 

enfocando alguns conceitos e análises sobre o mesmo.  

De acordo com Oliveira (1982), definir exatamente o que seja a “Previdência Social” 

requer uma análise bastante complexa e sistemática. Muito mais do que simples formalidade, 

tentar definir o conceito sobre o tema leva a diversas indagações e respostas indefinidas. Para, 

alguns, a Previdência nada mais é do que um seguro compulsório, vindo repor a renda de uma 

família ou apenas do indivíduo, devido a sua eventual perda da sua capacidade laborativa – ou 

seja, torna-se incapaz de exercer um trabalho -, seja por morte, invalidez, doença, acidente 

etc. Cabe ressaltar que tanto os valores das contribuições como dos benefícios devem ser 

correspondentes, 

Previdência Social, não proporciona apenas uma razoável reposição da renda, mas 

também garante a todos os inativos um patamar mínimo de benefícios, independentemente do 

nível de contribuições. É considerável a Previdência Social como um sistema assistencial e 

redistributivo, onde as contribuições devem ser pagas de acordo com a disponibilidades de 

cada indivíduo e que os benefícios sejam recebidos considerando suas reais necessidades, 

(OLIVEIRA,1982). 

O que ocorre na prática, é que os sistemas de Previdência Social implantado em vários 

países, inclusive no Brasil, deixam a desejar em termos de esclarecimento de seus conceitos e 

objetivos. Na realidade, configuram-se como sistemas híbridos, com os componentes da 

abordagem de seguro e redistributivo-assistenciais mesclados de tal forma que dificilmente se 

consegue definir um padrão único, (OLIVEIRA, 1982). 

O Ministério da Previdência Social (MPS) é o responsável pela administração da 

Previdência Social Brasileira e as políticas referentes a esta área são executadas pela autarquia 

federal denominada Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Pode-se dizer que o conceito 



16 

 

mais viável de Previdência Social seja o do próprio Ministério da Previdência, o qual a aborda 

como sendo o seguro social para a pessoa que contribui sob diversas formas; uma instituição 

pública que tem a finalidade de reconhecer e conceder direitos aos seus segurados, isso se dá 

através da transferência de renda destinada a substituir a renda do trabalhador contribuinte, 

quando ele perde sua capacidade de trabalho, seja por diversos motivos como: doença, 

invalidez, idade avançada, morte, desemprego involuntário, assim como a maternidade e a 

reclusão. (PREVIDÊNCIA, 2013). 

 

1.1 - Pontos históricos da Previdência Social no Brasil 

 

A Previdência Social brasileira já passou por várias mudanças estruturais, envolvendo 

todo seu elenco. Analisando as fases principais da sua história, podemos constatar os 

progressos alcançados ao longo do tempo. 

Para Giambiagi e Além (2000), apesar de algumas instituições semelhantes e 

mecanismo de caráter previdenciários já terem existido no Brasil desde a época imperial, foi 

verdadeiramente com a lei Elói Chaves – Decreto Legislativo nº 4.682, de 24 de janeiro de 

1923 -, que se inicia no país o sistema da Previdência Social, com a criação das chamadas 

“Caixas de Aposentadorias e Pensões” (CAPs). Esta lei tratava dos casos das empresas 

ferroviárias, cujas caixas de aposentadorias tinham a finalidade de amparar seus empregados 

considerados inativos.  

No ano de 1930, paralelamente à criação das CAPs e, com o fortalecimento do 

sindicalismo e da classe média urbana – principalmente com maior atenção do Estado ao tema 

previdenciário – foi se criando uma tendência a vinculação dos filiados a esquemas 

previdenciários por categoria profissional, originando-se instituições mais numerosas em 

termos de filiados e mais poderosas financeiramente. Então, o Estado responsabilizava-se pela 

gestão de novas instituições, surgindo nesse contexto os Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs), de diversas categorias profissionais, como por exemplo dos marítimos, dos 

comerciantes, dos bancários etc, cada quais responsáveis financeiramente por suas próprias 

coberturas previdenciárias. (GIAMBIAGI; ALÉM, 2000). 

Nos ano de 1946, houve uma tramitação, no Congresso Nacional, de uma nova lei, a 

qual tinha como finalidade a unificação da IAPs, a qual estava com uma série de problemas 

em relação a proteção social. Mas apenas em 26 de Junho de 1960, essa lei foi promulgada, 
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denominada Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), a mesma se ocupou a todos os 

empregadores e autônomos em geral.  

Em 1967, aconteceu a efetivação da lei com a criação do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), que, já no início de 1967, unificou seis IAPs numa só estrutura. 

(GIAMBIAGI; ALÉM, 2000). 

