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

A reforma administrativa e o assédio institucional no serviço público 

 
Fenômeno novo e perturbador no interior do setor público brasileiro, com formas de manifestação diversas 
e consequências insalubres ao bom funcionamento de organizações estatais e ao desempenho profissional 
adequado de seus servidores, o Assédio Institucional vem sendo identificado em um número crescente de 
organizações públicas.  
O Assédio Institucional de natureza organizacional caracteriza-se por um conjunto de discursos, falas e 
posicionamentos públicos, bem como imposições normativas e práticas administrativas, realizado ou 
emanado (direta ou indiretamente) por dirigentes e gestores públicos localizados em posições hierárquicas 
superiores, e que implica em recorrentes ameaças, cerceamentos, constrangimentos, desautorizações, 
desqualificações e deslegitimações acerca de determinadas organizações públicas e suas missões 
institucionais e funções precípuas. 
Enquadram-se nessa nova categoria sociológica e jurídica as reiteradas, infelizes e preconceituosas 
declarações do Ministro da Economia, Paulo Guedes, e vários de seus subordinados sobre o suposto 
parasitismo inerente aos servidores públicos, que são funcionários sob comando do Estado, mas a serviço 
da sociedade brasileira. 
Esses ataques repetem-se de forma sistemática desde o início do desgoverno Bolsonaro, e visam 
claramente criar um clima de antipatia pela população e também dos financiadores e avalistas do governo 
contra os servidores, a fim de facilitar a imposição, obviamente não negociada, de uma reforma 
administrativa de caráter reducionista, persecutória (contra servidores não alinhados ao ideário liberal 
fundamentalista e projetos do governo) e criminalizadora da própria ação estatal. 
A última edição da revista Carta Capital (14/10) abordou o assédio institucional contra os servidores 
públicos. O governo vem adotando essa prática com o objetivo de desmoralizar, desacreditar e criar um 
ambiente negativo para facilitar a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32 de 2020, da 
reforma administrativa, em tramitação no Congresso Nacional. 
Em um ano no ar, a plataforma Assediômetro, que contabiliza casos de assédio institucional no Executivo 
Federal, já recebeu 551 denúncias. Abaixo está um levantamento de órgãos onde foram identificadas 
situações de assédio institucional. Coincidência ou não, são as áreas mais atacadas pelo governo tai como: 
Universidades e Institutos Federais, Anvisa, Ancine, BNDES, CNPQ, CAPES, FINEP, Fiocruz, Funai, IBGE, 
Ibama, ICMBio, INPE, INEP, IPEA e até mesmo contra organizações e carreiras do chamado núcleo 
administrativo ou estratégico de Estado, tais como Fiscalização Agropecuária, Tributária e das Relações de 
Trabalho; Arrecadação, Finanças e Controle; Gestão Pública; Comércio Exterior; Segurança Pública; 



Diplomacia; Advocacia Pública; Defensoria Pública; Regulação; Política Monetária; Inteligência de Estado; 
Pesquisa Aplicada, Planejamento e Orçamento Federal; Magistratura e o Ministério Público.  
 

 
 

Ministério da Infraestrutura inicia fusão de estatais 
O Ministério da Infraestrutura iniciou o processo de unificação de duas empresas estatais com sobreposição 
de finalidades: a Empresa de Planejamento e Logística (EPL) - que realiza estudos técnicos para 
concessões de transportes - e a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A - responsável pelas 
ferrovias brasileiras. O anúncio foi feito ontem (19). Ambas terão funcionários e atribuições incorporados à 
nova empresa, que será chamada Infra S.A. 



