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Considerações sobre o ACT 2022 – 11/12/2022 

 

(a) Relativas à participação dos assistidos na AGE convocada pelo SEEB-Rio  

 

1. O usufruto do plano de saúde pelos assistidos constitui um direito adquirido, de 

natureza individual, não podendo ser negociado por associações ou sindicatos. Nessa 

linha, a possível representação dos assistidos em deliberações no âmbito do ACT é 

dispensável, seja por constituir um direito individual, seja porque os assistidos têm 

direito adquirido 

 

2. Não existe previsão explicita em nenhum informe ou convocação de participação dos 

assistidos para a deliberação do ACT em Assembleia prevista para 12/12/2022, mesmo 

porque se houvesse ela seria incabível pelos motivos acima: 

 

2.1. BNDES: no texto do ACT distribuído pelo BNDES, a regulamentação da 

eleição prevista na Clausula 27 consta na parte final, prevendo em seu Art.3º, 

parágrafo único, que “são eleitores todos os funcionários das empresas, 

independentemente da localidade, cujos contratos de trabalho estejam ativos. 

 

2.2. BNDES: no Informe Digital do BNDES datado de 09/12/2022 está previsto 

que “a celebração final do acordo dependerá agora da aprovação pelos 

empregados em Assembleia Sindical”. 

 

2.3. Sindicato: o Edital de Convocação para a reunião da AGE a ser realizada 

em 12/12/2022 “convoca todos os bancários do BNDES e suas subsidiárias”. 

 

(b) Relativas ao objeto da deliberação sobre o usufruto do Plano de Saúde (consta 

especificamente das Cláusulas 10ª e 31ª da proposta do ACT em debate)   

 

3. A Clausula 10ª estabelece que será ofertado plano de saúde pós-emprego aos 

funcionários que se aposentarem nas mesmas condições do pessoal da ativa.  

Comentário: esta Cláusula aparentemente não afeta, de forma direta e explicita, os 

direitos adquiridos dos assistidos. 

 

4.  O Parágrafo Único da Cláusula 10ª prevê que “no caso de aplicação do estabelecido 

no caput, a representação dos empregados se compromete a extinguir quaisquer ações 

judiciais sobre o tema contra o BNDES”.  

Comentário: As AF’s e a APA têm uma ação contra a aplicação da Resolução CGPAR 

nº 23, atual nº 42, que está em tramitação na esfera judicial. 

 

5. O Parágrafo 1º da Cláusula 31ª, que trata da constituição do Grupo de Trabalho prevê 

que “a composição do GT será paritária entre representantes da empresa e dos 

trabalhadores, garantida a participação de pelo menos um(a) representante de cada 

organização de representantes dos trabalhadores”. 

Comentário: esta disposição é omissa com relação à possível ou eventual 

representação dos assistidos.  
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6. O Parágrafo 2º da Cláusula 31ª, que trata da constituição do Grupo de Trabalho prevê 

que “a proposta deverá considerar a situação dos empregados que já se encontram no 

gozo de aposentadoria, que poderão ter tratamento diferente dos demais participantes”. 

Comentário: esta disposição acena com a possibilidade de se respeitar o direito 

adquirido de usufruto do plano de saúde nas atuais condições. 

 

7. O Parágrafo 3º da Cláusula 31ª, que trata da constituição do Grupo de Trabalho prevê 

que “a proposta do GT deverá ser submetida pelas entidades sindicais à assembleia 

extraordinária, com garantia de participação de todos os impactados por eventuais 

alterações, e posteriormente consolidado em acordo coletivo específico”. 

Comentário: não fica claro quais os beneficiários do Plano de Saúde que serão 

impactados por possíveis medidas restritivas. 

 

8. O Parágrafo 4º da Cláusula 31ª, que trata da constituição do Grupo de Trabalho prevê 

que “as cláusulas 7ª a 10 do presente Acordo terão eficácia se aprovado, em assembleia 

sindical, nos termos do parágrafo 3º desta cláusula, compartilhamento de custeio por 

meio da introdução de mensalidade e/ou coparticipação em níveis considerados 

adequados pela Administração do Banco”, registrando que a eficácia prevista se aplica 

ao reajuste salarial referente à data base de 2023 (7ª), reajuste do auxilio-refeição 

referente à data base de 2023 (8ª), reajuste do programa de assistência educacional 

referente à data base de 2023 (9ª) e habilitação de empregados ao benefício pós-

emprego do plano de saúde (10). 

Comentário: não fica claro se a intenção de compartilhamento de custeio também se 

estenderá aos assistidos. 

 

 

 

  


