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Brasília-DF, 11 de junho de 2018 
 

INSS quer contratar 475 aprovados em concurso, diz novo presidente 
 

 
Edison Garcia, que assumiu o cargo na terça-feira passada, aposta na tecnologia para reduzir a presença 

de segurados nas agências 

 

Com a difícil missão de otimizar o atendimento do Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS) em apenas sete meses, o novo presidente da autarquia, Edison Garcia, que assumiu o cargo 

na terça-feira passada, aposta na tecnologia para reduzir a presença de segurados nas agências. 

Ciente de que o prazo é exíguo para reformular um serviço com sérias deficiências, falta de 

pessoal e demanda crescente, Garcia pretende dar seguimento e aprofundar o que está em curso, 

ampliando o planejamento e a governança do órgão. “Tenho até o fim do ano. Quero fortalecer o 

servidor que está em condições de se aposentar e incentivá-lo a permanecer no INSS. Para isso, 

vamos investir em gestão de pessoas e processos”, ressalta. 

 

Procurador federal de carreira há 33 anos, desde janeiro na procuradoria do próprio INSS, Garcia 

já atuou no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e foi chefe de gabinete na 

Advocacia-Geral da União (AGU). Otimista, diz que essa experiência vai ajudá-lo nas principais 

missões à frente da autarquia: promover engajamento, agilizar o atendimento, combater fraudes e 

conquistar o direito de nomear 475 concursados até agosto, quando vence o cadastro de reserva. 

Confira a seguir os principais trechos da entrevista concedida ao Correio Braziliense: 

 

O que o INSS tem feito para combater fraudes? Segue o pente fino nos auxílios-doença e 

aposentadorias por invalidez? 

Continua o pente fino e temos uma ação da inteligência dentro do INSS com a Polícia Federal. 

Mas ainda não conheço o histórico, nem tenho um levantamento. 
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Houve um acordo para incorporação de gratificações nas aposentadorias dos servidores do 

INSS, contanto que ficassem na ativa por mais três anos. Esse prazo expira em 2019, quando 

um terço dos funcionários poderá se aposentar. Como enfrentar isso? 

Realmente foi formalizado esse acordo, e a gratificação passará a ser incorporada. Isso está 

previsto em lei. Em janeiro de 2019, os servidores vão incorporar as gratificações e poderão se 

aposentar. É mais que um terço, 50% estarão elegíveis para se aposentar. Estamos numa 

negociação com o Ministério do Planejamento, mas precisamos construir um plano de 

programação de recomposição de quadros ou incentivo para manutenção de servidores na ativa. 

 

Há previsão de fazer concursos para preencher o quadro do INSS?  

Não tem previsão de concurso, mas postulação no Planejamento para que autorize a contratação 

de 475 concursados, aprovados em cadastro reserva. Vence em agosto. Se nada for feito até lá, 

isso perde o efeito. Aí teríamos que fazer novo concurso. Por isso, precisamos construir uma 

solução. Hoje, são 33 mil servidores. Já tivemos mais de 50 mil. Mas o novo cenário não é 

recompor esse quadro do passado. É usar a tecnologia para evitar a ida às agências. São dois 

aliados: nosso pessoal com capacidade de dar vazão à análise subjetiva e a tecnologia para 

encurtar processos. Eficiência é isso. 

 

Por que há tantas filas no INSS? O que fazer para melhorar isso? 

O INSS é um órgão que significa a esperança do brasileiro de ver sua aposentadoria após anos de 

trabalho e contribuição, de ter uma vida tranquila com sua família. As filas são históricas, icônicas 

pela conjugação de dois fatores: crescimento de demanda e redução da capacidade de atendimento 

por parte da autarquia. O INSS teve, ao longo de muitos anos, uma redução de quadros. Tem 1,7 

mil agências e são mais de 5 mil municípios brasileiros. Então, mais da metade não têm INSS. 

Teríamos que ampliar a rede de atendimento, o que significa contratar mais servidores, 

aumentando o custo. 

 

Sem recursos, qual a solução? 

