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 Sintsprev-MG: Relato dos trabalhadores do INSS digital em Belo Horizonte/MG 
 

 INSS DIGITAL sob a perspectiva servidores do INSS 

 

O Projeto “INSS DIGITAL”, segundo definição descrita no sítio da Instituição, trata-se 

de “...um projeto que cria um novo fluxo de atendimento – combinando aspectos presenciais e 

remotos – e promete revolucionar a atual forma de atender’” Grifo Nosso, fonte: 

(https://www.inss.gov.br/inss-digital-nova-forma-de-atender-aos-segurados). 

O presente documento tenta sintetizar a percepção dos servidores, a fim de solicitar 

nossa representação na continuidade da execução deste projeto: 

 Pela leitura do Projeto INSS Digital, verifica-se a falta de clareza sobre como ocorrerá a 

prometida melhoria no atendimento; não há bases matemáticas, estatísticas e epistemológicas, a fim 

de que as ações fossem revestidas de segurança, para se realizar a Gestão de Riscos do Projeto; 

 Dentro do Contexto Gestão de Risco, não foi apresentada a forma de como se alcançará a 

famigerada “distribuição da demanda” amplamente difundida com um dos maiores ganhos do 

projeto;  Distribuição esta  que já ocorria de forma impessoal e igualitária entre os servidores ao ser 

dado a senha no ato do comparecimento à APS para atendimento e ser direcionado por ordem de 

chegada ao primeiro guichê que se desocupava. Então não se há ganho em um projeto em que nada 

inova. 

 No INSS Digital, no primeiro momento, a distribuição de  processos para os servidores não está 

ocorrendo de forma automática, o que acreditamos ser menos impessoal do que o atendimento por 

meio  de senha que ocorria anteriormente. 

 Consta no Mapa Estratégico que um dos pilares da Gestão do INSS é a "Participação dos Vários 

Segmentos Institucionais", para que, desta forma, se construa coletivamente um processo de melhoria 

contínua. Entretanto, nos pontos fracos da Análise de SWOT do próprio Projeto, fica claro que 

órgãos da própria casa não foram envolvidos na construção do projeto, a exemplo da Diretoria de 

Benefícios e da, então, Coordenação Geral de Planejamento, o que inevitavelmente causa vários 

danos na sua execução. O que de concreto tem-se buscado para envolver as demais áreas? 

 Os servidores que atuam nas Agências, diretamente com o nosso cliente final, também não foram 
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envolvidos no processo de construção deste projeto. Questionamos: existe previsão para a 

composição de uma Comissão a fim de que os servidores se façam representar? 

 A indefinição de um fluxo de atendimento na área de benefício para o INSS DIGITAL tem de 

forma incisiva dificultado o trabalho dos servidores, pois falta atos normativos para, por exemplo, 

sanar as seguintes dúvidas: 

a. Adequar o arcabouço normativo interno (IN, Memorandos, Portarias, Orientações 

Internas, etc) aos novos padrões do INSS Digital; 

b. CTC - Definir sobre a ciência do segurado na hora do recebimento da 1ª via e a forma de 

arquivamento da 2ª via; deverá ser feito UPLOAD e desprezar o original? Não foi definido 

uma forma para arquivamento da CTC original que é retida no momento do protocolo. Qual a 

segurança que temos de que esses documentos serão realmente guardados se não há normas? 

Como será o acervo? Será feito um arquivo fisico? Aí resta o questionamento, não seria 

digital? 

c. Envio de correspondências  será por meio de  AR - Aviso de Recebimento nos casos em 

que o requerente não possui email ou se declara analfabeto digital? Onde está claramente 

informado este fluxo? Não há fluxo determinado, não há uniformização, atualmente cada um 

faz do seu jeito. 

d. Processos novos, já da era INSS Digital, que dependem de outros constituídos de forma 

física, por conterem documentos essenciais para análise, como Certidão de Tempo de 

