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Brasília-DF, 15 de outubro de 2013 

 

Geap, quebrada, vai virar superplano do servidor 
A Fundação de Seguridade Social (Geap) está sob intervenção da ANS. Mesmo assim, o governo decidiu 

transformá-la em um superplano de saúde para o funcionalismo 

  

O governo decidiu, mediante decreto presidencial, transformar a Fundação de Seguridade Social (Geap), 

que está sob intervenção da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em um superplano de saúde 

do funcionalismo. O convênio será firmado exclusivamente pelo Ministério do Planejamento e abrangerá 

servidores da União, das autarquias e das fundações. A meta é restringir ao máximo o número de 

operadoras, que hoje proliferam pelo setor público — são 34. Muitas estão em situação quase falimentar e 

podem deixar mais de 2,7 milhões de pessoas sem atendimento.  

 

A Geap, que está com patrimônio negativo de R$ 56,8 milhões, atende, atualmente, 600 mil conveniados. 

Pelo decreto, publicado em 8 de outubro, os servidores só poderão ter um plano de saúde gerido por uma 

empresa que atenda o funcionalismo. Ou seja, quem, por exemplo, está hoje na problemática Fundação 

Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) só poderá migrar para a Geap se abrir 

mão do antigo plano. É que o governo subsidia parte do valor da mensalidade, ajuda que varia entre R$ 

82,83 e R$ 167,70 por pessoa, de acordo com o salário do funcionário. Essa fatura já passa de R$ 3 

bilhões por ano. 
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Riscos diluídos 

Ao concentrar a maior parte desses subsídios na Geap, o governo acredita que conseguirá tirar a operadora 

do atoleiro em que se encontra. Além disso, com o maior número de contribuintes, sobretudo se conseguir 

atrair os futuros servidores, a fundação diluirá os riscos e os custos de suas carteiras. Hoje, 42% dos 

clientes têm mais de 60 anos. Como eles usam mais frequentemente os planos, acabam impondo uma 

pesada fatura, que não é coberta integralmente pelos conveniados mais jovens.  

 

A expectativa do Planejamento é de que a intervenção da ANS na Geap acabe até março do próximo ano. 

A operadora alega que o processo de saneamento iniciado há sete meses está dando resultado e a dívida, 

que passou de R$ 260 milhões, está equacionada, a ponto de ter sido possível ampliar em 746 o número de 

prestadores de serviços. E mais: com base em liminar da Unidas, associação à qual é vinculada, a 

fundação está comercializando normalmente planos, apesar da contrariedade da agência reguladora. 

 

A Geap já foi o principal plano de saúde dos servidores. Mas, diante da queda na qualidade do 

atendimento e de problemas de gestão, muitos clientes acabaram migrando para outras empresas, inclusive 

privadas. A fundação ainda foi golpeada, em março deste ano, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) 

determinou que apenas os quatro patrocinadores originais da fundação poderiam manter os contratos com 

ela sem licitação. Os demais teriam de promover um processo concorrencial. Agora, esse entrave será 

superado pelo convênio único firmado por meio do Ministério do Planejamento. 

 

Alerta 

A frágil situação dos planos de saúde dos servidores deixou o governo em estado de alerta. Por isso, a 

tentativa de salvar a Geap e concentrar nela o atendimento ao funcionalismo. A maior parte das 34 

operadoras que trabalha com esse público trabalha no vermelho por má gestão, desvio de recursos e 

superfaturamento de contratos. Há dívidas pesadas com fornecedores e prestadores de serviços e, em 

vários casos, os convênios estão com patrimônio negativo. Ou seja, se fossem encerrados hoje, eles não 

teriam recursos suficientes para honrar todos os compromissos. 

 

Os casos mais alarmantes são os do Serviço Social das Estradas de Ferro (Sesef) e da Fundação 

Assistencial dos Servidores do Incra (Fassincra). Juntos, atendem mais de 14 mil pessoas, que já 

receberam autorização da ANS para migrarem para outros planos. O Sesef e a Fassincra computaram, no 

ano passado, rombos no caixa de R$ 56,6 milhões e de R$ 35,5 milhões, respectivamente. Também 

desperta atenção a Assefaz, com 94 mil associados e deficit de R$ 37 milhões em 2012. A entidade está 

sob fiscalização do Ministério Público Federal. 

 

Na Geap, os desmandos foram tão grandes que, mesmo ostentando uma das maiores carteiras de clientes 

no país, o patrimônio líquido positivo de mais de R$ 29 milhões ficou negativo em R$ 56,8 milhões 

apenas de 2011 para 2012. Isso significa dizer que as perdas, no período, foram de pelo menos R$ 86 

milhões. 

 

*Fonte: Correio Braziliense desta terça-feira, 15 de outubro. 