Temos que tirar o segurado da fila com os instrumentos de tecnologia. A ideia é que ele não 

precise mais ir à agência para buscar a aposentadoria. Por isso vou citar programas que criamos. O 

Meu INSS e o INSS Digital. O primeiro é o acesso pela internet ou aplicativo ao extrato da vida 

contributiva, com o período de contribuição do empregador e uma simulação do tempo de serviço. 

O segundo permite requerer a aposentadoria on-line, que será automaticamente transferida para a 

rede bancária mais próxima da residência do segurado. Uma vez que ele faça a certificação e a 

confirmação dessa aposentadoria, pode migrar para qualquer banco. São mecanismos inovadores 

que permitem a utilização do celular para fazer todo o acompanhamento da vida e simulações. 

 

O sistema do INSS é bem deficiente, está sempre fora do ar, dá erro na internet. Há 

aprimoramento nisso? 

A primeira iniciativa para fazer com que serviços do INSS fossem prestados pela internet foi um 

canal de serviço, há mais de 10 anos em funcionamento. Temos nos valido do trabalho da 

Dataprev, e o sistema, hoje, é bastante moderno. Reduz muito qualquer tipo de problema de 

acesso. A dificuldade é quando precisamos fazer agendamento para presença na agência. Não é 

problema de sistema, de comunicação, é problema de falta de gente para dar vazão à demanda. 

Quando a demanda requer presença, dificulta. Programas têm sido feitos para fazer avanços. Vou 

citar um diretamente supervisionado pelo ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrane. 

O programa de revisão de benefícios por incapacidade, de perícia médica, que precisa ser revista a 

cada dois anos, segundo a legislação. Um levantamento demonstrou que 1,5 milhão de segurados 
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recebiam sem revisão. O programa deu vazão à demanda estocada. Já houve um total de 700 mil 

revisões desde o fim de 2017. Se formos olhar o número de revisões com o cancelamento do 

benefício, estamos falando de 70% de auxílio-doença. 

 

O esforço é louvável, mas mostra uma ineficiência muito grande num passado recente… 

Exatamente. Algo precisava ser feito para garantir a revisão. Muitos benefícios são temporários, 

como auxílio-doença. Quanto se trata de aposentadoria por invalidez, o resultado foi menor, com 

cancelamento de 30%. 

 

Quantas aposentadorias foram avaliadas para chegar ao cancelamento de 30%? 

A linha de corte foi a seguinte: quais são os beneficiários que necessitam de perícia médica e não 

a fizeram no prazo de dois anos. 

 

Mesmo estando aposentado, precisa passar por revisão? 

Sim, se o segurado tiver uma perspectiva de cura, como em algumas doenças. O câncer, por 

exemplo. 

 

Tirar a aposentadoria não é uma agressão? 

Não se for verificado o que prevê a legislação. O INSS é o cumpridor do pagamento de benefício. 

É um órgão operacional. A autarquia tem por função fazer o pagamento. Recebe as demandas, 

analisa e implanta. A política previdenciária está a cargo do Ministério da Fazenda, sob a 

supervisão do secretário Marcelo Caetano, que coordena a reforma da Previdência. 

 

Para tirar os segurados das agências, a aposentadoria por idade e a licença-maternidade é 

concedida apenas on-line. Isso não cria um obstáculo para quem tem dificuldade de acesso à 

tecnologia? 

É um bom ponto. A concessão da licença maternidade, que já está funcionando, é automática. 

Quando a pessoa vai ao cartório registrar o nascimento do filho, há um ato jurídico perfeito, 

portanto, automaticamente, concede à mãe o auxílio-maternidade. O cartório comunica o INSS. A 

grande meta é um programa maior, o “Brasil Eficiente”. São programas de concessão automática 

para que o beneficiado obtenha suas ações sem precisar ir à agência. Para isso, a tecnologia da 

informação e a inteligência artificial são vitais. 

 

O povo está preparado para lidar com isso? Qual o percentual de uso no INSS? 