Com o passar dos anos, foram crescendo gradativamente o número de pessoas 

beneficiadas pelo sistema, isso em decorrência ao envelhecimento da população, com 

preocupações em vários setores, criaram em 1974, o Ministério da Previdência e Assistência 

Social (MPAS), que tinha como objetivo comendas as políticas voltadas a estes setores, 

fazendo com que se constituísse um marco na evolução da Previdência Social Brasileira. 

(GIAMBIAGI; ALÉM, 2000). 

Em 1990, foi criado o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que tinha como 

responsabilidade o pagamento das aposentadorias e demais benefícios dos trabalhadores 

brasileiros que contribuem com a Previdência Social com exceção dos servidores públicos. 

Para os autores Schwarzer e Silva (2002), o capítulo de Ordem Social, da Constituição 

Federal de 1988, era considerado avançado no que diz respeito aos direitos dos cidadãos. Para 

Schwarzer e Silva (2002), no Brasil as mudanças nesta reforma não passou de um sistema de 

repartição para o de capitalização. Também ocorrendo assim sucessivamente novas reformas, 

onde podemos citar a alteração do regime de previdência dos funcionários públicos  

 

1.1.1 - O direito da Previdência Social na Constituição de 1988 

 

A promulgação da Constituição Cidadã, como ficou conhecida a Constituição Federal 

de 1988, que se deu a primeira a primeira experiência brasileira de reconhecimento universal, 

de direitos sociais inerentes a cidadania. Com o auge do momento político, período de 

redemocratização, a CF/88 tinha como um dos eixos centrais o resgate da dívida social 

herdada no período militar e a necessidade de garantir direitos básicos e universais a 

cidadania. (RANGEL, et.al, 2010) 

Sendo assim, a Constituição Federal de 1988, foi instituída a Seguridade Social, com 

base no tripé “Saúde, Previdência e Assistência Social” compreendendo as aposentadorias e 

todas categorias que assim eram garantidas pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS. 

(MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2018) 

Neste âmbito Constituição Federal – texto promulgado em 05 de Outubro de 1988 – a 

Previdência Social é uma política pública, considerada como parte integrante da Seguridade 
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Social, não devendo ser referida como a Seguridade Social propriamente dita. Segundo o 

texto da Constituição Federal (2006, p. 127), no seu art. 194: 

 

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 

à previdência e à assistência social. (EC nº 20/98). 

Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

I – Universidade da cobertura e do atendimento; 

II – Uniformidade e equivalência dos benefícios e às populações urbanas e rurais; 

III – Seletividade e distributividades na prestação dos benefícios e serviços; 

IV – irredutibilidade do valor dos benefícios; 

V – equidade na forma de participação no custeio; 

VI – diversidade na base de financiamento; 

VII – caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão 

quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

  

A Previdência Social está legalizada na Constituição Federal pelos artigos 201 e 202. De 

acordo com o art. 201, da Constituição Federal (2006, p.131): 

 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (EC nº 20/98, EC nº 

41/2003 e EC nº 47/2005) 

I – cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; 

II – proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

III – proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 

IV – salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes de segurados de baixa 

renda. 

V – pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes. 

 

A importância da Previdência Social para os brasileiros é notória, por esta exercer três 

papéis essenciais na sociedade, tais como: social que corresponde a proteção e dignidade, com 

redução da pobreza, econômico onde na maioria dos municípios brasileiros os recursos pagos 

pela previdência são maiores do que os do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), e 

político para proporcionar a Paz Social. 
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2 - A REALIDADE ATUAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA  

 

           Neste capítulo, faz uma caracterização das modalidades de benefícios que a 

Previdência Social oferece para o seu contribuidor, enfatizando os efeitos do chamado Pente 

Fino. No segundo item foca principalmente a nova proposta da Reforma da Previdência. 

Nos dias atuais, segundo Monteiro (2007), a Previdência Social Brasileira oferece 

diversas modalidades de benefícios para os seus contribuintes. Além disso, os benefícios 

monetários dividem-se entre os Previdenciários e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), 

de natureza assistencial, estes grupos são pagos pelo INSS, porém com organização, regras de 

acesso e coberturas diferenciadas. Os benefícios previdenciários se caracterizam em: 

- Regime Geral da Previdência Social (RGPS) – possui um caráter contributivo e de 

filiação obrigatória. Seus contribuintes constitui-se em: empregados assalariados, domésticos, 

autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais. E suas políticas são executadas 

pelo INSS, (PREVIDÊNCIA, 2018). 

- Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - A Secretaria de Previdência do Ministério 

da Fazenda é a responsável por elaborar e executar todas suas políticas, sendo ele compulsório 

para o servidor público do ente federativo que o tenha instituído, com teto e subtetos definidos 

pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Não se pode incluir neste regime os empregados das 

empresas públicas, os agentes políticos, servidores temporários e detentores de cargos de 

confiança.  

