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Boletim do Sindicato dos Trabalhadores Ativos, Aposentados e Pensionistas do Serviço
Público Federal no Estado de Minas Gerais - AGOSTO - 2020 

Sob Bolsonaro, gestão federal tem média de uma denúncia de assédio moral por dia 
A CGU (Controladoria-Geral da União) recebeu até aqui 680 denúncias de assédio moral apresentadas por 
funcionários públicos federais durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Isso 
representa uma média de pouco mais de uma denúncia (1,2) por dia desde o início da gestão. 
Lideram a lista os ministérios da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Educação, Saúde e Economia, 
além de Polícia Federal e a própria CGU. Instituições de ensino também aparecem na lista. 
De janeiro a julho deste ano, por exemplo, foram 254 relatos registrados. Em todo o ano passado, 426, um 
avanço de 20% em relação aos 356 casos registrados em 2018 e de 49% ante os 285 em 2017, ambos 
sob a gestão de Michel Temer (MDB). 
De acordo com a CGU, parte do aumento de manifestações está relacionada ao crescimento de usuários da 
plataforma chamada de Fala.br. Após um decreto, o acesso à ferramenta se tornou obrigatório a órgãos e 
entidades do Poder Executivo federal a partir de 2018. Antes, as denúncias podiam ser registradas em 
sistemas ou procedimentos próprios dos órgãos aos quais as ouvidorias estavam vinculadas. 
A Casa Civil da Presidência da República não se manifestou. Já a CGU afirmou que, por competência, 
recebe e processa não apenas denúncias de assédio moral praticadas internamente por servidores do 
órgão como aquelas relativas a outras entidades do governo federal. 
O analista ambiental do Ibama José Olímpio Augusto Morelli diz que foi vítima de assédio moral. Ele é o 
servidor que, em janeiro de 2012, multou o então deputado federal Jair Bolsonaro por pesca irregular no 
litoral fluminense. 
Em março de 2019, logo no início do atual governo, foi exonerado quando estava em Brasília e ocupava 
um cargo de chefia no Centro de Operações Aéreas do órgão. 
"Os constrangimentos se iniciaram com a nova gestão do Ibama. Fiquei sabendo informalmente que seria 
exonerado em janeiro, mas a publicação veio somente em março. Passei por um processo de fritura, 
incluindo o assédio moral de colegas do próprio setor", disse. 
Morelli, no entanto, não detalhou as situações de suposto assédio por se tratar de um assunto interno. 
Segundo Antônio Carlos Aguiar, doutor em direito do trabalho e sócio do Peixoto & Cury 
Advogados, assédio moral são microagressões rotineiras, ou seja, pequenos atos repetitivos direcionados a 
uma pessoa que geram constrangimento ou discriminação. 
De acordo com Morelli, o assédio moral pode ser uma ferramenta para perseguição política no setor 
público. Considerado falta grave, pode levar à perda do cargo. "O grande problema é que muitas vezes o 
ato não é explícito, são atitudes e falas que ficam nas entrelinhas", afirmou. 
Há ainda relatos relatos de perseguição de servidores por causa de ideologia. Termos como "esquerda", 
"petista" e "Lula livre" já foram usados por superiores hierárquicos para questionar o posicionamento 
político de funcionários públicos. 
Outros problemas relatados são supostas ameaças constantes de exoneração e abertura de processos 
administrativos. Entidades de representação afirmaram que há servidores federais que têm tirado licença 
não remunerada para evitar passar por constrangimentos. 
Um servidor do Ministério da Saúde que preferiu não se identificar relatou que um chefe próximo passou a 
maltratá-lo. Um tempo depois queria encaminhá-lo a outro departamento e disse que abriria um processo 
administrativo caso se recusasse. O funcionário disse que as ações causaram sofrimento, deixando-o 
deprimido e sem dormir. 
José Celso Cardoso Jr., doutor em economia e presidente da Afipea (Associação dos Funcionários do Ipea) 
e Arca (Articulação Nacional das Carreiras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável) diz que, além do 
assédio moral voltado a um servidor específico, as entidades têm mapeado ataques aos órgãos públicos. 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/06/governo-diz-para-servidor-nao-se-manifestar-na-internet-caso-discorde-de-posicao-oficial.shtml


As associações têm usado o termo "assédio institucional" para caracterizar supostos constrangimentos, 
ameaças, desqualificações aos servidores de forma coletiva e à instituição pública feitas por gestores em 
posições hierárquicas superiores. 
Para mapear esses casos foi criado o Assediômetro. A ferramenta já identificou 378 situações de suposto 
assédio institucional por meio de reportagens e denúncias. "A gestão atual usa o assédio como prática de 
governo, eles deixaram de atacar apenas individualmente, mas usam o coletivo para desqualificar 
instituições e servidores", afirmou Cardoso. 
Sérgio Pinto, presidente da Asminc (Associação de Servidores do Ministério da Cultura), disse que na 
Secretaria Especial de Cultura os gestores têm levado pautas ideológicas e preenchido cargos com pessoas 
sem experiência na área. 
"As pautas acabam sendo colocadas em prática por causa do receio de retaliação, entre elas por ameaça e 
prática de exoneração das funções", afirmou Pinto. 
Um funcionário da pasta relatou à Folha que recentemente passou por situação constrangedora. Segundo 
ele, seu superior perguntou se ele era de esquerda porque o rosto era de petista. O servidor respondeu 
que era um técnico. Meses depois, ele e colegas foram encaminhados para outro departamento. 
Segundo Arthur Koblitz, presidente da associação dos funcionários do BNDES, há perseguição na 
instituição. "Esse clima de medo e hostilidade existe, isso tem causado um desgaste psicológico nas 
pessoas." 
"Entre os problemas, há o processo de intimidação, demissão arbitrária sem respeitar acordo coletivo de 
trabalho, destituição de executivos que têm postura mais independente, intimidação de ex-executivos que 
se manifestam na imprensa", afirmou. 
Para auxiliar os servidores do Ministério da Saúde e Ministério da Cidadania vítimas de situações do tipo, a 
Andeps (Associação Nacional da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais) colocou sua assessoria 
jurídica à disposição. 
"As pessoas têm relatado muitos casos que podem se configurar como assédio moral, tem gente sendo 
maltratada rotineiramente, muitas ameaças de exoneração, outros com vínculo mais precário estão sendo 
demitidos", afirmou Rubens Bias, membro da Andeps. 
 
