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Você pode ter um representante, como
um advogado ou não-advogado para
ajudá-lo quando tratar com o Seguro Social.
Trabalharemos com seu representante como se
estivéssemos trabalhando com você.
Para sua proteção, na maioria dos casos, o
representante não pode cobrar nem receber
pagamento sem antes obter uma aprovação
por escrito do Seguro Social. No entanto,
o representante pode aceitar dinheiro
antecipadamente, contanto que o mantenha
em uma conta fiduciária ou de caução.
Tanto você como seu representante são
responsáveis por nos fornecer informações
precisas. É ilegal fornecer informações falsas,
consciente ou intencionalmente. Neste caso,
você poderá enfrentar ação penal.
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O que um representante pode fazer
Assim que nomear um representante, ele
ou ela poderá agir em seu nome perante ao
Seguro Social para:
• Obter informação da sua documentação
junto ao Seguro Social;
• Ajudá-lo(a) a obter registros médicos ou
informações para apoiar sua reivindicação;
• Acompanhá-lo(a), ou ir no seu lugar, a
qualquer entrevista ou audiência que
tenha conosco;
• Solicitar uma reconsideração, audiência ou
revisão do Conselho de Recursos; e
• Ajudá-lo(a) e ajudar suas testemunhas
a se prepararem para uma audiência e
interrogatório de testemunhas.
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O representante não pode cobrar acima
do valor aprovado por nós. Se você ou o
representante não concordarem com o valor
que aprovarmos, qualquer uma das partes pode
nos solicitar para revermos o caso.

Seu representante receberá também uma
cópia da(s) decisão(ões) que fazemos em
suas reivindicações.

Como escolher um representante
Você pode escolher um advogado ou outra
pessoa qualificada para representá-lo(a).
Pode também ter mais de um representante.
No entanto, por lei, você não pode ter alguém
que não pode atuar como representante, ou
alguém que a Administração do Seguro Social
tenha suspendido ou desqualificado para
representar pessoas.

Se um representante cobra um valor sem
nossa aprovação, ou se cobra mais do
que aprovamos, podemos suspender ou
desqualificá-los a representar qualquer pessoa
junto à Administração do Seguro Social.

Algumas organizações pode ajudá-lo(a)
a encontrar um representante ou fornecer
serviços legais gratuitos, se você se
qualificar. Alguns representantes não
cobram a menos que você receba os
benefícios. O escritório do Seguro Social
tem uma lista de organizações que podem
ajudá-lo(a) encontrar um representante.

Se você e seu representante tiverem
um acordo de honorário por escrito, o
representante poderá nos solicitar aprovação
a qualquer momento antes de decidirmos sua
reivindicação. Normalmente, aprovamos o
acordo e informamos por escrito o quanto o
representante poderá cobrar desde que:

Apresentação de um acordo
de honorário

• Você tenha apresentado o acordo de
honorário antes de decidirmos o caso;

Você pode nomear uma ou mais pessoas
em uma empresa, corporação ou outra
organização como seus representantes.
No entanto, não pode nomear a empresa,
corporação ou organização.

• Ambos tenham assinado o acordo;
• Aprovamos sua reivindicação e você esteja
recebendo benefícios vencidos; e
• O valor que tenha concordado com o
representante não seja mais de 25% do valor
dos benefícios vencidos ou $6. 000, o que
for menor.

Após escolher um representante, é
necessário nos informar por escrito
assim que possível. Para isso, deve
usar o formulário Form SSA-1696-U4,
Appointment of Representative (Nomeação
de um representante), disponível no nosso
site www. socialsecurity.gov ou em qualquer
escritório do Seguro Social.

Se não aprovar o acordo de honorário, nós
notificaremos você e seu representante
por escrito.

Apresentação de uma petição
de honorário

Você deve dar o nome da pessoa que está
nomeando e assinar seu nome. Se a pessoa
não for um advogado, ele ou ela deve também
assinar o formulário.

Seu representante pode nos dar uma petição
de honorário após completar o trabalho das
suas reivindicações. Esta solicitação por escrito
deve descrever em detalhes a quantidade
de tempo gasto em cada serviço que o
representante prestou. O representante deve
lhe fornecer uma cópia da petição de honorário
e todos os anexos. Se não concordar com o
valor ou as informações fornecidas, entre em

Quanto o representante pode
lhe cobrar
Para lhe cobrar um valor pelos serviços, o
representante deve primeiro nos apresentar ou
um contrato ou uma petição de honorários.
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contato conosco no prazo de 20 dias. Iremos
estudar um valor razoável dos serviços do
representante e informá-lo(a), por escrito, o
valor que aprovamos. Se não concordar com
o valor que aprovamos, deve nos informar por
escrito no prazo de 30 dias a contar da data
da nossa autorização.

