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NOTA TÉCNICA 

 

Assunto: Resolução nº 23 da Comissão Interministerial de 

Governança Corporativa e de Administração de 

Participações Societárias da União – CGPAR, editada em 

18 de janeiro de 2018. Projeto de Decreto Legislativo n° 

342, de 2021. Sustação de efeitos. Aspectos jurídicos e 

financeiros. 

 

A Resolução nº 23 foi publicada no Diário Oficial da União do dia 26 de 

janeiro de 2018. Em 28 de maio de 2018, a Deputada Erica Kokay apresentou o Projeto 

de Decreto Legislativo nº 956/2018, visando a sustação dos seus efeitos. 

Segundo a Autora, “a referida resolução tratou, de forma desmedida, matéria 

além de sua competência, com sobreposição de norma de caráter regulamentar à lei 

federal e, ainda, infringindo disposto constitucional”. Afirma ainda, na justificação da 

proposta, que,  

“No afã de se aplicar uma política de austeridade ao custeio pelas empresas estatais com 

a assistência à saúde de seus funcionários, a referida Resolução ultrapassou sua 

competência para interferir em entidades de assistência à saúde, estas submetidas ao 

regramento da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Na prática, ao determinar 

a adequação pelas empresas estatais à paridade de contribuições entre empregador e 

empregado, limitação de custeio de planos de assistência a um teto sobre a folha de 

pagamento, dentre outras alterações, impõe-se um ônus às entidades de assistência à 

saúde que atuam na modalidade de autogestão. Cabe destacar que a resolução da 

CGPAR viola direitos adquiridos pelos funcionários das empresas estatais, direito estes 

transcritos nos acordos coletivos de trabalho ou estatutos e convenções que regulam as 

entidades de autogestão de saúde. As entidades de assistência à saúde, regidas pela Lei 

nº 9.656/1998 e pela Lei nº 9.961/2000, tiveram suas regras revistas pela Resolução nº 

23, em detrimento das referidas Leis Federais. Em total afronta à hierarquia das normas, 

a Resolução sobrepujou a Lei Federal, criando fatos novos e obrigações para outras 

entidades, além das empresas estatais federais.” 

Destaca a Autora, ainda, que  

“... a Resolução nº 23 é, também, inconstitucional, ao exigir das entidades de assistência 

à saúde uma adequação sem prévia disposição legal apta a regular sua atuação 

institucional. A Constituição Federal elenca em seu art. 5º, inciso II, que “ninguém será 
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obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Somado a 

isto, a interferência pretendida pela CGPAR nas empresas estatais federais repercutirá 

no equilíbrio financeiro e econômico das entidades de assistência à saúde, o que violaria, 

em última análise, o art. 5º, XVIII, da CF/88...” 

O referido Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado pela Câmara dos 

Deputados em 13 de julho de 2021, após exame e aprovação pelas Comissões de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O Parecer do Relator na CCJC, Deputado Sóstenes Cavalcante, consigna que  

“... ao editar a Resolução nº 23, a Comissão Interministerial extrapolou as suas 

atribuições, impondo determinações, quando deveria apenas estabelecer orientações e 

diretrizes. De tal sorte, verifica-se que a função normativa do Poder Executivo diante do 

princípio da legalidade, ressalvadas as leis delegadas e medidas provisórias, não 

apresenta a força vinculante que as leis possuem. Cumpre ressaltar que no ordenamento 

constitucional vigente, todos os atos normativos do Poder Executivo e dos órgãos e 

entidades da Administração Pública estão em posição hierarquicamente subordinada à 

lei, e limitam-se a preencher os espaços livres deixados intencionalmente pelo legislador, 

de modo a efetivar a sua execução. O Decreto nº 6.021/2007, que regulamenta a criação 

da CGPAR, não confere à Comissão qualquer delegação legislativa que a permita dispor 

sobre os benefícios de assistência à saúde das empresas estatais, sendo estes regidos pela 

Lei nº 9.961/2000, que abrange as competências da ANS, e a Lei nº 9.656/1998 que dispõe 

sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Ressalta-se ainda, que a 

assistência à saúde prestada aos empregados públicos consiste em benefício decorrente 

da relação de trabalho, sendo assim regido por regime jurídico de natureza privada, em 

consonância com o disposto no inciso II do §1º do art. 173 da Constituição Federal. 

Assim, está inserido na esfera da relação jurídica entre empregado e empregador, regida 

por meio de contratos de trabalho, acordos e convenções coletivas”. 

Destaca, ainda, que  

“... a Resolução retira os direitos dos empregados, subrogando a autonomia das estatais 

federais, obstaculizando o acesso aos benefícios por meio da implementação de 

coparticipações, franquias, vedação de previsão do benefício em editais de novos 

concursos públicos, mensalidades e precificação por faixa etária.  

Estes implementos, juntamente com a exigência de uma quantidade mínima de 

beneficiários como pré-requisitos para o funcionamento dos planos de assistência à 

saúde de autogestão, deixarão milhares de empregados sujeitos à própria sorte, 

limitando o acesso destes à saúde. Nesse sentido, ficará a oferta de benefícios de 

assistência à saúde para os novos empregados pendentes de aprovação em convenções e 

acordos coletivos de trabalho, passando estes a serem uma faculdade das estatais, 

respeitado o direito adquirido.  