- Aposentadoria por tempo de contribuição – o cidadão deve solicitar o benefício quando 

comprovar de 35 a 30 anos de contribuição, sendo no caso de homens e mulheres 

respectivamente. Para fazer o requerimento deste benefício o contribuinte tem que está dentro 

de algumas regras, o qual deve ser requerido pelo próprio site do INSS ou na agência mais 

próxima. 

- Aposentadoria especial por tempo de contribuição – este benefício é destinado especial 

para todos os profissionais que trabalharam exposto a agentes nocivos à saúde, ou seja, os 

quais estejam em condições que possam ser prejudiciais a sua saúde ou sua própria 

integridade física. Para requerer, tem que comprovar que trabalhou sob estas condições por 

determinado período, sendo de 15, 20 ou 25 anos totais de contribuição, sendo solicitado 

apenas nas agências de INSS, com a documentação a qual exigem.  

- Aposentadoria por Idade Urbana – para o cidadão que comprovar no mínimo 15 anos de 

contribuições, tendo também idade mínima de 65 anos, para os homens, e de 60 anos se 

mulheres, este serviço pode ser solicitado a distância, tendo acesso ao site oficial do INSS, 
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não precisando de comparecimento a agência, a não ser em casos específicos que podem ser 

solicitado a presença do contribuinte.  

- Aposentadoria da pessoa com deficiência por Idade - benefício devido ao cidadão que 

comprovar o mínimo de 180 contribuições realizadas, exclusivamente na condição de pessoa 

com deficiência, além da idade de 60 anos, se homem, ou 55 anos, se mulher, (INSS, 2018). 

Apenas são consideradas as pessoas que tenham deficiência em longo prazo, que seja 

devidamente comprovadas, de acordo com a Lei Complementar nº 142, de 2013, que diz: 

  

Art. 1º Esta Lei Complementar regulamenta a concessão de aposentadoria da pessoa 

com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social - RGPS de que 

trata o § 1o do art. 201 da Constituição Federal. 

Art. 2º Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei 

Complementar, considera-se 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. 

Art. 3º É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com 

deficiência, observadas as seguintes condições: 

I - aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) 

anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; 

II - aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e 

quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; 

III - aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e 

oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou 

IV - aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido 

tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de 

deficiência durante igual período. 

 

- Aposentadoria por invalidez – destinado aos trabalhadores que são incapazes de trabalhar 

devido acidente ou doença que seja constatada e comprovada pericialmente, e que não possa 

ser reabilitado em qualquer profissão que seja. O benefício é concedido até o momento em 

que houver a invalidez, passando por perícia médica do INSS de dois em dois anos. Quando 

se trata de doença, o benefício só é validado se a mesma tiver sido contraída no decorrer do 

tempo de atividade profissional.  

- Aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição – o segurado deve 

comprovar o tempo necessário de contribuição, de no mínimo 15 anos contribuídos na 

condição de pessoa com deficiência, sendo esta também considerada apenas em longo prazo. 

O benefício deve ser requisitado pelo site oficial do INSS, e o contribuinte deve comparecer a 

agência em data e hora marcada. 

- Auxílio-doença – destinado ao segurado que esteja impossibilitado de trabalhar por alguns 

motivos, como por exemplo, doença ou acidente de trabalho por mais de 15 dias. Também 

deve passar por perícia médica do INSS, na data e hora agendada para a comprovação da 

http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/43/2013/142.htm
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incapacidade para o trabalho, o não comparecimento por motivos justos, dá o direito de 

remarcação da perícia, dentro de um determinado prazo. Caso aconteça indeferimento ou 

cessação do benefício, o cidadão tem o direito de entrar com recurso, segundo regras do 

INSS.  

- Auxílio-acidente – é a indenização paga em decorrência de acidente que cause prejuízos 

permanentemente a capacidade de trabalho da pessoa, podendo apenas se concedido a quem 

recebe o auxílio-doença. 

- Auxílio-Reclusão – este benefício é destinado a qualquer trabalhador que for preso em 

regime fechado ou semiaberto, seja por qualquer motivo que isto aconteceu. Contudo, só 

poderá ser usufruído se o segurado não esteja recebendo qualquer outro tipo de salário, ou 

auxílio. 

- Pensão por morte – benefício destinados aos dependentes dos segurados que veio a óbito. 

O benefício também é solicitado pelo porto do INSS, devendo assim comparecer a agência na 

data e hora estabelecida para comprovação dos requisitos.  

- Salário-família – é o um valor pago ao empregado de baixa renda, incluindo doméstico, 

trabalhadores avulsos, dependendo do total de filhos, os quais sendo maiores de 14 anos não 

tem direito ao valor.  