Contribuição – CTC (que na legislação atual exige a análise do documento original), deverão 

ser solicitados os processos digitalizados ou físicos? Em qual campo será registrado que o 

servidor em sua análise conferiu e fez sua análise por meio do documento original? 

e. Documentos autenticados por terceiros - Ficou definido que serão retidos, porém não há 

normas sobre o arquivamento; O referido arquivamento servirá para qual fim? 

f. BPC por ACT: qual o fluxo deste atendimento e análise? 

g. BPC - Com apenas o protocolo, não se é feita a análise quanto aos dados do CADÚNICO, 

entretanto, a Norma obriga a ratificação desses dados, no momento do atendimento ao cidadão. 

Como será esse novo fluxo? Será feita exigência? Esta etapa não causará gastos ao cidadão? 

h. Análise de Tempo Especial (PPP) - Iniciamos em 12/2017 e até o momento os processos 
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com PPP estão parados aguardando definições, na caixa de exigências, sem a devida análise 

pelos médicos peritos do INSS. 

i. Processos encaminhados para análise do PPP deveria sair da  caixa do servidor como ação 

cumprida, analisada e retornaria para o servidor apenas após concluída a análise médica. Isso 

deveria ser uma nova ação contabilizada. Deveria se pensar em uma forma de computar todas 

as exigências dentro deste novo modelo. A Carta de Exigência, em caso de sua emissão, 

deveria ser contada como ação concluída para o servidor responsável pelo benefício em 

análise, uma vez que é parte da necessidade detectada pelo servidor. 

j. Cada solicitação/etapa/necessidade processual conta-se como etapa concluído. Caso 

ocorra excessos, deverão ser apurados e o servidor(es) direcionado para reuniões com a 

equipe/treinamento/reciclagem remunerado. 

k. Adequações do PRISMA - Falta acesso pra alteração de DER; 

l. Composição das Peças - Não há orientação formalizada para a composição das peças nos 

processos digitais (Uniformização dos procedimentos). O que precisa ser visível ao cidadao? 

m. Como se processará a JA? Ao ser encaminhado para que seja processada, deverá ser 

considerado ação concluída pelo servidor autorizador da JA apenas ao retornar para finalizar o 

processo de análise? Seria, cada passo uma outra ação? 

n. Tramitação de processos para outras unidades ou setores - Não houve definição sobre este 

fluxo. INSS é uma Instituição Nacional que atua em todo Brasil, mas cada Estado ou até 

mesmo Cidade tem sua particularidade e especificidade. Se a distribuição dos processos for 

nacionalizada, deveremos ter servidores treinados/capacitados em nível nacional, caso 

contrário o Instituto demandará ao judiciário uma demanda desnecessária com alto custo. 

o. Não se dimensionou o impacto/transtornos que a inexistência de regras especificas de 

benefício, a exemplo das acima citadas, no âmbito de processos digitais, estão causando nas 

atividades diárias dos servidores;  Não há regras definidas, os idealizadores do projeto não 

demonstram conhecer, em sua totalidade, os entraves dos serviços ofertados. Antes de sermos 

Digitais, deveriam ter criado um conceito do que é digital para o INSS. 

p. Como a Instituição está trabalhando o  serviço residual desta nova forma de trabalho: 

Aumento de quantidade de benefícios que necessitarão de Manutenção de benefício, Revisão 
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do ato concessório;  Recurso? 

q. Como serão cobrados os serviços supracitados? Quantidade de servidores direcionados 

para a execução destes serviços, qualificação dos servidores. No INSS Digital, continuará com 

o número de servidores direcionados para estes serviços reduzidos, ou seja, insuficientes para a 

demanda? 

r. A Instituição tem o conhecimento do acervo pendente destes serviços antes da 

implantação do INSS Digital? Qual a ação será feita? 