Tais restrições inviabilizarão o acesso dos empregados e seus dependentes à saúde 

complementar, impondo um impacto ainda maior ao Sistema Único de Saúde (SUS), que 

hoje já apresenta dificuldade de manutenção de sua estrutura e serviços em virtude da 

limitação de aporte de recursos.  

Insta destacar, que a oferta de planos de saúde é um fator extremamente relevante 

considerado por candidatos que concorrem a cargos em estatais, sendo este um atrativo 

ímpar. A retirada destes direitos irá impactar diretamente na qualidade dos serviços 



3 

 

prestados pelas estatais, uma vez que diminuirá a atratividade de bons postulantes a 

cargos em estatais.  

A Resolução nº 23 também contraria a legislação vigente que estabelece à ANS as 

competências para regular os seguros e planos privados de assistência à saúde, 

excedendo a legislação federal por intermédio de um ato normativo unilateral.  

O ato desrespeita ainda a função legislativa do Congresso Nacional, conferida pela 

Carta Magna, uma vez que a função administrativa das empresas estatais federais deverá 

obedecer às leis.  

Salienta-se, por derradeiro, que a Resolução se baseia, em seu mérito, em princípios 

totalmente equivocados, desconsiderando a função social da assistência à saúde 

oferecida pelos planos autogeridos.” 

Enviada ao Senado, tramitando na forma do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 342, de 2021, a proposição recebeu em 10 de agosto de 2021 parecer favorável do 

Relator, Senador Romário, a ser apreciado em Plenário, nos seguintes termos:  

“A Resolução nº 23, de 2018, do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(cuja estrutura hoje integra o Ministério da Economia), apesar de declarar que 

estabelece diretrizes e parâmetros para o custeio das empresas estatais federais sobre 

benefícios de assistência à saúde aos empregados, na realidade restringe o direito à 

saúde dos empregados de empresas estatais. É que em várias dessas empresas públicas 

e sociedades de economia mista foi instituído plano de saúde para os empregados, na 

modalidade autogestão, com uma determinada participação financeira da empresa e dos 

empregados. Com a citada Resolução, o que se tem é o empregador simplesmente 

declarando que, agora, contribuirá a menor para o citado plano, sem qualquer tipo de 

compensação, contrapartida ou mesmo transição.  

Esse regramento – que, por ter natureza de resolução, tem status normativo-hierárquico 

obviamente infralegal – jamais poderia contrariar (como fez) o que diz a lei. No caso, foi 

violado, entre outros, o art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.656, de 1998, que expressamente exclui 

da necessidade de demonstração da viabilidade econômico-financeira dos planos 

empresas que mantêm sistemas de assistência privada à saúde na modalidade de 

autogestão. Ora, se a Lei não exige esse requisito – e, mais ainda, expressamente exclui 

essa exigência – jamais poderia uma Resolução instituí-lo. Ao fazer, nitidamente exorbita 

do poder regulamentar, o que exige sua sustação pelo Congresso Nacional, nos termos 

do inciso V do art. 49 da CF.  

Mais ainda: além de ilegal, a Resolução é inconstitucional, por restringir indevidamente 

o direito dos empregados à saúde (art. 6º da CF) e por violar direitos adquiridos dos 

trabalhadores à manutenção das condições do contrato de trabalho (CF, art. 7º, caput, 

e art. 5º, XXXVI). É que, como se sabe, o pessoal das empresas estatais é regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT – Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943); 

nesse contexto, diferentemente do regime estatutário de trabalho – em que 

reconhecidamente não há direito adquirido a regime jurídico –, o vínculo entre o 

trabalhador e a empresa é de natureza contratual; logo, as condições não podem (como 

faz a Resolução) ser alteradas unilateralmente pelo empregador. Nesse sentido – e 

apenas concretizando os citados mandamentos constitucionais – o art. 468 da CLT 

estabelece que, Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das 

respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, 

direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula 

infringente desta garantia. Igualmente, o inciso I da Súmula nº 51 do Tribunal Superior 



4 

 

do Trabalho considera que as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem 

vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a 

revogação ou alteração do regulamento.” 

Contudo, prevista para ser apreciada em 25 de agosto de 2021, a matéria foi 

retirada da pauta pelo Presidente do Senado, a pedido do Líder do Governo no Senado, 

que assim se manifestou: 

“O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Bloco Parlamentar Unidos pelo 

Brasil/MDB - PE. Pela Liderança.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, de igual 

forma, eu gostaria de fazer um apelo a V. Exa. e pedir a compreensão do Senador 

Romário, no sentido de a gente poder retirar de pauta a apreciação do projeto de decreto 

legislativo que trata da suspensão do pagamento de seguro saúde para servidores da 

Caixa Econômica Federal, Petrobras e Correios. 

O parecer do Ministério da Economia é veementemente contrário à votação desse PDL. 

Só para dar uma ideia aos nossos colegas aqui do Senado Federal, o impacto nas contas 

das empresas estatais é superior a mais de R$6 bilhões por ano, causando, sobretudo, 

um impacto muito negativo nas demonstrações de resultados da empresa Correios, 

inviabilizando por certo as atividades daquela importante instituição federal, que está 

sendo alvo de debate nesta Casa, já apreciado na Câmara o seu processo de privatização. 