- Salário-maternidade – é destinada as mulheres que tem se afastado da sua atividade, 

devido nascimento do filho, ou no caso de aborto que não seja criminoso. O requerimento a 

este benefício é a distância, a não ser que seja solicitado pelo INSS a presença da 

trabalhadora. 

            O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é destinado para as pessoas com 

deficiência e idosos de 65 anos ou mais. No que tange o funcionamento deste benefício, o 

INSS é o órgão responsável pelo operacionalização, concessão, revisão e perícia. Oliveira 

(2014) argumenta que:  

O Benefício de Prestação Continuada, mesmo sendo um benefício de natureza 

assistencial, também está inserido na Previdência Social em razão da utilização do 

INSS como órgão operacionalizador do benefício. O mesmo é responsável por 

realizar todas as etapas da concreta efetivação do benefício ao público alvo. Sendo 

responsável pelas tarefas que vão desde a realização do cadastro de requerimento do 

benefício até a concessão final e, as posteriores revisões para comprovar a 

necessidade da continuação do recebimento do benefício. 
 

A atual realidade da Previdência Social brasileira para alguns estudiosos é um pouco 

preocupante, pois sem nenhuma reforma, irá ocasionar uma grande dificuldade em ajustar as 

finanças do país. Segundo, Mazui (2017), o gasto da Previdência em relação ao Produto 

Internacional Bruto (PIB) irá dobrar até os anos de 2060, consequências de hoje pois 
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aproximadamente 42% dos trabalhadores não recolhem para Previdência, e a população está 

envelhecendo, e mais aposentadorias irão ser concedidas. Pelos dados do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) o número de beneficiários por invalidez chegou em 2015 a ser 

de 170,6 mil.  

De acordo com informações obtidas no Ministério da Previdência Social, a 

Previdência no ano de 2017 fechou em déficit o chamado “rombo da Previdência Social” de 

R$ 182,4 bilhões, tendo como despesa de benefícios R$ 557,2 bilhões, chegando a ter como 

despesa do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) representação de 8,4 % do PIB 

brasileiro. 

O governo brasileiro, pretendendo economizar, lançou o chamado “Pente Fino”, o qual 

é uma operação feita pelo próprio governo nos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria 

por invalidez, onde os segurados são convocados para agendar uma perícia médica, com o 

intuito de garantir a vigência dos seus benefícios, ou então o cancelamento dos mesmo as 

quais não se encaixam mais. A convocação dos primeiros beneficiários para revisão se deu em 

Agosto de 2016, sendo ela dividida por fases. Os Correios são os responsáveis pela entrega da 

carta de convocação, ficando de inteira responsabilidade do cidadão procurar informações e 

agendar a sua perícia médica. Para facilitar o atendimento o INSS, orienta a todos os 

convocados para apresentar toda documentação médica, como, laudos, atestados, exames, etc. 

para assim, comprovar a vigência do benefício. No caso de não atendimento à convocação ou 

de não comparecimento na data agendada, o benefício será suspenso até o comparecimento do 

interessado, em conformidade com o art. 101 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e com os 

arts. 46 e 77 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, os quais 

dizem: 

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o 

pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a 

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, 

exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Redação dada pela 

Lei nº 9.032, de 1995) 

Art. 46. O segurado aposentado por invalidez está obrigado, a qualquer tempo, sem 

prejuízo do disposto no parágrafo único e independentemente de sua idade e sob 

pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da 

previdência social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado 

e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, 

que são facultativos. 

Art. 77. O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado, independentemente 

de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a 

cargo da previdência social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e 

custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de 

sangue, que são facultativos. 
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Conforme resultados obtidos, de que a cada duas pessoas convocadas, uma tem o seu 

benefício cancelado. Segundo, informações repassadas pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social, até 25 de Outubro de 2018, foram-se realizadas 1,1 milhões de perícias tendo 552,1 mil 

auxílios-doença e aposentadorias por invalidez suspensos, pois eram mantidos de forma irregular. 

Dados, mostram que, ao todo, o programa cancelou 686,2 mil benefícios, ocorrendo cortes também 

pelo não comparecimento a perícia, por morte, ou outras motivos, como mostra a tabela a seguir: 

 

                                     Tabela 1: Pente Fino do INSS  

 

 

 

Perícias até 25/10/2018 1.124.789 

Benefícios cortados após perícias 552.124 

Benefícios cortados por não comparecimento 73.722 

Benefícios cortados por outros motivos 60.378 

TOTAL 686.224 

 

                                 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Previdência (2018) 

 

Sendo assim, o governo pretende até o final de 2018, concluir o “pente-fino”, 

convocando todos os segurados restantes para a revisão, visando assim um grande superávit 

para os cofres públicos. A tabela, a seguir, nos mostra todos os resultados, de todos benefícios 

cortados, mantidos e que ainda será revisados. 

