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TRABALHADORES DE TODO O PAÍS PARTICIPAM DO ATO NO 

DIA NACIONAL DE LUTA EM 21 DE AGOSTO NO INSS 

EXIGINDO CUMPRIMENTO DO ACORDO DE GREVE E CONTRA 

O DESMONTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 

 

         Centenas de servidores participaram do Dia Nacional de Luta em 21 de 
agosto, representando os estados de CE, MG, PR, GO/TO, SP, RS, SC e as 
oposições de DF e BA, na Direção Central do INSS, em Brasília, para exigir 
atendimento das reivindicações, pendências da greve e reversão do corte de 
ponto.  
 

No período da atividade, uma comissão de trabalhadores com representação 
de todos estados presentes e direção da Fenasps foi recebida pelo presidente do 
INSS, Leonardo Gadelha, e assessoria. 
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Leia abaixo relatório. 

 

RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DO INSS 

 

  
 
Presentes 
INSS: Leonardo Gadelha, presidente do INSS; Alessandro Rooselvelt, Diretor de 
Benefícios; Vitor Poubel, Diretor de Benefícios; Monica Arcoverde, Coordenadora-
Geral de Gestão de Pessoas; Alex Graçano, Coordenador-Geral Administrativo. 
 
Fenasps/Sindicatos: Moacir Lopes e Ely Sturion (PR), Lídia de Jesus (BA), Deise 
Lucia, Eduardo Franco, Vinicius Vasconcelos e Thaize Antunes (SP), Cleuza 
Faustino e Maria Helena da Silva (MG), Thiago Manfroi e Daniel Emanoel (RS), 
Carlos Roberto dos Santos e Ana Colusso (DF),  Fátima Regina (SC),  Maria 
Sulani e Danielle Monteiro (CE), Mauro Mota e Laura H Santos (GO). 
    
 Na abertura da reunião, a FENASPS apresentou para serem discutidos os 
seguintes pontos de pauta: 1) Questões pendentes do Acordo de Greve; 2) 
Comitê Gestor; 3) Anistia da greve de 2009; 4) Ima/GDASS; 5) REAT; 6) Corte 
de ponto referente às paralisações nos dias 15/03, 28/04, 08/05 e 30/06 e 
compensação da greve 2015 e 7) INSS DIGITAL. 
 
     A FENASPS iniciou a discussão pelo corte de ponto, explicitando que as 
paralisações realizadas em 2017 ocorreram em função da Campanha Salarial, por 
melhores condições de trabalho e o descumprimento do acordo de greve de 2015. 
A FENASPS apresentou documentos enviados à Diretoria de Gestão de Pessoas 
(DGP), e à Presidência do INSS, solicitando abertura de negociação dos dias da 
paralisação e dos pontos pendentes da greve, porque vários itens do acordo da 
greve de 2015, mesmo após dois anos, ainda não foram cumpridos, como a 
solução para IMA/GDASS, REAT e Comitê Gestor.  
 

Porém, o mais importante é uma solução para os descontos dos dias de 
paralisações de 2017 que foram descontados apenas na carreira do Seguro Social, 
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mesmo o INSS tendo ciência que estamos em negociações com o Ministério do 
Planejamento, que confirmaram, em reunião ocorrida em 21 de julho, a 
existência de dificuldades para operar os descontos porque em todas as grandes 
cidades do país houve greve no sistema de transporte coletivo e fechamento de 
rodovias.  

 
É sabido pelo INSS que, pelo caráter do trabalho desempenhado no 

Instituto, os servidores já trabalharam a mais atendendo os segurados, executando 
suas atribuições e cumprindo as agendas e atendimentos, e com isso já 
compensaram os dias de paralisação.  

 
Para além disso, a grande maioria dos servidores possui banco de horas, 

ainda que, na maior parte das vezes, não possam usufruir este período pelas 
dificuldades encontradas nos locais de trabalho. Dessa forma, os servidores são 
duplamente punidos se por acaso se ausentam do local do trabalho.  

 
Entretanto, nestes casos, quando se trabalha a mais não há nenhum 

benefício, além de não poder compensar as horas. Isso representa uma situação 
absurda! Os representantes da Fenasps foram taxativos ao afirmar que não 
aceitarão de forma alguma o tratamento diferenciado da negociação sobre o 
período paralisado com a greve dos servidores técnicos e analistas com outras 
Carreiras do Seguro Social.  

