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Elementos para justificar a Sustação da  

Resolução n° 23/2018-CGPAR 

Para impedir a votação o Líder do Governo no Senado afirmou que “o 

impacto nas contas das empresas estatais é “superior a 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.” 

  No entanto, essa afirmação não corresponde à verdade dos fatos. 

  A Resolução n° 23/2018, entre várias medidas prejudiciais aos 

empregados das estatais e seus dependentes, fixou prazo até janeiro de 2022 para que 

todas elas se adequem a limites de custeio. 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). 

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, que não poderá exceder a contribuição dos empregados.  

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 
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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. 

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 a vigência do contrato de trabalho. Vale dizer: ao se aposentar, o 

empregado deverá passar à condição de autopatrocinado, em que o plano de 

benefícios é mantido exclusivamente pelo segurado. São também instituídas 

restrições para a inscrição de dependentes: apenas o cônjuge ou companheiro(a) de 

união estável, filhos ou enteados solteiros menores de vinte e um anos de idade, ou 

até vinte e quatro anos de idade, cursando o 3º grau ou equivalente, e os maiores de 

vinte e um anos incapacitados permanentemente para o trabalho, e menores sob 

tutela ou curatela. Pais e mães não poderão ser inscritos como dependentes no plano 

de saúde. 

No art. 15, 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”.  

Assim, 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 de 

negociação coletiva futuras. 

.  

Mesmo no caso dos Correios, onde ainda é observada a participação  de 

30% no custeio pelos empregados, ela não acarretará aumento da despesa. O “ônus” 

da empresa decorreria apenas da preservação das regras anteriores à aplicação da 

Resolução nº 23/18. 

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, 80% estão nas principais estatais (27% estão em empresas do 

Grupo Banco do Brasil, 18,3% na Caixa e suas subsidiárias, 17,8% no Grupo Petrobrás, 
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e 17,1% nos Correios). Os demais 20% estão em outras 42 empresas, inclusive o 

Grupo Eletrobrás.  

Assim, 80% dos beneficiários estão em 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 considerada a participação das grandes 

empresas no custeio dos benefícios em patamar superior aos limites previstos na 

Resolução nº 23. 

A tabela a seguir a seguir, elaborada a partir dos dados da SEST/ME, no 

Relatório Agregado das Empresas Estatais Federais, demostra a situação por 

empresas 

# Sigla Empresa 
Participação 
da empresa 
no custeio 

Custeio Total do 
BAS 1 

-Empresa 
Titular  

Dependen
te 

TOTAL de 
beneficiário

s 
(Titular+dep

endente) 

Desp Mensal per capita (R$) 

  - e a b c = (a+b) por titular 
por 

beneficiário 

1 ABGF 5N/A 135.408,63 26 18 44 434,00 256,46 

2 AMAZUL 73% 14.909.149,58 2.285 2.317 4.602 543,73 269,98 

3 BASA 5N/A 25.566.819,20 2.187 2.464 4.651 974,20 458,09 

4 BB GRUPO 58% 2.006.290.446,59 200.035 220.609 420.644 835,81 397,46 

5 BNB 50% 87.645.812,90 11.550 25.195 36.745 632,37 198,77 

6 BNDES 100% 177.326.016,26 4.219 5.815 10.034 3.502,53 1.472,71 

7 CAIXA 77% 1.483.580.772,40 118.067 166.499 284.566 1.047,13 434,46 

8 CBTU 5N/A 22.377.690,00 3.479 3.732 7.211 536,02 258,61 

9 CDC 91% 1.471.742,74 119 151 270 1.030,63 454,24 

10 CDP 69% 3.865.629,66 400 752 1.152 805,34 279,63 

11 CDRJ 80% 22.795.472,68 780 1.186 1.966 2.435,41 966,24 

12 CEAGESP 94% 14.321.015,94 625 824 1.449 1.909,47 823,61 

13 CEASAMINAS 5N/A 632.171,75 139 213 352 379,00 149,66 

14 CEITEC 43% 975.812,23 153 203 356 531,49 228,42 

15 CMB 77% 26.400.609,95 1.917 2.885 4.802 1.147,65 458,15 

16 CODEBA 90% 17.308.890,04 623 827 1.450 2.315,26 994,76 

17 CODERN 86% 2.553.319,97 242 399 641 879,24 331,94 

18 CODESA 91% 5.672.313,16 377 614 991 1.253,83 476,99 

19 CODESP 35% 14.360.725,26 2.883 2.859 5.742 415,10 208,42 

20 CODEVASF 38% 10.511.833,69 1.199 1.612 2.811 730,60 311,63 

21 CONAB 85% 55.192.611,16 3.751 4.813 8.564 1.226,18 537,06 

22 CPRM 57% 19.796.500,63 1.448 1.880 3.328 1.139,30 495,71 

23 DATAPREV 32% 9.882.594,13 2.451 2.240 4.691 336,01 175,56 

24 EBC 5N/A 20.629.750,12 1.490 1.614 3.104 1.153,79 553,85 

25 EBSERH 5N/A 49.009.802,78 17.519 20.432 37.951 233,13 107,62 

26 ECT 68% 1.479.961.177,89 115.890 150.085 265.975 1.064,20 463,69 
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27 
ELETROBRAS 
GRUPO 

