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A APA retomou suas atividades na sede administrativa no S1 do Edserj.

O funcionamento da entidade é das 10h às 18h e o atendimento presencial

é das 10h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A pandemia que continua a afetar a todos
vem sendo progressivamente contornada.
No ano passado a retomada da normalidade
na APA foi caracterizada pelo retorno, no
meio do ano, do atendimento presencial no
EDSERJ e pela realização da festa de con-
graçamento dos associados no final do ano.

O ano passado foi decisivo para algumas
das demandas dos sócios da APA no que
se refere ao seu plano de previdência com-
plementar e ao seu plano de saúde, lembran-
do que os associados são, em sua grande
maioria, beneficiários de ambos os planos
proporcionados pelo BNDES, que reúne as
qualidades de patrocinador do primeiro e
de mantenedor do segundo.

A Diretoria da APA vem acompanhando
os diversos assuntos envolvendo esses
dois planos, que constituem matéria de in-
teresse permanente dos associados. Nessa
linha, essa Mensagem deve atualizar os as-
sociados com relação à revisão do rateio do
Plano de Equacionamento de Déficit-PED
de 2015, à manutenção da paridade dos be-
nefícios e ao usufruto do plano de saúde.

O objetivo da Associação de obter a revi-
são da metodologia de rateio do PED 2015
ainda na fase administrativa foi frustrado. A
demanda encampada pela Associação era o
de obter a referida revisão junto à FAPES, o
que deveria resultar no recálculo das con-
tribuições extraordinárias com a aplicação
de alíquota uniforme de 1,455%. Atualmen-
te os assistidos contribuem com a alíquota

de 3,589% e os participantes ativos com a
de 0,406%, ambas incidindo sobre os res-
pectivos salários-de-participação. Em 30/11/
2022, com a negativa formal da FAPES de
participar do processo de mediação junto à
Câmara de Mediação, Conciliação e Arbi-
tragem – CMCA da PREVIC foram esgota-
das as tratativas de se obter tal revisão de
forma extrajudicial.

Caberá aos associados a decisão de pos-
sível judicialização da demanda e, sendo
um direito individual, a APA não constitui
um substituto processual. A Associação irá
indicar escritórios de advogados e irá dis-
ponibilizar os documentos que embasam
esta demanda.

O objetivo da segunda demanda defendi-
da pela Associação era constituída pela pre-
servação do direito dos assistidos de man-
ter a paridade na atualização dos benefícios
recebidos com relação à atualização dos
salários dos participantes ativos. A chama-
da quebra da paridade decorre de decisão
do patrocinador por conta de orientação
contida na Resolução CGPAR nº 37 (anteri-
ormente, nº 25). Em 20/01/2023 foi publicada
a Portaria PREVIC nº 054 aprovando a alte-
ração do Artigo 38 do Regulamento do Pla-
no Básico de Benefícios, impondo o IPCA
como fator de atualização dos benefícios,
inclusive para os assistidos e elegíveis. Da
mesma forma que a demanda da revisão do
PED 2015, caberá aos associados a decisão
de possível judicialização, por ser direito
individual. A Associação também irá indi-

car escritórios de advogados e irá disponi-
bilizar os documentos que embasam essa
segunda demanda.

O objetivo da Associação com relação ao
Plano de Saúde é representado pela manu-
tenção das atuais regras de acesso e cus-
teio. A premissa que orienta a Diretoria da
APA é de que os assistidos têm direito ad-
quirido vitalício, de forma inquestionável,
de acesso e de custeio nas atuais condi-
ções. A fundamentação jurídica está deta-
lhada na Coluna Previdenciária publicada
nesta mesma edição do jornal APALAVRA.

A Diretoria da Associação pretende man-
ter seus associados assistidos informados
sobre o desdobramento das medidas que
serão negociadas no primeiro semestre deste
ano sobre o Plano de Saúde. Caso essas
negociações resultem em prejuízo para os
assistidos que são usuários do Plano de
Saúde a Associação pretende apresentar
recurso ainda na esfera administrativa e,
mantido o impasse, dará suporte aos asso-
ciados para a eventual contratação indivi-
dual de assessoria jurídica externa.

Em síntese, fica o registro de que a Asso-
ciação continua com sua postura diligente
e proativa na defesa dos interesses de seus
associados.

Leia também

74. Plano de Saúde: texto e contexto legais Páginas 6 e 7

Você sabia que
cantar faz bem?

Então, venha
integrar

o coro da APA
Estudos comprovam que cantar com

outras pessoas desenvolve a musicali-
dade e estimula o convívio. Entre os
benefícios apontados pelos especialis-
tas estão a melhora do humor, o com-
bate a doenças psicológicas – como a
ansiedade e a depressão –, ajuda a evi-
tar doenças neurológicas e exercita o
cérebro. E o melhor é que o canto coral
é prazeroso, divertido e fortalece os la-
ços de amizade.

Neste início de ano, o Coro Oficina
de Canto APA/BNDES abre novas va-
gas para os associados interessados
em participar do grupo. Esse é o mo-
mento para você integrar um coro que
já tem mais de 40 anos de atividades.
Os ensaios acontecem uma vez por se-
mana, presencialmente, no Centro da
Cidade. Se você tem interesse e dese-
ja obter mais informações, entre em
contato com a coordenadora do coro,
Eliane Ribeiro pelo email:
07elianeribeiro@gmail.com ou pelo
zap:  (21) 99291-9331.
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Associado, você já atualizou

o seu cadastro?
Muitos associados ainda não atualizaram o seu cadastro. Se
você é um deles, não deixe para depois. O procedimento é
importante para que os associados possam participar, de for-
ma virtual, das assembleias organizadas pela APA.

