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NOTA TÉCNICA Nº 1
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Minuta  documento  que  visa  a  suspensão  do
processo  avaliativo  de  desempenho institucional
no  contexto  de  estado  de  emergência  e  de
calamidade pública de importância internacional,
em decorrência da pandêmia do novo coronavírus
(COVID-19)

1. Trata-se  de nota técnica  para propor suspensão do processo avalia�vo de desempenho
ins�tucional ITC-Gdass do 23º ciclo avalia�vo. A pretensão aqui ver�da diz com o direito
dos servidores integrantes da Carreira do Seguro Social regida pela Lei nº 10.855, de 01-04-
2004,  de  não serem subme�dos  a  processo  de  avaliação  de  desempenho ins�tucional
durante  o  período  em  que  perdurar  a  pandemia  do  novo  coronavírus  (COVID-19),
decretada que foi pela  Organização Mundial de Saúde-OMS como  “emergência de saúde

pública de importância internacional”, igualmente ra�ficada em nível nacional por força da
Lei nº 13.979, de 06-02-2020 e atos norma�vos subsequentes.

2. Atualmente,  encontram-se  os  servidores  em  vias  de  iniciar  o  23º  Ciclo  de  Avaliação,
observada a semestralidade dos ciclos avalia�vos no âmbito do INSS – entre maio de 2020
e outubro de 2020, conforme se vê expressamente disposto no art. 3º da Portaria Conjunta
nº 06, de 02-08-2019.

3. Sabidamente,  o indicador de desempenho para avaliação de desempenho Ins�tucional-
ITC-GDASS, ins�tuido pela Portaria Conjunta nº 6 /SEPRT/INSS, de 2 de agosto de 2019
consiste na razão entre a quan�dade de tarefas ponderadas da cesta prioritária, concluídas
no ciclo avaliado e a capacidade da Gerência-Execu�va do INSS – GEX, mul�plicada pela
variação do número de servidores da Carreira do Seguro Social no ciclo. 

4. Ocorre que, por conta da notória situação de risco trazida pela pandemia do COVID-19, o
Sr. Presidente do INSS fez editar a PORTARIA Nº 412/PRES/INSS, de 20 de março de  2020, a
qual  dispõe sobre  a manutenção de direitos dos  segurados e beneficiários do INSS em

iiiiiiiiiiiiiiirazão das medidas restr vas no atendimento ao público para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional  decorrente  da pandemia do coronavírus
(COVID-19). Tal fato 

5. Esta Portaria traz dois desbobramentos muito significantes no processo avalia�vo uma vez
que impacta  diretamente  na impossibilidade de conclusão  de tarefas:  A  suspensão  do

atendimento presencial nas unidades do INSS até 30 de abril de 2020, tendo sido este
prazo prorrogado atravás da publicação da Portaria Conjunta nº 17, de 21 de maio de 2020
até 19 de junho de 2020 e suspensão dos prazos para cumprimento de exigências que não
puderem ser cumpridas pelos canais remotos. 



6. Em decorrência disso, ou seja, com o fechamento das unidades, não há a possibilidade dos
segurados e dependentes comparecerem às Agências de Previdência Social -APS- para fins
de cumprimentos de exigências, o que afeta TODO E QUALQUER TIPO DE REQUERIMENTO,
bem como  comparecimento  para  realização  de  Jusficação  Administra�va,  realização  de
perícias  e  demais  atos  que  obrigatoriamente  devem  ser  presencias.  Neste  contexto,
requerimentos  de  Aposentadorias   e  BeneMcio  Assistencial  à  Pessoa  com  deficiência,
considerando  a  necessidade  de  análise  presencial,  se  encontram  seriamente
comprome�dos pela restrição de deslocamento causada pela pandemia. Por esse mo�vo
ficam também suspensas as conclusões de Aposentadorias das Pessoas com deficiências
(LC142), Pensões por Morte de Dependentes com a condição de Maior Inválido e todos os
serviços que também dependam de Perícia médica e/ou avaliação social.