Portanto, é uma matéria muito sensível. O Ministro Paulo Guedes me fez um veemente 

apelo para que essa matéria pudesse maturar um pouco mais. O Governo se posiciona 

contrariamente e está à disposição do Senador Romário para uma ampla reunião, no 

Ministério da Economia, falando dos impactos dessa medida para o equilíbrio dessas 

importantes instituições federais.” 

Acolhendo as ponderações, o Presidente do Senado, portanto, retirou da pauta 

o Projeto de Decreto Legislativo nº 342, de 2021, afirmando, porém, que será reincluído 

na pauta do Senado, “na próxima semana” (30/08/21 a 03/09/21). 

A presente Nota visa aprofundar o exame da matéria, portanto, sob o ponto 

de vista desse questionamento, de ordem fiscal e financeira, e sob o prisma da 

constitucionalidade. 

 

 

1. O TEOR DA RESOLUÇÃO GPAR Nº 23, DE 18 DE JANEIRO DE 2018 -  

Estabelece diretrizes e parâmetros para o custeio das empresas estatais 

federais sobre benefícios de assistência à saúde aos empregados. 

 

Composta de 20 artigos, a Resolução concretiza minuta que foi objeto de 

análise em julho de 2017, quando se tornou pública sua discussão pelo Grupo Executivo 

da CGPAR. e que se concluiu com a aprovação pelos ministros que a integram de seu 

conteúdo.  



5 

 

A versão então veiculada causou grande apreensão, tendo sido objeto de 

reunião do Comitê em Defesa das Estatais, realizada no dia 9 de agosto de 2017, e de 

debate promovido pela ANABB em 15.09.2017.  

Não obstante os questionamentos formulados nessas ocasiões, a Resolução 

contemplou, em sua quase totalidade, e com pequenos ajustes, o teor da minuta elaborada 

pelo Grupo Executivo. 

Em seu art. 2º, a Resolução estabelece definições para fins de sua aplicação, 

acrescentando ao disposto na Resolução nº 22, editada na mesma data, conceitos 

específicos, como “reembolso”, “custeio”, “folha de pagamento” e “folha de proventos”. 

Quanto a esse último, passa a explicitar que ampara tanto as despesas do RGPS com as 

aposentadorias dos participantes do plano de saúde, quanto a parcela paga a título de 

previdência complementar. O conceito de folha de pagamentos alcança a “soma das 

verbas salariais pagas no ano pela empresa estatal federal aos seus empregados, incluídos 

o salário-condição e os encargos sociais e excluídos os valores pagos a título de diárias, 

de conversão em espécie de direitos, de indenização, de reembolsos, de auxílios e demais 

verbas de caráter não salarial e o salário in natura”, permitindo, assim, que parcelas não 

sejam consideradas para fins dos limites de custeio que estabelece. 

Segundo o art. 3º, a participação das empresas estatais federais no custeio do 

benefício de assistência à saúde, na modalidade autogestão, será limitada ao menor dos 

dois percentuais apurados sobre a folha de pagamento, conforme a seguir: 

I - percentual correspondente à razão entre o valor despendido pela empresa 

para o custeio do benefício de assistência à saúde e o valor da folha de pagamento 

apurados em 2017, acrescido de até 10% (dez por cento) do resultado dessa razão; e 

II - 8% (oito por cento). 

Dessa forma, deverá ser apurado o valor total dispendido pela empresa em 

2017, considerando o conceito acima de “folha de pagamento”, e sobre ele aplicados os 

dois percentuais, prevalecendo, doravante, o que resultar em valor mais baixo. Caso em 

2017, a despesa tenha sido de 10%, a empresa deverá progressivamente reduzir o custeio 

de forma a que não supere os 8% estabelecidos como limite futuro. 

No caso de a empresa estatal assegurar o benefício de assistência à saúde no 

pós-emprego, ou seja, em caso de aposentadoria ou falecimento, deverá levar em 

consideração, no cálculo desses percentuais, os gastos com o custeio da assistência à 

saúde dos aposentados e pensionistas e o valor de sua respectiva folha de proventos. Nesse 

caso, a folha de pagamentos deverá incluir, também, o valor calculado da “folha de 

proventos”.  

Para fins de cálculo da despesa, não serão considerados os gastos decorrentes 

da aplicação das normas de segurança e saúde do trabalho; de programas de promoção da 

saúde e prevenção de riscos e doenças, quando restritos aos empregados ativos; e da 



6 

 

concessão deste benefício, como incentivo temporário, em Planos de Demissão 

Voluntária. 

O art. 3º, em seu § 3º, fixa, sem base legal, e mais uma vez como forma de 

limitar a autonomia negocial e de gestão das empresas, limite para a contribuição patronal. 

Sem prejuízo do limite fixado no art. 3º, incisos I e II (com o teto de 8%), a contribuição 

da empresa estatal federal para o custeio do benefício de assistência à saúde não poderá 

exceder a contribuição dos empregados.  

Dessa forma, se a contribuição do empregado, atualmente, for menor do que 

8%, e a despesa da empresa resultar em percentual superior, deverá haver uma adequação, 

de modo a que haja paridade no custeio, como ocorre com as entidades fechadas de 

previdência complementar. Todavia, no caso das EFPC, tal limitação tem previsão 

expressa no art. 202 da Constituição e em sua regulamentação, enquanto, no caso da 

assistência à saúde, inexiste, na legislação, tal impedimento. 

