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A assistência médica tornou-se uma 
grande dor de cabeça para os servidores 
de todos os tribunais do Judiciário Fede-
ral. Diante de pesados reajustes nas men-
salidades dos planos de saúde (que já são 
caras), eles se mobilizam por mais verbas 
para essa despesa e por mais transparência 
nos contratos dos tribunais com as opera-
doras. 

Além da falta de recursos no orçamento 
do Judiciário – que prioriza outros gastos 
– o drama dos servidores reflete o aban-
dono em que se encontra a saúde no país. 
A falência do SUS empurra milhares de 
trabalhadores para as empresas privadas 
de assistência médica, um setor cada vez 
mais poderoso e menos regulamentado.

O encarte especial desta edição do JJ 
traça um panorama da situação da saúde 
no Brasil e mostra o crescente poder do 
cartel formado pelas operadoras de pla-
nos. Com esse conjunto de reportagens, 
esperamos ajudar a categoria a debater o 
tema, avançar na luta contra os aumentos 
abusivos das mensalidades e conseguir 
mais verbas para a saúde nos tribunais.

Encarte especial traz 
raio-X da saúde no Brasil

Os novos embargos de declara-
ção contra a decisão que determi-
na a retirada dos quintos (incor-
porados entre 1998 e 2001) devem 
ser julgados em sessão plenária do 
Supremo Tribunal Federal, e o pro-
cesso já foi liberado pelo relator, 
ministro Gilmar Mendes. Além 
das partes e do Ministério Público, 
também opuseram embargos a Fe-
najufe (federação nacional da cate-
goria) e outras entidades.

Em razão dos pedidos de desta-

que apresentados, Mendes retirou o 
processo do chamado plenário vir-
tual, no qual os primeiros embargos 
foram rejeitados. Isso foi parte da 
estratégia das entidades dos servi-
dores, tendo em vista que o plenário 
virtual prejudica o necessário debate 
da matéria, que envolve a situação de 
milhares de pessoas.

Na noite da segunda-feira, 17, o 
relator incluiu os embargos em lis-
ta para julgamento pelo plenário. 
Isso significa que o processo pode 

ser julgado a qualquer tempo, de-
pendendo da dinâmica da pauta 
no curso das semanas. 

As entidades representativas, 
entre elas o Sintrajud e a Fenajufe, 
seguem atentas ao andamento do 
processo e atuam em defesa dos 
servidores, por meio de audiên-
cias e entrega de memoriais, entre 
outras iniciativas. O objetivo é ga-
rantir a manutenção das parcelas 
incorporadas pelos servidores, 
por decisões judiciais transitadas 

em julgado e administrativas com 
mais de uma década, em respeito à 
segurança jurídica, à coisa julgada, 
e ao direito adquirido, protegidos 
pela Constituição.

Além disso, o Sintrajud aponta ser 
fundamental que a categoria perma-
neça atenta e mobilizada, para resis-
tir e demonstrar com força e unidade 
a sua insatisfação com essa e outras 
várias medidas que visam retirar di-
reitos, patrocinadas pelo governo Te-
mer e pela cúpula do Judiciário.

Quintos: com destaques, embargos 
devem ser julgados no plenário do STF

Gilmar Mendes inclui processo em lista; Sintrajud e outras entidades acompanham e se organizam
em defesa do direito dos servidores
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Dirigentes do Sindiquinze, o 
sindicato do TRT-15, têm per-
corrido os locais de trabalho de 
servidores representados pelo 
Sintrajud para vender planos de 
saúde. Questionado, o presiden-
te daquele sindicato alegou que 
estava ali oferecendo “serviços”. 

O sindicato representativo 
dos trabalhadores da JT na 2ª 
Região é o Sintrajud, que ao 
mesmo tempo percorria os 
tribunais superiores e conse-
lhos em Brasília para reivin-
dicar a valorização dos bene-
fícios dos servidores.

A atitude do presidente do 
Sindiquinze, que é militante 
da CUT, é um desrespeito e 
um boicote à luta da catego-
ria, em momento tão delicado 
para os servidores.

No lamentável papel de ven-
dedor, ele pratica a má política 
sindical e vai contra a movi-
mentação dos sindicatos e dos 
servidores para remanejar os 

saldos orçamentários dos tribu-
nais. O objetivo dessa luta é que 
ao menos parte dos recursos 
seja destinada ao reajuste de be-
nefícios sociais, até porque não 
há solução que não passe por 
mais verbas.

Dirigentes da CUT recente-
mente disseram que é inútil lu-
tar por isso, porque o destino da 
categoria – de não ter mais re-
ajustes em quaisquer benefícios 
ou remunerações – já estaria 
traçado pelo governo.