Para fazer a atualização, basta preencher uma ficha que se
encontra no endereço: http:// www.apabndes.org.br/cadastro.
Mais informações podem ser obtidas com o funcionário Ricar-
do, através do e-mail: eventos@apabndes.org.br ou  (21) 2262-
2726 - Ramal 5.

Você já tem o
novo whatsapp

da APA?

Os associados já podem contar com mais um canal para receber as informações da APA.
O Whattsapp da entidade já está novamente disponível.

O novo número é:
(21) 98985-1345.

Para receber a informações é necessário salvar este número no seu telefone.

O whatsapp da APA será utilizado somente para ENVIAR notícias da APA para seus
associados e não irá receber mensagens por esse canal. Os canais para contato com a APA
continuam sendo os nossos telefones e e-mails:

Emails:
secretaria@apabndes.org.br – Simone
dirjuridico@apabndes.org.br – Marta
rosa@apabndes.org.br – Rosália
financeiro@apabndes.org.br  – Lúcia
assistentesocial@apabndes.org.br – Norma
eventos@apabndes.org.br – Ricardo

Telefones da APA:
(21) 2262-2726
(21) 2215-1016
(21) 2220-3938

Uma viagem maravilhosa , com um roteiro
completo por esse lindo país!

A Diretoria Social e a
Blue Wave Turismo convidam:

ISRAEL

de 27 de fevereiro a

09 de março

Solicite o roteiro com a programação completa.

Informações e reservas: Telefone: (21) 99639-1502
https://www.instagram.com/bluewaveturismo/
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 O que devemos examinar
no início deste novo ano

Hugo Francisco Santos*

Faça o seu

Check-up
anual.

Sua saúde
agradece.

  O início de cada ano, nos convida a

muitas análises sobre pontos importan-

tes de nossa vida:

1 – Avaliação de nossa saúde

O passar do tempo, nos leva a aumen-

tar o número de médicos que passam a

ajudar a nossa saúde, além do cardiolo-

gista e do clínico geral, outros doutores

passam a orientar nosso plano de vida,

sugerindo medidas saudáveis: caminhar

mais, comer menos, beber com grande

moderação, reduzir muito açúcar e gor-

duras, evitar carne vermelha e massas,

dormir mais e, se possível, mais cedo,

acompanhar bem a pressão arterial, a gli-

cemia, o ácido úrico e efetuar, com regu-

laridade os exames de sangue...

Para não esquecer nada em cada con-

sulta médica, costumo levar a melhor fis-

cal que conheço: minha esposa, que im-

pede os “tradicionais esquecimentos”

quando o médico faz o questionário rela-

tivo à saúde e ao “estilo de vida”. Fico

impressionado como as senhoras não es-

quecem nada que ocorreu entre as con-

sultas... Memória extraordinária... É na-

tural que também não esqueçam nada do

que foi recomendado pelo médico para

nossa saúde, principalmente remédios e

dieta alimentar...

Agradeço a Deus este acompanhamen-

to médico, com fiscalização, que vai para

40 anos de casado, ou seja, um tempo

bem controlado, ao longo dos anos que,

em linhas gerais, não me tiraram, ainda, o

vinho e as picanhas. No entanto, me re-

duziram drasticamente o açúcar e as mas-

sas... É o tempo que já passou dos seten-

ta anos... O passo já não é acelerado e os

joelhos não tem a mesma mobilidade, pa-

rece que falta um certo óleo lubrificante,

mas dá para o gasto, com calma, eviden-

temente... Coisas da vida de mais de se-

tenta anos...

 2 – O Balanço financeiro

Fico sempre preocupado, no início de

cada ano, como gastamos mais e ganha-

mos sempre menos. Será que sou somente

eu?           Recordo-me sempre a recomen-

dação: “GASTAR MENOS DO QUE SE

ARRECADA!”

É possível esta mágica?

O primeiro ponto que tenho negocia-

do sempre se refere aos cartões de crédi-

to, que devem ser integralmente pagos

no vencimento de cada mês, pois se fi-

zermos parcelamentos do valor mensal

será difícil pagar, pois vira uma tremen-

da bola de neve... Alguém tem esta

coragem de pagar os juros dos cartões

de crédito e sobreviver?  Este ponto

tem sido sistematicamente pago todo

o mês: VALOR TOTAL DO CARTÃO

DE CRÉDITO!

Outros pontos importantes são os

equilíbrios nas compras de gêneros ali-

mentícios e de remédios... Sei que os sus-

tos são permanentes, mas devemos so-

breviver, nós e nossos familiares... Já

superei a fase dos filhos nas escolas e

sei que este aspecto é vital para a maior

parte das famílias, com mensalidades es-

colares e materiais cada vez mais caros e

inflacionados, o que exige muito ajuste

no início de cada ano.

Como se percebe, a análise financeira

no início de cada ano fica cada vez mais

difícil...

3 – Avaliar o nosso lado espiritual

Deixei este aspecto após os dois pon-

tos anteriores porque acredito que so-

mente Deus pode nos ajudar a equacio-

nar os itens anteriores e penso que cada

pessoa deve procurar o lado espiritual

em que acredita e pedir ajuda, pois não

há, no mundo atual, outra forma de supe-

rar os graves problemas que se apresen-

tam no nosso dia a dia...

O lado espiritual foi o maior presente

que recebi dos meus pais e que é com-

partilhado com minha esposa e os meus

filhos, o que ajuda muito em todos os

momentos e em todas as dificuldades. Te-

nho certeza que é com este apoio que

superaremos os dois pontos iniciais que

são difíceis para todas as pessoas...

Penso que, certamente, com Deus será

mais fácil vencer as dificuldades que a

vida nos apresenta.

Desejo a todos os amigos do BNDES,

da FAPES e das ASSOCIAÇÕES um ano

de 2023 pleno das alegrias e graças de

DEUS, pois, assim, certamente, este será

um ano de muita fé, paz, saúde e espe-

ranças de um tempo melhor e mais feliz.

opinião

*Aposentado do BNDES, associado e
diretor adjunto da APA.



