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TRABALHADORES APROVAM SUSPENSÃO DA GREVE DO SEGURO 

SOCIAL E MANTÉM PLENÁRIA PERMANENTE E ESTADO DE GREVE 

 

  Após 80 dias de greve, os delegados dos Estados presentes na plenária Nacional 

Permanente realizada dia 25 de setembro, aprovaram a SUSPENSÃO DA GREVE DO 

SEGURO SOCIAL, e a manutenção do Estado de Greve e Plenária Nacional Permanente 

deliberado nos 26 estados em suas assembleias de base até assinatura do Termo de Acordo e 

demais encaminhamentos sobre a Greve e conclusão do acordo dos trabalhadores da 

Seguridade Social. 
   

O movimento de greve dos trabalhadores do Seguro Social/INSS e Seguridade Social 

foram deflagrados em função das graves dificuldades que enfrentamos para atender à demanda 

crescente pelos serviços ofertados pela Previdência Social e o quadro de assédio moral 

institucionalizado existente na instituição. 
 

          O INSS enfrenta déficit de funcionários, a ameaça de colapso frente à eminência de 

aposentadoria de aproximadamente 12 mil servidores de uma força de trabalho de 33.345, 

números que poderão chegar a 19 mil servidores até 2019. Por falta de um Plano de Cargos e 

Carreiras e de perspectivas profissionais, a ineficiência dos sistemas corporativos, falta de 

manutenção dos prédios, de treinamento e, repetimos, a prática institucionalizada de assédio 

moral que substitui o gerenciamento das equipes pelo funcionamento ditatorial, têm levado à 

alta rotatividade na instituição dos concursados.  
 

Ao contrário das boas práticas administrativas, adotadas nas instituições bem sucedidas, 

no INSS o trabalhador não é premiado e reconhecido ao atingir as metas estabelecidas. Mas sim 

duplamente punido, pois quando cumpre as demandas, aumenta o serviço, e se por ventura 

torna impossível superar os obstáculos sofre as consequências respondendo criminalmente ao 

menor erro administrativo. Uma situação insustentável! 
 

        Os trabalhadores da Seguridade Social sofrem as mesmas consequências, agravadas 

porque estes foram abandonadores nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) totalmente 

sucateadas sem qualquer amparo profissional, exercendo suas atividades no atendimento à 

população mais carente, sem as devidas condições para o exercício profissional. A categoria da 

Saúde e Previdência Social, junta com os trabalhadores do Ministério do Trabalho, trava uma 

luta diária, uma luta árdua para atender os milhões de brasileiros que precisam de atendimento. 
 

         A greve foi, portanto, o último e único instrumento encontrado pela categoria para fazer o 

governo escutar nossas reivindicações. Infelizmente, ao contrário do diálogo e da busca da 

solução do conflito, o tratamento recebido pelo governo foi o desconto ilegal dos salários, já 

que não há decisão judicial que o autorize, práticas antissindicais e uma série de atitudes que 

bloquearam a negociação. 
 

        Esta Greve foi realizada numa conjuntura extremamente desfavorável, diante da crise 

econômica, enfrentou os reajustes fiscais do governo, que com profundos ataques às conquistas 

da classe trabalhadora fazendo reforma trabalhista e Previdenciária, o governo alterou a forma 

de concessão de pensões, seguro-desemprego e seguro-defeso sem, entretanto, tomar nenhuma 
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iniciativa para cobrar os mais de 300 bilhões de reais dos sonegadores e fraudadores da 

Previdência Social. 
 

       E mais: esta categoria enfrentou os poderes Executivo e Judiciário, construindo ampla 

unidade dos trabalhadores, que enfrentaram as dificuldades realizando grandes atividades com 

marchas, ocupações das unidades em todo País, atos no Ministério do Planejamento (MPOG), 

no INSS/DF, obrigando a restabelecer o processo de negociação com Ministério do 

Planejamento, que após idas e vindas apresentou contrapropostas para os trabalhadores do 

Seguro e Seguridade Social, que foram remetidas à categoria para avaliar sobre as mesmas e 

decidir o futuro do movimento. 
  

     Ainda que não tenhamos o direito a estabelecer negociações coletivas de trabalho, na luta e 

na resistência conseguimos impor o debate com MPOG, superar os retrocessos que enfrentamos 

nas negociações para no diálogo buscar sempre a convergência para a solução do conflito. 