Em 2015, esses sindicalistas 
trabalharam contra a derruba-
da do veto presidencial ao rea-
juste dos salários. Àquela épo-
ca, apoiavam o governo Dilma/
Temer e boicotavam as mobili-
zações da categoria.

Além de fazer coro a esse dis-
curso, o “corretor” da CUT e do 
Sindiquinze tenta vender um 
produto de padrão inferior ao 
dos planos oferecidos por tri-
bunais de São Paulo.

Repúdio
Os servidores do Judiciário Fe-

deral repudiaram tal atitude em 
assembleia geral convocada pelo 
Sintrajud. A luta pelo reajuste 
dos benefícios é fundamental 
neste ano, que poderá balizar 
os orçamentos para as próximas 
duas décadas, enquanto vigorar 
a Emenda Constitucional 95.

A valorização dos benefícios 
pode evitar que muitos servido-
res sejam empurrados para fora 
da assistência médica devido aos 
aumentos das mensalidades.   

Esperamos que esses setores 
reflitam e revejam o que fazem. 
Vivemos tempos difíceis, nos 
quais os ataques ao funcionalis-
mo e à classe trabalhadora em 
geral são muitos e gravíssimos. 
Nossos esforços devem estar 
voltados para defender os direi-
tos e demandas da categoria e 
não para surfar na onda da reti-
rada de direitos.

Veja versão completa no site.

O “corretor” do Sindiquinze e da CUT
NOTA

O Sintrajud promove no sá-
bado, 28, Dia do Servidor Pú-
blico, um encontro das mulhe-
res trabalhadoras do Judiciário 
Federal, aberto a todas as mu-
lheres da categoria

O evento será realizado 
no auditório do Sindicato 
a partir das 10h, com pa-
lestras na parte da manhã e 
debates à tarde. 

Além da situação femini-
na em geral, também deve 
ser discutida a realidade 
cotidiana da mulher traba-
lhadora do Judiciário, com 
os problemas enfrentados 
dentro e fora dos tribunais. 
Serão abordados ainda os 
ataques aos direitos da classe 
trabalhadora e seu impacto 
sobre a população feminina, 

como os cortes nos gastos 
públicos, a terceirização e 
as reformas trabalhista e da 
Previdência.

Outro assunto em discus-
são no encontro será o as-
sédio moral e sexual, com o 
aumento dos casos de estu-
pro e abuso sexual no trans-
porte coletivo, nas ruas e nos 
lares. Participe!

Sintrajud promove encontro de mulheres da categoria no dia 28
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Quando o então governo de Fer-
nando Collor de Mello lançou, no 
começo da década de 1990, o pro-
grama nacional de desestatização, 
uma propaganda oficial vinculada 
na TV e nas rádios tornou-se símbo-
lo do ataque às estatais.

Nela, um elefante enorme en-
trava na sala de jantar de uma fa-
mília reunida e tentava se sentar 
à mesa, enquanto o locutor dizia 
que as estatais estavam inchadas 
e que, livrando-se delas, o gover-
no poderia, enfim, cuidar mais 
e melhor de áreas como saúde, 
educação e segurança.

A propaganda não convenceu a 
todos. Houve muita resistência e 
luta contra as privatizações, que em 
grande parte acabaram acontecendo, 
principalmente nos governos tuca-
nos seguintes. 

Duas décadas e meia se passaram, 
os grupos políticos que partilhavam 
o governo à época ainda se mantêm 
no poder, e a retórica das privatiza-
ções, que jamais abandonou o Pla-
nalto, mesmo nos 13 anos de man-
dato petista, ganha mais força nas 
ações do governo.

Essa retórica está por trás da 
Emenda Constitucional 95, que 
congela os orçamentos dos serviços 
públicos por 20 anos. Sem impor 
restrições às despesas com juros e 
supostas amortizações das dívidas 
públicas, a proposta foi aprovada 
em novembro do ano passado, em 
meio a bombas de gás lacrimogê-
neo lançadas contra servidores e 
trabalhadores do setor privado. Até 
o Exército foi convocado para con-
ter as manifestações.

Ocorre que, agora, o governo Te-
mer não deixa dúvidas de que os 
alvos vão muito além das estatais e 
ameaçam todo o serviço público. 
Essa evidência ganhou contornos 
de escândalo, talvez pela sincerida-
de ali exposta, quando veio à tona 

Para o governo, o “elefante” agora é 
todo o serviço público

Projetos de Temer atacam servidores e aprofundam o desmonte; é hora de o funcionalismo reagir

Um ato em defesa do funcionalismo foi con-
vocado pelas maiores centrais sindicais do país 
para a sexta-feira, 27, véspera do Dia do Servi-
dor Público, diante do escritório da Presidência 
da República na Avenida Paulista. O ato começa 
às 16h.