7. Merece atenção também o fato de que no trabalho remoto individualizado do servidor, o
mesmo fica vulnerável ao serviço de Internet de sua casa e região, ou seja, transmissão de
dados, e há que considerar as naturais dificuldades de acesso, totalmente alheias à vontade
do  servidor  e  fora  do  seu  alcance   (falta  de  sinal,  descon�nuidade  na  prestação  dos
serviços, má qualidade, instabilidade, etc), capazes de ensejar falhas e inconsistências e,
com  isso,  obstaculizar  ou  mesmo  inviabilizar  o  alcance  das  metas,  pois,  estas
intercorrencias não são computadas como incidentes ocorridos no período em questão e,
portanto, não podem ser consideradas para abono de meta.

8. Por razões óbvias, todas as pessoas, em pra�camente todas as áreas de a�vidade laboral,
�veram suas ro�nas de vida e trabalho sensivelmente alteradas, muitas ainda em fase de
adaptação e cada uma com as suas dificuldades específicas. E no caso dos servidores, que
prestam o serviço público, a situação não é diferente: os servidores, assim como todos os
demais cidadãos brasileiros, enfrentam as mesmas dificuldades na administração das novas
ro�nas do lar, em que se confundem tarefas domés�cas, laborais e ainda educa�vas (para
os que possuem filhos em idade escolar), afora as naturais vicissitudes de ordem técnica,
como  acesso  à  internet,  precariedade  de  sinal  em  determinadas  regiões,  falta  de  luz,
obsolescência dos equipamentos próprios frente às alterações no sistema do INSS,  etc,
circunstâncias essas que naturalmente diferenciam o trabalho remoto daquele que seria
ordinariamente prestado nas Agências da Previdência Social – APSs. 

9. Todas essas, pela qual se fez prever, no bojo do Decreto nº 6.493, de 30-06-2008 – que
regulamentou o pagamento da GDASS –, a possibilidade de revisão das metas referentes à
avaliação  de desempenho ins�tucional,  uma vez  verificada a  superveniência  de fatores
excepcionais, a que não tenha dado causa o INSS.    Essa possibilidade de revisão, contudo,
deve traduzir-se, como é intui�vo, na suspensão da exigibilidade de cumprimento de metas
de produ�vidade e/ou de consecução de tarefas no período em que perdurar a pandemia
do COVID-19, garan�ndo-se o pagamento da GDASS sem quaisquer reduções, tanto em
nível ins�tucional quanto individual. 

Art. 10.  A avaliação de desempenho ins�tucional visa a aferir o alcance das 

metas organizacionais, considerando a missão e os obje�vos da ins�tuição.

§ 1o  As  metas  referentes  à  avaliação  de  desempenho  ins�tucional  serão

fixadas semestralmente, em ato do Ministro de Estado da Previdência Social,

podendo ser revistas, a qualquer tempo, ante a  superveniência de fatores

que venham a exercer influência significa�va e direta na sua consecução,

desde que o INSS não tenha dado causa a tais fatores.



10. Portanto,  a uma situação excepcional não se pode emprestar o mesmo tratamento e
exigências estabelecidas para as condições de normalidade na prestação dos serviços.  Em
realidade, afigura-se impossível, no atual contexto da pandemia do COVID-19 – e enquanto
ela perdurar –, realizar-se adequadamente qualquer expediente avalia�vo de desempenho
ins�tucional  e  individual,  independentemente  do  regime  de  trabalho  que  venha  a  ser
adotado, seja presencial, semi-presencial ou remoto. Esse contexto da pandemia do COVID-
19  traz  uma  série  de  dificuldades  aos  servidores,  as  quais,  por  si  só,  pra�camente
inviabilizam a correta aferição da produ�vidade ins�tucional e mesmo individual ou mesmo
a assunção de qualquer compromisso no a�ngimento de determinada pontuação ou de
realização de determinadas a�vidades/tarefas.