Ano XXII – edição 249 – 10 de fevereiro de 2023

4

A triste vida de um aprendiz
de escritor na era digital

Jober Rocha*

crônica

Eu fui um escritor iniciante que, desejan-

do testar meus dotes na Literatura, resolvi

inscrever-me em alguns concursos literários

através de um site na Internet, específico para

tal finalidade. Esperava submeter meus tex-

tos à apreciação de escritores com mais ex-

periência, de modo a confirmar se tinha ou

não vocação para a carreira literária.

Os diversos concursos em que me inscre-

vi (alguns oferecendo prêmios em dinheiro)

exigiam, além do conto ou da crônica, o en-

vio de meus dados pessoais e de compro-

vantes xerografados do documento de

identidade; CPF e prova de residência;

ademais do nome do banco, agência e nú-

mero da conta bancária; bem como, de um

currículo onde deveriam constar a minha

profissão, os meus telefones fixo e móvel,

meu e-mail e principais trabalhos realiza-

dos nos últimos anos.

Tendo enviado tudo aquilo requisitado nos

editais consultados, de uns quatro ou cinco

concursos diferentes, aguardei, aflito, a di-

vulgação dos resultados, que só seriam pu-

blicados transcorridos vários meses.

Pouco tempo depois comecei a receber

cartas informando débitos não pagos com

fornecedores de determinados produtos;

mensagens bancárias de que meu nome se-

ria enviado ao Serviço de Proteção ao Crédi-

to (caso meu saldo continuasse devedor e

alguns empréstimos não fossem quitados);

bem como, notificações de contas de luz, gás

e telefone em atraso.

Como eu sempre fui pontual com minhas

contas e não operava com os bancos re-

feridos, nem possuía outro imóvel que

pudesse ter alguma conta de luz, gás ou

telefone atrasada, achei que devia ter sido

engano e deixei aquilo para lá, esquecen-

do-me do assunto.

Tempos depois fui surpreendido com um

oficial de justiça à minha porta, entregando-

me uma intimação e querendo entrar em casa

para avaliação e listagem de bens passíveis

de penhora.

Vendo que aquilo era coisa séria, con-

tratei um advogado para assessorar-me

sobre a melhor forma de agir, de modo a

safar-me de uma situação a qual fora leva-

do à revelia, sem saber como nem por quê?

O advogado percorrendo fornecedores,

bancos, cartórios de protesto e distritos

policiais, descobriu que algumas pesso-

as, passando-se pelo seu cliente e com

documentos falsificados ou simples có-

pia de documentos, efetuaram compras no

comércio, abriram contas em bancos e so-

licitaram empréstimos em meu nome.

Por leviandade de comerciantes (inte-

ressados em vender) e de gerentes ban-

cários (interessados em cumprir metas),

cópias de meus documentos foram acei-

tas em diversas operações de venda a cré-

dito e de empréstimo bancário. Ademais,

foram também usadas para solicitar liga-

ções de luz, gás e telefone.

Nestas operações todas, eu constava

como comprador, mutuário, inquilino e de-

vedor. Os verdadeiros usurpadores de mi-

nha identidade, ninguém ainda sabia quem

eram. Ao buscarem nos endereços forneci-

dos, todos já haviam se mudado e nenhum

vizinho ou porteiro sabia descrevê-los.

Em que pesem todas as providências to-

madas, as contas e cobranças continuavam

chegando à minha residência.

Um belo dia, eu recebi uma multa do De-

partamento de Trânsito - DETRAN, com a

foto de meu carro, em subúrbio distante do

local de minha residência. Como eu usava

muito pouco o veículo, pois morava próximo

do local de trabalho e ia sempre a pé, além de

morar sozinho e o meu carro passar o mês

inteiro na garagem do prédio, prestei aten-

ção na fotografia do veículo. Por diversos

itens eu confirmei que aquele não era o meu

veículo, embora a marca, a cor e a placa coin-

cidissem. O carro da foto possuía antena,

luz de freio interna, lanternas, calotas e fri-

sos externos diferentes.

Haviam clonado a placa do meu veículo e,

nos dias seguintes, uma enxurrada de mul-

tas, nos mais variados locais da cidade e do

Estado, começou a chegar a minha residên-

cia. Em breve eu recebi um comunicado do

DETRAN de que haviam cassado a minha

Carteira Nacional de Habilitação por exces-

so de multas e que eu não poderia mais diri-

gir nenhum veículo automotor. Caso fosse

apanhado ao volante, seria preso.

 Como além de escritor eu, também, era as-

síduo leitor, resolvi reler a obra ‘O Proces-

so’, de Kafka, para ver se encontrava, ali,

algum vislumbre de solução para o meu caso.

Desejava relembrar como Joseph K, o per-

sonagem principal da obra, tinha se livrado

do processo que o Estado lhe havia imputa-

do, também, sem que houvesse feito nada

de errado ou violado qualquer lei. Constatei,

apavorado, que o infeliz Joseph fora, final-

mente, morto pelo carrasco do Estado (que

o perseguia de longa data), com uma faca

cravada no coração.

Depois de trocar por três vezes de advo-

gado, sem conseguir livrar-me dos débitos,

das ações de cobrança, dos protestos de tí-

tulos, duplicatas vencidas e das penhoras

judiciais, uma ideia luminosa me ocorreu: fa-

ria como alguns falsos idealizadores de con-

cursos literários fizeram comigo e trocaria,

também, de identidade.

Dirigi-me, em seguida, ao escritório da re-

sidência onde mantinha meu computador e,

sentando-me comodamente na poltrona, di-

gitei um edital de concurso literário em que

solicitava diversos documentos, contas ban-

cárias, endereço residencial, currículo, etc.

