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RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA COM PRESIDENTE DO INSS - 

12 DE JANEIRO DE 2018 

 

 
 

Pauta: Reportagem do Jornal Nacional 
 
INSS: Francisco P.S Lopes, presidente do INSS; Ilton José Fernandes, Diretor de Atendimento 
(Dirat); Alberto Carlos de Freitas Alegre, Coordenador-geral de Gerenciamento de Pagamento 
de Benefício (CGGPB) do INSS 
 
FENASPS: Djalter Rodrigues (RN), Rita de Cássia Assis (SP), Maria Helena da Silva (MG), 
Thaize Antunes (SP), Fausto de Moura Schneider (RS) e Eduardo Aparecido Franco (SP) 
 

A reunião realizada nesta sexta-feira, 12 de janeiro, foi solicitada pelo presidente do 
INSS em regime de urgência em decorrência da reportagem do Jornal Nacional, exibida em 9 
de janeiro, que retratou os problemas de atendimento relacionadas à falta de vagas de 
agendamento em algumas regiões do país, explicitando o déficit de servidores e os problemas 
ocasionados. 

  
Na abertura da reunião, o presidente do INSS expôs a necessidade de se encontrar 

mecanismos para aumentar o número de concessores nas agências, utilizando para tanto as 
novas tecnologias como o portal MEU INSS, que reduziria o fluxo nas agências. Relatou que 
70% da demanda dizem respeito a serviços que podem ser absorvidos pela utilização desse 
portal. Sinalizou que uma das ideias é que esses servidores, que atualmente fazem esse tipo 
de atendimento, possam ser utilizados na concessão. 

 

https://globoplay.globo.com/v/6410498/
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Ainda em sua fala, defendeu a necessidade da participação das entidades na 
construção de soluções imediatas que possam otimizar a capacidade de atendimento, dando 
ênfase na abertura de vagas e no reconhecimento de direitos. Ressaltou que como é público e 
notório, o Ministério do Planejamento já sinalizou pela impossibilidade da contratação de novos 
servidores e que essa solicitação já foi feita e reiterada pela Direção do INSS. 

 

 
 
A FENASPS fez um resgaste do histórico da situação do INSS, ressaltando que essa 

situação explicitada pelo Jornal já tinha sido apontada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 
em relatório elaborado em 2013 (disponível no site da Fenasps) e que medidas paliativas 
não vão resolver a questão, sendo fruto de problemas estruturais como o déficit de servidores e 
que tal situação se agravou por estes problemas não terem sido combatidos de fato. 

 
Pontuamos ainda que essa situação tende a se agravar diante do elevado número de 

aposentadorias previstas no quadro de servidores do Seguro Social até o ano de 2019. 
Reforçamos a necessidade de medidas que visem a valorização do servidor, como por 
exemplo a implantação do Adicional de Qualificação (AQ) e a construção de uma carreira que 
de fato prestigie o nosso trabalho na medida de sua complexidade e importância social. Em 
última análise, uma política de valorização que busque manter no quadro aqueles que já terão 
condições de se aposentar. 

 
 A Fenasps reafirmou a necessidade de resposta da Direção do INSS com relação às 

pautas já protocoladas, inclusive com ênfase nos pontos ainda não cumpridos do Acordo de 
Greve de 2015 (relembre aqui) como a efetivação do Comitê Gestor da Carreira e todos os 
temas correlacionados. A Federação frisou ainda o descumprimento do acordo político firmado 
durante a greve de 2015, no que tange a inclusão no REAT de todas as agências que não se 
enquadram nos atuais critérios, utilizando como argumento a economicidade. 

http://www.fenasps.org.br/noticias-sp-9550/715-relatorio-do-tcu-aponta-falhas-e-problemas-na-gestao-do-inss
http://www.fenasps.org.br/greve-no-servico-publico/1042-termos-de-acordo-reposicao-e-tabelas-para-a-carreira-do-seguro-social-29-de-setembro
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Em continuidade, a Fenasps pontuou a necessidade de alinhar fluxos e processos de 

trabalho para melhoria da qualidade de atendimento, com a valorização dos servidores e que a 
medida tomada pelo Ministério, de redução drástica dos valores das gratificações das chefias 
técnicas, veio na contramão dessa ideia. 

 
Os representantes da Federação reafirmam que não são contra a utilização das novas 

tecnologias, entretanto destacaram a preocupação com a implantação destas tecnologias sem 
uma legislação e protocolos de segurança que resguardem a autenticidade e não adulteração 
dos documentos que irão influenciar no reconhecimento de direitos e que impliquem em risco 
para os servidores. 

  
 Na sequência, a entidade representativa dos servidores apresentou denúncia referente à 
terceirização em áreas do INSS, reapresentando ofício (protocolado ainda em 2017) com 
contrato feito no âmbito da SR II na área de logística, inclusive adentrando na esfera de 
atividades previstas na Carreira do Seguro Social.  
 

 
 
 Diante disso, o presidente do INSS afirmou desconhecer tais fatos, bem como os outros 
dois Diretores presentes. Afirmou que, pessoalmente, não é favorável a tal situação e que 
tratará deste assunto em reunião a ser realizada com os Superintendentes nos dias 23 e 24 de 
janeiro. Comprometeu-se ainda a apresentar resposta na próxima reunião com a Fenasps, a 
ser realizada no dia seguinte, 25. 
 
 A Fenasps destacou que a implantação da terceirização no âmbito das atividades 
privativas do Seguro Social é uma afronta às leis nº 10.667/2003 e n° 10.855/2004; aos 
decretos nº 2271/1997 e n° 8653/2016, bem como ao Acordão 1248/2002 do TCU, e implica 
nas sanções previstas em lei. 
 

http://www.fenasps.org.br/destaque/1624-via-oficio-fenasps-cobra-do-inss-mais-informacoes-sobre-terceirizacao-na-super-ii-e-v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.667.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.855.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2271.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8653.htm
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/1080520004.PROC/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
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 Alertou-se que se tal situação for mantida pela gestão do INSS, não caberá outra 
medida a não ser denúncia da Federação aos órgãos competentes. 
 
 Como encaminhamento, houve consenso de que na próxima reunião a ser realizada, no 
dia 25/01, o Presidente do INSS apresentará formalmente resposta à pauta de reinvindicação 
já protocolada e propostas de melhoria nos fluxos e processos de trabalho que impliquem em 
otimização no reconhecimento de direitos, bem como irá informar quais os limites e margem de 
negociação que possui para aplicar medidas de valorização e uma política de motivação para 
permanência dos servidores nos quadros do INSS, dentro dos limites de sua competência. 
 

 
 

Por fim, a Federação também alertou sobre a situação das agências alagadas devido às 
fortes chuvas em Santa Catarina, como é o caso da APS Continente, em Florianópolis/SC. Foi 
entregue em mãos um ofício, relatando todo ocorrido, inclusive com fotos anexas (CONFIRA 
AQUI). 
 

A Fenasps reafirma que, onde não houver condições de segurança, higiene e acesso, os 
servidores não devem aceitar serem constrangidos a realizar o atendimento à população. É 
importante também que os trabalhadores notifiquem aos seus sindicatos sobre as quaisquer 
situações anormais nos locais de trabalho. 

 

SÓ A LUTA MUDA A VIDA! 
 

Brasília, 12 de janeiro de 2018. 
  
 

Diretoria Colegiada da FENASPS  

http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/of.fenasps.004-aps.alagada_12.01.18.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/of.fenasps.004-aps.alagada_12.01.18.pdf

