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INFORMATIVO 030 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

RELATÓRIO DE REUNIÃO DO COMANDO NACIONAL DE 

GREVE EM 13 DE AGOSTO 

 

O Comando Nacional de Greve e Assessoria Jurídica da Fenasps reuniram-se 

novamente nesta quinta-feira, 13 de agosto, para tratar de dois eixos principais: o 

memorando circular n° 1, do INSS – que interpretou a liminar do STJ que impõe o 

atendimento mínimo nos locais de trabalho – e o boato sobre o corte de ponto.  

 

Segundo a Assessoria Jurídica, o memorando é uma interpretação unilateral e 

imprecisa da liminar do STJ, impondo para cumprimento, sem chamar a Fenasps para 

negociar.   

 

A Assessoria Jurídica da Fenasps entrará imediatamente com um Embargo de 

Declaração para esclarecer a liminar.  

 

Desde antes do início da greve, a Fenasps oficialmente solicitou ao INSS e ao 

Ministério da Previdência Social, e reiterou, por diversas vezes durante a greve, 

audiência para assegurar o funcionamento dos serviços tidos como indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. O governo vem se mostrando 

irredutível e não responde oficialmente às solicitações da Fenasps, inviabilizando o 

cumprimento do disposto na liminar deferida pelo Superior Tribunal de Justiça.  

 

Em anexo documento da Assessoria Jurídica da Fenasps orientando os 

comandos estaduais a respeito da liminar. 

 

Boatos sobre corte de ponto: no dia de hoje, o CNG da Fenasps tomou 

conhecimento sobre contato telefônico da presidência do INSS com as 

superintendências regionais para que orientem seus SOGPs a enviarem os códigos de 

greve do SISREF para o SIAPE. Não existe até então nenhuma ordem concreta para 

efetivação dos descontos. Vale ressaltar que o Diretor de Gestão de Pessoas do INSS 

(DGP/INSS), José Nunes, afirmou em reuniões com a federação que quaisquer 

orientações sobre descontos de dias parados só aconteceriam após o término das 

negociações. 

 

O CNG entrará em contato com o DGP/INSS nesta sexta, 14, para cobrar o 

cumprimento da orientação de garantia de que o ponto não será cortado até o término 

das negociações.  
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Hoje, 13 de agosto, completamos 38 dias de uma greve que ainda cresce. O 

governo utiliza suas últimas ferramentas para nos fazer recuar. A liminar, a ameaça de 

corte de ponto e uma série de publicações nas redes sociais visam nos dividir, 

enfraquecer e nos fazer recuar sem atingir nosso objetivo. 

 

Tranquilidade, firmeza e nervos de aço são essenciais neste momento! 

 

No dia 18 de agosto, ocorrerão atos unificados nos estados com SPFs e 

outros setores de trabalhadores em greve. 

 

FORTALECER OS COMANDOS ESTADUAIS DE GREVE E 

RESPONDER SOMENTE ÀS ORIENTAÇÕES OFICIAIS DO COMANDO 

NACIONAL E ESTADUAIS! 

 

 

NENHUM PASSO ATRÁS: MANTER E AMPLIAR A 

GREVE! 
 

  

  

Brasília, 13 de agosto de 2015 

 

 