Publiquei o edital sob o título de ‘Concurso

Literário com Grande Prêmio em Dinheiro’.

Alguns dias depois comecei a receber uma

quantidade enorme de contos e crônicas,

acompanhados de toda a documentação

pessoal necessária para a inscrição dos con-

correntes.
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*Aposentado do BNDES, economista e
doutor pela Universidade de Madrid,
Espanha.

   Imprimi dezenas de cópias de docu-

mentos de identidade, CPFs, comprovan-

tes de residência, etc. De posse destes

documentos sai caminhando pelas ruas

da cidade, fazendo tudo aquilo que havi-

am feito comigo. Temeroso no principio

verifiquei, a seguir, como era fácil com-

prar a crédito com simples cópias de do-

cumentos. Ninguém parecia se importar

com a veracidade das cópias que eu apre-

sentava, na ânsia de vender e de atingir

as metas a que eram obrigados, tanto os

empregados quanto os gerentes.

Em breve, já havia trocado as placas do

meu carro por outras e, agora, eu também

fazia questão de avançar sinais de trânsito

e dirigir com excesso de velocidade, saben-

do que jamais pagaria as multas referentes

àquelas infrações.

Tomava o cuidado de mudar frequente-

mente de endereços, de circular pouco pe-

las portarias e de não fazer amigos, nos pré-

dios em que morava (pois me mudava com

frequência), de modo a evitar ser reconheci-

do pelos demais moradores, que poderiam

descrever minhas características físicas à

polícia.

Alguns dos meus leitores poderão ques-

tionar:

– Mas, e a sua consciência? Não lhe ator-

mentava constantemente, por agir da forma

como agia?

Confesso que também fiz esta mesma per-

gunta ao meu Ego e a sua resposta, pasmem

leitores, foi a que se segue:

 – Caro amigo, em uma sociedade corrom-

pida como a nossa, na qual diversos inte-

grantes dos três poderes dão, diariamente,

exemplos de violação impune das leis;

onde o povo, de uma maneira geral, ape-

nas possui deveres e quase nenhum direi-

to, vivendo em uma servidão consentida e

sendo tocado, como rezes de um rebanho,

para o rumo que as elites venais desejam;

onde a burocracia campeia, seja por igno-

rância de servidores públicos, seja pelo de-

sejo de criarem dificuldades para venderem

facilidades;

onde a meritocracia na administração da

coisa pública é relegada, em razão do nepo-

tismo e do apadrinhamento político; em que

se cultuam vícios e se desprezam virtudes,

em uma transvaloração de valores, ao estilo

do comportamento politicamente correto,

tão em voga;

onde os políticos que comandam os Esta-

dos só pensam em arrecadar mais impostos

dos seus já sobrecarregados cidadãos, nada

(ou quase nada) oferecendo em retribuição,

quanto à qualidade e a quantidade dos ser-

viços públicos;

onde as igrejas se transformaram em em-

presas, que só visam à arrecadação fácil de

dízimos de uma população ignorante e cré-

dula; onde grande parte dos Estados da Fe-

deração e o Governo Central encontram-se,

praticamente, falidos em razão da má admi-

nistração de seus políticos e do desvio de

verbas públicas;

onde a Educação nas escolas sofre influ-

ências nefastas para a formação dos jovens;

onde inúmeros setores da Economia estão

sendo desnacionalizados e vendidos na ‘ba-

cia das almas’ para empresas e países es-

trangeiros, por políticos antipatrióticos pre-

ocupados, apenas, em equilibrar as contas

orçamentárias, deficitárias por inchaço da

máquina governamental, excesso de mordo-

mias e desvio de dinheiro; eu não tenho

nenhum problema de consciência em fa-

zer aquilo que estou fazendo atualmente.

Desisti de nadar contra a maré e, agora,

nado no mesmo sentido dela, com muito

menos esforço.

Posso assegurar que minha vida se tor-

nou muito mais fácil de viver, depois que

adotei o chamado ‘jeitinho brasileiro’, do

qual sempre fui um crítico ferrenho.

Estou pensando, inclusive, em candi-

datar-me a um cargo eletivo; apenas ain-

da estou decidindo com que falsa identi-

dade eu o farei e com qual alcunha me

deixarei conhecer pelos eleitores (um

pseudônimo, como dizemos em concur-

sos literários) e por qual partido concor-

rerei às eleições; já que, como um bom

aluno de malandragem, jamais irei ex-

por o meu verdadeiro nome a execração

pública...

atualidades

Abrapp defende mudanças e
normas mais transparentes

para fundos de pensão

Em entrevista publicada no dia 3 de feve-

reiro no jornal Valor Econômico, o novo di-

retor-presidente da Abrapp, Jarbas de Bia-

gi, afirmou acreditar que há condições para

o sistema de previdência fechada crescer

sob as regras atuais, mas também defende

mudanças em busca de normas mais trans-

parentes e benefícios fiscais para os partici-

pantes. Ele assumiu o comando da entidade

que representa os fundos de pensão, em

um mandato de dois anos, que deve ser o

último de um presidente diretamente ligado

a alguma entidade de previdência. A expec-

tativa é eleger um executivo profissional

como seu sucessor.

A reportagem do Valor fala da trajetória

de Jarbas, que se destacou na atuação por

22 anos no Banesprev, e cita os novos tipos

de planos que surgiram nos últimos anos

para alavancar o crescimento do sistema.

“Biagi assume o cargo em substituição a

Luis Ricardo Martins, que liderou a Abrapp

por seis anos, divididos em dois mandatos.

O novo presidente foi um dos fundadores

do OABprev-SP, plano voltado para advo-

gados”, traz a reportagem. Em seguida, des-

taca as ações para o fomento do sistema

com o crescimento de participantes de pla-

nos setoriais, instituídos e família, além dos

fundos voltados aos entes federativos.