 
    Apesar de os representantes do INSS afirmarem que cumpriram 
determinação do Ministério do Planejamento para efetivação do corte referente aos 
dias paralisados, não conseguiram explicar o porquê do tratamento diferenciado, 
nem as razões pelas quais não foi realizada reunião com as entidades antes de se 
efetivar os descontos que ocorreram na mesma semana em que o INSS publicou 
portaria anistiando o período da Greve de outra categoria, sendo que esta 
Federação vem requerendo desde que atual gestão assumiu, em junho de 2016, 
que fosse considerando reposto todo o período da greve de 2015.  
 

A resposta do INSS a esses questionamentos foi que: "os órgãos de controle 
queriam um relatório comprobatório que as horas e/ou serviços foram repostos". 
Porém, de forma instantânea, o INSS aceita anistiar os dias da greve de outra 
carreira, sem apresentar nem comprovar que estes profissionais cumpriram as 
mesmas determinações dos outros servidores que fizeram a greve em 2015.  
Dessa forma, conclui-se que existe um tratamento discriminatório e deixa margem 
para os trabalhadores fazerem representações junto aos órgãos de controle, 
Ministério Público Federal (MPF) e Tribunal de Contas da União (TCU) solicitando 
o mesmo tratamento. 
 
 O presidente do INSS disse então que iriam verificar internamente a questão 
da greve de 2015 para dar o mesmo tratamento a estes trabalhadores, mas 
sabemos que existe uma diferença: esses servidores cumpriram todas as 

http://www.fenasps.org.br/noticias-sp-9550/1499-pautas-pendentes-do-acordo-de-2015-sao-tema-de-audiencia-da-fenasps-com-gestao-de-pessoas-do-planejamento
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imposições da Diretoria Colegiada do INSS, executando trabalho extraordinário e 
cumprindo as horas extras e nos demais casos não existe, até o momento, 
nenhuma comprovação de que isso tenha ocorrido. 
 

 
 
 Sobre os dias paralisados, os representantes do INSS afirmaram ser 
favoráveis à reversão dos descontos desses dias, desde que o Ministério do 
Planejamento autorize que os servidores possam compensá-los. O INSS se 
comprometeu a agendar nova reunião para discutir esta questão. 
 
 Em relação ao Comitê Gestor da carreira, o presidente informou que fizeram 
adequação no texto para constar o caráter deliberativo e reenviaram ao Ministério 
do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) para publicação. 
 
 Sobre a anistia da greve de 2009, contida no Projeto de Lei do Senado 
(PLS) n° 630/2015, o presidente do INSS assumiu compromisso de fazer 
intervenção no Congresso no sentido da aprovação do mesmo. Nos levantamentos 
feitos pela Federação, esse projeto tramita ainda no Senado, onde o relator, Paulo 
Paim, deu parecer favorável. Mas, como houve o impeachment e a posterior troca 
na presidência do Senado antes de votação na Comissão de Constituição de 
Justiça (CCJ), o mesmo está aguardando a definição das comissões e ver como 
este projeto vai tramitar nas mesmas. A Fenasps solicitou ao senador requerer a 
relatoria deste projeto e reapresentar o parecer favorável à aprovação. 
 
 Em relação ao IMA/GDASS, informaram que a CGU emitiu parecer 
determinado que o INSS defina um indicador que mensure os serviços realizados 
para receberem o valor institucional da GDASS em 80%. Porém, os técnicos 
querem manter a avaliação sem considerar que a Lei n° 13.324, de 2016, fixou em 
70 pontos o valor da GDASS para todos os servidores do INSS. Em suma, querem 
avaliar como se valor institucional ainda fosse 30 pontos, para o valor mínimo, e 80 
pontos o valor máximo, sendo os demais 20 pontos da avaliação individual. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123253
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123253
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 A FENASPS cobrou do presidente do INSS, já que esta foi uma das 
primeiras reivindicações apresentadas, a busca de solução do IMA/GDASS, REAT 
e Comitê Gestor, e ainda que o INSS publique portaria dando por encerrada a 
reposição da greve de 2015. 
 
 É um contrassenso que o INSS espere que a Fenasps concorde com a 
criação de um novo indicador a toque de caixa para avaliar os servidores técnicos 
e analistas, enquanto que para a outra carreira os indicadores foram prorrogados 
até 2019. 
 