                Tabela 2: Benefícios Cancelados. 

 Auxílios-doença Aposentadoria por invalidez 

Perícias até 25/10/2018 464.429 660.360 

Benefícios cortados após a perícias 359.553 192.571 

Benefícios mantidos 104.876 467.789 

Benefícios cortados por não 

comparecimento 

54.579 19.143 

Benefícios cortados por outros 

motivos 

27.997 32.381 

Benefícios que ainda serão revisados 16.766 94.711 

                                   Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Previdência (2018) 
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Cabe saliente, que o segurado que tiver seu benefício suspenso, pode assim ainda 

reaver esta decisão, recorrendo a Junta de Recursos da Previdência Social para voltar a 

receber seu benefício em até 30 dias após ter reconhecimento de seu resultado.  

 

2.1 – Proposta de Reforma da Previdência Social Brasileira  

 

            Após as eleições de 2018, muito foi discutido sobre uma nova reforma na Previdência 

Social. Apenas em 20 de Fevereiro de 2019, o novo presidente, Jair Messias Bolsonaro, 

entregou a nova proposta ao presidente da câmara dos deputados Rodrigo Maia, para a mesma 

ser discutida e votada pelos demais. Tendo como principal objetivo corrigir as desigualdades 

e injustiças do sistema previdenciário brasileiro. (INSPER, 2019) 

            A Proposta de Reforma da Previdência comtempla uma ampla reforma paramétrica do 

sistema atual, com mudanças que: estabelece idade mínima para aposentadoria e uma 

transição rápida; regras para pensão; regras para acumulação de benefício; regras para os 

servidores públicos; regras para os membros das forças armadas, policiais e bombeiros; entre 

outros.  

            No que diz respeito no âmbito do INSS, o art. 62 da Constituição, adota a seguinte 

Medida Provisória: 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS: 

I - o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de 

Irregularidade - Programa Especial, com o objetivo de analisar processos que 

apresentem indícios de irregularidade e potencial risco de realização de gastos 

indevidos na concessão de benefícios administrados pelo INSS; e 

II - o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade - Programa de 

Revisão, com o objetivo de revisar: 

a) os benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS, por 

período superior a seis meses, e que não possuam data de cessação estipulada ou 

indicação de reabilitação profissional; e 

b) outros benefícios de natureza previdenciária, assistencial, trabalhista ou 

tributária. 

§ 1º O Programa Especial durará até 31 de dezembro de 2020 e poderá ser 

prorrogado até 31 de dezembro de 2022 por ato fundamentado do Presidente do 

INSS. 

§ 2º A análise dos processos administrativos de requerimento inicial e de 

revisão de benefícios administrados pelo INSS cujo prazo legal para conclusão tenha 

expirado na data de publicação desta Medida Provisória integrará o Programa 

Especial. 

§ 3º O Programa de Revisão durará até 31 de dezembro de 2020 e poderá ser 

prorrogado até 31 de dezembro de 2022 por ato fundamentado do Ministro de 

Estado da Economia. 

§ 4º O acompanhamento por médico perito de processos judiciais de 

benefícios por incapacidade integrará o Programa de Revisão. 
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Portanto, a proposta apresentada pelo governo está voltada para quatro objetivos 

fundamentais para os mesmos: (i) corrigir as sérias distorções e injustiças existentes em nosso 

sistema previdenciário e com isso tornar os brasileiros mais iguais sob a ótica previdenciária; 

(ii) propor um novo modelo que garanta uma renda mínima a todos os brasileiros, 

independentemente de contribuírem ou não para a Previdência Social, reconhecendo, com 

isso, a importância primordial de cada cidadão na constituição da Nação brasileira e aproveite 

as virtudes dos sistemas de repartição com aquelas do sistema de capitalização, com isso 

garantindo renda digna aos aposentados e pensionistas; (iii) flexibilizar a legislação 

previdenciária de modo a dotá-la da devida capacidade de ir se ajustando ao longo do tempo, 

de modo a refletir as mudanças sociais, econômicas e comportamentais do país e; (iv) 

contribuir para a redução da grave crise fiscal, dotando o país de instrumentos para a 

recuperação sustentável da economia, de modo a oferecer mais crescimento econômico com 

justiça social. ( INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA, 2019) 
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3 - DISCUSSÕES E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

             Este capítulo dedica-se a análise dos dados de uma pesquisa de campo com os 

beneficiários do INSS da cidade de José da Penha/RN convocados para revisão de benefício. 

Inicialmente faz-se uma breve caracterização do município ora citato, breve comentário sobre 

procedimentos metodológicos deste estudo e, a seguir procede-se as discursões da pesquisa de 

campo e dados coletados no INSS, com intuito de dar respostas aos objetivos do presente 

trabalho. 