Na matéria, o diretor-presidente da

Abrapp defende ainda mudanças nas re-

gras no sentido de incentivar o acesso

dos trabalhadores de menor renda aos

planos de Previdência Complementar Fe-

chada e disse que o sistema mantém um

alto nível de solvência.

Jarbas explicou que há pelo menos duas

questões que a Abrapp continua tentando

mudar do lado dos investimentos. Uma de-

las é uma regra de 2018 que impede que os

fundos de pensão invistam diretamente em

imóveis e determina que se desfaçam ou

transformem o estoque atual em fundos imo-

biliários. Outro pleito é elevar o limite de

exposição de investimentos no exterior, hoje

em 10%. A Abrapp defende que as pessoas

pudessem, por exemplo, utilizar parte do pa-

gamento de imposto de renda para aplicar

em previdência privada. “Isso não é renún-

cia fiscal, é investimento. A sociedade ga-

nha com a capitalização, porque há um re-

torno do recurso rentabilizado em forma de

consumo”, defende. Outra pauta da entida-

de é a harmonização de regras entre as em-

presas de previdência aberta e fechada.

O ponto inicial dessa modificação visa que

as empresas abertas possam oferecer pla-

nos para os entes federativos, após a refor-

ma da previdência. Biagi menciona outras

mudanças para o lado dos fundos de pen-

são, como o resgate parcial de recursos.

“Poderiam ser criadas alternativas de res-

gate sem perder a essência de longo prazo.

Podemos trabalhar algumas regras nesse

sentido”, aponta.

 Em 2022, até setembro, 309 planos tinham

déficit de R$ 59,2 bilhões, ante um resultado

negativo de R$ 53 bilhões em todo o ano de

2021. Mesmo sem os números fechados até

dezembro, Biagi diz que o sistema é muito

solvente. “Obrigar uma entidade a vender

esses ativos estabelecendo um prazo, con-

siderando os aspectos negociais, não me

pareceu inteligente já na largada. Estamos

debatendo e esperamos que vamos conse-

guir modificações no CMN (Conselho Mo-

netário Nacional)”, afirma.

 A Abrapp aguarda a indicação do novo

nome para a Superintendência Nacional

de Previdência Complementar (Previc)

para buscar interlocução. O superinten-

dente José Roberto Savóia ficou cerca de

sete meses no cargo e recentemente foi

exonerado.

Fontes: Jornal Valor Econômico e portal
www.abrapp.com.br
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Sebastião Bergamini Junior*

74. Plano de Saúde: texto e contexto legais

Esse artigo discorre sobre aspectos le-
gais relativos ao Plano de Saúde propor-
cionado para os usuários que são assisti-
dos do mantenedor BNDES, focando os
direitos existentes a partir da atual situa-
ção do Plano; das recentes medidas toma-
das pelo mantenedor com o objetivo de
reduzir os custos decorrentes da manu-
tenção do Plano; e da consideração de
possível judicialização. Essa possibilida-
de demanda o exame sobre o que prevale-
ce no Direito: o texto ou o contexto.

Precedentes

Os representantes do mantenedor do
Plano de Saúde vêm demonstrando a in-
tenção de alterar suas condições de uso e
de custeio, inclusive com relação aos usu-
ários assistidos. O objetivo da APA com
relação ao Plano de Saúde é o de susten-
tar o seu direito de manter as regras atu-
ais com relação ao uso e ao custeio do
mesmo, uma vez que constituem direito
adquirido vitalício.

Esse direito é de titularidade pessoal e
individual, portanto poderá ser negocia-
do apenas por meio de outorga de procu-
ração formal específica. Esse direito não
pode ser objeto de negociação, conces-
são ou supressão por parte de entida-
des que possam se avocar no direito de
representação, como associações ou
sindicatos.
Medidas recentes

No Acordo Coletivo de Trabalho-ACT
de 2022 recentemente concluído, foram

inseridas cláusulas que causam preocu-
pação aos usuários assistidos do Plano
de Saúde.

Na Cláusula 31ª do ACT estão as se-
guintes disposições: prevê a constituição
de Grupo de Trabalho para reavaliar as
condições de uso e de custeio do Plano
de Saúde, com prazo de 31/07/2023 para
finalização dos trabalhos (§ 1º da Cláusu-
la 31ª); declara que os assistidos podem
ter tratamento diferenciado (§ 2º da Cláu-
sula 31ª); assegura a representação e a
participação dos possíveis impactados (§
3º da Cláusula 31ª); e condiciona a eficá-
cia dos benefícios trabalhistas para 2023
à aprovação em assembleia sindical das
futuras recomendações do Grupo de Tra-
balho (§ 4º da Cláusula 31ª).

Existem ainda algumas questões em aber-
to, de interesse dos usuários assistidos:
haverá respeito ao direito adquirido? Os
assistidos serão impactados? Se positivo,
como participarão do Grupo de Trabalho?
Como se dará participação dos assistidos
em assembleia sindical, uma vez que os
mesmos não são trabalhadores e nem sin-
dicalizados, estando legalmente à margem
de negociações trabalhistas. Na medida
em que o acordo deverá contemplar um
pacote de benefícios onde ganhos e per-
das podem ser realizados de forma permu-
tativa tendo como objetos os diversos
benefícios indiretos dos funcionários na
ativa e considerando que o único benefí-
cio dos assistidos em negociação será o
Plano de Saúde, poderá haver conflitos
de interesses entre os grupos de funcio-

nários ativos e de assistidos usuários do
Plano de Saúde.

