
 
  

 

 

 

 

PLATAFORMA EMERGENCIAL DOS TRABALHADORES DA 

CARREIRA DO SEGURO SOCIAL PARA A REESTRUTURAÇÃO DO 

ATENDIMENTO DO INSS 
 

 

Considerando que: 
 

1. O INSS vem enfrentando um caos institucional que se arrasta há anos. Como 

solução para a falta de recursos humanos, considerando que a autarquia perdeu 40% de sua força 

de trabalho com as aposentadorias dos(as) servidores(as), a gestão do INSS apostou na 

implantação das plataformas digitais, que atualmente já demonstra suas imensas fragilidades e que 

não obteve o êxito planejado. Existe uma crescente demanda e uma realidade de instabilidade 

cotidiana nos sistemas do instituto. 

2. Junto com a implantação das novas modalidades de trabalho, a gestão do INSS 

amplia o assédio institucional aos servidores(as), precariza e intensifica o exercício laboral, com 

adoção de extenuantes jornadas de trabalho, resultando em cerca de 20% da força de trabalho 

adoecida e afastada do trabalho. 

3. Sem cumprir o acordo de greve de 2015, sem a criação do Comitê Gestor da 

carreira do Seguro Social, previsto na Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016, e congelamento de 

salários por mais de três anos, a gestão do INSS altera totalmente os processos de trabalho e de 

forma unilateral institui a aferição da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social 

(GDASS) por meio de metas de produtividade, podendo ter impacto direto na remuneração dos(as) 

servidores(as).  

4. Ainda, a gestão do INSS tem impedido o atendimento presencial à população nas 

unidades do INSS, mesmo com a realidade de parcela da população que não tem acesso aos meios 

digitais. Nas agências, a resposta à população é que busquem os canais remotos, resultando em 

crescimento do número de inquéritos civis, ACPs, recomendações e outras medidas dos órgãos de 

defesa da população. 

5. Soma-se a isso o fato de que a gestão do INSS, desde 2016, vem esvaziando o 

Serviço Social do INSS, com o deslocamento dos(as) assistentes sociais para outras atividades por 

meio de assédio moral institucionalizado. E, por meio de uma Nota Técnica do Ministério da 

Economia, construída com a gestão do INSS, o presidente do instituto vem informando a retirada 

dos assistentes sociais do atendimento à população. Destaca-se ainda que, além do atendimento de 

orientação à população, o Serviço Social realiza as avaliações sociais e pareceres sociais nos 

benefícios de prestação continuada ao idoso e à pessoa com deficiência, atividade privativa, ou 

seja, só podem ser realizadas por esses profissionais.   Esse tipo   de atendimento atualmente 

representa a maior demanda represada na autarquia, demonstrando assim o total descompasso e 

mais um equívoco nas medidas impostas pela gestão do INSS. 

 

 

 

 



 
  

 

 

6. Diante do caos que se instaurou no atendimento do INSS, o governo aventou a 

hipótese de contratação de 7 mil militares da reserva para trabalharem no atendimento ao público. 

Contudo, esses militares não irão resolver o problema do INSS, porque a principal causa que gerou 

o colapso do Instituto é o modelo de atendimento que limita o acesso da população às agências, e 

redireciona o serviço para o auto atendimento. Assim, sem abandonar essa modelo de atendimento, 

qualquer trabalhador que vier atender a população só irá realizar entrega de senhas e digitalização 

de papeis.  

 

7. Contudo, sabe-se que existem centenas de trabalhadores(as) do Seguro Social que 

foram cedidos(as) para outros órgãos e, ainda, com o assédio institucional por metas de 

produtividade, muitos(as) servidores(as) da autarquia anteciparam suas aposentadorias. Estes sim 

poderiam ser (re)contratados para compor as tais “forças-tarefas”. 

 

Os trabalhadores da carreira do seguro social propõem a seguinte plataforma emergencial: 

1. Não fechamento das APSs e reabertura das que já foram fechadas e imediata retomada 

do atendimento presencial no INSS; os canais remotos devem ser parte complementar 

do atendimento; 

2. Ao invés da contratação de militares, realizar a convocação, de forma emergencial, dos 

aposentados da carreira do Seguro Social até a realização de concurso público; 

3. Imediata convocação de todos os aprovados no concurso de 2015; 

4. Realização de concurso público e nomeação dos novos servidores ainda no primeiro 

semestre de 2020, para reposição de 10 mil servidores e cadastro de reserva de mais 9 

mil, conforme a Recomendação n° 19/2019 da Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão (PFDC/MPF). 
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