 

3.1 – Caracterização do município de José da Penha/RN 

 

Sendo assim, o que diz respeito à área de estudo, esta se localiza no município José da 

Penha, interior do estado do Rio Grande do Norte, Região Nordeste do país. Situa-se na 

microrregião de Pau dos Ferros e mesorregião do Oeste Potiguar, localizando-se a uma 

distância de 421 quilômetros a oeste da capital do estado, Natal. Ocupa uma área de 

117,635 km² e sua população no censo de 2010 estimada em 5.868 habitantes, dos quais 3.542 

habitantes residem na Zona Urbana, enquanto 2.328 moram na Zona Rural. (IBGE, 2018). 

 

Figura 1: Localização espacial do município de José da Penha/RN. 

 
              Fonte: Base Cartográfica, IBGE (2010), elaborado por Aluízio Junior (2018). 

 

O município de José da Penha/RN tem seu desenvolvimento econômico baseado 

principalmente na atividade agrícola e pecuária (de subsistência), cidade hoje conta com 
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vários pontos comerciais, a qual estão crescendo sucessivamente durante os anos, 

ocasionando assim, a geração de alguns empregos. Todos estes setores são influenciados 

pelos recursos financeiros providos de escala estadual e federal, isto é, a transferência pública, 

rendimentos dos servidores públicos, seja eles municipais, estadual ou federal, e recursos 

oriundos, como por exemplo, o da Previdência Social sob as várias formas de benefícios ou 

aposentadorias. 

 

3.2 – Procedimentos metodológicos 

 

             Para a realização desse estudo, além da pesquisa bibliográfica sobre o tema abordado, 

foi realizada uma pesquisa de campo, com a realização de 35 entrevistas, equivalente a 28% 

das pessoas que receberam auxílio doença ou aposentadoria por invalidez no município 

durante o mês de Dezembro de 2018, segundo dados coletados no INSS, o qual disponibiliza 

abertamente ao público.  

             Como já citado, o “pente fino” convocou segurados apenas das modalidades de 

auxílio doença e aposentadoria por invalidez, sendo assim os do município foram 

identificados através de informações dadas pela própria população que tinha conhecimento de 

pessoas que foram convocadas para revisão. As entrevistas foram realizadas tanto na Zona 

Rural como na Zona Urbana da cidade, a mesma sendo executada entre os meses de Fevereiro 

e Março de 2019.  

            Os dados mais gerais da pesquisa de campo serão apresentados no próximo tópico 

através de gráficos e depoimentos dos entrevistados, os mesmos são considerados relevantes 

para atingir os objetivos desse estudo. 

 

3.3 – Análise dos dados da pesquisa 

 

            A pesquisa, que foi realizada em toda cidade, teve 83% dos entrevistados do sexo 

masculino, e 17% do sexo feminino, com informações obtidas junto ao INSS e também dos 

entrevistados sobre quem receberia o auxílio doença e aposentadoria por invalidez dos 

convocados, a grande maioria são residentes da Zona Rural, conforme mostra o gráfico 01 

abaixo.  
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Gráfico 01: Local onde os benificiários residem 

 
                         Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

               Quando se questionados sobre o número de pessoas residentes em seu domicílio, 

51% responderam de 3 a 5 pessoas, 37% mais de 5 pessoas e apenas 11% de 1 a 3 pessoas, 

como mostra o Gráfico 02 abaixo.  

 

Gráfico 02: Pessoas residentes no domicílio 

 
                        Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

            O gráfico 03, aponta qual a modalidade de benefício se encaixava até o momento da 

revisão. Os benefícios que foram convocados para o “Pente Fino” foram somente o auxílio 

doença e aposentadoria por invalidez.  

Gráfico 03: Modalidade de benefícios recebidos pelos entrevistados. 

 
                                       Fonte: Pesquisa de campo (2019) 
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            Observa-se acima que o foco principal foi no auxílio doença (97%) dos entrevistados e 

aposentadorias por invalidez (3%). Os mesmos apresentaram informações que foram 

convocados apenas no ano de 2018, tendo assim que marcar a perícia e comparecer ao INSS 

com toda documentação que comprovasse que o mesmo teria direito ao benefício. Após a 

revisão, o resultado não foi surpreendente como em todo Brasil assim como foi mostrado nas 

Tabelas 1 e 2 deste trabalho.  

Segundo dados do INSS, entre dezembro de 2017 a dezembro de 2018 mostra-se uma 

grande diferença entre benefícios concedidos para o município de José da Penha - RN, a 

Tabela 3, nos mostra os dados: 

 

Tabela 3: Benefícios Emitidos pelo INSS, no Município de José da Penha/RN. 

