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Nota Informativa nº 001/2016 
(Florianópolis, 26 de fevereiro de 2016) 

 
 

Reajuste das contribuições dos 
servidores à GEAP Saúde. 
Resolução/GEAP/CONAD/99/2015. 
Ação Civil Pública nº 0008217-
90.2016.4.01.3400, ajuizada pela 
FENASPS. Deferimento parcial da 
liminar. 
 

 
A FENASPS ajuizou a Ação Civil Pública nº 0008217-90.2016.4.01.3400, em 

âmbito nacional, objetivando ver obstaculizado o reajuste de no mínimo 40% 
(quarenta por cento), imposto aos servidores vinculados aos planos de saúde 
oferecidos pela GEAP em decorrencia da Resolução GEAP/CONAD nº 99, de 2015, a 
vigorar a partir de 1º de fevereiro de 2016. 

 
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela (liminar), pleiteava que a 

GEAP fosse impedida de aplicar qualquer reajuste, de imediato, até que o Poder 
Judiciário pudesse apreciar o mérito da demanda, desde logo sustentando que o 
reajuste maximo a ser reconhecido como devido deveria ser de 13,55% (treze 
vírgula cinquenta e cinco por cento), percentual correspondente ao reajuste 
autorizado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, para os planos 
privados clássicos, submetidos aos limites ditados pela referida Agência. A FENASPS 
pleiteia, por outro lado, que os valores eventualmente pagos a maior pelos 
substituídos lhes sejam restituídos em dobro ao final do processo, a teor do que 
define o art. 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor. 

 
A Ação Civil Pública em questão foi distribuída para a 22ª Vara Federal de 

Brasilia, onde já coria outra ação com o mesmo objetivo, patrocinada por outra 
entidade. 

 
Ao apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o Juiz Waldemar 

Cláudio de Carvalho entendeu por nem de deferí-la parcialmente, determinando 
que a GEAP se abstenha de cobrar as novas contribuições com os reajustes 
previstos na Resolução GEAP/CONADO/99/2015, que variam entre o mínimo de 
40,66% (quarenta virgula sessenta e seis porcento) até mais de 1.332,00% (um mil, 
trezentos e trinta e dois por cento), para ao invez disso aplicar, de forma provisória 
e a contar de fevereiro de 2016, um reajuste de 20% (vinte por cento). 

 
Para tanto o Magistrado entendeu que deveria seguir o entendimento já 

adotado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em relação á ação movida por 
outra entidade, em que o reajuste máximo autorizado fora de 20% (vinte por cento). 

 
A decisão judicial em questão alcança todos os “filiados” à FENASPS, ou 

seja, protege os servidores ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao 
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Ministério da Saúde, ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, ao Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), em todo o território nacional. 

 
Assim que a GEAP for intimada da referida decisão, portanto, haverá de 

alterar o valor das novas contribuições destes servidores, por ela inseridos no 
Sistema SIAPE para cobrança na folha de pagamento do mês de fevereiro, em 
curso, inserindo no sistema os valores cobrados no mês de janeiro deste ano, 
acrescidos de 20% (vinte por cento), assim permanecendo até que nova decisão 
judicial venha a dispor em sentido diverso. 

 
Descortinam-se daí, por certo, algumas dúvidas, que procuraremos 

responder em seguida: 
 

1. Como fica a situação dos servidores que foram (ou vierem a ser) 

beneficiados por decisões judicias prolatadas em processos movidos por 

sindicatos estaduais, se estas decisões lhes forem mais favoráveis que a 

obtida na presente Ação Civil Pública; 

Resposta: cada entidade sindical beneficiária de determinada decisão judicial 

deverá informar à GEAP a relação de beneficiários, ou seja, a relação de 

servidores considerados a ela “filiados” e alcançados pela sua respectiva ação. 

Logo, se em algum Estado (ou mesmo em âmbito nacional) alguma entidade 

obtiver decisão judicial mais benéfica ao servidor (ou seja, uma decisão que 

autorize um reajuste menor), deve comunicar este fato á GEAP, para que ela 

observe aquele específica decisão judicial mais benéfica, e não a decisão menos 

benéfica, obtida em outro processo. 

Assim, no caso específico da FENASPS e sindicatos filiados, se algum destes 

houver obtido decisão judicial que aplique reajuste menor que aquele autorizado 

provisoriamente na ação da entidade nacional (de 20%), como foram, por 

exemplo, os casos de Santa Catarina e Minas Gerais, estes sindicatos devem 

comunicar este fato à GEAP, para que ela cumpra aquela específica decisão, 

enviando cópia à FENASPS, para que esta informe que em relação a estes 

determinados grupos de servidores a decisão por ela obtida (de reajuste de 

20%), não deve ser neste momento considerada pela GEAP, que deverá, ao 

contrário, acatar a decisão estadual respectiva; 

 

2. E se a decisão que beneficiava mais os servidores de um determinado 

Estado for revogada judicialmente, ele poderá se beneficiar da ação 

nacional? 