 Os representantes da DIRBEN e DIRAT informaram que o objetivo do Grupo 
de Trabalho (GT), instituído pela Portaria do MDSA n° 302, publicada no DOU de 2 
de agosto de 2017, é construir uma proposta de indicador para ser apresentada 
para a CGU em contraponto à exigência deste órgão de controle na determinação 
de impor ao INSS o cumprimento do Decreto n° 6.493, de 30 de junho de 2008.  
 
 A FENASPS reapresentou proposta para resolver isso em definitivo: que se 
faça a incorporação da GDASS aos salários dos servidores. Relembramos que, 
desde junho de 2016, reivindicamos o cumprimento integral do acordo de greve. 
Ao longo dos últimos 14 meses pedimos urgência para tratar a questão da 
GDASS, que agora poderá se transformar num problema.   
 
 A Federação informou que levaria ao Ministério do Planejamento esta 
questão da GDASS, propondo alteração no Decreto n° 6.493, de 2008, com base 
na aprovação da Lei n° 13.324, de 2016. 
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 Ainda, foi apresentada a preocupação dos servidores com a implantação do 
projeto INSS Digital, pois em muitas gerências estão orientando os segurados a 
fazerem senhas no sistema e criando barreiras para o acesso destes nas APS.  
 
Isso descaracteriza totalmente os serviços prestados à população, porque os 
servidores acima de tudo fazem reconhecimento de direitos dos segurados.  
 

  
 

Com essas alterações, os segurados ficarão reféns da exploração de 
escritórios de advocacia e atravessadores, além dos problemas enfrentados pelo 
acúmulo de processos que vem gerando nas gerências um grande estoque a ser 
despachado. 
 
 O presidente do INSS afirmou que a proposta do novo projeto é estabelecer 
que na fase inicial dos processos a digitalização possa ser feita nas APS, 
Sindicatos e Empresas para que os servidores do INSS façam a habilitação. 
 
 A FENASPS reafirmou que o processo tecnológico faz parte da vida dos 
cidadãos, porém é necessário um amplo debate com os servidores, assegurando o 
exercício de todas as atribuições, realizando treinamentos, dentre outras questões. 
 
 O Sr Leonardo Gadelha disse que nenhuma mudança vai alterar o atual 
sistema de trabalho, porque os dois sistemas, o digital e o tradicional, funcionaram 
simultaneamente "sem atropelos" e que todos os servidores serão chamados a 
participarem de todas as fases do processo. 
 

Por fim, ficou então definido pela realização de uma reunião com 
representante da DIRAT e a equipe do INSS Digital para discutir esta questão com 
maior profundidade. 
 

A Fenasps pontuou ainda a urgência e necessidade de discutirmos o REAT 
e a Jornada de Trabalho nas unidades com número reduzido de servidores. Os 
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representantes da federação mantiveram proposta para estas funcionarem em 
turno único de 30 horas semanais de trabalho. 
 
 Sobre o Serviço Social, foi cobrada resposta às solicitações feitas pelos 
servidores desta área sobre a implantação, de forma unilateral pela DIRSAT, de 
um sistema de Registro de Atividades dos profissionais do Serviço Social que não 
tem qualquer utilidade administrativa e ainda provoca problemas no desempenho 
das atividades. Por que o INSS iria implantar um sistema sem qualquer objetivo? 
Qual seria o motivo desta questão não ter sido levada ao debate em grupos de 
trabalho com categoria? 
 
 O presidente do INSS ficou de agendar uma reunião com as representações 
dos servidores e a direção do Instituto para tratar do assunto. 
 
 Ressaltamos a importância da realização de Ato Público na ocupação da 
Direção Central em Brasília, nessa segunda-feira, 21, para retomar as discussões 
com o INSS.  
 

Agora é preparar a luta do próximo período, pois vamos manter a pressão 
para devolução dos valores descontados dos salários dos servidores nas 
paralisações de 2017, além de exigir tratamento igualitário as diversas categorias 
que fizeram greve! 

 
 

  
 
 

A LUTA VAI CONTINUAR ATÉ A VITÓRIA DOS 
TRABALHADORES! 

 
 

Brasília, 23 de agosto de 2017 
 
 

Plantão Diretoria Colegiada da FENASPS 