Ano Auxílios Doença Aposentadoria 

por Invalidez 

Total 

Dez. de 2017 78 85 163 

Dez. de 2018 44 80 124 

         Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INSS (2019) 

 

              Analisando-se os dados, é perceptível a queda de benefícios após da revisão do INSS 

de um ano para outro. Na cidade, 39 benefícios foram cessados, diminuindo assim a 

transferência da Previdência para o município. Cabe analisar um ponto importante, 49% dos 

Auxílios doenças foram desativados, e 5.8% das aposentadorias por invalidez também foram, 

cessadas, durante Dezembro de 2017 a Dezembro de 2018, fazendo com que as famílias 

passem algumas dificuldades que serão discutidas posteriormente. 

             Dos entrevistados 89% tiveram seu benefício cessado e apenas 11% foram 

concedidos, como apresenta o gráfico 04 a seguir. 

Gráfico 04: Benefícios cessados e concedidos. 

 
                           Fonte: Pesquisa de Campo (2019) 
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          Muitos já estavam esperando para a revisão, outros não, tiveram a esperança de não 

serem convocados, muitos citaram durante a entrevista de muitos desses cancelamentos de 

benefícios, foi estratégia do governo para diminuir as despesas da Previdência, pois exames, 

laudos médicos foi-se apresentados comprovando a incapacidade de trabalho. É interessante 

que 74% afirmaram receber os valores do benefício de 5 a 10 anos, sem ao menos segundo 

eles, ser convocado para perícia médica durante esse período, 14% receberam mais de 10 anos 

e apenas 11% de 2 a 4 anos, segundo o gráfico 05. 

Gráfico 05: Recebimento dos benefícios em anos. 

 
                             Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

            Quando questionados sobre mais de uma pessoa residente no domicílio receber outro 

tipo de benefício do INSS, todos responderam que não, apenas o entrevistado recebia, muitos 

questionaram a importância do benefício para subsistência, onde a maioria sendo por auxílio 

doença mostrado no gráfico 03 são incapacitados de trabalhar, para ter outro tipo de renda 

adicional, dependem apenas daquele salário para manter todas despesas.  

Referente as pessoas que tiveram seu benefício cessado, as mesmas responderam que 

afetou completamente na renda da família, procurando ajuda aos demais familiares para 

poderem se manter, muitas obtiveram êxito quando recorreram junto com um advogado a 

justiça, outros ainda estão esperando a carta de convocação para uma nova perícia médica, a 

faixa de meses citados para a decisão judicial ficou entre 4 a 12 meses para sair a concessão 

do benefício.  

Os dados da tabela 3 mostra o aumento de aposentadoria por invalidez durante um 

ano, analisando com dados coletados, duas pessoas conseguiram junto a perícia transferir de 

auxílio doença para aposentadoria por invalidez, ou seja, tiveram o auxílio doença cessado e 

aposentadoria por invalidez concedida.  
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         Para ter análise se o valor transferido pela Previdência Social fica no comércio local 

foi-se questionado para onde o dinheiro do benefício era destinado, e conclui-se que o 

comércio local (63%) era o principal local onde circulava o salário dos mesmos. 

 

Gráfico 06: Destinação do valor do benefício. 

 
                                Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

             Ainda sobre no que diz respeito à destinação de dinheiro, foi identificado que 

alimentação (77%) é o maior gasto que as pessoas tinham, como mostra o gráfico 07, ou seja, 

utilizavam o valor recebido para suprir necessidades de toda famílias e, cabe destacar que o 

restante mostrou-se muitos preocupados com o tipo de doença e o valor era destinado para 

compra de medicamentos para tratamentos de saúde. 

                            

Gráfico 07: Destinação dos recursos. 

 
                                Fonte: Pesquisa de campo (2019) 

 

            Os dados demostrados nos últimos gráficos demonstram que os cortes também 

prejudicam na circulação do comércio local, pois sem os salários, as pessoas diminuiriam suas 

compras, fazendo com que o giro do comércio diminua. Pois poucas pessoas se deslocam para 

outras cidades para fazerem compras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           Para milhões de brasileiros, a Previdência Social foi desde o início até os dias atuais, 

muito importante, pois tem nela a única fonte de renda para subsistência, aumentando cada 

dia o maior número de filiados possíveis, atrás de garantir uma aposentadoria mais acessível. 

Muitas mudanças institucionais, ocorreram durantes estes anos, e outras ainda estão em 

processos, como a nova proposta de reforma.  

            Apesar de muita coisa que já foi feita, como citada no capítulo 1 e 2, para evitar um 

colapso do sistema previdenciário brasileiro, muito tem que ainda ser feito, pois o déficit nos 

últimos anos tem aumentado cada vez mais, tal proposta de reforma, deve ser para corrigir 

estes problemas e não afetar os direitos adquiridos pelos trabalhadores que contribuem para a 

mesma.   