O Sintrajud participará e também convoca a 
categoria à manifestação, que será um protesto 
contra os ataques do governo Temer aos ser-
vidores, o arrocho salarial de todas as catego-

rias do serviço público, a falta de concursos e o 
avanço da privatização e da terceirização.

O projeto que facilita a demissão de servi-
dores (PLS 116/2017) também será rechaçado 
pelos trabalhadores.

Além da CSP-Conlutas, a manifestação foi 
convocada pelas centrais: CUT, Nova Central 
Sindical dos Trabalhadores (NCST), Intersin-
dical – Central da Classe Trabalhadora, Força 
Sindical e Pública.

Centrais convocam ato pelo 
servidor público no dia 27

documento oficial do Ministério da 
Fazenda que aconselhava o gover-
no do Estado do Rio de Janeiro a se 
desfazer das universidades públicas 
e gratuitas, entre elas a tradicional 
Uerj, sempre classificada entre as 
melhores do país.

Congelamento
“Todas as modestas conquistas so-

ciais da Constituição de 88 tornam-
-se inviáveis com a Emenda 95”, disse 
o professor Roberto Leher, reitor da 
UFRJ, durante o lançamento de uma 
frente em defesa da educação, reali-
zado na própria Uerj. Para ele, caso 
o congelamento não seja revisto, em 
quatro ou cinco anos os serviços pú-
blicos tendem a não ter condições de 
funcionamento.

No Judiciário Federal, esse cenário 
sombrio ficou evidente quando di-
rigentes do Sintrajud e de vários ou-
tros sindicatos e da Fenajufe se reu-
niram com assessores dos conselhos 
e tribunais superiores para defender 
mais recursos para os benefícios as-
sistenciais. As avaliações passadas 
aos sindicalistas foram de que, já a 
partir de 2019 ou 2020, a situação 
tende a se tornar insustentável.

Houve até quem falasse no ris-
co de demissão de servidores. 
Não por acaso, após hibernar por 
muitos anos, os projetos que pre-
veem a demissão de servidores 
concursados ganharam vida nas 
comissões no Congresso Nacional 
– entre eles, o PLS 116, aprovado 
há pouco na Comissão de Consti-
tuição e Justiça do Senado.

Reação
Diante desse quadro, setores dos 

movimentos sindical e populares 
– tendo os metalúrgicos de dife-
rentes setores, o Fórum dos Servi-
dores (Fonasefe) e a CSP-Conlutas 
à frente – articulam a retomada 
das mobilizações. O calendário 
em construção prevê o lançamen-
to de uma campanha em defesa 
dos serviços públicos no dia 27 
de outubro, além de paralisações 
e protestos em 10 de novembro – 
data também tratada como uma 
possível nova greve geral.

A pauta dessa movimentação traz 
em primeiro plano a defesa do arqui-
vamento da reforma da Previdên-
cia. O governo planeja colocá-la em 
pauta na Câmara logo após a análise 
da denúncia por corrupção movida 
pela Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca contra Temer.

Os trabalhadores também se mo-
bilizam pela revogação da reforma 
trabalhista e do chamado “teto dos 
gastos”. Os desafios, ninguém duvida 
ou nega, são enormes. Mas abraçá-
-los com unidade, avalia-se, é hoje 
uma questão de sobrevivência para 
todo servidor público.

Por Hélcio Duarte Filho
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Parar o Brasil para deter as refor-
mas e a retirada de direitos promo-
vida pelo governo de Michel Temer 
(PMDB). Esta foi uma das resolu-
ções aprovada no 3° Congresso da 
CSP-Conlutas, a Central Sindical e 
Popular, que aconteceu entre os dias 
12 e 15 de outubro, em Sumaré (SP). 
Os mais de dois mil delegados que 
participaram do evento elegeram o 
dia 10 de novembro como possível 
marco da retomada das mobiliza-
ções e da resistência coletiva da classe 
trabalhadora ao retrocesso em curso 

Por consenso, delegados 
definem 10 de novembro 
como marco para retomar

luta por direitos

3º Congresso aprova construção de 
dia nacional de greves e protestos

no país – que elimina direitos sociais, 
trabalhistas e previdenciários.