 

GEAP tem patrimônio positivo de R$ 32,5 milhões 
 

Ao contrário do que foi publicado na matéria “GEAP, quebrada, vai virar superplano do servidor”, pelo 

Correio Braziliense de hoje (15), a GEAP – Autogestão em Saúde está financeiramente equilibrada. 

 

O jornal está trabalhando com a informação desatualizada, pois o dado sobre o patrimônio negativo de R$ 

56,8 milhões refere-se ao ano de 2012. 

 

Atualmente, a Fundação tem um patrimônio positivo de R$ 32,5 milhões, o que indica solidez, 

estabilidade e segurança financeira (solvência). Em virtude disso, a Fundação conseguiu atualizar o 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2013/10/15/internas_economia,393376/governo-decide-transformar-a-geap-em-um-superplano-de-saude-do-servidor.shtml
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pagamento dos prestadores de serviços e ampliar a rede credenciada, por meio da contratação de 746 

prestadores de serviços nos últimos seis meses, como informado anteriormente. 

 

Como resultado dos esforços e melhorias, em um ano houve uma redução de 44,58% nos índices de 

reclamação dos beneficiários, se comparados os meses de setembro de 2012 e 2013, conforme dados da 

Ouvidoria da Fundação. 

 

“Com a contínua melhoria da situação financeira da GEAP, a tendência é que o número de reclamações 

seja reduzido consideravelmente. O pagamento integral aos prestadores já é uma realidade e quanto aos 

(às) nossos (as) assistidos (as), em breve, eles (as) apresentarão completa satisfação com a assistência à 

saúde ofertada pela nossa Fundação”, resume Ruy Archer, Ouvidor Geral. 

 

*Fonte: nota publicada no site da Geap. 

 

Projeto proposto por Feliciano pune servidores que praticarem assédio moral 
 

Com o objetivo de prevenir o assédio moral e o abuso de autoridade nas relações de trabalho no serviço 

público federal, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a pedido do deputado Pastor Marco 

Feliciano (PSC-SP), realizou nesta semana uma audiência pública para discutir o tema. 

  

Ainda esta semana, Feliciano apresentará projeto de lei que pune os servidores que praticarem assédio 

com repreensão, suspensão e até demissão, dependendo da gravidade do ato. 

  

De acordo com Feliciano, que é presidente da CDHM, a comissão tem recebido inúmeras denúncias de 

servidores que sofreram esse tipo de constrangimento, independentemente do regime a que estejam 

submetidos. “São injustiças praticadas contra milhares de servidores públicos e suas famílias, que não 

suportam mais conviver com abusos desta natureza, em flagrante afronta aos princípios basilares de um 

país livre e democrático. Estamos falando de vidas, de seres humanos. E há muito tempo essa comissão 

não tratava de assuntos como esse”, disse o deputado do PSC. 

  

Convidados - Para os sindicalistas, a cada 10 casos de afastamento no órgão, 8 são em razão de assédio 

moral. “O assédio moral é de ordem pública, e é a sociedade quem acaba pagando por ele”, ressaltou 

Lemos. 

  

Para a procuradora regional do trabalho, Adriane Reis, a prática do assédio moral tem sido implantada, na 

maioria das vezes, para mostrar produtividade. “Não há possibilidade de enumerarmos atos de assédio. 

Acabaremos deixando de lado casos importantes. Mas chamo a atenção para o alto custo social produzido 

por esse mal: que são as aposentadorias precoces e as licenças de saúde”, completou a procuradora. 

 

Fonte: Rádio CBN. 

  

Demissão de empregado público 
 

De pronto, é importante entender que empregado público é uma espécie de agente público que não pode 

ser confundido com Servidor Público. Ambos são concursados, mas o empregado público é regido pela 

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho (celetista público), ocupa emprego público e não adquire 

estabilidade; já o servidor é estatutário (regido por um Estatuto - Lei), ocupa cargo público e adquire 

estabilidade após três anos de efetivo exercício. 

  

Então, o concurseiro pode prestar concurso público para ocupar tanto um cargo de Servidor Público 

quanto de empregado público, mas deve estar ciente que este último não enseja a tão sonhada estabilidade, 

ou seja, o empregado público pode ser dispensado a qualquer tempo, bastando, para tanto, como será 

visto, a motivação. 

http://www.geap.com.br/_geap/ge_notic_publi_ultim_notic.asp?NroNoticia=2865
http://www.cbnfoz.com.br/noticias-de-politica/editorial/politica/14102013-42746-projeto-proposto-por-feliciano-pune-servidores-que-praticarem-assedio-moral
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Por certo, o ato de demitir um empregado público é ato administrativo de manifestação unilateral de 

vontade da administração, e mais, trata-se de ato administrativo vinculado, já que é a lei que estabelece as 

hipóteses na qual o empregado pode ser demitido. 