Outro Lado 
O Ministério da Saúde afirmou que repudia condutas que não atentem à ética e ao profissionalismo na 
relação de trabalho e disse que eventuais denúncias serão apuradas. 
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos afirmou que, neste momento, há apenas uma 
denúncia de assédio moral sob apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidores e 
empregados públicos da pasta. 
"No ano passado, outras duas denúncias foram feitas e apuradas pela corregedoria do ministério, tendo 
sido arquivadas por inexistência de indícios de autoria e materialidade de infração", disse a pasta, em nota. 
"Frisa-se que toda denúncia recebida contra servidor e empregado público é tratada no âmbito da unidade 
orrecional do ministério, sob acompanhamento da CGU." 
 

Concluída a segunda etapa da centralização da folha de pagamento de inativos e 
pensionistas 

Foi implementada agora no mês de julho a centralização da folha de pagamento de aposentados e 
pensionistas das Superintendências e Gerências de Administração Regionais de Alagoas, Acre, Amapá, 
Espírito Santo, Goiás, Roraima, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins no Departamento de Centralização de 
Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos – Decipex, que integra a estrutura da Secretaria de 
Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia – SGP/ME.  
A iniciativa é fruto de uma ação conjunta do Programa Unifica com o Decipex/SGP.  Com isso, esse 
Departamento passa a gerir cerca de 116 mil aposentados e pensionistas, o que representa 26% da meta 
da centralização, que é de 445 mil aposentados e pensionistas da Administração Pública Federal Direta.  
A centralização vem sendo realizada de forma gradativa e deverá ser concluída até fevereiro de 2021 
(conforme parágrafo único do Art. 2º do Decreto 9.498, de 10 de setembro de 2018). Esse processo está 
alinhado aos objetivos e ações do Programa Unifica, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Corporativa, 
em parceria com a SGP/ME.  
 Segundo a equipe responsável pelo Projeto, a intenção foi alinhar a ordem legal estabelecida no Decreto 
que determina a migração gradual da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas das pastas para 
o Decipex – com o objetivo principal do Programa Unifica, que é de reorganizar e padronizar a forma de 
prestação de serviços ao cliente.  



Os ganhos de gestão, são muitos, mas os principais passam pela padronização do processo de concessão 
de aposentadoria e de pensão, implantação de novo modelo de atendimento de pessoal e a digitalização 
do acervo documental dos aposentados e pensionistas.  
Com a centralização, a gestão do pagamento de aproximadamente 6 mil aposentadorias e de 3,6 mil 
pensões passou a ser feita pelo Decipex, além da concessão dos novos benefícios.  
Já o pagamento dos servidores em atividade foi mantido nas unidades regionais, que também prestarão o 
atendimento de todo o público: ativos, inativos e pensionistas.  
No mês de agosto serão centralizadas as folhas de mais cinco estados: Maranhão, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, chegando ao percentual aproximado de 30% do total da folha de 
aposentados e pensionistas a ser centralizada no Decipex.  
 
Programa Unifica  
Lançado em março de 2019, o Programa Unifica nasceu com objetivo de implementar um novo modelo de 
prestação de serviços de Administração e Logística, Orçamento e Finanças, Tecnologia da Informação e 
Gestão de Pessoas visando a centralização e especialização, redução de custos e eficiência na execução 
dos processos transacionais, considerando a otimização de espaço físico, aproveitamento e redistribuição 
da força de trabalho.  
Em agosto de 2019 a SGC criou a Central de Atendimento de Pessoal (Cape), em Brasília, que unificou as 
unidades de atendimento aos servidores ativos, inativos e pensionistas do Ministério da Economia na 
capital federal e que será expandida para as demais unidades da Federação até 2021.  
O Programa está estruturado em 3 principais frentes:  
1) Diagnóstico e integração de processos, que busca a construção de modelo de centralização e integração 
de processos de Administração e Logística, a centralização da folha de pagamento e a implantação da 
Central de Atendimento de Pessoal – Cape nos estados;  
2) Novo modelo de prestação de Serviços da SGC, com a finalidade de implementar uma Central de 
Serviços, processo de relacionamento com cliente, organização e padronização de processos; e  
3) Otimização de Ocupação de Prédios, com previsão de unificação de equipes das SRA/GRA e SRTb, 
implementação de padrão de ocupação e compartilhamento de espaços físicos e guarda de acervo 
documental. 
 



Prezado (a), 

servidor (a), mantenha seus dados cadastrais atualizados. Entre 

em contato no e-mail: cadastrosindsepmg@gmail.com, pelo 

telefone: 0800-283-1033 ou com o Núcleo de sua região. 