A ideia é fazer da data um dia na-
cional de greves, paralisações e ma-
nifestações, mas direcionando todos 
os esforços para que se converta, de 
fato, em uma nova greve geral que 
mobilize o país.

O “Dia Nacional de Luta e Defesa 
de Nossos Direitos!” começou a ser 
construído a partir da plenária rea-
lizada pelo Movimento Brasil Me-
talúrgico, em setembro, que definiu 
um calendário de mobilizações para 
o setor. O movimento é constituído 
por representações dos operários da 
metalurgia de diversos sindicatos e 
estados do país. A escolha da data 
deve-se ao seu valor simbólico: é a 
véspera da entrada em vigor das mu-
danças trabalhistas introduzidas nas 

relações de trabalho no Brasil após 
a reforma aprovada pelo Congresso 
Nacional e sancionada pelo presi-
dente Temer. A CSP-Conlutas e o 
movimento dos metalúrgicos, assim 
como sindicatos do funcionalismo, 
defendem a revogação deste projeto.

A resolução aprovada prevê ainda 
que a experiência considerada bem-
-sucedida dos operários metalúrgi-
cos se estenda para plenárias unitá-
rias nos estados, regiões, municípios 
e bairros. Nesse processo, a proposta 
é que as centrais sindicais, federa-
ções, confederações, sindicatos e o 
“maior número possível de organi-
zações” se incorporem à preparação 
do 10 de novembro.

“Saímos do Congresso com a ta-
refa de construir um o dia 10 de 
novembro como uma data que 

marcará mais um passo no enfren-
tamento aos efeitos da reforma tra-
balhista e para impedir a aprovação 
da reforma da Previdência”, afirmou 
Marcus Vergne, servidor do TRT e 
diretor do Sintrajud.

O Congresso também aprovou 
outras resoluções sobre conjun-
tura nacional e internacional, e 
reafirmou o caráter classista e in-
dependente da Central. Dentre as 
resoluções aprovadas, foi aprovada 
a igualdade na participação de mu-
lheres e homens na Secretaria Exe-
cutiva Nacional da CSP-Conlutas, 
uma iniciativa concreta no comba-
te ao machismo.

Veja a cobertura completa do 
3º Congresso da CSP-Conlutas

no site do Sindicato.

Vang

CSP-CONLUTAS

A XII Copa SINTRAJUD de Fu-
tebol Society, o maior campeonato 
de futebol do Judiciário Federal, 
começou na terça-feira (17), com 
uma goleada de 5x0  da equipe do 
Sem Nós Não Há Justiça sobre o 
estreante Tabajara – ambos os ti-
mes são do TRF-3.

Com 10 times, começa a Copa Sintrajud
Campeonato de futebol vai até 2 de dezembro, quando haverá festa, churrasco e jogo misto

Joca Duarte

Acesse a ficha aqui:

A Copa está sendo disputada nas 
noites de terças e quintas no Play-
ball Pompeia, onde os servidores 
já fazem, todas as semanas, suas 
tradicionais partidas do Futebol do 
Judiciário. A final será na tarde de 
2 de dezembro, sábado, com chur-
rasco de confraternização e um 
jogo misto (as mulheres serão mui-
to bem-vindas).

Os organizadores da Copa con-
vidam a categoria para assistir aos 
jogos e comparecer à festa da final. 
O campeonato também pode ser 
acompanhado pelo site do Playball 
Pompeia (seção de campeonatos 
em andamento), que traz a tabela, 
resultado das partidas, classifica-
ção, disputa pela artilharia e muitas 
outras informações.

Escolha o seu time
Neste ano, a Copa Sintrajud con-

ta com 10 times, divididos em dois 

grupos. No grupo 1 está o atual 
campeão, Baseado na Lei, da JT/
Barra Funda, e os três times do 
TRF-3: Tabajara, Sem Nós Não Há 
Justiça e Dubbar. Também neste 
grupo está o Trinta por Centro, 
time de advogados que promete vir 
reforçado neste ano.

O grupo 2 tem como cabeça de 
chave o Parque Belém, novo nome 
do Cosmos, time da JT/Barra Funda 
que ficou com o vice-campeonato 
em 2017. Ainda pela Barra Funda, 
vem o Longa Manos, quarto coloca-
do na Copa do ano passado.

Do TRE vêm o estreante Juventus 
TRE e o Bem Bolado, um dos mais 
antigos do campeonato. Fechando o 
grupo 2, a Copa terá ainda a equipe 
convidada do Luta de Passe, forma-
do por integrantes do MAB – Movi-
mento de Atingidos por Barragem.

