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SERVIDORES DO INSS: UNIDOS NA LUTA 
CONTRA OS ATAQUES!!
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 O governo nunca cumpriu integralmente o 
acordo de greve de 2015, não conseguiu resolver os 
problemas históricos do INSS, recusa a buscar uma 
solução a jornada de trabalho das 30 horas, não re-
alizou concurso público, nem mesmo fazer regula-
mentação do comitê gestor conforme estabelece a 
lei 13.324/2016.
 Como se fosse magica apostaram todas as 
fichas para colocando apressadamente todos os 
serviços e atendimento na via digital, obrigando 
os servidores a entrarem numa competição insana 
para exercer suas atribuições. Com a promessa de 
pagar bônus após atingirem a pontuação mínima 
de 90 pontos, que não tem qualquer embasamento 
técnico ou cientifico, mas sim impor o trabalho por 
produtividade e desta forma submeter todos a esta 

montanha russa, impedindo a luta pela jornada de 
30 horas.  Esse cenário se conforma como exposto 
por Antunes (2018, p.93): 

O trabalho nas TICs é pautado por uma 
processualidade contraditória, uma vez que 
articula tecnologias do século XXI com con-
dições de trabalho herdeiras do século XX. 
Do mesmo modo, combina estratégias de 
intensa emulação e envolvimento, ao modo 
da flexibilidade toyotizada, com técnicas 
gerenciais tayloristas-fordistas de controle 
sobre o trabalho prescrito (ANTUNES, 2018)

 No INSS, tivemos especialmente nos últimos 
meses, propostas e promessas do BMOB, tele-tra-
balho, semi-trabalho uma estratégia da gestão do 
INSS de intensificação do trabalho dos/as servidores/
as, foi a alternativa encontrada para o convencer os/
as servidores/as a intensificar seu trabalho, ampliar 
sua jornada como forma de “resolver” os problemas 
estruturais do INSS. A realidade demonstra que não 
houve vantagens reais para os/as trabalhadores/as 
que passarão a ampliar sua jornada e aderir a produ-
tividade. Nesse sentido, faz-se necessário aprofundar 
o debate nos reais impactos da defesa da produtivi-
dade que estão sendo implementadas sem diálogo 
algum com os/as servidores/as, ou seja, não pode-
mos reduzir essa discussão a pontuações, mas sim, 
a defesa de melhores condições de trabalho e uma 
carreira digna para os/as servidores/as. O que está 
em jogo é o fim da GDASS ou sua vinculação a pro-
dutividade individual, fim das seis horas de trabalho, 
propostas de demissões dos servidores, redução das 
agências do INSS que já encontram-se esvaziadas e 
consequentemente o fim do atendimento à popula-
ção, e o foco maior, o FIM DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
PÚBLICA.
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TODOS JUNTOS NA LUTA PARA DERROTAR OS ATAQUES!

 Ainda, sabe-se que a produção defendida pela 
gestão do INSS não considera a qualidade dos servi-
ços prestados à população, gerando assim, restrição 
do acesso ao direito dos contribuintes do INSS.
 As alterações no processo de trabalho cami-
nham de forma acelerada, com a adoção unilateral 
de medidas, expressadas nas resoluções que criaram 
as centrais CEABS, CEAPS, dentre outras, além de re-
moções à revelia e ampliação das situações de as-
sédio no trabalho. Nenhuma destas medidas foram 
discutidas com as entidades ou os/as servidores/as, 
mas todas foram editadas com objetivo de colocar 
o/a servidor/a em regime de servidão digital, num 
regime ensandecido de trabalho para atingir as me-
tas. Ressalta-se que mesmo após reiterados ofícios 
encaminhados pela FENASPS a presidência do INSS 
solicitando reunião, o presidente se nega a nos re-
ceber, demonstrando assim, que não está aberto ao 
diálogo com os representantes dos/as servidores/as.
 A Federação defende a valorização da carreira 
com o pagamento do adicional de qualificação, sem 
estas metas abusivas, que e responsável direta pelo 
adoecimento da categoria. Não acreditamos que a 
promessa de pagamento de bônus ou esta nova for-
ma de submissão total a esta produtividade abusiva, 

resolvera os problemas do INSS. Muito ao contrario 
agravou as péssimas condições de trabalho, sem tra-
zer benefícios aos servidores/as e atendimento aos 
segurados.
 E quando todos pensaram que já tinham esgo-
tado o estoque de maldades, justamente no dia que 
centenas de servidores ingressam no novo regime de 
Teletrabalho, publicam oficio nº 35/2019 (com data 
retroativa 02/08) alterando a pontuação da análise 
do PPP, permitindo aos peritos médicos auferirem 
1,5 pontos por período especial, enquanto os/as ser-
vidores/as os que de fato realizam o trabalho apenas 
0.20, como não acumulativo, os segurados sofrerão 
porque ao atingir as metas diárias os médicos não 
estarão mais obrigados a atender a longa fila de es-
pera, e daí sofrem segurado e servidores e agrava a 
situação de atendimento do INSS.
 A FENASPS exigira que o INSS revogue ou al-
tere profundamente o oficio nº 35, bem com a rea-
lização de reunião emergencial com o presidente do 
INSS e Direção colegiada para tratar dos absurdos 
das medidas unilaterais e autoritárias editadas pelo 
órgão, bem como atendimento da pauta de reivindi-
cação.

 Agora e hora de todos estarem mobilizados, 
paraorganizar o conjunto dos servidores do INSS na 
luta para derrotar estes ataques. A FENASPS e Sindi-
catos filiados orientam todos trabalhadores a reali-
zarem reuniões criar comandos de mobilização, sus-
pender todos os serviços, seja tarefas do BMOB, filas 
do CEAB, ou criação de subtarefas e o trabalho nas 
APS. Vamos aprofundar o debate e dizer NÃO ao tra-
balho por produtividade! A gestão do INSS tem que 
ouvir os/as trabalhadores/as, somos nós que fazemos 
cada unidade do INSS funcionar.

 Não existe nenhuma saída sem luta, va-
mos exigir do INSS atendimento das nossas rei-
vindicações, não aceitamos a imposição deste 
regime similar a escravidão, como bem disse o 
professor Ricardo Antunes, o Privilegio da Ser-
vidão no admirável mundo das novas tecnolo-
gias.

SOMENTE NA LUTA CONQUISTAMOS.

DIRETORIA COLEGIADA DA FENASPS

CALENDÁRIO GERAL DE ATIVIDADES
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3 de setembro, terça-feira - Evento em defesa da Previdência 
Social, das 9h às 14h, no auditório Petrônio Portela, no Sena-
do Federal; 

4 a 6 de setembro, quarta a sexta-feira - I Congresso Interna-
cional "Direito e Economia", em Minas Gerais;

 21 de setembro, sábado - Seminários setoriais: do Seguro 
Social (INSS), da Seguridade Social (carreira da Previdência, 
Saúde e Trabalho - CPST) e da Anvisa. Todos os eventos serão 
realizados em Brasília;

22 de setembro, domingo - Plenária Nacional da Fenasps, em 
Brasília.