            Além disso, cabe ressaltar que a proposta traz um novo modelo, o qual propõe uma 

garantia de renda mínima de um a meio salário mínimo a todos os brasileiros, assunto este 

que está sendo muito debatido no cenário político e social brasileiro, com diversas opiniões e 

conceitos sobre essa nova proposta.  

            Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi verificar, algumas dessas mudanças, e o 

que afetou realmente na vida das pessoas. Como o “Pente Fino” que foi fruto de um novo 

processo do governo em revisar os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez 

e cortar gastos da Previdência Social, o que foi-se analisado e comprovado no estudo, fazendo 

com que a nova medida provisória prevaleça durante os próximos anos, podendo ser 

prorrogada por mais tempo.  

           Constatou-se também na pesquisa que quase 50% dos auxílios doenças do município 

de José da Penha/RN foram cessados, o mesmo confirmando e chegando a analise 

comparativas de dados gerais do país. Sendo importante frisar que os recursos transferidos 

pela Previdência Social contribuem para a economia local, pois 63% das pessoas entrevistadas 

faz-se uso do valor no comércio local, e a em sua maioria tem apenas como fonte de renda 

essa transferência para a sustentabilidade de uma só família. Recursos estes que além de 

contribuir para a sustentabilidade das famílias, também são utilizados para compra de 

medicamentos de tratamento de saúde. 

           Quanto a questão da qualidade de vida dos entrevistados, a mesma foi identificada 

como baixa, pois muitos dependem apenas desse valor para poder custear todas as despesas da 

família. A maioria dos entrevistados por serem da Zona Rural, não tem uma base de 
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conhecimento sobre o tema, ou mesmo o programa, informações são obtidas através apenas 

de Jornais, ou amigos que tem melhor conhecimento. 

            Por fim, dada a importância dos valores para a composição de renda destas famílias, 

cabe ao governo analisar as formas de como estão sendo avaliados os beneficiários, se é de 

apenas interesses próprios do governo em diminuir as despesas ou se realmente as pessoas 

não se encaixam corretamente nos critérios de revisão.  
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista utilizado na pesquisa de campo 
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ENTREVISTA APLICADA AOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN QUE PASSARAM PELO “PENTE FINO” DO 

INSS 

 

ENTREVISTADO: ___________________________________________________________ 

DATA DA COLETA: _____/_____/_____. 

Nº DA AMOSTRA: __________________. 

 

01 – SEXO: 

        (     ) Feminino 

        (     ) Masculino 

 

02 – Localidade onde reside: 

        (     ) Zona Urbana 

        (     ) Zona Rural 

 

03 – Número de Pessoas residentes no seu domicílio 

__________________________________ 

 

04 – Qual o benefício previdenciário que recebia até o momento da revisão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

05 – Pessoas dependentes da sua renda: 

      (     ) 1 a 3 pessoas  

      (     ) 3 a 5 pessoas 

      (     ) Mais de 5 pessoas 

 

06 – Ano em que foi convocado para a revisão do benefício: 

      (     ) 2016 

      (     ) 2017 

      (     ) 2018 

07 – Após a revisão teve o benefício: 

     (     ) Cessado 

     (     ) Concedido 

08 – Recebeu o benefício da Previdência Social a quanto tempo: 

    (     ) 2 anos 

    (     ) Entre 2 a 5 anos 

    (     ) Entre 5 a 10 anos 

    (     ) Mais de 10 anos 

 

09 – Existem pessoas na residência que recebe algum outro tipo de benefício do INSS? Se 

sim, quantas? 

     (     ) Sim ___________ pessoas. 

     (     ) Não. 

 

10 – Você considera o benefício importante para sua subsistência? Se sim, porque: 

      (     ) Não 

      (     ) Sim, ________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11 – Possui outra fonte de renda adicional? Se sim, de onde provém? 

    (     ) Não  

    (     ) Sim. ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

12 – Local para onde o dinheiro era destinado: 

    (     ) Comércio Local 

    (     ) Outras cidades vizinhas 

 

13 – O dinheiro era destinado em sua maioria para: 

   (     ) Alimentação 

   (     ) Lazer 

   (     ) Farmácia 

   (     ) Outros: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

 

14 – Qual sua opinião em relação ao governo criar o “Pente fino”? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15 – Para quem teve o benefício cessado, o que afetou na renda da sua família? Como fizeram 

para se manter?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16 – (Apenas para quem teve o benefício cessado) Você procurou recurso sobre seu 

benefício? Se sim, de qual forma? 

     (     ) Não. 

     (     ) Sim, 

_________________________________________________________________ 

 

17. Se respondeu sim no quesito 16, teve seu benefício concedido novamente? Se sim, quanto 

tempo durou para isso acontecer? 

    (     ) Não. 

    (     ) Sim, _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