As equipes poderão incluir joga-
dores até o final da primeira fase.
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Reforma avança para 
desregulamentação 

CONGRESSO NACIONAL

Especial
Planos de Saúde

Mudanças legais na esteira do congelamento do orçamento das políticas de saúde pelas 
próximas duas décadas preocupam especialistas, que temem maior desassistência à população.

Luciana Araújo, especial
para o Jornal do Judiciário

Sem alarde e nenhum debate 
com a sociedade, está pronta para 
votação no plenário da Comissão 
Especial sobre Planos de Saúde na 
Câmara dos Deputados a propos-
ta de reforma da lei que regula-
menta a atividade no setor.

Caixa de Pandora
Aproveitando uma proposta já 

aprovada no Senado, os deputados 
da base governista decidiram fazer 
uma alteração de caráter mais am-
plo nas regras da saúde suplemen-
tar. O projeto de lei 7419/2006, que 
visava apenas autorizar a cobertura 
de despesas de acompanhantes de 
menores de 18 anos internados em 
UTI, passou a tramitar em regime 
de urgência como guarda-chuva 
de outras 149 proposituras de mu-
danças da Lei 9.656/98 apresenta-

das por deputados nos últimos 21 
anos. Parece que abriu-se uma ver-
dadeira Caixa de Pandora.

O mais antigo PL apensado ao 
debate da reforma cria incentivos 
fiscais para compra de equipa-
mentos e materiais de construção 
destinados a instituições públicas 
ou privadas de assistência à saú-
de. Sua data: 1995 – anterior por-
tanto à Lei dos Planos de Saúde 
(9.656/98).

Apesar de bastante favorável 
às operadoras, a Lei é combatida 
desde o nascedouro. Só em 2004 o 
Supremo Tribunal Federal rejeitou 
ação direta de inconstitucionalida-
de impetrada pela Confederação 
Nacional de Saúde, Hospitais, Es-
tabelecimentos e Serviços (CNS) 
contra o texto.

Debate relâmpago
O relator da reforma na Comis-

são, deputado Rogério Marinho 

(PSDB-RN), ficou nacionalmente 
conhecido após conceder entre-
vista na qual afirmou que as mu-
danças visam garantir a saúde das 
empresas.

Marinho prometeu apresentar 
e votar seu relatório substitutivo 
em 8 de novembro. Sem a possi-
bilidade de pedido de vista pelos 
demais membros da Comissão ou 
apresentação de emendas - em ra-
zão do regime de urgência.

‘Afronta à sociedade’
Especialistas apontam que a 

pressa na discussão e a falta de di-
álogo com a população, em meio 
a uma crise econômica de lon-
ga duração e diante do congela-
mento por 20 anos do orçamento 
constitucional da saúde no país, 
evidenciam que as mudanças 
mais uma vez beneficiarão apenas 
as operadoras.

O economista Áquilas Mendes 

avalia que a reforma vai instituir 
“a lógica do salve-se quem conse-
guir”. Mendes é professor da Facul-
dade de Saúde Pública da USP e da 
Faculdade de Economia da PUC,  
e foi presidente da Associação Bra-
sileira de Economistas da Saúde.

Manifesto publicado pelo Ins-
tituto de Defesa do Consumidor 
(Idec) e outras 14 organizações 
é enfático. “É mais uma afronta à 
sociedade. É inaceitável o méto-
do de trabalho da Comissão Es-
pecial, funcionando em regime 
de urgência, com a realização de 
poucas audiências públicas sobre 
um tema que requer discussões 
aprofundadas e com ampla par-
ticipação de todos os segmentos 
interessados: usuários, consu-
midores, empresas e sindicatos 
que demandam planos coletivos,  
prestadores, médicos, operadoras, 
agência reguladora, gestores do 
SUS, pesquisadores, universidade, 
dentre outros”.

O diretor da Associação Médi-
ca Brasileira (AMB) Emílio Cesar 
Zilli participou da primeira au-
diência pública. “Consideramos 
oportuno, como todos o debate 
sobre saúde, mas temos preocupa-
ções. Somente lá chegando é que 
vim a saber que a ideia é fazer uma 
nova regulamentação para a saúde 
suplementar no Brasil”. Ele destaca 
também a refração da Comissão 
às visões críticas. “Encaminhamos 
ao relator nossas propostas e não 
recebemos nenhum retorno e nem 
fomos convidados a seguir discu-
tindo. Nos preocupa muito o que 
vai sair dessa alquimia.”
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SAÚDE EM XEQUE

Em junho deste ano a revista 
Exame divulgou estudo da Facul-
dade de Medicina da USP onde 
se demonstra que entre 2011 e 
2016 as ações judiciais contra 
planos de saúde cresceram 631%, 
a maioria delas por negativa de 
atendimento e exclusão de pro-
cedimentos de coberturas. Tam-
bém há muitos processos judi-
ciais por reajustes abusivos.

