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RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA COM PRESIDENTE 

DO INSS – 24 DE ABRIL DE 2018 

 

  
 

Pauta: ofício FENASPS n° 033/2018  
 
INSS: Francisco P.S Lopes, presidente do INSS; Alexandre Guimarães, Diretoria de Gestão de 
Pessoas (DGP); Ilton José Fernandes, Diretor de Atendimento (Dirat); Alessandro Roosevelt, 
Diretor de Benefícios (Dirben); e demais membros da equipe do INSS. 
 
FENASPS: Moacir Lopes (PR) Lídia de Jesus (BA), Cleuza Faustino (MG), Djalter Rodrigues 
(RN), Deise Nascimento (SP), Rita de Cássia Assis (SP), Thaize Antunes (SP), Túlio Filho 
(MG), Antônia Tavares (CE), Magali Pontes (SP), José Masson (SP) e Luciano Véras (SC) 
 

A pressão dos servidores da base da Fenasps, que ocuparam a sede do INSS em 
Brasília, deu resultado. O presidente do instituto, que adiou agenda três vezes: após a reunião 
anterior, ocorrida em 25 de janeiro, a assessoria do presidente marcou para o dia 8 de 
março, depois para 3 de abril e por fim para esta terça, 24, cancelando todos esses 
compromissos com a Fenasps. 

 
Depois de uma vitoriosa ocupação, em que mostrou sua resistência, a categoria em 

vigília o dia todo na Direção Geral do INSS, com a participação de várias caravanas dos 
estados de MG, SP, militantes dos estados de Goiás, RN, RS, CE, SC, PR, BA, e mediações 
junto ao Congresso Nacional cobrando a realização de audiências constantemente 
desmarcadas para resposta as pautas concretas da categoria, o Presidente do INSS recebeu 
representantes dos trabalhadores no começo da noite. 

 
Na abertura da audiência, o presidente do INSS respondeu à pauta de reivindicações 

dos trabalhadores do Seguro Social entregue no dia 16 de fevereiro de 2018 que trata de 
questões gerais e específicas. 

 
Iniciou observando as questões que não estavam em sua governabilidade, voltando a 

remeter ao Ministério do Planejamento todas as questões referentes a pendências da greve de 

http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/of.fenasps.33-pauta.carreira.seguro_16.02.18.pdf
http://www.fenasps.org.br/noticias-sp-9550/1644-fenasps-trata-de-reat-carreira-terceirizacoes-concurso-publico-e-demanda-do-servico-social-em-reuniao-com-presidente-do-inss-nesta-quinta-25
http://www.fenasps.org.br/noticias-sp-9550/1671-audiencia-com-presidente-do-inss-e-adiada-para-dia-3-de-abril
http://www.fenasps.org.br/noticias-sp-9550/1671-audiencia-com-presidente-do-inss-e-adiada-para-dia-3-de-abril
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2015, tais como o Comitê Gestor para tratar de Plano de Carreiras, descontos dos dias de 
paralisações ocorridos nas últimas greves, Adicional de Qualificação, Devolução da greve de 
2009, Incorporação da GDASS e Concurso Público. Sobre o concurso público, reafirmou ainda 
que a defasagem é de 16 mil servidores. 

 
Sobre o INSS Digital, o presidente continua entusiasta do projeto e em sua exposição 

deixou evidente de que acredita que o mesmo será a saída para todos os problemas do INSS 
não resolvidos ao longo dos anos pelas últimas gestões. Enquanto federação, denunciamos e 
cobramos a urgente resolução dos problemas estruturais, que vão desde sistemas, passa pela 
falta caótica de servidores, condições de trabalho, bem como a precarização de trabalho com a 
utilização de estagiários. 

 
O presidente do INSS disse reconhecer os problemas de condições de trabalho e que 

continuam estudando possíveis soluções. Apontou que aposta na contratação de mais 
estagiários, incluindo portadores de necessidades especiais, como saída para a carência de 
servidores, pois desempenharão atividades diferenciadas tais como recepção e orientação de 
segurados e digitalização de documentos.  

 
Sobre os sistemas, estão verificando fechamento de contrato que dê maior velocidade, 

chegando a 100 megabits nas unidades, bem como aquisição de scanners. 
   
Apresentou também a normatização que pretende restringir o atendimento espontâneo 

nas agências apenas entre 08:00 e 13:00 horas, ficando a tarde somente os agendamentos, 
conforme já está em curso em São Paulo. Observamos que tal mudança já está causando 
problemas em São Paulo em função do fluxo de segurados e da estrutura de cada APS. Sobre 
o Regimento Interno informou que estão verificando e corrigindo as distorções. 

 

   
 
REAT - estão realizando estudos para fazer adequação e inclusão de cerca de 55 

Agências, aguardando resposta de parecer solicitado à Procuradoria. 
 
TELETRABALHO - informou que o projeto já está pronto, mas necessita de ajustes e 

melhorias nos sistemas, bem como convênio ou termo de acordo junto ao TRF-4, que é quem 
tem a competência de autorizar o uso de processos eletrônicos. 

 
CICLO DA GDASS - a Fenasps acordou, nas reuniões do CGNAD, a suspensão dos 

efeitos financeiros dos Ciclos 18 e 19 até que estudos sobre índices alcançáveis sejam 
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revistos. Segundo informe do Setor de Gestão de Carreiras, a Minuta já foi encaminhada para o 
MDS e estão no aguardo do retorno para edição de Portaria.  

 

  
 
A FENASPS reiterou que os trabalhadores estão enfrentando problemas de toda ordem 

em razão da implantação descoordenada do INSS Digital sem as devidas condições de 
trabalho: os sistemas não funcionam, tem milhões de processos represados sem ter servidores 
para analisar, gerando grande estresse no desempenho das atribuições. A implantação do novo 
sistema de pericias gerando retrabalho e uma infinidade de problemas que não da 
responsabilidade dos servidores. 

 
Considerando que o governo não apresentou soluções concretas às demandas dos 

trabalhadores, é de fundamental importância que os servidores intensifiquem as 
mobilizações, preparando para enfrentar as consequências destes projetos que não estão 
debatidos com a categoria. 

 
É digno de nota que a diretora da DIRSAT não compareceu na reunião, pois 

abandonou o prédio durante a ocupação, confirmando o fato de que a DIRSAT se reporta 
diretamente ao MDS. 

 
Nesta quarta-feira, 25, uma comissão da Fenasps estará numa reunião com a 

DGP/INSS para tratar de questões referentes à carreira, vacinação contra gripe H1N1 e outras 
endemias que possam afetar servidores que atendem ao público; também sobre servidores 
com necessidades especiais (libras, equipamentos adaptados etc). Já à tarde, ocorrerá uma 
audiência na Câmara para tratar da pauta geral dos servidores do INSS e problemas que 
geram demandas a partir desta pauta, podendo-se realizar uma audiência pública para dar 
visibilidade a este tema. 

 

Vamos preparar os trabalhadores para irmos à luta pelo atendimento das 
reivindicações. Sem luta não há conquistas! 

 
Brasília, 24 de abril de 2018. 

  

Diretoria Colegiada da FENASPS  