Porém, mesmo que as contrapropostas do governo em grande parte não atendam às 

reivindicações dos trabalhadores, podemos dizer que houve conquistas importantes como 

permitir o cálculo das aposentadorias pela média de milhares de trabalhadores, instituir o 

Comitê Nacional para retomar a discussão de Carreiras, mudar o processo de trabalho no 

Seguro Social, pela primeira vez em 25 anos desde que o INSS foi criado os servidores poderão 

discutir e propor alterações no plano de ação e com a suspensão dos indicadores do REAT, 

manter vivo e buscar solução definitiva para a Jornada de Trabalho. Na pressão e na marra foi 

retomado o debate das reivindicações da Seguridade Social, que mantém a Greve até a 

conclusão das negociações. 
  

       O Comando Nacional de Greve/FENASPS sempre pautou suas ações nas decisões da base 

da categoria, buscando na solução negociada do conflito atendimento da pauta, para dirimir e 

mitigar o sofrimento que atinge o conjunto da sociedade, que sofre com a duração deste 

movimento paredista, pela intransigência do governo que demorou 50 dias para apresentar uma 

proposta aos servidores. Ainda assim procuramos avançar nas negociações e assegurar que no 

retorno ao trabalho esta categoria possa ter melhores condições de trabalho e vida.  
 

      Para além da importante vitória política da greve que paralisou 27 Estados com mais de 

80% de adesão nas APS, houve conquistas financeiras: o governo recuou a proposta de reajuste 

em quatro anos, reduzindo para dois anos e concordando em aplicar 10,8% em duas parcelas 

para expansão da folha de pagamento; incorporação das Gratificações pela média de cinco anos 

começando em 2017, 2018 e 2019, que, conforme cálculos do governo para o conjunto dos 

servidores públicos, vai custar R$ 3,5 bilhões anuais; além da fixação em 70 pontos nos 

vencimentos básicos da GDASS; e reposicionamento na carreira dos servidores prejudicados 

com a modificação do interstício de 12 para 18 meses, que nos cálculos do INSS, o custo é de 

R$ 90 milhões. Assim que for aprovado PL de Anistia (PLS 630/2015) será feito o pagamento 

dos dias parados em função da greve de 2009 cuja reposição do trabalho foi feita, como 

reconhece o próprio INSS, e serão retomadas imediatamente as discussões da ON 

06/SEGEP/MP, de 18 de março de 2013, para permitir a concessão do adicional de 

insalubridade para todos os servidores e modificação na IN 74. 
 

      A tarefa que temos agora é continuar mobilizado por locais de trabalho nas APSs e GEXs, 

organizando a categoria para o retorno ao trabalho, após conclusão das negociações e assinatura 

dos Termos de Acordo, previstas pelo governo para esta terça-feira, 29 de setembro, às 17h, e 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123253


 

    

SDS - Ed. Venâncio V - Loja 28 - Térreo - CEP: 70393-900 - Brasília-DF - Telefone: 61 - 3226.7214 

Fax: 61 - 3226.7285 e 3321.1160 - E-mail: fenasps@fenasps.org.br 

através de comitês por gerencias para acompanhar os problemas que surgiram no retorno ao 

trabalho. Também buscaremos agilizar audiência da carreira da PST. 

 

DELIBERAÇÕES: 
 

1. Dar continuidade à Plenária Permanente até a próxima semana; 

2. Solicitar audiência no INSS para verificar as pendências do pós-greve e sobre a 

estruturação da discussão do Plano de Ação; 

3. Retorno unificado ao trabalho na quarta-feira, dia 30 de setembro; 

4. A partir de quarta-feira, dia 30/09, esse Comando Nacional de Greve passa para 

Comando Nacional de Mobilização; 

5. Indicação aos estados para realizarem levantamento de dados gerenciais das APSs por 

estado; 

6. Indicativo de Plenária Nacional na segunda quinzena de outubro/15; 

7. Manter os Comandos de Mobilização;  

8. Já foi criado e-mail pela FENASPS: retornodagreve@fenasps.com.br para denúncias 

de ações antissindicais nos estados; 

9. Indicamos aos sindicatos a criação de um grupo no Whatsapp para que os servidores 

debatam o retorno após greve, da reposição do serviço e todas as situações do pós-greve 

e inclusive o assédio moral, facilitando o acompanhamento pelo Sindicato; 

10. Reunião com a CNTSS para definir composição de grupos para novo Plano de Ação; 

11. Dar continuidade ao acompanhamento do PLS 630/2015 da anistia da greve de 2009. 

 

 

Obs.: No dia 18 de setembro foi realizado balanço da greve, por meio do Informativo nº 058 do 

Comando Nacional de Greve da Fenasps (CNGF), confira neste link. 

 

 

A LUTA CONTINUA ATÉ A VITÓRIA!! 
 

 

Brasília, 26 de setembro de 2015 
 

COMANDO NACIONAL DE GREVE DA FENASPS 
 

 

 

 

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123253
http://www.fenasps.org.br/index.php/noticias-sp-9550/1031-informativo-n-58-do-comando-nacional-de-greve