O manifesto do Idec (Insti-
tuto de Defesa do Consumidor) 
ressalta a crescente “insatisfação 
dos brasileiros que usam planos 
de saúde, devido a exclusões de 
cobertura, barreiras de acesso 
para idosos e doentes crônicos, 
reajustes proibitivos, rescisões 
unilaterais de contratos, demora 
no atendimento e problemas na 
relação entre operadoras e pres-
tadores de serviços”. E alerta para 
o fato de que hoje o Código de 
Defesa do Consumidor assegura 
decisões judiciais favoráveis aos 
usuários em 90% dos casos.

Entre as propostas discutidas 
na reforma da Lei 9.656/98, no 
entanto, está o fim do limite in-
flacionário dos reajustes. 

Caixa-preta
Em audiência na Comissão 

que discute a reforma, o presi-
dente da FenaSaúde (Federação 
Nacional de Planos de Saúde), 
José Cechin, reconheceu que 
entre 2007 e 2016 os planos fo-
ram reajustados em 115,4% em-

bora a inflação do período pelo 
IPCA tenha ficado em 74,7%. A 
alegação da Federação é de que 
as despesas das operadoras te-
riam crescido 158,7%. Como não 
existe um sistema de regulação 
integral dos custos dos insumos 
e efetividade dos planos no Bra-
sil, é difícil a comprovação desta 
conta.

“A inflação de saúde é também 
uma caixa preta que precisa ser 
discutida muito profundamente, 
e ninguém discute. E a ANS cria 
uma fórmula alquimística que 
ninguém explica. Na minha opi-
nião o plano de saúde não deve 
ao Estado, que deveria investir na 
saúde para que eu tivesse acesso 
ao direito que está na Constitui-
ção. Mas sou obrigado a ter o 
plano porque não sou atendido 
pelo Estado. Então o credor da 
dívida sou eu. Mas no final do 
ano sou punido de novo por uma 
sinistralidade e um reajuste que 
eu não tenho no meu salário”, 
afirma o diretor da Associação 
Médica Brasileira (AMB), Emílio 
Cesar Zilli.

A Agência Nacional de Saú-
de informa que, embora tenham 
perdido cerca de um milhão e 
meio de clientes em 2016, os 

planos tiveram aumento de re-
ceita de 12% e lucro líquido 66% 
maior que o ano anterior.

“Não há nenhum critério téc-
nico. A inflação no setor de saú-
de, que antes era calculada pela 
FIPE/USP, costuma ser 4 vezes 
a inflação comum. E como é um 
mercado sem regulamentação, 
com a ANS fazendo cada vez 
menos o seu papel, temos uma 
situação muito parecida com a 
taxação de juros sobre os cartões 
de crédito”, aponta o economista 
Áquilas Mendes.

Regulação já é mínima
“Em países mais avançados 

isso é feito, e controlado por 
agências governamentais, pedin-
do aos planos análises de custo 
e efetividade - o que exige não 
apenas dados do ponto de vista 
das novas tecnologias, mas tam-
bém em termos de qualidade de 

vida e ganhos para a saúde. São 
metodologias sofisticadas que 
no Brasil são piada. Em 2011 o 
SUS criou a Comissão Nacional 
de Incorporação de Tecnolo-
gia, inspirada no sistema inglês, 
para começar a regular qualquer 
incorporação de tecnologia no 
país. E é impressionante a falta 
de apresentação das análises de 
custo e efetividade por parte das 
empresas” diz Áquilas. (LA)

ALERTA

Entre os mais de 100 projetos 
que visam alterar o funciona-
mento da saúde suplementar, a 
maioria discute o fim do ressar-
cimento ao SUS dos gastos com 
atendimento a pacientes que têm 
convênios mas são atendidos na 
rede pública.

Hoje há custos que podem 
ser cobrados em até cinco anos 
pelo ente federativo responsável 
pela unidade pública que recebe 
pacientes conveniados. Vários 
projetos propõem eliminar essa 
regra ou limitá-la.

“Quando os legisladores pre-
viram o ressarcimento ao SUS o 
objetivo era assegurar recursos 
ao sistema, mas isso sempre se 
concretizou muito pouco - pelo 

volume de recursos e porque os 
planos sempre vão à justiça e isso 
demanda cerca de dois a quatro 
anos”, ressalta Áquilas. 