s. como poderemos agir proativamente para que todos os serviços tenham o mesmo valor, 

respeitado a característica e nível de dificuldade, por se tratar de serviço a ser analisado para o 

reconhecimento do direito? Ao ser reagendado a mesma espécie de benefício, em vez de gerar 

um recurso, gerará uma revisão do benefício indeferido com a possibilidade de acréscimos de 

novos documentos, reanálise e concessão ou manutenção do indeferimento. 

t. No ato do Protocolo digital, o segurado recebe uma folha contendo informações do 

Protocolo e uma data: o prazo estimado para responsta do INSS, que é de 45 dias do 

comparecimento. Como não se está conseguindo cumprir este prazo, alguns segurados estão 

comparecendo a APS reclamendo de que recebeu um documento com uma data para resposta e 

já se passou muito mais que a data estimada e não se tem nenhuma resposta Isso vem causa um 

certo tumulto e, no mínimo, uma demanda de servidor para dar explicação. 

 São distribuídos 30 processos semanalmente por servidor na nossa APS (CTC e Aposentadorias). 

Entretanto, não se sabe se são consideradas as peculiaridades de cada demandas.  Além disto, é 

sabido que a unidade está em processo de adaptação e aprendizado do novo fluxo de atendimento; 

esta e outras causas, tem gerado um acúmulo de processo sobre responsabilidade do servidor no 

sistema GET, provocando nos servidores sentimento de incapacidade frente às tarefas atribuidas, 

causando angústia e adoecimento. 

 Com a nova forma de trabalho, retirou-se do segurado o contato inicial com o analista, retirando 

desta forma, uma prática amplamente disseminada que era a possibilidade de esse servidor conversar 

diretamente com o segurado, a fim de esclarecer dúvidas e identificar situações que possibilitaria 

uma melhor análise no reconhecimento do direito. A consequência deste ato foi a crescente 

expedição de Cartas de Exigência, que, conforme já falamos anteriormente, são desconsideradas da 

meta diária de produção do servidor. Ou seja, o processo somente é contabilizado após a sua 
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conclusão final. A Carta de Exigência é produto de análise e impossibilidade de prosseguimento 

processual, então conta-se em termos de produtividade com sua emissão como ação concluída. 

 Depreende-se daí que, com o passar o tempo, retornará um maior número de exigências, 

dificultando ainda mais o cumprimento da meta diária (que está maior que a meta exigida no fluxo 

antigo), pois os processos em exigências são objetos de no mínimo duas análises. Sugerimos 

portanto, que a meta diária seja revista e/ou deve-se computar também as exigências iniciais na meta 

individual. 

 Com alteração da forma de trabalho, o requerente sai da APS sem  ter protocolado o benefício no 

sistema, o que resulta em fragilidade tremenda em que o serviço requerido ou desejado somente 

criará forma quando o servidor iniciar sua análise e sem a presença do requerente. A habilitação irá 

utilizar os mesmos sistema sem nenhuma melhora ou linguagem que venha dizer que o Instituto está 

na era digital. 

  O INSS já implementou esta forma de atendimento no passado, com o acolhimento dos 

documentos e a entrega do protocolo (também somente da acolhida), ocorrendo a perda de vários 

documentos dos segurados e hoje com o nome digital temos feito o mesmo, com a diferença de em 

vez de acolhermos os documentos, processamos sua digitalização compondo arquivos, resta saber 

qual a segurança que teremos ao processarmos um benefício em que a Auditoria/Corregedoria  daqui 

há muitos anos nos venha questionar os atos da concessão de uma base de arquivo que será 

absurdamente grande e não teremos a segurança de que não fora corrompida pelo seu tamanho ou por 

rackers com interesses adversos. 

 Cabe aqui ainda salientar que, com a implantação do novo fluxo do INSS digital na nossa APS, 

houve um aumento da oferta do agendamento. Aqueles que planejaram esse novo procedimento não 

esperaram a devida adaptação do serviço para ampliação da agenda, gerando uma retaguarda de 

processos (aguardando análise) cada vez maior.    