Atuação da APA

Na esfera administrativa a APA já dispõe
de dois pareceres: o Parecer emitido pelo
Escritório Pantoja, emitido em 22/09/2021,
lastreado na defesa do direito adquirido; e o
Parecer nº 5 da Diretoria Jurídica da APA,
emitido em 25/07/2022, fundamentado na
confiança e expectativa legitima, consideran-
do que qualquer alteração nas condições de
uso e de custeio do Plano de Saúde configu-
rará a incidência do “supressio”, que cons-
titui um ato ilícito. Ademais, existem prece-
dentes jurídicos no STJ e no TST que fun-
damentam a ilegalidade decorrente da alte-
ração unilateral das condições de uso e de
custeio de planos de saúde.

A Diretoria da APA manterá seus asso-
ciados assistidos informados sobre o des-
dobramento das medidas que serão nego-
ciadas sobre o Plano de Saúde no âmbito
do Grupo de Trabalho entre representan-
tes patronais, representantes sindicais e
representantes das associações envolvi-
das na negociação.

Caso essas negociações resultem em pre-
juízo para os assistidos que são usuários do
Plano de Saúde a Associação apresentará
recurso ainda na esfera administrativa e,
mantido o impasse, dará suporte aos associ-
ados para a eventual contratação individual
de assessoria jurídica externa, salientando
que a Justiça Federal constitui o fórum dos
usuários assistidos, diferentemente do fó-

rum dos funcionários ativos, que deverão
acionar a Justiça do Trabalho.

Texto ou Contexto

O debate jurídico sobre a possível alte-
ração do Plano de Saúde tem como pano
de fundo o questionamento sobre o que
deve prevalecer no Direito: o texto ou o
contexto. Por texto se entende o que dis-
põe a letra da lei ou da cláusula contratu-
al, enquanto que por contexto, se enten-
de os elementos que vão além da forma,
como os objetivos almejados, as intenções
do legislador, as informações conhecidas
ou desconhecidas pelos envolvidos etc.

Em regra, os julgadores tenderão a dar
prevalência ao texto, como a melhor forma
de prevenir e solucionar conflitos, na bus-
ca da almejada segurança jurídica. O prin-
cípio da forma obrigatória dos contratos
ou pacta sunt servanda determina que “os
contratos devem ser cumpridos”.

Por outro lado, o Código de Processo
Civil em seu Artigo 8º dispõe que “ao apli-
car o ordenamento jurídico, o juiz atende-
rá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando a dignidade da pes-
soa humana e observando a proporciona-
lidade, a razoabilidade, a legalidade, a pu-
blicidade e a eficiência”.

Na vida real existirão previsões abstra-
tas que exigirão interpretação conforme o
caso concreto, revestindo a avaliação de
cada caso de subjetividade, portanto uma
controvérsia envolvendo uma disputa
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entre o texto e o contexto irá exigir a ela-
boração de argumentação lastreada em
provas robustas. Podemos afirmar que o
Direito é o texto e que este tenderá a pre-
valecer, mas uma análise mais aprofunda-
da irá apontar que o próprio texto admite
hipóteses de sobreposição do contexto,
o que tem sido acolhido, de forma excep-
cional em decisões jurisdicionais.

A avaliação de possível judicialização
contra a alteração das condições de uso e
de custeio do Plano de Saúde pelos usuá-
rios assistidos permite vislumbrar a relati-
vização do texto (no caso, o contrato ori-
ginal do Plano de Saúde) frente ao con-
texto, em razão de três fatores: instituto
do supressio, função social dos contra-
tos e instituto do abuso de direito.

O instituto do supressio tem origem na
boa-fé objetiva que, em síntese, determina
que o dever de lealdade entre os contratan-
tes impõe que, apesar de previsão contratu-
al de determinado direito, se ele não for exer-
cido pela parte reiteradamente ao longo do
tempo, justificará para a outra parte uma jus-
ta expectativa de sua supressão, ou seja, da
abdicação desse direito.

No caso de usuários de planos de saú-
de, o prazo para exercer o supressio, em
regra, será de vinte e quatro meses. Esse
prazo contratual é utilizado, inclusive,
para a cessação do vínculo ao Plano de
Saúde dos familiares dos assistidos do
BNDES que vão a óbito. A função social
dos contratos retira a validade de pactos
que a contrariem, portanto, aos idosos que
são usuários do Plano de Saúde não de-
vem ser aplicadas alterações, promovidas
de forma unilateral pelo mantenedor do

Plano, que resultem em restrições ao uso
dos benefícios do Plano e/ou em imposi-
ção de ônus adicionais para acesso ao
mesmo. O instituto do abuso do direito
prevê que “também comete ato ilícito o
titular de um direito que, ao exercê-lo, ex-
cede manifestamente os limites impostos
pelo seu fim econômico ou social, pela
boa-fé e pelos bons costumes”.

Conclusões

A APA deverá, em cumprimento ao Arti-
go 2º do seu Estatuto Social, acompanhar
o processo negocial no âmbito do Grupo
de Trabalho previsto no último ACT; in-
formar os associados sobre os desdobra-
mentos decorrentes desse processo ne-
gocial; e, no caso de os direitos dos usu-
ários assistidos do Plano de Saúde não
serem respeitados, deverá indicar diver-
sos escritórios de advogados especiali-
zados que poderão ser contratados para a
defesa de seus direitos, disponibilizando
toda a documentação pertinente.

Esse artigo foi enriquecido com as judiciosas

observações de Aluízio Marques Mendes, Dire-

tor Jurídico da APA e com subsídios oriundos de

artigo publicado no jornal Valor Econômico de

03/02/2023, com o título de “Afinal, no Direito

prevalece o texto ou o contexto?”, de Rodrigo

Bella Martinez.

*Presidente da APA, aposentado do BNDES,
certificado pela ANBIMA e pelo ICSS.