O art. 4º proíbe a instituição ou criação de benefício de assistência à saúde na 

modalidade autogestão por RH. O art. 5º veda à empresa estatal federal participar de 

operadora de benefício de assistência à saúde na qualidade de mantenedora. 

Assim, somente poderá haver a prestação de serviços mediante a contratação 

de operadora, e na condição de patrocinadora, mesmo em regime de autogestão, já que é 

vedada a autogestão por recursos humanos – RH, modalidade de oferta do benefício de 

assistência à saúde em que a empresa estatal federal opera, por intermédio de seu 

departamento de recursos humanos ou órgão assemelhado, plano privado e fechado de 

assistência à saúde. 

No caso de autogestão por operadora, a quantidade mínima de beneficiários 

para a instituição ou criação de benefício de assistência à saúde é de vinte mil 

beneficiários na operadora. Não se trata de exigência de um total de empregados da 

própria empresa, ou do grupo a que pertence, mas da operadora, o que pressupõe que, 

sendo ela multipatrocinada, o conjunto de seus patrocinadores deverá ter, pelo menos 

20.000 “vidas” a serem por ela seguradas. Dessa forma, se não houver esse número 

mínimo de beneficiários na operadora, a empresa deverá, obrigatoriamente, contratar 

seguradora privada. 

No art. 7º determina-se que a empresa estatal que patrocine ou mantenha 

plano de saúde, nas modalidades de autogestão por operadora ou por RH, com quantidade 

de beneficiários inferior a 20.000 vidas deverá apresentar ao seu Conselho de 

Administração, em até dezoito meses, proposta de enquadramento na regra definida, com 

cronograma de execução a ser monitorado pelo Comitê de Auditoria. O enquadramento 

deverá se dar no prazo máximo de 48 meses, a contar de 26 de janeiro de 2018, prazo que 

se ultimaria, portanto, em janeiro de 2022. 

O art. 8º determina que o benefício de assistência à saúde, com custeio pela 

empresa, somente será concedido aos empregados das empresas estatais federais durante 
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a vigência do contrato de trabalho. Respeita, porém, o direito adquirido dos atuais 

aposentados e pensionistas filiados aos planos de saúde, mas os futuros aposentados e 

pensionistas não terão essa possibilidade, vez que o conceito de “direito adquirido” não 

contempla essa hipótese, expressamente. Vale dizer: deverá passar, no ato da 

aposentadoria, à condição de autopatrocinado, em que o plano de benefícios é mantido 

exclusivamente pelo segurado. 

O art. 9º estabelece condições para a oferta de benefício de assistência à 

saúde, na modalidade autogestão, entre elas a cobrança de mensalidade por beneficiário, 

de acordo com faixa etária e/ou renda; a utilização de mecanismos financeiros de 

regulação, nos termos autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS; 

a fixação de prazo de carência, de acordo com os normativos da ANS, para os empregados 

cuja adesão ocorra após noventa dias do início do contrato de trabalho; e a restrição da 

inscrição de beneficiários dependentes de empregados. 

Essa última condição é extremamente problemática. Serão permitidos, 

exclusivamente, os seguintes dependentes: 

a) cônjuge ou companheiro(a) de união estável, inclusive os do mesmo sexo; 

b) filhos, incluídos os adotivos, ou enteados solteiros menores de vinte e um 

anos de idade; 

c) filhos, incluídos os adotivos, ou enteados solteiros a partir de vinte e um 

anos de idade e menores de vinte e quatro anos de idade, cursando o 3º grau ou 

equivalente; 

d) filhos ou enteados solteiros maiores de vinte e um anos incapacitados 

permanentemente para o trabalho; e 

e) os menores sob tutela ou curatela. 

Note-se que, independentemente da condição de dependente econômico, pais 

e mães não poderão ser inscritos como dependentes no plano de saúde. São preservadas, 

apenas, como direito adquirido, os casos já existentes, e as empresas deverão ajustar seu 

benefício de assistência à saúde, de modo a se enquadrar nessa regra, no prazo de até 48 

meses. 

No art. 10, são fixadas as regras para as empresas que concedem benefícios 

de assistência à saúde, na modalidade autogestão, que não se enquadrem nessas 

condições. Assim, deverão fechar seus planos para adesão de empregados admitidos após 

a entrada em vigor da Resolução e somente estarão autorizadas a oferecer para seus novos 

empregados benefício de assistência à saúde na modalidade de reembolso. Dessa forma, 

não há opção a não ser o enquadramento nas novas regras, para que seja preservado um 

mínimo de isonomia de tratamento entre seus empregados atuais e futuros. 
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O art. 11 prevê que os editais de processos seletivos para admissão de 

empregados das empresas estatais federais não deverão prever o oferecimento de 

benefícios de assistência à saúde. Dessa forma, busca impedir que tal oferta possa ser tida 

como integrante do contrato de trabalho e, portanto, direito adquirido no ato da 

investidura no emprego, tornando precária essa garantia. 