  

A doutrina entende que a administração pública não pode ser equiparada aos empregadores do setor 

privado, porquanto seus empregados são selecionados por concurso público, busca o fim público e não o 

interesse particular. Ademais, a administração, obrigatoriamente, deve observar os princípios do Direito 

Administrativo, entre outros, motivação, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 

  

Se a administração pode dispensar imotivadamente os seus empregados, de que valerá o rigoroso concurso 

público para contratação do empregado? E mais, e nos casos em que o administrador não simpatize com o 

empregado? 

  

Adotando-se, no Brasil, a interpretação da desnecessidade de motivação, passaria a prevalecer o caráter 

pessoal nas dispensas, ou seja, a administração poderia utilizar de tal poder para impor perseguições de 

trato político-pessoais - o que é absolutamente ilegal e reprovável. 

  

Ilegal pelo simples fato de que o administrador poderia dispensar o empregado por não compartilhar da 

mesma ideologia partidária e/ou por ter interesse em contratar um candidato aprovado no concurso, mas 

em posição inferior. Para tanto, bastaria promover o pagamento de verbas trabalhistas, executar a dispensa 

e contratar o próximo, que está pior classificado, mas é um apaniguado. 

  

Indubitavelmente essa conduta não encontra guarida no direito administrativo brasileiro, porquanto fere, 

entre outros, os princípios da impessoalidade, motivação, moralidade e legalidade. 

  

A verdadeira intenção do legislador constituinte, no que tange ao art. 37 da CF/88, é a de limitar e coibir 

arbitrariedades voltadas a satisfazer os interesses pessoais do administrador, determinando regras rígidas 

para o ingresso e a demissão no emprego público. Isso não significa que o empregado público não possa 

vir a ser demitido por ter sido admitido por concurso público, mas, para tal, é preciso haver uma causa 

devidamente motivada. 

  

Em outras palavras, a dispensa não pode ficar na subjetividade do administrador, pois do contrário abrir-

se-á ensejo à prevalência dos interesses pessoais sobre os da administração, ou, mais precisamente, sobre 

o interesse público. Assim, a dispensa do empregado público deve pautar-se em uma razão bastante para 

tanto, não se admitindo caprichos pessoais, vinganças ou quaisquer decisões movidas por mero 

subjetivismo e, muito menos, por sectarismo político ou partidário. É preciso que tenha havido um 

processo regular, com direito à defesa, para apuração da falta cometida ou de sua inadequação às 

atividades que lhe concernem. 

  

O Tribunal Superior do Trabalho já sufragou o entendimento de que "o Direito do Trabalho vem aos 

poucos sedimentando a ideia de que a demissão do empregado público celetista deve, no mínimo, 

obedecer ao requisito da motivação, sob pena de quebra, entre outros, do princípio da moralidade da 

administração pública." Continua, expondo que "é dever do órgão administrativo, com poder de decisão, 

sob pena de nulidade, explicitar os motivos de fato e de direito dos atos administrativos que expedir e que 

tenham por objeto: a) o provimento, a dispensa, a exoneração, a demissão, a disposição e a 

disponibilidade." (recurso nº. 278233/CE, Relator o Ministro Francisco Caninde Pegado do Nascimento). 

  

Na mesma toada segue o Supremo Tribunal Federal (RE 589998/PI, Relator Ministro Ricardo 

Lewandowski), o qual já decidiu que "no caso da motivação dos atos demissórios das estatais, não se 

estaria a falar de uma justificativa qualquer, simplesmente pro forma, mas de uma que deixasse clara tanto 

sua legalidade extrínseca quanto sua validade material intrínseca, sempre à luz do ordenamento legal em 

vigor." Continua o ministro expondo que "o entendimento ora exposto decorreria da aplicação, à espécie, 
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dos princípios inscritos no art. 37 da CF, notadamente os relativos à impessoalidade e isonomia, cujo 

escopo seria o de evitar o favorecimento e a perseguição de empregados públicos, seja em sua contratação, 

seja em seu desligamento." 

  

Como se vê, é firme o entendimento de que a administração pública deve promover a desinvestidura de 

seus empregados públicos com a mesma impessoalidade que os contrata. Desse modo, veda-se a prática de 

arbitrariedades, perseguições e discriminações de trato pessoal e adotam-se os preceitos do Estado 

Democrático de Direito, entre outros, os da igualdade, isonomia, impessoalidade, legalidade, motivação, 

moralidade e probidade. 

 

*Fonte: artigo escrito por Marcos César Gonçalves Advogado – sócio do escritório Gonçalves, Macedo, 

Paiva & Rassi Advogados (GMPR) e professor de Direito Administrativo – e publicado no Correio 

Braziliense. 
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