Botafogo – Vendo apto. 80 m2, reformado,
vista do Cristo, 2qtos (suíte), banheiro
social, cozinha, dependências completas,
garagem escritura. Armários Todeschini 
em todos os cômodos. Contato: Gilberto
Lameira – (21) 99203-8326.

Botafogo – Vendo excelente apto duplex
quinto andar, lateral, sol manhã, vista livre
silencioso, espaçoso e pronto para morar. 2
quartos (sendo 1 suite), 106 m2. Dependên-
cia de empregada que pode ser revertida
em escritório, 1 vaga de garagem, portaria
24h e play. Melhor localização de Botafogo.
Próximo ao metrô, cinema e restaurantes.
Maria José Abreu  –  (21) 99859-4999.

Despachante –  Serviços Cartoriais em Ni-
terói. Helena Martins –  (21)  99464-0291 /
(21) 99547-0459. Ou pelo E-mail: 
helenamg.nit@ hotmail.com.

Sabão caseiro e pasta brilho inox –  Ideal
para limpar panelas e pias inox, além de
blindex e janelas de alumínio. Temos
também mudas de ora pro nobis e por-
ta-álcool gel artesanal. Faça o seu pedi-
do. Sandra Valéria. Contato pelo What-
sapp  –  (21)  99632-2803.

Serviços imobiliários –  certidões e RGI,
ITBI. Despachante, aposentado do BNDES.
Paulo Renato – (21) 2453-1690/98887-3029
email: prms47@gmail.com. 

Imóveis 

Diversos

Autos

A APA está fazendo uma atualização dos
anúncios classificados. Caso o associa-
do ainda queira fazer a divulgação, favor
entrar em contato pelo e-mai l:
secretaria@apabndes.org.br.

Botafogo – Vendo lindo conjugadão. Mais
informações: Madeilene –  (21)  98305-7798.

Grajaú – Vendo casa,  300m2, com 4 quar-
tos, sendo 1 suíte, 2 banheiros ,  lavanderia,
dep  empregada,  piscina, sauna, churras-
queira – valor R$ 1.400.000,00. Elizabeth/
Aposentada BNDES – (21) 99622-3578
(WhatsApp).

lcaraí – Vendo apto 4 quartos, 308 m2 área
real total, quadra da praia, no melhor pon-
to do bairro, no quadrilátero, 9º andar de
frente, salão, varanda, copa-cozinha, des-
pensa, 2 suítes, deps. completas, prédio
de alto padrão, 3 vagas. R$ 2.200.000,00.
Timotheo – (21) 981035725.

lcaraí – Vendo apto. 3 quartos, 165,89
m2, quadra da praia, no melhor ponto
do bairro, no quadrilátero, 6º andar de
frente, salão, 3 quartos sendo uma suí-
te, sala íntima de jantar, cozinha, deps.
completas, 1 vaga. R$ 865.000,00. Timo-
theo –  (21) 981035725.

Tijuca – Vendo apto térreo, Rua Afonso
Pena. Rua sem saída, guarita. 85 m2, três
quartos. Silencioso. Condomínio barato!
R$ 400.000,00. Lucimar – (21) 99966-7075.

Tijuca – Alugo apto na Rua Afonso Pena,
perto do metrô. Sala, 2 quartos, vaga,
cozinha, banheiro social, armários, depen-
dências.  Contato – (21) 99964-0878 e (21)
2220-7130. 

Vila Isabel – Vendo conjugado tipo stu-
dio, indevassável, 37m2, vaga escritura-
da. Rua Gonzaga Bastos. Vera Cunha –
(21)  99207-3942.

Visa Isabel – Vendo Ótima Casa de Vila,
próximo ao Shopping Iguatemi, 3 quartos,
terraço gourmet, 2 banh, armários plane-
jados, 1 vaga. Preço à vista: R$ 510.000.
Elizabeth (aposentada) – (21) 99622-3578
(WhatsApp).

Compass S – Vendo Compass S 2021, die-
sel, 4x4, 8 mil km. Garantia de fábrica. Equi-
pado pacote high-tech de condução semi-
autônoma, teto solar panorâmico, película
antivandalismo, Insulfilm rayban. Novíssi-
mo! Sem detalhes! Preço: abaixo da FIPE.
Falar com Paulo  – (21) 99638-0997

HB20X –  Vendo HB20X Diamond, 1.6 Flex,
2021, 20.000Km, R$ 90 mil. Lucia (aposen-
tada) – (21) 98301-1907.

Imóveis 

classificados

Se você necessitar de auxílio financeiro de
até R$ 20 mil, conte com a APA.

O auxílio pode ser pago
em até 18 vezes.

 As inscrições devem ser feitas entre
os dias 20 a 30 de cada mês.
Os interessados devem entrar

em contato pelo email:

financeiro@apabndes.org.br.

Auxílio Financeiro
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DESTINATÁRIO:

Janeiro de 2023. Aos 78, já faz quase 12
anos que deixei de comparecer diuturnamen-
te ao BNDES. A patroa e nossa assessora
doméstica não gostaram. Elas adoravam
quando eu saía para o banco, pois conside-
ravam minha presença um estorvo para a
arrumação do lar, varrição da casa, além de
exigir o preparo de refeições, alertas para
tomar os remédios, gotas, pomadas, ocupa-
ção das mesas com a papelada.

Só que foi impossível não atender ao ge-
neroso incentivo do banco, o Plano de Des-
ligamento Voluntario, a gota d’água para
precipitar a saída em massa. Hoje já sabe-
mos que não éramos insubstituíveis e so-
mos instados a conviver com restrições de
entrada e estacionamento no EDSERJ. Com
o tempo, infelizmente nosso contingente
diminui a cada ano que passa, bem entendi-
do, o bloco de colegas que conviveram
monoliticamente unidos e preservados du-
rante os longos anos sem concursos. La-
mentavelmente, as doenças e a COVID vêm
cobrando seu tributo, nos levando colegas
queridos tão prematuramente.