Nas últimas duas semanas foram concedidos 10 mil benefícios automáticos no sistema, dentro do 

volume da população de 55 milhões de contribuintes. Hoje, a população brasileira é composta por 

35 milhões de benefícios pagos para uma gama de 55 milhões de contribuintes, que um dia terão 

sua aposentadoria. Foram 10 mil em duas semanas, quando o sistema começou a vigorar. A 

população está preparada porque, majoritariamente, tem smartphone. Claro que é utopia achar que 

100% da população terá essa capacidade a curto prazo. Mas isso vai evoluir. Se a pessoa aprende 

a usar o WhatsApp, aprende também a usar o aplicativo. O INSS Digital permite que, em vez de ir 

a uma agência levar documentos, o cidadão vá a um dos postos para usar o ponto de acesso e 

apresentar seu requerimento. 

 

Como fica a fé pública dos documentos?  

Você parte do princípio da boa-fé. Sabemos que algumas entidades têm dificuldades. No caso 

rural, o sindicato da categoria dá a certificação do tempo de serviço. Então, é preciso confiar na 

OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), num município que poderá atender o munícipe naquele 
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balcão, digitalizar, e fazer a inserção daquele documento no sistema, e aí ele não precisaria ir à 

agência. Por isso, ampliamos bastante a capitalidade do balcão de atendimento. 

 

E a concessão automática do benefício?  

Na primeira concessão automática, tratamos de tempo de contribuição. É muito simples: se 

inteirou 35 anos de contribuição, já que hoje não tem vinculação à idade. Na proposta da reforma 

da Previdência, são adicionadas novas condições. Então, se o sistema verifica que houve 

contribuição, existe o pagamento. No primeiro pagamento, tem de ir ao banco para confirmar se 

realmente quer se aposentar. 

 

Quer dizer, a concessão automática não garante a aposentadoria? 

Não. Primeiro, você faz um requerimento no sistema. Aí o sistema avalia. Você faz sua 

simulação. O sistema processa e informa se você está aposentado e que receberá o primeiro 

pagamento na rede tal. Aí você vai ao banco e formaliza que está aposentado e tem a autonomia 

de migrar os pagamentos para o banco do qual for cliente. 

 

Como está a situação dos imóveis do INSS? 

Esses imóveis são dos brasileiros. São 6 mil imóveis, três favelas do Rio de Janeiro (os terrenos 

foram invadidos). Em São Paulo, tem um cemitério sob terreno do INSS, além de muitos outros 

invadidos. A meta que está sendo discutida no governo é fazer a separação daquilo que tem efeito 

social. Temos um projeto de lei para transferir os imóveis para a Secretaria do Patrimônio da 

União como pagamento de crédito do Tesouro com o fundo. 

 

*Fonte: Correio Braziliense. 

 

INSS: Segurado enfrenta via crúcis com desmonte de agências 
Para reduzir a superlotação das agências, INSS passou a oferecer atendimento por telefone para 

concessões de alguns benefícios, mas acabou dificultando acesso dos cidadãos à Previdência Social 

 

Na tentativa de reduzir a superlotação das agências previdenciárias, o INSS deu início a um novo 

modelo de concessões de benefícios. Com isso, as aposentadorias por idade, tempo de 

contribuição e salário-maternidade podem agora ser solicitadas pela internet ou telefone, 

dispensando a necessidade de ir às agências. Se essa alternativa vai ou não dar certo, só o tempo 

dirá. O fato é que o que tem se visto nos últimos anos é o desmonte das estruturas de atendimento 

aos contribuintes, o que acabou por dificultar o acesso dos cidadãos à Previdência Social. Quando 

precisam de algum benefício, esbarram na morosidade e na burocracia, e enfrentam uma 

verdadeira via crúcis ao tentar obter direitos sociais garantidos por lei. 

 

“Os problemas são inúmeros, desde a indisponibilidade de datas e perícias nos sistemas de 

marcação ou até mesmo por meio de agendamentos tardios, muitas vezes para além de seis meses 

do registro nos canais de acesso. E, quando o segurado consegue protocolar seu pedido, após 

esperar tanto tempo desde a marcação, a resposta ao seu pedido de benefício tende a tardar até 12 

meses”, explica o advogado de direito previdenciário e presidente da Comissão de Direito da 

Seguridade Social da OAB/PE, Alexandre Vasconcelos. 