92% 399.191.336,91 14.437 29.386 43.823 2.304,21 759,10 

28 EMBRAPA 62% 109.979.096,35 9.593 13.531 23.124 955,38 396,34 

29 EMGEA 5N/A 402.984,47 54 40 94 621,89 357,26 

30 EMGEPRON 57% 2.318.390,40 1.122 1.190 2.312 172,19 83,56 

31 EPE 5N/A 1.570.068,29 245 243 488 534,04 268,11 

32 EPL 5N/A 295.088,00 69 63 132 356,39 186,29 

33 FINEP 5N/A 9.265.861,78 567 652 1.219 1.361,83 633,43 

34 GHC 
Não oferta 

BAS 
Não oferta BAS 

Não oferta 
BAS 

Não oferta 
BAS 

Não oferta 
BAS 

 -! 

35 HCPA 29% 10.667.135,56 4.186 3.808 7.994 212,36 111,20 

36 HEMOBRAS 5N/A 859.677,78 166 193 359 431,57 199,55 

37 IMBEL 5N/A 789.812,00 296 204 500 222,36 131,64 

38 INB 84% 17.165.776,91 1.227 1.756 2.983 1.165,84 479,54 

39 INFRAERO 92% 203.098.793,58 23.412 33.091 56.503 722,92 299,54 

40 NUCLEP 70% 9.118.852,42 798 1.641 2.439 952,26 311,56 

41 
PETROBRAS 
GRUPO 

73% 2.071.406.876,75 112.305 164.510 276.815 1.537,04 623,58 

42 PPSA 5N/A 275.524,96 30 51 81 765,35 283,46 

43 SERPRO 73% 218.974.310,31 10.767 11.774 22.541 1.694,80 809,54 

44 TELEBRAS 5N/A 4.463.468,95 304 358 662 1.223,54 561,87 

45 TRENSURB 45% 6.858.134,62 1.019 1.049 2.068 560,85 276,36 

46 VALEC 5N/A 2.524.837,70 482 348 830 436,52 253,50 
 TOTAL   8.642.400.117,08  674.933 884.126 1.559.059 1.067,07 461,95 

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, Eletrobras 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. 

 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. 

 

Os dados oficiais demonstram que 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. Ou seja, essas 

empresas não serão impactadas com aumento da despesa. 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.  

As grandes empresas estatais, responsáveis por mais de 81,5% das 

despesas, além de não dependentes do Tesouro, portanto, teriam apenas mantida, e 

não ampliada, a despesa realizada.  
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Mas, 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 elas passassem a custear apenas 50% do total, isso representaria, para o 

conjunto delas, em torno de R$ 2,38 bilhões, mas de redução na despesa, e nunca o 

que foi alegado pelo Líder do Governo no Senado Federal. 

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. 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.  

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

afetará, efetivamente, a preservação dos direitos já adquiridos, em vista da aplicação 

dos limites de despesas pelas empresas, na forma estabelecida pela Resolução. 

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. 

E o próprio Governo reconhece que o impacto não é o apontado pelo Líder 

do Governo. Embora com base em dados relativos a apenas 7 empresas ou grupos de 

empresas,  o Governo aponta que o “custo da revogação” da Resolução n° 23, seria de 

R$ 1,49 bilhões/ano. Mas não diz que esse custo seria, na verdade, redução de 

despesas, e não aumento de despesas.  

Alega que os valores per capita dispendidos com os planos de saúde são 

superiores ao dos servidores públicos do Poder Executivo, e aos gastos per capita com 

o SUS.  E compara, de forma incorreta, situações que não podem ser comparadas: os 

gastos com servidores do Executivo estão muito defasados, e não são iguais aos dos 

Poderes Judiciário e Legislativo. E os gastos com o SUS dizem respeito a 213 milhões 

de brasileiros, com serviços universais e gratuitos. Os planos de saúde, ademais, 

envolvem não apenas a contribuição adicional dos trabalhadores e das empresas – 

sem prejuízo de suas contribuições ao custeio do SUS – mas, ainda, a coparticipação 

dos trabalhadores nas despesas.  

O objetivo central da Resolução n° 23 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 seguradoras privadas, setor altamente 

lucrativo e fonte interminável de insatisfação por parte dos segurados. 
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Por ser ilegal, inconstitucional, e prejudicial aos trabalhadores das estatais, 

prejudicando a própria preservação de seus quadros, o Projeto de Decreto Legislativo 

n° 342, de 2021 precisa ser aprovado pelo Senado Federal. 