Há tempos nao tenho ido ao Centro. A
pandemia transformou aquele outrora pu-
jante espaço quase que em uma Cidade Fan-
tasma. A necessidade de obter guias de
multas e IPVA de toda a família (sempre so-
bra para mim...) me fez rumar para a região,
aproveitando a calmaria de começo de ano.

As filas são imensas, mas essas são as
únicas horas em que vale a pena ser idoso...
logo sou atendido, mas a funcionária alega
que tenho muitas guias e eles só podem
imprimir uma única. Certa vez meu saudoso

genitor me mandou comprar uma passagem,
mas voltei com a resposta de que estavam
esgotadas. Aprendi, então, ainda criança que
essas conversas nada mais são que a senha
para informar que sim, poderei ser atendido,
mediante um certo agrado... então, voltei lá
no guichê e, como por milagre, a passagem
apareceu. Dessa vez nao foi diferente e, ao
final, entreguei discretamente um papelzi-
nho dobrado para a funcionária, contendo
o tal agrado ...

Uma vez cumpridas as missões, meus pas-
sos se perdem pelas ruas outrora elegantes
da Belle Epoque descritas por João do Rio
e fotografadas por Augusto Malta. A chu-
vinha miúda, sem pressa de parar, escorre
das nuvens que escurecem a tarde triste.
Carioca, Ouvidor, Avenida Central, Uruguai-
ana, algumas dão até medo de tão vazias,
mais parecendo uma Cidade Fantasma, tan-
tas são as lojas fechadas, como se fosse um
domingo. Em passado recente, chegava a
ser difícil esgueirar-se em meio à multidão.
Antigas lembranças do tempo em que, leva-
do pela mão da saudosa Mamãe, junto com
o irmãozinho menor,  percorria o Centro pon-
tilhado de lojas tradicionais, como a Perfu-
maria Kanitz, Casa José Silva, Príncipe, Cla-
rk, Sloper, Mundo dos Brinquedos, Colom-
bo, Casa Cavé, Manon, lojas elegantes em
sua maioria desaparecidas.

Quase que por instinto, caminho em dire-
ção do Largo da Cruz de São Francisco,
onde ainda altaneiro se ergue o antigo pré-
dio de belas linhas neoclássicas onde estu-
dei. Eterna Polytechnica, no meu tempo a

saudosa Escola Nacional de Engenharia da
Universidade do Brasil, hoje Escola Politéc-
nica da UFRJ, na Cidade Universitária da
Ilha do Fundão.

Prédio onde Dom João VI mandou insta-
lar a Academia Real, em 1811. Ainda é a mes-
ma edificação, pouco mudou. Aqui se for-
maram tantas turmas, entre elas a minha,
Turma Povo Brasileiro, 1968. Alma Mater da
Engenharia Nacional, capim e plantas vice-
jam há anos pelos pisos e paredes.  Na tar-
dinha chuvosa do verão quase-inverno de
janeiro, o prédio é o retrato do Centro da
Cidade, pouco cuidado, vazio, escuro e tris-
te. Cidade Fantasma. Prédio Fantasma. Anos
60. Que contraste com aquela tarde lumino-
sa, quando no meio da multidão de candi-
datos localizei meu nome na lista dos apro-
vados no vestibular, as folhas datilografa-
das afixadas no quadro de avisos do pá-
tio interno! O prédio cheio de vida, ale-
gria, esperança.

Passadas tantas décadas, de pé naquele
mesmo pátio, cerrando os olhos pensativo
vejo-me garoto, vibrando com a aprovação.
Com a agilidade dos meus 18 anos, desço
correndo as escadas e sigo depressa em di-
reção à Central, pegar o trem até Madureira
e de lá caminhar até o Campinho. Logo che-
go em casa para dar a boa notícia aos meus
saudosos genitores. Não tínhamos telefo-
ne, celular nem pensar... Eles me abraçam,
emocionados, imigrantes acolhidos aqui
nesta terra abençoada, antevendo um futu-
ro melhor para o filho, diferente das agruras
na Polônia sofrida e gelada, onde o “nume-
rus clausus” barrava sonhos.

Logo desperto das minhas divagações, e
me entristeço com o prédio coberto por an-
tigas pichações. As instalações resistem,
resta saber até quando.

Mais uma breve caminhada e já estou
adentrando o EDSERJ, pela Av Paraguay.
De novo vem as lembranças, no silêncio e
solidão do prédio que o trabalho à distância
mantém quase vazio.

Era um final de tarde em pleno verão. Da
minha mesa à janela do EDSERJ podia ver
ao longe a densa linha de cumulus-nimbus
e ouvir as trovoadas distantes que prenun-
ciavam o aguaceiro. Logo o dia escureceu,
faiscaram os relâmpagos, de repente tudo
ficava iluminado. A chuvarada logo passou,
o sol voltando e permitindo a visão do ca-
sario, das montanhas distantes. Foi uma
bênção ter passado tantos anos trabalhan-
do naquela super mesa à beira da janela. E
pensar que ainda nos pagavam para estar
ali, pensando o progresso do Brasil.

Foram 36 anos...  nem todos a quem
acompanhei naquela jornada estão mais
aqui neste Vale de Lágrimas. Uns parti-
ram cedo, logo nos primórdios, outros
prematuramente, nos deixando a eterna
saudade de tempos felizes.

Valeu a pena? Como ensinou o piedoso
cristão-novo Fernando Pessoa: “Tudo vale
a pena ... Se a alma não é pequena ...”

crônica

Uma Tarde na Cidade Fantasma
Reminiscências do Centro do Rio de Janeiro,

Escola Politécnica e BNDES
Israel Blajberg*
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escritor