Resposta: Sim. Nada obsta que se isto vier a ocorrer o sindicato respectivo 

(filiado à FENASPS) comunique o fato à FENASPS, para que esta entre em 

contato com a GEAP com vistas à inserção daqueles servidores na lista de 

beneficiários da ação nacional. 
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3. A decisão prolatada na Ação Civil Pública nº 0008217-90.2016.4.01.3400 

será cumprida ainda na folha de pagamento do mês de fevereiro, em curso, 

a ser paga nos primeiros dias de março próximo? 

Resposta: é preciso lembrar que a decisão judicial prolatada na Ação Civil 

Pública ajuizada pela FENASPS ainda não foi publicada, razão pela qual também 

não foi dada ao conhecimento da GEAP até o presente momento, o que deve 

ocorrer somente na próxima semana, muito provavelmente quando a folha de 

pagamento do mês de fevereiro já houver sido paga. 

À vista disso, é bastante provável que somente consigamos obrigar efetivamente 

a GEAP a cumprir a ordem judicial em questão na folha de pagamento do mês de 

março, a ser paga no inicio de abril. 

A FENASPS contatará a GEAP para que na folha de março seja devolvido o 

valor descontado a maior na folha de fevereiro. 

De qualquer forma, se isto não ocorrer, é preciso lembrar que a Ação Civil 

Pública movida pela FENASPS pede que aqueles valores descontados a maior 

sejam devolvidos em dobro, ao final da ação, caso ela seja mesmo vitoriosa. 

 

4. A decisão prolatada na Ação Civil Pública nº 0008217-90.2016.4.01.3400 é 

definitiva? 

Resposta: Não, trata-se de uma decisão provisória, concedida na forma de 

antecipação de tutela (liminar), de modo que tanto pode vir a ser cassada ou 

alterada por instância superior, como pode vir a ser modificada quando o juiz 

apreciar o mérito da ação e proferir sua sentença, lembrando que o pedido 

formulado pela FENASPS (no mérito), é de que o reajuste autorizado seja de 

13,55%. 

Ou seja, se os servidores tiverem suas contribuições à GEAP majoradas em 

20%, e esta decisão judicial prevalecer por 4 anos, por exemplo, sendo ao final 

decidido judicialmente que o reajuste deveria mesmo ser de 13,55%, como 

defende a FENASPS, neste caso os servidores terão direito a receber da GEAP, 

no final da ação, a devolução dos valores descontados a maior, lembrando que a 

ação em questão inclui pedido para que esta diferença seja devolvida em dobro; 

 

5. O que pode ser feito pela Direção da FENASPS para acelerar o 

cumprimento da liminar por parte da GEAP? 

Resposta: Os advogados da FNASPS já estão em contato com a 22ª Vara de 

Brasilia para tentar abreviar a publicação da liminar e a intimação da GEAP para 

cumprí-la.  

Independetemente desta providência, porém, a Direção da FENASPS contatará a 

direção da GEAP, pleiteando que o advogado da Fundação se dirija ao balcão da 

22ª Vara Federal de Brasilia para dar-se por intimado da decisão em questão, 

acelerando assim as providências de cumprimento do que foi determinado pelo 

Juiz. 
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É preciso informar, por fim, que a Ação Civil Pùblica movida pela FENASPS 
pede que o Poder Judiciário determine a realização de uma verdadeira “auditoria 
contábil e atuarial” nas contas da GEAP, de modo a verificar a veracidade do 
alegado desequilíbrio financeiro da Fundação e apurar as responsabilidades por 
este eventual desequilíbrio, detrerminando ao final que o reajuste das contribuições, 
a vigorar a partir de fevereiro de 2016, seja limitado a 13,55% (treze virgula 
cinquenta e cinco por cento), enquanto a Ação nº 0002989-37.2016.401.3400, 
movida por outra entidade nacional, pede que este reajuste seja de no mínimo 20% 
(vinte por cento) e de no máximo 23,11% (vinte e três virgula onze por cento), o que 
significa quase o dobro do limite de reajuste pretendido pela FENASPS. 

 
São as informações que tinhamos a prestar no momento, seguindo em 

anexo a cópia da decisão judicial deferida em favor da FENASPS, para divulgação. 
 
Florianópolis, 26 de fevereiro de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

Luis Fernando Silva - OAB/SC 9582 
Assesoria Jurídica Nacional da FENASPS 

 
 

 
 
 
 