O art. 12 estabelece que a participação da empresa no custeio do benefício de 

assistência à saúde, na modalidade reembolso, não poderá exceder a participação de cada 

empregado, nem exceder a valor máximo individual a ser autorizado pela Secretaria de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais Federais, nos termos de sua 

competência. Para empregados com menor nível salarial, é permitido reembolso de valor 

mensal mínimo a ser autorizado pela Secretaria de Coordenação e Governança das 

Empresas Estatais Federais, mesmo que neste caso o custeio por parte da empresa seja 

superior ao do empregado. Caberá à própria SEST fixar tal nível salarial. Nesse sentido, 

a Resolução empodera, assim, mais uma vez, a SEST, que fixará limites para tal 

reembolso e valores em que o custeio pela empresa poderá ser superior, de forma a 

beneficiar os trabalhadores de menor renda. 

O art. 13 reitera o princípio da paridade no custeio, determinando que a 

participação da empresa no custeio do benefício de assistência à saúde, na modalidade 

plano de saúde contratado no mercado, não poderá exceder ao somatório das parcelas de 

custeio dos empregados. Assim, contratando o plano no mercado ou optando pela 

autogestão, a contribuição da empresa não poderá superar a dos empregados. 

O art. 14 determina que as empresas estatais federais que ofereçam benefícios 

na modalidade de autogestão por RH deverão apresentar, anualmente, ao Comitê de 

Auditoria, acompanhamento gerencial sistemático da contabilidade relativa à gestão do 

benefício de assistência à saúde, apropriando todos os custos envolvidos na operação do 

benefício. 

No art. 15, em linha com a “Reforma Trabalhista”, determina-se que as 

empresas estatais federais que possuam o benefício de assistência à saúde previsto em 

Acordos Coletivos de Trabalho - ACT deverão tomar as providências necessárias para 

que, nas futuras negociações, a previsão constante no ACT se limite à “garantia do 

benefício de assistência à saúde, sem previsão de qualquer detalhamento do mesmo”.  

A questão está relacionada à discussão sobre a constitucionalidade da Súmula 

277, do Superior Tribunal do Trabalho, objeto da ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 323, que se acha sob o exame 

do Supremo Tribunal Federal. 

Nos termos do art. 114, § 2º da CF, as disposições de proteção ao trabalho 

convencionadas anteriormente, estariam protegidas da decisão a ser adotada pela Justiça 

do Trabalho em caso de dissídio coletivo, ou seja, estaria assegurada a sua ultratividade. 

E, segundo a Súmula 277, na forma vigente, “as cláusulas normativas dos acordos 

coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e 
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somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de 

trabalho.” 

A redação dada ao § 3º do art. 614 da CLT, pela “Reforma Trabalhista’, prevê 

que “não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade”. 

Assim, dado essa vedação expressa da ultratividade das cláusulas 

estabelecidas acordos trabalhistas, ainda que seja admissível a “ultratividade 

condicionada” ou limitada, e passível de modificação do direito incorporado por 

negociação coletiva futura, o que a Resolução determina é que os futuros ACT sequer 

poderão detalhar as condições em que será assegurado o direito, e mesmo a sua 

manutenção em nível elementar deverá ser novamente negociada em cada Acordo. E 

veda, assim, que as garantias anteriores sejam mantidas ou renovadas em rodadas 

negociação coletiva futura. 

O art. 16 determina a adequação das normas internas das empresas à 

Resolução, respeitado o direito adquirido. O art. 17 fixa prazo máximo de 48 meses para 

a adequação às novas regras. 

Finalmente, caberá, na forma do art. 18, à Auditoria Interna das empresas 

estatais federais e aos órgãos de controle e fiscalização da Administração Federal a 

verificação quanto à observância pelas empresas desta Resolução. E o art. 19 atribui à 

SEST competência para editar normas complementares, a qual deverá, porém, ser sempre 

ponderada em face das competências do órgão regulador (ANS), sob pena da geração de 

situação de conflitos que deverá ser sempre resolvida em favor da ANS. 

 

2. Aspectos Econômicos e Fiscais da Resolução nº 23 

 

A edição da Resolução nº 23/2018 se insere na política de ajuste fiscal em 

curso, e de priorização do controle de despesas no âmbito das Empresas Estatais Federais. 

Ela é justificada, em particular, a partir de desequilíbrios identificados em 

algumas empresas, como os Correios.  

Segundo foi então fartamente noticiado pela imprensa, o Postal Saúde, plano 

de saúde dos empregados da empresa, que assegura benefícios a mais de 400 mil pessoas, 

dos quais cerca de 108 mil empregados ativos e 32 mil aposentados, teve em 2016 déficit 

de R$ 1,6 bilhão, e a renegociação do plano de saúde achava-se em discussão entre 

trabalhadores e empresas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.  

Em 02.10.2019, o TST proferiu decisão no Dissídio Coletivo de Greve nº 

1000662-58.2019.5.00.0000, deferindo as reivindicações da categoria no sentido de que 

caberia a responsabilidade do pagamento das despesas em no máximo, 30% a cargo do 
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total de beneficiários assistidos pela Postal Saúde (valores pagos a título de 

coparticipação) e 70% de responsabilidade da mantenedora, limitando a coparticipação, 

definindo a base de cálculo das contribuições, garantido que, após apurados os resultados 

e aprovadas as contas pelo Conselho de Administração da Empresa, havendo lucro 

líquido no exercício anterior, a Empresa reverterá 15% para o custeio das mensalidades 

dos beneficiários de que trata o caput, no exercício de aprovação das contas, e 

assegurando a criação de Plano de Saúde para os dependentes pais e/ou mães, com custeio 

das despesas pela mantenedora em 40% do total. 

