
Manifesto em defesa da integridade dos servidores, usuários e segurados 

do Instituto Nacional do Seguro Social 

Ao Senhor Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social e ao Secretário 

de Previdência e Trabalho 

Nós, servidores e servidoras do INSS, considerando que: 

1 – Desde o dia 11/03/2020 a COVID-19 foi caracterizada pela Organização 

Mundial de Saúde como uma pandemia; 

2 - Foram confirmados no mundo 9.129.146 casos de COVID-19 (135.212 

novos em relação ao dia anterior) e 473.797 mortes (4.187 novas em relação 

ao dia anterior) até 24 de junho de 2020 1; 

3 - Até o momento, não há vacina nem medicamento antiviral específico para 

prevenir ou tratar a Covid-19; 

4 - Os dados apontados pelo Ministério da Saúde levam o Brasil a figurar no 

epicentro da pandemia na América Latina e o colocam entre as nações com 

maior número de mortes no mundo; 

5 - Atualmente, o SUS cobre cerca de 75% da população brasileira e em ao 

menos três estados, Espírito Santo, Pará e Ceará, 70% das vagas de UTI já estão 

ocupadas. Em Pernambuco, Rio de Janeiro e Amazonas, a situação já é de 

colapso, com filas de espera para internação e ocupação acima de 90% 2; 

6 – O público-alvo do INSS, majoritariamente, se enquadra no grupo de risco   

(idosos, pessoas com doenças crônicas); 

7 – A missão dessa autarquia é “garantir proteção ao cidadão por meio do 

reconhecimento de direitos e execução de políticas sociais” 3; 

8 – A meta inicial do INSS Digital era reduzir 60% dos requerimentos presenciais e 

de acordo com o gráfico abaixo, em outubro de 2019, 90% dessas solicitações já 

eram feitas por vias remotas 4: 

                                                           
1 Disponível em 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875 

2 Disponível em https://exame.com/brasil/com-sus-a-beira-do-colapso-proposta-de-fila-unica-nas-utis-

ganha-forca-2/ 

3 Disponível em https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/Mapa-Estrat%C3%A9gico-

INSS.pdf 

4 Disponível em https://www.inss.gov.br/projeto-de-transformacao-digital-do-inss-e-lancado-na-sede-

da-dataprev/ 
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9 – A Portaria Conjunta nº 22, de 19 de junho de 2020, disciplina o retorno gradual 

do atendimento presencial nas Agências da Previdência Social, a partir do dia 13 

de julho de 2020; 

Vimos, respeitosamente, por meio deste Manifesto, informar e requerer o que 

segue. 

Dentre os servidores elencados como imprescindíveis ao atendimento presencial estão 

os peritos médicos. Entretanto, a referida categoria já se manifestou de forma contrária ao 

retorno, conforme Ofício 039/2020/ANMP, de 23 de junho de 2020. É sabido que tais 

servidores integram uma entidade fortemente representativa e reconhecida pelos diversos 

setores da sociedade e pelo governo. O documento solicita a revogação da Portaria Conjunta 

n.22 baseando-se em argumentos embasados política e cientificamente, portanto, são 

aplicáveis a todos os servidores do INSS. 

A Portaria estabelece o retorno dos serviços de avaliação social, reabilitação 

profissional, justificação administrativa e cumprimento de exigências. Entretanto, não 

esclarece como ocorrerá a implementação das medidas mínimas de segurança sanitária 

recomendadas pelo Ministério da Saúde e OMS diante das seguintes situações: 

 Aglomeração de cidadãos integrantes do grupo de risco nas portas e no interior 

das Unidades da Previdência Social; 

 Dificuldades e riscos aos quais os cidadãos serão submetidos durante o trajeto até 

as agências; 

 Necessidade de realizar o monitoramento dos servidores com sinais e sintomas 

compatíveis com a COVID-19; 

 Impossibilidade de manter a distância mínima recomendada entre os servidores e 

o público (salas pequenas e sem ventilação; guichês sem proteção) 

 Garantia da limpeza e da desinfecção, que devem ser realizadas periodicamente ao 

longo do expediente (ambientes de uso comum, banheiro, mesas, maçanetas) 

tendo em vista o quadro reduzido de profissionais de limpeza; 



 Adaptação dos bebedouros do tipo jato inclinado de modo que somente seja 

possível o consumo de água com o uso de copo descartável (Portaria Conjunta nº 

20, de 18 de junho de 2020); 

 De acordo com o Estudo Preliminar de Viabilidade de Reabertura das Unidades de 

Atendimento do INSS, Frente às Medidas de Combate à Propagação da Covid-19 

(maio/2020):  

- Capacidade disponível de pessoal para atendimento: 37% média/País  

- Medidas de Segurança pelo INSS: Falta de efetiva confirmação em tempo real do 

recebimento dos equipamentos em todas as unidades de atendimento. Processo 

de aquisição em fase de entrega, não concluído.  

- Perspectiva de evolução da COVID-19 no País: atingimento do pico ainda em 

28/07/2020.  

- Medidas restritivas dos Estados: 2/3 dos Estados com medidas que dificultam a 

circulação do segurados e servidores do INSS. 

 No tocante às especificidades da Reabilitação Profissional, cabe ressaltar que o serviço 

possui normativa que determina fluxos e atividades a serem desempenhadas de forma 

remota. O que impossibilitará a evolução do PRP será o contexto atual do Brasil, a paralisação 

das escolas públicas, dos cursos profissionalizantes e das empresas, e a falta de apoio do INSS 

na execução das atividades de forma remota.  Da mesma forma, retomar a realização das 

avaliações sociais nesse momento significa colocar em risco justamente a vida dos cidadãos 

mais suscetíveis (idosos, pessoas com deficiência, crianças) às complicações do Covid-19. Tal 

imprudência certamente trará repercussão negativa dessa autarquia perante a sociedade. Por 

oportuno, frisamos que Portaria nº 480, de 22 de junho de 2020, garante a antecipação do 

Benefício de Prestação Continuada, a qual foi atribuída a espécie 16. 

 Por fim, ressaltamos que o respeito pelos direitos humanos em todos os âmbitos, 

incluindo os direitos econômicos, sociais e culturais, bem como os direitos civis e políticos, será 

fundamental para o sucesso das respostas de saúde pública diante da pandemia 5. 

 Diante do exposto, solicitamos que seja revogada a Portaria Conjunta n. 22 e adiada a 

reabertura das Agências da Previdência Social para o momento em que seja possível 

retornarmos às nossas atividades para, de fato, garantirmos direitos sem risco para nós, para 

nossas famílias e para a população.  

 

 

 

 

                                                           
5 Disponível em  https://nacoesunidas.org/covid-19-e-a-dimensao-de-direitos-humanos/ 

https://nacoesunidas.org/covid-19-e-a-dimensao-de-direitos-humanos/