 

É o que acontece com o ex-metalúrgico Paulo Ronaldo, que aos 62 anos de idade tem um único 

sonho na vida - conseguir se aposentar. Trabalhando desde os 13 anos de idade, há dois anos deu 

entrada no benefício, garantido por lei e pelo qual contribuiu por mais de 30 anos. No entanto, 
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nem com todos os pré-requisitos cumpridos, ele consegue um retorno positivo do INSS, autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Previdência Social. 

 

A operadora de segurança Ediene Cunha tem 48 anos e desde 2014 tenta a concessão da sua 

aposentadoria especial. “Minha idade não é suficiente para solicitar aposentadoria, mas meu caso 

é diferente. Eu tenho direito porque tenho mais de 25 anos de contribuição e deficiência física 

média, o que me faz apta a conseguir o benefício”, revela a operadora, que teve poliomelite aos 

dois anos de idade e desenvolveu paralisia infantil.  

 

Segundo ela, em todas as tentativas de conseguir se aposentar pelo INSS, o instituto encontrou 

alguma forma de indeferir seus recursos. “Classificaram a minha deficiência como moderada, 

quando tenho mais de 20 laudos que comprovam a minha síndrome de poliomelite, considerada 

deficiência média”, revela a operadora, que na falta de acordo com o INSS, entrou com recurso 

judicial para assegurar seu direito constitucional. 

 

Assim como ela, muita gente tem recorrido ao sistema judicial para tentar acelerar a lentidão de 

uma resposta. “Isso tem feito o sistema judicial ficar lotado, por isso o tempo de espera para ter o 

recurso julgado também aumenta”, lamenta Almir Reis. 

Infelizmente, histórias como a do ex-metalúrgico e da operadora de segurança não são difíceis de 

encontrar, em especial, nos últimos anos, quando ficou mais evidente a problemática estrutural 

para conseguir acesso aos direitos sociais disponíveis no sistema previdenciário brasileiro, que 

colocam em xeque a sua eficiência.  

 

“Faltam braços para atender a demanda que a cada dia cresce mais com o aumento da 

longevidade. Para se ter uma noção, tem muitas agências em Pernambuco que nem enviam os 

recursos administrativos para análise por não terem servidores para realizar essa remessa”, afirma 

o especialista em direito previdenciário, Almir Reis. E, de acordo com ele, o problema ainda pode 

ficar pior, visto que a partir de janeiro de 2019, cerca de 50% do atual quadro de servidores da 

Previdência Social deve se aposentar. “A partir de janeiro de 2019, os servidores da previdência 

terão uma gratificação de estímulo ao serviço incorporada ao salário. Isso pode estimular os 

pedidos de aposentadoria”, explica o especialista. 

 

Procurado, o INSS não respondeu os questionamentos apresentados pela reportagem. 

 

 
Ex-metalúrgico Paulo Ronaldo tem 62 anos, trabalha desde os 13 e não consegue se aposentar (foto: Ed 

Machado/Folha de Pernambuco) 
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Corrida presidencial  

Em janeiro deste ano, a Secretaria da Previdência do Ministério da Fazenda divulgou que em 2017 

o déficit previdenciário brasileiro foi de R$ 182,4 bilhões, crescimento de 21,8% em relação a 

2016. Na ocasião, o secretário da pasta, Marcelo Caetano, afirmou que este fora o maior déficit 

desde 1995, tanto em termos nominais quanto reais e voltou a defender a necessidade da 

aprovação da Reforma da Previdência, na pauta de discussões há quase dois anos.  

 

Apesar de especialistas denunciarem erro grosseiro na contabilidade do Governo Federal, 

afirmando que o déficit é bem inferior ao alardeado, é certo que o tema será pauta de debates na 

corrida presidencial deste ano. “Celeumas à parte quanto ao déficit, nada mais justo que qualquer 

mudança drástica na previdência social passe por um amplo debate eleitoral, não sendo 

democrático nem mesmo republicano que seja ela imposta de forma tão desarrazoada como a 

apresentada por meio da PEC 287/2016”, afirma o especialista Alexandre Vasconcelos. 