Contudo, em novembro de 2019 o Supremo Tribunal Federal acatou na SL 

1264 MC/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, pedido de liminar da ECT para suspender a 

decisão do TST, por entender que ela havia ultrapassado os limites do poder normativo 

da Justiça do Trabalho. Nos termos da decisão, o Relator considerou a decisão do TST 

“ilegal e inconstitucional”, ao fixar obrigações à ECT, considerando inegável o “risco de 

grave lesão à ordem econômica” representado pela decisão. 

A decisão definitiva foi adotada em sessão virtual do STF consumada em 24 

de agosto de 2020, e transitou em julgado em 10 de junho de 2021, cuja ementa é a 

seguinte: 

“Suspensão de liminar. Decisões em que se suspenderam os efeitos de deliberações 

tomadas pelo Tribunal Superior do Trabalho em Dissídio Coletivo de Greve. 

Interposição de agravos regimentais. Lesão à ordem e à economia públicas demonstrada. 

Suspensão deferida. Agravos regimentais prejudicados. 1. As decisões proferidas nesta 

contracautela lastrearam-se na pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no 

sentido de que o poder normativo da Justiça do Trabalho não é ilimitado, devendo 

respeitar a regra do art. 114, § 2º, da Constituição Federal. 2. Reflexo econômico das 

decisões objeto da suspensão no custeio do plano de saúde da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, que se mostra expressivo, dada a magnitude dos valores 

envolvidos. 3. Dispêndio que tem potencial para inviabilizar a subsistência da própria 

empresa pública federal, responsável pelo serviço postal, constitucionalmente 

reconhecido como monopólio da União. 4. Grave risco de comprometimento da ordem 

público-administrativa, bem como à própria continuidade da prestação do serviço 

público à cargo da requerente. 5. Suspensão deferida. Agravos regimentais 

prejudicados.” 

No caso em questão, o PARECER ATUARIAL - PAT (004/2019), apontava, 

então, que as despesas mensais do plano de saúde, excluídos pais e mães dos empregados, 

era de R$ 129.337.666,73 mensais. Desse total, caso mantido o custeio na proporção 

anterior, e deferida pelo TST, as contribuições dos empregados chegariam a R$ 

39.459.230,02; mas, com a decisão do STF, passariam ao total de R$ 64.668.833,37. A 

diferença de contribuição da empresa, com efeito, caso mantida a proporção anterior, seria 

de R$ 25.209.603,34/mês, ou o total de R$ 302.515.240,14. Assim, os dados demonstram 

que o “ônus” da empresa, que decorreria da preservação das regras anteriores à aplicação 

da Resolução nº 23/18 é bastante inferior ao “déficit” do Postal Saúde, antes 

apontado.  
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No cômputo geral dos Planos de Saúde das empresas estatais, segundo o 

Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais – Ano Base 2020, divulgado em julho 

de 2021 pelo Ministério da Economia, o total de beneficiários de planos de saúde 

patrocinados por empresas estatais federais atinge cerca de 675 mil titulares, e 884 mil 

dependentes, totalizando 1,56 milhão de vidas. Desse total, 27% estão em empresas do 

Grupo Banco do Brasil, 18,3% na Caixa e suas subsidiárias, 17,8% no Grupo Petrobrás, 

e 17,1 nos Correios. As demais 42 empresas consideradas, inclusive o Grupo Eletrobrás, 

respondem por apenas 20% do total. Trata-se, portanto, em grande medida, de empresas 

lucrativas, que não dependem de recursos do Tesouro para o seu custeio, e cuja atuação 

nos mercados, particularmente no setor de petróleo e financeiro, requerem políticas de 

pessoal competitivas. 

Do ponto de vista do custeio total dos benefícios de assistência à saúde 

coberto pelas empresas, os quatro grupos de empresas majoritários respondem, 

igualmente, por 81,5% dessas despesas; e as demais 42 empresas respondem por apenas 

18,5% dessas despesas. Assim, a despesa total das empresas, incluído as grandes 

empresas estatais, foi de R$ 8,6 bilhões em 2020, já considerado o fato de que a 

participação das grandes empresas manteve-se superior aos limites previstos na 

Resolução nº 23. Veja-se a tabela a seguir, elaborada pela SEST/ME, no Relatório 

Agregado das Empresas Estatais Federais: 

      

Sigla Empresa 

Participação 
da empresa 
no custeio 

Custeio Total do 
BAS 1 

-Empresa 
Titular Dependente 

TOTAL de 
beneficiários 

(Titular+dependente
) 

- e a b c = (a+b) 

