Ofício Circular CONDSEF/FENADSEF nº 57/2018.
Brasília-DF, 14 de dezembro de 2018.

Às
Entidades Filiadas E Associações Coirmãs

Prezados Companheiros (as),

Durante os últimos anos a CONDSE/FFENADSEF tem intervido junto as direções da GEAP e ao
governo federal sempre na perspectiva de solucionar os problemas dos usuários do plano de saúde,
que vão desde os problemas com a falta de atendimento ate o maior deles que tem sido os aumentos
abusivos.

Esta nossa atuação fez com que elegêssemos a companheira Ivete Amorim servidora do
Ministério do Trabalho no Mato Grosso e diretora do DEMITRE da CONDSEF/FENADSEF e através da
companheira conseguimos aprovação do refinanciamento para os inadimplentes e a construção de
novos planos de saúde regionais com valores mais acessíveis.

Infelizmente não conseguimos barrar os últimos aumentos pois apesar da bancada os
trabalhadores terem votado contra o aumento o governo possui voto de minerva e impôs os seguintes
aumentos :
a)

b)

c)

Resolução GEAP/CONAD nº 99/2015, aplicado sobre a tabela de 2015, no percentual de
37,5% (trinta e sete virgula cinco por cento), com vigência entre fevereiro de 2016 e janeiro
de 2017;
Resolução GEAP/CONAD nº 168/2016, aplicado sobre a tabela vigente em 2016, no percentual
de 23,44% (vinte e três virgula quarenta e quatro por cento), vigente entre fevereiro de 2017
e janeiro de 2018; e,
Resolução GEAP/CONAD nº 269/2017, aplicado sobre a tabela vigente em 2017, no percentual
de 19,94% (dezenove virgula noventa e quatro por cento

Assim não restou outra alternativa senão entrarmos com ações judiciais, onde infelizmente na
grande maioria não logramos êxito e nas que logramos tendo em vista uma decisão do STJ na qual
coloca que "nos planos de saúde de auto gestão onde os beneficiários participam das decisões não
cabe ao judiciário intervir aplicando o código do consumidor".
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Com isto estamos fadados a perder todas as ações, teremos que arcar com custas
processuais e honorários de sucumbência onde temos liminar, a situação fica pior ainda para
quem tem liminar pois os beneficiados terão de pagar todos os atrasados quando do julgamento do
mérito e conseqüente a cassação da liminar.

Diante deste problema as entidades CONDSEF. FENASPS, CNTSS, SINAIT E ANFFA deram inicio
a negociações com a GEAP buscando suspensão da cobrança de atrasados de qualquer ações
judiciais e redução da tabela dos planos de saúde.

Assim apos 5 reuniões onde inclusive houve a contração por parte das entidades de um
atuarial para elaborar cálculos de uma nova tabela estamos chegando ao seguinte acordo a ser
referendado pelo CONAD na reunião do próximo dia 19 de dezembro:

1) Redução na tabela de contribuição atualmente em vigor da GEAP em 13,55%, para os
beneficiários das entidades representativas que possuem ações judiciais com ou sem liminares
contra a fixação do custeio pela GEAP das seguintes resoluções do CONAD:
a) Resolução GEAP/CONAD nº 99/2015, aplicado sobre a tabela de 2015, no percentual de
37,5% (trinta e sete virgula cinco por cento), com vigência entre fevereiro de 2016 e janeiro de
2017;
b) Resolução GEAP/CONAD nº 168/2016, aplicado sobre a tabela vigente em 2016, no
percentual de 23,44% (vinte e três virgula quarenta e quatro por cento), vigente entre
fevereiro de 2017 e janeiro de 2018; e,
c) Resolução GEAP/CONAD nº 269/2017, aplicado sobre a tabela vigente em 2017, no
percentual de 19,94% (dezenove virgula noventa e quatro por cento), este última vigente
entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019.
2) Retirada de todas as ações judiciais descritas no item 1 por parte das Entidades
Representativas dos Trabalhadores, devendo Os direitos e as obrigações do presente acordo
também serem aplicados a todos os beneficiários e seus dependentes e agregados integrantes
do grupo familiar, regularmente inscritos nos planos de saúde oferecidos pela GEAP que,
independentemente de ações judiciais, sejam essas coletivas ou individuais, sejam filiados às
respectivas bases sindicais/associativas das entidades signatárias do presente acordo;
3) E acordo onde as partes se comprometem a nada cobrar a título de eventuais diferenças
de mensalidades, dando tais por integralmente quitadas, abarcadas inclusive àquelas
decorrentes das decisões judiciais proferidas nas ações alcançadas por esta transação. O
presente acordo, após subscrito pelas partes, será levado à homologação judicial nos autos dos
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respectivos processos, mediante petição conjunta, devendo cada entidade arcar com as custas
processuais finais respectivas, relativas aos processos judiciais.
Neste sentido estamos solicitando as entidades que estiverem interessadas no presente
acordo possam se manifestar formalmente pelo email condsef@condsef.org.br ate dia 17 de
dezembro de 2018 a intenção participar do acordo e nos enviem junto com a manifestação as listas
de beneficiários com nome. matricula ou CPF.
Sabemos que o prazo é muito curto entretanto tendo em vista o novo governo que toma posse
em janeiro temos receio de que se não aprovarmos este acordo neste ano, talvez não consigamos a
partir de janeiro pois o novo governo indicara novos conselheiros e estarão administrando a GEAP.
Antecipamos nossos agradecimentos e nos colocamos a disposição para quaisquer
esclarecimentos .

Saudações Sindicais,

Secretário Geral da CONDSEF/FENADSEF

Membro do GTE-Organização Sindical
CONDSEF/FENADSEF
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