 Lamentamos e nos frustramos pois tínhamos uma expectativa de uma real melhoria na forma de 

atender do INSS, tanto o cliente interno quanto o externo, e infelizmente isto não aconteceu até o 

presente momento. Queremos contribuir, queremos opinar e queremos ser ouvidos, pois estamos nas 

agências e conhecemos como ninguém a nossa realidade.   
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De: OUVIDORIA-MONITORAMENTO  

Enviada em: sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018 08:50 

Para:  

Assunto: Orientação Classificação / Subclassificação 1001, 1003, 1009 e 1010 8291 

 

Prezados gestores bom dia!. 

 

Conforme orientação enviada recentemente, a Equipe de Monitoramento em conjunto com a Divisão de Análise 

desta Coordenação da Ouvidoria Previdenciária vem repassar nova orientação de resposta para as manifestações de 

classificação / subclassificação 1001 (revisão), 1003 (concessão), 1009 (recurso) e 1010 (pagamentos). 

 

Abaixo colocamos uma sugestão de texto de resposta, com exposição de motivos na demora da análise que deverá 

adaptado ao contexto atual de cada GEX / APS: 

 

“A deficiência do número de servidores, a sobrecarga nos sistemas informatizados que provocam lentidão e sua a 

inoperância e o aumento da demanda por situações diversas, são alguns motivos que dificultam um atendimento 

com presteza. Estamos aguardando realização de concurso público, pois muitos de nossos servidores se 

aposentaram, o que diminuiu consequentemente o número disponível de servidores para atendimento dos usuários e 

análise dos processos nas suas diversas fases (habilitação, recurso, revisão etc), ou já implementam as condições 

para aposentadoria, podendo requerer a inativação a qualquer momento. A Gerência Executiva, dentro do que 

compete a ela, está adotando medidas visando minimizar as dificuldades, entre elas implantou o processo eletrônico 

em todas as agências, com a finalidade de reduzir o tempo de espera no agendamento e o tempo de espera da 

análise. Contudo ainda não há um equilíbrio entre o número de requerimentos feitos pelos usuários e o número de 

servidores para análise, pois aquele é maior que este, o que gera o atraso na análise. Considerando o contexto atual, 

o critério o qual entendemos ser o mais justo para o cidadão é analisar os processos que protocolaram primeiro, ou 

seja, levando em consideração a data da entrada do requerimento do mais antigo para o mais novo, o procedimento 

garante aos segurados o tratamento igualitário, na medida em que todos são atendidos na ordem cronológica de 

requerimento, apesar de o efetivo atendimento não ser de imediato, não se vislumbra, em princípio, prejuízo aos 

segurados, pois o pagamento do benefício, caso seja concedido, se opera de forma retroativa, desde a data do 

agendamento com aplicação de correção monetária conforme legislação vigente. Ante o exposto solicitamos que 

aguarde a conclusão do seu requerimento, que atenderá os critérios supracitados de análise. 

 

No que se refere ao benefício reclamado, respeitando a ordem cronológica dos requerimentos 

o prazo é de XXXXX (inserir o prazo em dias, meses ou ano) para a conclusão da análise.” 

 

 

Esta última informação, destacada em amarelo, será indispensável para a CGOP acatar como resposta conclusiva. 

Informamos também esta orientação substitui o que está descrito no Manual de Instruções para Respostas à 

Ouvidoria apenas classificações /subclassificações relacionadas a revisão 1001, concessão 1003, recurso 1009 e 

pagamentos 1010. 

 

Pedimos que repassem essa nova orientação também para as Agências da Previdência Social que têm manifestações 

pendentes dessa classificação. 

 

A Equipe de Monitoramento desta Coordenação Geral da Ouvidoria Previdenciária fica à disposição para maiores 

esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Divisão de Informações Gerenciais, Procedimentos Administrativos e Monitoramento – DIPAM 

 

Coordenação-Geral da Ouvidoria Previdenciária – CGOP 

 

Tel.: (61) 2021-5812 
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