“A implantação da Infra S.A., que vai incorporar a Valec e a EPL, fará o Minfra deixar de ter duas empresas 
dependentes do Tesouro Nacional e que apresentam prejuízo acumulado para o surgimento de uma nova, 
que vai reduzir custos de funcionamento, ser autossuficiente e competitiva, aumentar a produtividade e 
ampliar a eficiência na estruturação de projetos de infraestrutura, sempre pensando a logística de 
transportes, estruturando o futuro, sem qualquer descontinuidade ao que está em andamento atualmente”, 
informou Marcelo Sampaio, secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura. 
O plano de fusão das estatais deverá ser apresentado no prazo de 90 dias e a previsão é que todo o 
processo seja concluído em 270 dias. Durante o prazo inicial, consultores apresentarão os resultados do 
modelo de funcionamento da Infra S.A., com padrões para a governança do projeto e o alinhamento 
estratégico com os principais executivos das empresas. 
Segundo a pasta, avaliações trimestrais serão feitas para acompanhar o desenvolvimento e a performance 
da nova estatal. A empresa responsável pela unificação, a Consultoria Falconi, prevê uma empresa mais 
enxuta com os cortes de gastos administrativos, e mais ágil, com investimentos em conhecimentos 
gerenciais e técnicos para os funcionários. A projeção também cita ganhos de eficiência e aumento de 
produtividade para a Infra S.A. A criação da Infra S.A. é a primeira investida do governo federal em fusão 
de estatais. 
 

Justiça reconhece abusividade das retenções efetuadas pela CAPESESP nas 
contribuições da reserva de poupança 

Em decisões recentes proferidas em processos individuais ajuizados pelo SINDSEP/MG em face da Caixa de 
Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde – CAPESESP, o Juizado Especial 
das Comarcas de Belo Horizonte, Monte Azul, Teófilo Otoni e Uberaba reconheceram a abusividade das 
retenções efetuadas pela ré em relação às contribuições efetuadas pelos filiados, a título de reserva de 
poupança. 
No caso em questão, os filiados contribuíram para a reserva de poupança desde o ano de 1992, e por 
ocasião do desligamento no plano por aposentadoria, eles solicitaram à CAPESESP o resgate integral de 
suas contribuições feitas ao longo de mais de 20 (vinte) anos. Contudo, os filiados foram surpreendidos 
com a resposta da CAPESESP de que teria direito ao resgate de apenas 38,8% do total de suas 
contribuições, sob a justificativa de que os 61,20% restantes teriam sido revertidos para o custeio 
administrativo e benefícios de risco da reserva, conforme teria sido aprovado pelo Conselho Deliberativo 
em 01/08/2008. 
Em decisões proferidas após análise das alegações e dos documentos carreados ao processo, prevaleceu o 
entendimento de que a ré (CAPESESP) não comprovou que tenha concedido opção aos filiados, que 
vinham contribuindo para a reserva desde o ano de 1992 com a legítima pretensão de resgatarem 100% 
das contribuições pagas, sendo, portanto, legítima a expectativa de resgate integral de tais contribuições. 
Ademais, considerou que a retenção do elevado percentual de 61,20% que passou a ser praticada pela ré, 
a título de custeio administrativo e benefícios de risco, “alcança um patamar abusivo”, excessivo e em 
desacordo com a Lei nº 8.078/90, destoando da média da taxa de administração praticada no mercado. 
Os Julgadores destacaram ainda que “o documento de inscrição do requerente no plano não prevê a 
incidência de qualquer desconto no valor a ser resgatado do saldo de reserva de poupança”, e que o 
Parecer Atuarial emitido pela CAPESESP comprova que, até 30 de junho de 2008, “os participantes que se 
aposentam sem direito a complementação, recebem o resgate de 100% de suas contribuições efetuadas 
para o Plano, devidamente atualizadas”, demonstrando a mudança de regra pela CAPESESP. 
Como conclusão da sentença, os Julgadores entenderam pela ilegalidade do valor retido e condenaram a 
CAPESESP a proceder o pagamento da diferença entre os valores pago e o efetivamente devido. 
O processo encontra-se em fase recursal, permanecendo sob o acompanhamento da Assessoria Jurídica do 
SINDSEP/MG. 
Processos de referência: 5000809-75.2019.8.13.0429, 5000810-60.2019.8.13.0429, 0038105-
27.2019.8.13.0686, 5002319-94.2020.8.13.0686, 5002154-47.2020.8.13.0686, 5003802-
17.2020.8.13.0701, 5008860-35.2019.8.13.0701 e 9009602.83.2019.813.0024. 
Para outras informações, entre em contato com o advogado Dr. Renato F. Pimenta, através dos seguintes 
contatos: (31) 3270-1139 e/ou (31) 99851-1139 e/ou contato@ferreirapimenta.com.br 
 