Embora defenda o reinvesti-
mento da dívida dos planos no 
sistema para benefício dos usuá-
rios, o médico Emílio Zilli con-
corda que o mecanismo não é de 
fácil aplicação.

O economista Áquilas Men-
des considera a proposta inacei-
tável. “Isso é desaparecer com 
qualquer possibilidade de um 
sistema de saúde no país. Numa 
sociedade em que 150 milhões 
de pessoas não têm plano de saú-
de e os que têm estão perdendo, 
um pedido dessa natureza não 
tem justificativa nenhuma”. (LA)

Restituição ao SUS na mira

Altos custos, alta lucratividade e 
baixa fiscalização

Projetos apensados no debate da reforma da lei dos planos visam extinguir limite inflacionário de reajustes, 
apesar da alta lucratividade mesmo em tempos de crise.

Divulgação

Áquilas Mendes, economista.

Divulgação

Emílio Zilli, diretor da AMB.

Fonte: FenaSaúde/Agência Câmara.
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O Idec denuncia ainda “a pro-
ximidade dos planos de saúde com 
parlamentares, inclusive alguns que 
compõem a Comissão Especial. Os 
planos investiram oficialmente, 
conforme registro no TSE, R$ 54,9 
milhões nas eleições de 2014, o que 
contribuiu para eleger 29 deputa-
dos federais e 3 senadores”.

Logo ao assumir o cargo de mi-
nistro da Saúde do governo Temer, 
o deputado federal licenciado Ri-
cardo Barros (PP/PR) iniciou uma 
cruzada para mudar as regras da 
área que controla. O ministro foi 
um dos articuladores da aprova-
ção da emenda constitucional 95, 
que congela por 20 anos os inves-
timentos em saúde por parte da 
União, limitando-os à inflação do 
ano anterior.

Alterado o princípio do finan-
ciamento do SUS, Ricardo Barros 
passou a incentivar a reestrutura-

ção do funcionamento dos planos 
de saúde privados.

Ricardo Barros teve entre os 
três principais financiadores de 
sua última campanha eleitoral um 
dos sócios da Aliança Administra-
dora de Benefícios de saúde, Elon 
Gomes de Almeida, que doou R$ 
100 mil. Em 2010, quando con-
correu ao Senado, Barros recebeu 
financiamento eleitoral da Uni-
med Paraná, e em 2006 a Unimed 
Maringá doou para sua também 
vitoriosa campanha à Câmara dos 
Deputados.

Das sete audiências públicas 
realizadas pela Comissão até o fe-
chamento desta reportagem par-
ticiparam 19 especialistas, mas 
apenas 4 deles tinham como pers-
pectiva os direitos dos usuários. 
Os demais foram todos represen-
tantes de associações ou empresas 
ligadas aos planos de saúde.

“Essa nova lei vem num cená-
rio em que não só temos dezenas 
de parlamentares cujas campanhas 
foram financiadas por planos de 
saúde, mas também em que vemos 
uma realidade cada vez mais con-
servadora e em que ganha peso a 
defesa de ampliação do mercado. 

Nesse momento de grave crise que 
vive o país, a reforma não pretende 
assegurar melhor atenção e aten-
dimento em saúde, mas garantir 
cada vez mais a seletividade e o re-
torno dos serviços para o controle 
do mercado”, aponta o economista 
Áquilas Mendes.

SAÚDE EM XEQUE 

‘Bancada dos planos’ favorece 
aprovação de regras frouxas

Entidades de defesa do consumidor criticam reforma em Congresso questionado e pressão dos planos.

Muitos contratantes de planos 
privados de saúde pensam que o 
congelamento orçamentário do 
SUS e outras medidas governa-
mentais não impactam também 
aqueles que podem pagar para ter 
acesso a um atendimento mais rá-
pido e, talvez, mais completo em 
termos de exames diagnósticos e 
outros procedimentos.

No entanto, as mudanças ha-
vidas no último ano, além de ferir 
de morte o direito constitucional 
de todos os brasileiros às políticas 
de atenção em saúde e a obrigação 
do Estado em assegurar o acesso a 
esse direito, também trazem refle-
xos diretos e imediatos para quem 
tem planos privados assistência 
médica.

Áquilas Mendes ressalta que “o 
congelamento de gastos no SUS a 
partir de 2018, usando como esti-
mativa o IPCA de 2017, cerca de 
4,5% de inflação, permite apontar 

que nos próximos vinte anos o Sis-
tema tende a perder cerca de R$ 
500 bilhões”.