Você deve pagar as despesas extras que o
representante incorrer ou poderá incorrer (por
exemplo, o custo da obtenção dos relatórios
médicos ou hospitalares).

Se outra pessoa pagar o representante
Devemos aprovar o valor do honorário, mesmo
quando uma outra pessoa pague para você (por
exemplo, um amigo ou parente), a menos que:

Quanto paga?
O valor que decidimos que seu representante
pode cobrar é o máximo que você deve
pagar por seus serviços, mesmo que tenha
concordado em pagar mais ao representante.
No entanto, o representante pode cobrar por
despesas complementares, como custos de
relatórios médicos, sem nossa aprovação.

• For uma empresa, um com fins lucrativos,
ou uma organização sem fins lucrativos ou
federal, estadual ou municipal que pagará
o honorário e quaisquer despesas dos
próprios recursos; e
• Você e quaisquer beneficiários
complementares não tenham a
responsabilidade direta ou indireta de pagar
o honorário ou as despesas, integral ou
parcial, a um representante ou qualquer
outra pessoa; e

Se você for representado por um advogado
ou um não-advogado, o qual o Seguro Social
tenha determinado ser elegível para receber
pagamento direto, reteremos até 25% dos seus
benefícios vencidos para pagar os honorários.
Pagaremos o honorário total ou parcial do
representante deste dinheiro e o(a) enviaremos
os restante.

• Seu representante nos apresente uma
declaração por escrito indicando que você
não terá que pagar qualquer honorário
ou despesas.

Às vezes, você deverá pagar o
representante diretamente.

Caso entre com recurso junto ao
tribunal federal

• Se o montante que retermos for menor do
que o valor aprovado, você deverá pagar o
restante ao seu representante.

O tribunal pode permitir o pagamento de um
honorário razoável ao seu advogado. Não há
necessidade de aprovarmos este honorário.
O honorário não dever ultrapassar 25% do
valor dos benefícios vencidos que resultarem
da decisão do tribunal. Seu advogado não
pode cobrar qualquer custo adicional por
serviços no tribunal.

• Deverá pagar o valor todo, se:
— O representante não se qualifica para
receber pagamento direto;
— Seu caso não resultou em
benefícios vencidos;
— Nós não retemos 25% dos seus
benefícios do Seguro Social ou os
benefícios da Supplemental Security
Income vencidos, ou ambos; ou

Como entrar em contato com
o Seguro Social
Existem várias formas de contactar o Seguro
Social, incluindo on-line, por telefone e
pessoalmente. Estamos aqui para responder
suas perguntas e para lhe servir. Por mais de
80 anos, o Seguro Social tem ajudado seguro
hoje e amanhã, proporcionando benefícios e
proteção financeira para milhões de pessoas
em todo viagem da sua vida.

— Seu representante apresentou
uma solicitação de honorário de
forma oportuna e nós lhe enviamos o
dinheiro que deveria ter sido retido.
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Visite nosso site

Entre em contato conosco

A maneira mais conveniente para realizar
negócios com o Seguro Social a partir de
qualquer lugar, a qualquer momento, é visitar a
www.socialsecurity.gov. No site, poderá:

Caso não tenha acesso à internet, oferecemos
muitos serviços automatizados por telefone,
24 horas por dia, 7 dias por semana. Ligue
gratuitamente no 1-800-772-1213 ou pelo nosso
número TTY, 1-800-325-0778, em caso de
surdez ou deficiência auditiva.

• Criar a conta my Social Security para rever
o Social Security Statement (Extrato do
Seguro Social), verificar os rendimentos,
imprimir uma carta de confirmação de
benefícios, alterar as informações de crédito
em conta, solicitar uma segunda via do
cartão Medicare, obter um segunda cópia do
SSA-1099/1042S e muito mais;

Caso precise falar com uma pessoa,
podemos responder às suas chamadas das
7h00 às 19h00, de segunda a sexta-feira.
Pedimos paciência durante períodos de maior
movimento, pois pode ter uma a taxa maior
do que usual de sinais de ocupado e tempos
de espera mais longos para falar conosco.
Teremos muito prazer em atendê-lo.

• Inscrever-se para receber Extra Help (ajuda
adicional) com os custos do plano de
medicamentos do Medicare;
• Solicitar benefícios de aposentadoria,
invalidez e Medicare;
• Obter cópias de nossas publicações;
• Obter respostas às perguntas mais
frequentes; e
• E muito mais!
Alguns desses serviços estão disponíveis
apenas em inglês. Acesse nosso
Portal Multilíngue para obter informações em
Português. Fornecemos serviços de intérprete
gratuitos para ajudá-lo com suas negociações
junto ao Seguro Social. Esses serviços estão
disponíveis por telefone ou no escritório do
Seguro Social.
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