ABGF 5N/A 135.408,63 26 18 44 

AMAZUL 73% 14.909.149,58 2.285 2.317 4.602 

BASA 5N/A 25.566.819,20 2.187 2.464 4.651 

BB GRUPO 58% 2.006.290.446,59 200.035 220.609 420.644 

BNB 50% 87.645.812,90 11.550 25.195 36.745 

BNDES 100% 177.326.016,26 4.219 5.815 10.034 

CAIXA 77% 1.483.580.772,40 118.067 166.499 284.566 

CBTU 5N/A 22.377.690,00 3.479 3.732 7.211 

CDC 91% 1.471.742,74 119 151 270 

CDP 69% 3.865.629,66 400 752 1.152 

CDRJ 80% 22.795.472,68 780 1.186 1.966 

CEAGESP 94% 14.321.015,94 625 824 1.449 

CEASAMINAS 5N/A 632.171,75 139 213 352 

CEITEC 43% 975.812,23 153 203 356 

CMB 77% 26.400.609,95 1.917 2.885 4.802 

CODEBA 90% 17.308.890,04 623 827 1.450 

CODERN 86% 2.553.319,97 242 399 641 

CODESA 91% 5.672.313,16 377 614 991 
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CODESP 35% 14.360.725,26 2.883 2.859 5.742 

CODEVASF 38% 10.511.833,69 1.199 1.612 2.811 

CONAB 85% 55.192.611,16 3.751 4.813 8.564 

CPRM 57% 19.796.500,63 1.448 1.880 3.328 

DATAPREV 32% 9.882.594,13 2.451 2.240 4.691 

EBC 5N/A 20.629.750,12 1.490 1.614 3.104 

EBSERH 5N/A 49.009.802,78 17.519 20.432 37.951 

ECT 68% 1.479.961.177,89 115.890 150.085 265.975 

ELETROBRAS 
GRUPO 

92% 399.191.336,91 14.437 29.386 43.823 

EMBRAPA 62% 109.979.096,35 9.593 13.531 23.124 

EMGEA 5N/A 402.984,47 54 40 94 

EMGEPRON 57% 2.318.390,40 1.122 1.190 2.312 

EPE 5N/A 1.570.068,29 245 243 488 

EPL 5N/A 295.088,00 69 63 132 

FINEP 5N/A 9.265.861,78 567 652 1.219 

GHC 
Não oferta 
BAS 

Não oferta BAS 
Não oferta 
BAS 

Não oferta 
BAS 

Não oferta BAS 

HCPA 29% 10.667.135,56 4.186 3.808 7.994 

HEMOBRAS 5N/A 859.677,78 166 193 359 

IMBEL 5N/A 789.812,00 296 204 500 

INB 84% 17.165.776,91 1.227 1.756 2.983 

INFRAERO 92% 203.098.793,58 23.412 33.091 56.503 

NUCLEP 70% 9.118.852,42 798 1.641 2.439 

PETROBRAS GRUPO 73% 2.071.406.876,75 112.305 164.510 276.815 

PPSA 5N/A 275.524,96 30 51 81 

SERPRO 73% 218.974.310,31 10.767 11.774 22.541 

TELEBRAS 5N/A 4.463.468,95 304 358 662 

TRENSURB 45% 6.858.134,62 1.019 1.049 2.068 

VALEC 5N/A 2.524.837,70 482 348 830 

Observações importantes:  

1  Custeio Total do BAS: Valores gastos pela empresa estatal federal para custear o benefício de assistência à saúde 

dos empregados, aposentados e seus respectivos dependentes, incluídos valores gastos com plano de saúde, plano 

odontológico e outros, se houver. 

2 Grupo Banco do Brasil  -  informações agregadas das 6 (seis) empresas com empregados próprios e que ofertam BAS:  

Ativos S.A., Banco do Brasil, BB Consórcios, BB DTVM, BB Seguridade, BB Tecnologia e Serviços. Ofertam BAS 

no pós emprego: Banco do Brasil, BB Consórcios, BB Seguridade. Ofertam BAS para Genitores (pai e mãe) - com 

direito adquirido:  BB Tecnologia e Serviços. 

3 Grupo Eletrobras  -  informações agregadas das 9 (nove) empresas com empregados próprios e que ofertam BAS:  

AmGT, Brasil Ventos, Chesf, Eletrobras, Eletrobras CGT Eletrosul, Eletronorte, Eletronuclear, Furnas e TGO. Ofertam 

BAS no pós emprego: TGO. Ofertam BAS para Genitores (pai e mãe): AmGT, Chesf, Eletrobrás,  letrobras CGT 

Eletrosul, Eletronorte, Eletronuclear e  Furnas. 

4 Grupo Petrobras - informações agregadas das 11 (onze) empresas com empregados próprios e que ofertam BAS: 

Araucária Nitrogenados S.A - ANSA, Breitener Energética, Breitener Jaraqui, Beitener Tambaqui, Gas Brasiliano, 

PBio, Petrobras, TBG, Termobahia, Termomacaé, Transpetro. Ofertam BAS no pós emprego: Petrobras, TBG, 

Termobahia, Transpetro. 
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 5 N/A (Não Aplicável) - Empresas que ofertam BAS na modalidade reembolso não necessariamente controlam os 

valores gastos pelos empregados com o plano de saúde. O limite de participação da empresa é pactuado previamente e 

independe do plano contratado pelo empregado. 

 

Como evidencia a Tabela, apenas no Grupo BB a participação das empresas 

no custeio se aproxima do fixado pela Resolução nº 23/2018, em torno de 58%, mas ainda 

acima dos 50% por ela previstos; no caso do Grupo Caixa, a empresa ainda custeia 77% 

das despesas, e 73% no Grupo Petrobrás. Os Correios, em 2020, ainda custeavam 68% 

das despesas com saúde de seus empregados. As demais empresas custearam, em 2020, 

em média, 69% das despesas com planos de saúde. 