Para melhor compreensão da 
mudança o economista explica 
que entre 1995 e 2016 o percentual 
de aplicação do gasto do Ministé-
rio foi mantido em 1,7% do PIB 
[produto interno bruto, ou a soma 
de todas as riquezas que o país 
produz num ano]. Com a emenda 
constitucional 95, nos próximos 
20 anos esse percentual cairá para 
1,2% do PIB.

“Se já tínhamos um subfinan-

ciamento, agora é terra arrasada. 
Isso vai forçar que as pessoas mi-
grem para os planos de mercado e 
que o SUS vire um sistema para os 
pobres mais pobres”, enfatiza.

“No fundo, está se cortando 
dos dois lados, porque as pessoas 
na crise não vão conseguir pagar 
os aumentos das mensalidades e 
por outro lado os planos popula-
res no curto prazo também não 
sustentam as empresas de saúde, 
mesmo com a cobertura sendo a 
mínima possível. Já está aconte-
cendo um enxugamento do mer-

cado. E a ANS, que hoje tem toda 
a diretoria ligada ao PMDB, tem 
pautado a ideia de minimizar as 
regras de fiscalização e reduzir as 
multas antes aplicadas aos planos 
que deixavam de assegurar o que 
vendiam”, aponta.

Para o economista, vai se ins-
taurar “a lógica do salve-se quem 
conseguir, porque os planos vão 
paralisar os atendimentos mais 
sofisticados e o mercado vai se oli-
gopolizar cada vez mais. Vamos a 
uma desassistência muito forte”.

Emílio Zilli concorda. “Quan-
do você fala em saúde, deve ser 
encarado como uma coisa única. 
O Brasil, de uma forma esquizo-
frênica, a divide de várias formas. 
Mas se você contingencia a saúde, 
haverá impacto na pública e na 
privada. E como sempre quem vai 
pagar essa conta é o médico, o pro-
fissional de saúde, e quem precisa 
de saúde, o paciente”, afirma. (LA)

Desmonte do SUS afeta a todos

José Cruz/A
Br

Michel Temer e o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
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O Idec aponta ainda que hoje 
47,6 milhões de brasileiros têm 
planos de saúde privados. Ou seja, 
quase um quarto da população 
brasileira paga duas vezes para ter 
acesso ao direito constitucional à 
saúde – impostos que deveriam 
ser revertidos ao custeio do SUS 
e mensalidades dos planos pri-
vados. A concentração no setor 
expõe ainda mais essa parcela dos 

brasileiros às imposições de um 
mercado olipolizado.

Segundo a Agência Nacional 
de Saúde, em 1999 havia 1.969 
operadoras médico-hospitalares 
no país. Hoje 920 empresas ope-
ram no setor. Em 2011, o raking 
Valor1000 (elaborado pelo jornal 
‘Valor Econômico’) apontava 21 
operadoras entre as 50 maiores no 
país. Em 2017 - apenas seis anos 

depois - o número caiu para 18.
O médico Emílio Zilli destaca 

a polícia de subfinanciamento da 
saúde no Brasil já é uma afronta 
ao direito constitucional e critica 
duramente a perspectiva dos de-
nominados planos “populares” ou 
“acessíveis” cuja regulamentação 
também é discutida na reforma.

“Os parâmetros de investi-
mento público em saúde no Bra-
sil são ridículos. Hoje, se for feita 
uma comparação do investimento 
geral de saúde, o investimento pú-
blico é menor que o investimento 
privado – 53% a 54% é privado, 
contra 46% ou 47% público. Um 
país que tem um investimento 
público menor que o privado e 
uma constituição que diz que saú-
de é um direito de todos e dever 

do Estado não existe. Concorda-
mos em reduzir custos de manei-
ra geral porque o Estado gasta de-
mais e mal. E até poderia discutir 
redução de custos na saúde, desde 
que fosse apresentado um plano 
regulamentador sério”.

Para Zilli a alternativa do 
“plano de saúde acessível é uma 
balela, uma mentira. O que está 
sendo feito é um remendo para 
as operadoras, que também estão 
reclamando que ganham pouco. E 
a gente já sabe qual é o resultado. 
Na saúde suplementar os últimos 
reajustes aos profissionais foram  
de cerca de 3%, contra 13,5% do 
aumento dos planos. Vão ser re-
duzidos mais ainda os honorários 
pagos aos prestadores, o que vai 
impactar a todos”, ressalta.

Rumo a um mercado de 
mais baixa qualidade

Autorização dos chamados planos “acessíveis” ou “populares”: menos assistência a alto custo.

Concentração das operadoras de planos de saúde no Brasil


