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Carta SINAIT nº 119/2020                                                       Brasília-DF, 28 de agosto de 2020.                                                                                                                                                                                      

  
 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Ricardo Marques Figueiredo 

Diretor-Presidente da GEAP 

Setor Hoteleiro Norte, Quadra 2, Bloco k - Edifício Brasília Imperial 

Asa Norte, DF, CEP: 70.702-110. 

 

Assunto: Reunião para criação de diálogo e colaboração. 

 

Senhor Diretor-Presidente, 

1. A GEAP é uma instituição fundamental para a proteção à saúde dos 

servidores públicos já há mais de 75 anos e deve ser defendida de qualquer tentativa de 

desmonte. 

 

2. Se olharmos para o seu histórico recente, porém, é visível o quanto a 

instituição vem sendo fragilizada do ponto de vista administrativo e financeiro. Desde a 

primeira intervenção pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 2013, a GEAP 

passou por ciclos agudos de recuperação e crise, que a aproximaram da falência e 

provocaram o desligamento de centenas de milhares de beneficiários. 

 

3. Se dispusermos em série os dados sobre filiação, a partir de 2005, nota-se 

que é consistente a diminuição do número de usuários vinculados à GEAP: 

 

• 2005 – 742.669 

• 2006 – 691.765 

• 2007 – 692.380 

• 2008 – 688.298 

• 2009 – 653.032 

• 2010 – 632.147 

• 2011 – 627.615 

• 2012 – 600.557 
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• 2013 – 570.591 

• 2014 – 614.048 

• 2015 – 588.855 

• 2016 – 508.303 

• 2017 – 466.054 

• 2018 – 455.551 

 

4. No registro mais recente do número de filiados, foram contabilizados 

apenas 446 mil beneficiários, uma queda de aproximadamente 40% do total desde o início 

da série. Como os valores cobrados pela GEAP sejam inferiores aos valores praticados no 

mercado por planos de saúde privados, é razoável supor que a maioria dos usuários que 

abandonou a cobertura tenha migrado para o Sistema Único de Saúde, ampliando a 

sobrecarga das unidades públicas hospitalares e ambulatoriais e os gastos federais com 

saúde. 

 

5. Infelizmente, a tendência desta crise é agravar-se. A GEAP é hoje a 

operadora brasileira que agrega o maior número de idosos, com 52% da carteira de 

beneficiários formada por pessoas acima de 60 anos, o que sabidamente contribui para 

explicar a alta sinistralidade assistencial e financeira da instituição. 

 

6. Além da faixa etária dos usuários, outros elementos podem ser evocados 

como explicativos da insolvência da GEAP dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANS, 

como o aumento dos valores de cobertura de eventos e procedimentos médicos. Também é 

notória a crise administrativa da instituição, com alta rotatividade nos seus cargos diretores, 

ocupados por sujeitos com variados alinhamentos políticos. 

 

7. Finalmente, a baixa participação do Governo Federal no financiamento da 

saúde dos servidores é notória: apenas 30% do valor das mensalidades são garantidos pelo 

governo, restando os demais 70% ao encargo dos usuários. Como referência, nota-se que, 

no início da atuação da GEAP, estes percentuais eram inversos. 

 

8. Para lidar com sua crescente insolvência fiscal, nos últimos 5 anos a GEAP 

vem aumentando o valor dos seus planos. Os aumentos mais expressivos foram de: 

 

• 14,6% em 2015; 

• 37,5% em 2016; 

• 23,43% em 2017; 
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• 19,54% em 2018; 

• 9,76% em 2019; e 

• 12,54% em 2020. 

 

9. Estes reajustes são elevados em relação à inflação no mesmo período e, 

sobretudo, em relação ao reajuste salarial de servidores beneficiários, sobre os quais recai 

desproporcionalmente a responsabilidade sobre o desequilíbrio atuarial da instituição. 

Assim, o aumento das mensalidades teve como efeito secundário a multiplicação do número 

de ações movidas por usuários contra a GEAP, ampliando os gastos da instituição com 

processos judiciais. 

 

10. A restrição do acesso faz também com que a GEAP deixe de cumprir sua 

finalidade originária como plano de saúde diferenciado. Ainda que seus custos para os 

usuários continuem sendo competitivos em comparação com os planos privados, já 

extrapolam a capacidade de pagamento de grande parte de seus beneficiários, o que 

certamente redundará no estrangulamento fiscal e administrativo da GEAP, com taxas 

ainda maiores de abandono e, possivelmente, o fechamento da instituição. 

 

11. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT possui 

um grande número de sindicalizados filiados ao GEAP e, portanto, tem proporcional 

interesse em criar um ambiente de diálogo com a instituição para garantir o seu melhor 

apoio e cobertura. 

 

12. Através do presente ofício, o SINAIT se coloca, portanto, à disposição da 

GEAP para colaborar no que for possível para a preservação e bom funcionamento da 

instituição. 

 

13. Entre os objetivos do SINAIT está somar-se à reivindicação pela maior 

participação do Governo Federal na cobertura das mensalidades, reduzindo os custos para 

os servidores. Esta medida garantiria uma maior adesão dos beneficiários e, logo, 

contribuiria para o equilíbrio atuarial da GEAP. No mesmo sentido, também é fundamental 

promover a auditoria dos contratos com prestadoras de serviços médicos e hospitalares cujo 

superfaturamento esteja sujeitando a GEAP a pagamentos indevidos. 

 

14. Outra dimensão importante da relação entre a GEAP e o SINAIT é a 

celebração de acordos em relação aos índices de reajuste, mediante os quais se poderia 

solucionar as ações judiciais, movidas pela entidade e seus filiados, que hoje contestam os 
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aumentos estabelecidos pela GEAP. 

 

15. Ademais, a GEAP é hoje um patrimônio dos servidores, razão pela qual se 

deve buscar a ampliação da participação da categoria nos conselhos administrativo e fiscal 

da instituição. Assim, com vistas à abertura de um canal direto de colaboração, o SINAIT 

propõe reunião para deliberação e formatação de trabalho conjunto. 

 

 

                                      Atenciosamente, 

 
Carlos Fernando da Silva Filho 

Presidente do SINAIT 
 