Dessa forma, não há que falar em um impacto da ordem de R$ 6 bilhões 

por ano nas empresas estatais, resultante da Resolução nº 23/2018, pois elas já 

realizaram em 2020, na forma supra demonstrada, despesas de cerca de R$ 8,6 bilhões. 

A confirmação pelo Senado Federal da deliberação da Câmara dos Deputados, no sentido 

de sustar a Resolução nº 23/2018, não acarretará, portanto, ônus tão elevado.  

Como demonstrado, as empresas responsáveis por mais de 81,5% das 

despesas, além de não dependentes do Tesouro, à exceção dos Correios, tiveram esse 

volume de despesas ainda segundo a proporção de despesas anteriormente estabelecida, 

e a despesa, portanto, seria apenas mantida e não ampliada. Por outro lado, caso reduzida 

a despesa para que os empregados respondam por 50%, e considerando a média de 69% 

da despesa já coberta pelas empresas como um todo, se na média elas passassem a custear 

apenas 50% do total, isso representaria, para o conjunto delas, em torno de R$ 2,38 

bilhões, e nunca o que foi alegado pelo Líder do Governo no Senado Federal. 

Ignorando tais aspectos, e com vigência plena em vias de ser alcançada em 

janeiro de 2022, o que determina a urgência na sustação de seus efeitos, à luz das 

inconstitucionalidades e ilegalidades já evidenciadas, o teor da Resolução demonstra o 

seu rigor e desconsideração pelo direito social e trabalhista. 

 Embora tenham sido feitos ajustes redacionais que afastam algumas dúvidas, 

como a forma de aplicação do limite de 20.000 vidas para que seja ofertado plano de 

benefícios por operadora (embora permaneça obscuro se tal número contempla os 

dependentes dos segurados), há questões que permanecem problemáticas, como o rol de 

dependentes extremamente restritivo, impedindo filiação de pais, mesmo que 

dependentes econômicos. Outras empresas estatais federais, como a Infraero, enfrentam 

situações problemáticas e buscam reduzir os benefícios assegurados aos seus 

empregados. 

O impedimento à instituição ou criação de benefícios na modalidade de 

autogestão por RH, embora não afete os atuais planos existentes nessa modalidade, 

converte-os, na prática, em regimes “em extinção”. Mesmo os que permaneçam nessa 

condição, porém, deverão adaptar-se às regras aplicáveis aos planos ofertados por 
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operadoras, uniformizando-se a aplicação das regras restritivas quanto a cobertura e 

custeio. 

 Caso mantida em vigor a Resolução, a rigidez das regras e limites de custeio 

é um fator que trará, a médio prazo, fortes impactos, dada a grande diversidade de 

situações existentes. Embora prevista a possibilidade de que a limitação da contribuição 

da empresa ao mesmo valor dos empregados, no caso da modalidade de reembolso, possa 

ser mitigada para os trabalhadores de menor renda, a norma retira a capacidade negocial 

de empresas e trabalhadores, impondo-lhes, em sentido inverso ao da “reforma 

trabalhista”, a prevalência do “legislado” (embora não pela via de Lei em sentido formal 

e material) sobre o “negociado”, mas com o fim de limitar direitos e reduzir despesas.  

Apesar da expressa previsão de preservação de direitos adquiridos, a 

aplicação da norma, a se completar ao término do prazo de 48 meses, afetará, 

efetivamente, a preservação desses direitos, em vista da aplicação dos limites de despesas 

pelas empresas, na forma estabelecida pela Resolução. 

Considerando-se os dados apontados pelo Ministério da Economia, as 

empresas despendem, além do que já é custeado pelos empregados, R$ 8,6 bilhões anuais, 

para beneficiar 675 mil empregados e 884 mil dependentes, não computados as empresas 

que não asseguram o benefício de assistência à saúde. num universo de cerca de 145 

empresas. Considerada a média em 2020, como demonstrado, de 69% do custeio total 

pelas empresas, a redução dos 19 pontos percentuais transferiria aos empregados o ônus 

de arcar com R$ 3,5 mil/ano, em média, o que representa um acréscimo médio de 61% 

nas suas contribuições, com redução da renda familiar. 

O objetivo central dessa Resolução é o de redução de direitos dos 

trabalhadores, mas também objetiva transferir renda ao mercado de seguros privados, de 

forma a impedir que as empresas optem por operar planos de saúde por seus próprios 

meios, devendo contratá-los com operadoras privadas, sejam elas na modalidade de 

autogestão, semelhante a entidades fechadas de previdência complementar, seja por meio 

da contratação de seguradoras privadas, setor altamente lucrativo e fonte interminável de 

insatisfação por parte dos segurados. 

Por fim, a Resolução atribuição às empresas, e ao Conselho de Administração 

em especial, de funções que, em tese, competem ao órgão regulador (Agência Nacional 

de Saúde Suplementar), atribuindo-lhes responsabilidades que visam, essencialmente, 

prevenir desequilíbrios e reduzir despesas. Também por essa razão mostra-se 

insustentável a manutenção da Resolução nº 23, de 2018. 

Em 26 de agosto de 2021. 

 

Luiz Alberto dos Santos 

Advogado - Consultor 