11. Dessas  inconsistências  se  extrai  a  necessidade  de  se  excepcionar,  principalmente  no
período  aNpico  da  pandemia  do  novo  coronavírus  (COVID-19),  a  aplicação  de  critérios
impra�cáveis, que soam até mesmo inexigíveis sob condições de anormaldade no exercício
das  já  complexas  a�vidades  desempenhadas  pelos  servidores,  enquanto  voltados  à
a�vidade-fim do INSS. Quanto ao 23º Ciclo Avalia�vo, que se iniciou em 01-05-2020, com
término previsto em 31-10-2020, cumpre aduzir a sua total inviabilidade, ainda mais se a
sua instauração igualmente se der no contexto da pandemia do COVID-19, em que serão
reproduzidas as dificuldades  vivenciadas pelos servidores: em realidade, o início de um
novo ciclo semestral – em 01-05-2020 – não poderá ensejar expedientes de avaliação de
desempenho individual e ins�tucional regulares, se, no seu início, independentemente do
período em que perdurar, ainda es�verem válidas as normas que reconheceram estado de
calamidade pública e emergência em saúde pública, de modo que os efeitos da prestação
jurisdicional ora buscada devem prevalecer até o dia em que suspensos os efeitos de tais
atos do Poder Público;  e  estando esse dia dentro do 23º período de avaliação,  não se
poderá ter suas avaliações como válidas, prevalecendo, nesse caso, os valores pagos no
período anterior. 

12. Assim sendo, entende-se que se deva reconhecer a excepcionalidade prevista no art. 10, §
1º,  do Decreto  nº 6.493,  de 30-06-2008,  decorrente da pandemia do novo coronavírus
(COVID-19),  bem  como  a  inexigibilidade  de  atendimento  de  metas  mínimas  de
produ�vidade  pré-fixadas,  em  pleno  estado  de  calamidade  pública,  determinar,
ponderadas as dificuldades de se iniciar,  a par�r de 01-05-2020, ainda sob reconhecido
estado  de  calamidade  pública,  novo  ciclo  avalia�vo  semestral  –  no caso,  o  23º  Ciclo  ,
devendo o INSS:

1)  proceder  o pagamento integral  da  remuneração,  a  Ntulo  de GDASS,  a
par�r da folha de pagamento do mês de maio de 2020,  exatamente nos
mesmos  patamares  pagos  até  então,  observados  idên�cos  efeitos
financeiros nos 06 (seis) meses subsequentes (art. 5º,  § 5º, do Decreto nº
6.493/2008), até que se inicie o 24º Ciclo (de novembro de 2020 a abril de
2021);
2) em prevalecendo o estado de calamidade pública já reconhecido até a
data de 31-12-2020 (art. 1º do Decreto Legisla�vo nº 06-2020) – e para além
dela –, a proceder o pagamento integral da GDASS, a par�r dos próximos
ciclos avalia�vos – 24º (de novembro de 2020 a maio de 2021, enquanto
perdurar  a  excepcionalidade  da  pandemia,  exatamente  nos  mesmos



patamares pagos até então, observados idên�cos efeitos financeiros nos 06
(seis) meses subsequentes (art. 5º, § 5º, do Decreto nº 6.493/2008).

13. Em tempo, atentamos para a inadequação dos sistemas da Previdência Social  às várias

novas regras da Emenda cons�tucional 103/2019 e Ações Civis Públicas ( exemplo, ACP nº

0015858-50.2009.4.04.7100/RS que determina que se considerem todos os períodos de

empregado  para  fins  de  carência,  independente  da  comprovação  de  recolhimento  de

contribuição e verificação de pagamento em dia) o que notadamente impede a conclusão

de tarefas.  

14. Por fim, salienta-se que ja temos exemplos de outros Órgaos Públicos que já efe�varam a

suspensão da aplicabilidade dos efeitos financeiros na avaliacao de desempenho dos seus

servidores em decorrencia da Pandemia, a exemplo do Ministerio da Saude, que atraves do

OFÍCIO  Nº  228/2020/COGEP/SAA/SE/MS  informam  que  o  10º  ciclo  da  Avaliação  de

Desempenho  (Ins�tucional  e  Individual)   estão suspensos  enquanto  perdurar  a

declaração de Emergência  em  Saúde Pública  de Importância  Nacional  (ESPIN) decorrente

do Covid-19.

15. Tal proposta pretende impossibilitar o decesso remuneratório no período excepcional sob

os  decretos  de  calamidade  pública  decorrentes  da  pandemia,  face   superveniência de

fatores que exercem influência significa�va e direta na sua consecução,  não  havendo

imputação de causa ao servidor.