 

De acordo com ele, uma reforma que se pretenda ser justa e razoável precisa considerar cinco 

pontos importantes, nessa ordem: eficiência na gestão pública, mediante aplicação correta dos 

recursos da seguridade social; eliminação dos desperdícios e combate incessante às fraudes; 

melhoria da arrecadação, por meio do combate à sonegação fiscal; unificação dos sistemas de 

previdência, a fim de que todos os brasileiros tenham as mesmas regras (o que deve ser feito 

mediante justas regras de transição, respeitados o direito adquirido e as expectativas de direito”, e, 

em último caso, a criação de tributos temporários para o financiamento da Seguridade Social 

(CPMF, por exemplo).  

 

A Reforma da Previdência segue sem poder ser votada por conta da intervenção federal no Rio de 

Janeiro. No entanto, em entrevista à Folha de Pernambuco, Marcelo Caetano afirmou que diante 

do déficit do sistema, o próprio presidente do Brasil, Michel Temer, pretende suspender a 

intervenção antes do prazo terminativo, em 31 de dezembro, para após as eleições colocar em 

votação a reforma da Previdência. 

 

 “Esse projeto de emenda foi encaminhado ao Congresso em dezembro de 2016. Nesse tempo, já 

houve várias discussões públicas e dentro do congresso sobre o tema. Apesar de enxergar o debate 

como positivo e consequência de um ambiente democrático, precisamos avançar o quanto antes 

nessa votação, visto o problema estrutural do sistema atual”, revela o secretário da pasta. 

 

Caetano reforça que, ao contrário do que muita gente pensa, a implantação da idade mínima de 65 

anos só valerá de fato em 2038. “O período de transição começa com 55 anos e vai subindo 

gradativamente até 2038, quando se completa esse ciclo de transição”, comenta o secretário, que 

argumenta que a idade mínima de aposentadoria é uma realidade que existe em todos os países do 

mundo. 

 

Mais polêmicas 

Outra grande problemática do atual sistema previdenciário diz respeito às revisões dos benefícios 

de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez há mais de dois anos - o famoso pente-fino do 

INSS. Implantado em julho de 2016, a Medida Provisória 767, que foi convertida na Lei Federal 

13.457, de 26/06/2017, alterou as regras para a concessão e manutenção desses benefícios 

previdenciários. De acordo com informações do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), 

no Brasil, até 31 de janeiro de 2018, foram realizadas 252.494 perícias com 201.674 benefícios 
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cancelados. A ausência de convocados levou ao cancelamento de outros 26.701 benefícios. A 

economia até agora é de R$ 5,8 bilhões. 

 

A expectativa é que neste ano seja economizado mais de R$ 9,9 bilhões com a revisão, totalizando 

cerca de R$ 15,7 bilhões ao longo do programa. Segundo especialistas consultados pela 

reportagem, em 2017, a cada dez perícias realizadas, oito benefícios eram cortados. “O INSS 

cessou quase 80% dos benefícios avaliados no pente-fino alegando que eles estavam sendo 

mantidos indevidamente. Porém, caso o segurado que teve o benefício cortado discorde do 

resultado da perícia da Previdência Social poderá ingressar com uma ação judicial contra o INSS, 

alegando que continua incapacitado para o trabalho. Caso o juiz concorde com o pedido, o 

segurado, baseado no parecer do perito da justiça, terá seu benefício restabelecido”, explica Almir 

Reis.  

 

Foi o que fez a balconista Eliane Santos, 59 anos, que acionou o sistema judiciário depois de ter 

sua vida revirada de cabeça para baixo quando teve, há oito meses, o benefício cortado. “Eu tenho 

artrose e como balconista de uma lanchonete não tinha mais condições de trabalhar por conta do 

grau avançado da minha doença. Recebi o benefício por dois anos, quando fui convocada para o 

pente-fino e, apesar de vários laudos médicos confirmando a minha incapacidade para exercer 

minha profissão, o médico perito disse que eu estava apta a voltar ao trabalho, por isso, tive o 

benefício cortado”, revela a ex-balconista, que vive desde que deixou de receber o pagamento 

mensal, da ajuda de familiares. 

 

*Fonte: Folha de Pernambuco. 

 

 
 
 

 

 

FENASPS 


