
CONHEÇA A PROPOSTA DA ASTEL-ESP PARA REVIGORAR A
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO PBS-A, EVITANDO O SEU COLAPSO:

São Paulo | Agosto | 2014

Tendo em vista a situação periclitante tanto do PAMA como do PAMA-PCE, que marcham celeremente 
para a insolvência, a ASTEL-ESP, considerando que as prestações do PAMA são juridicamente 
também prestações do PBS-A (e Teles), apresentou proposta de utilizar os superávits do PBS-A para 
o salvamento da assistência à saúde do plano. 

Confira os itens da proposta, com comentários explicativos:

Item A: “que todas as futuras avaliações atuariais PBS-A levem em consideração tanto as prestações 
pecuniárias como as prestações em espécie do plano.”
As prestações de assistência à saúde (prestações em espécie) foram incluídas no PBS através de um pacto 
acessório (o PAMA), como auxiliar aos benefícios pecuniários (benefícios previdenciais). Para todo e qualquer 
efeito, os benefícios de assistência à saúde fazem parte integrante das prestações do PBS-A (e Teles). Não se 
pode falar em superávit se parte do plano é deficitária.

Item B: “que o PAMA (PBS-A etc.) passe a prestar o atendimento qualificado, conforme foi constituído, 
restabelecendo o padrão inicial previsto ao quais os assistidos têm direito adquirido.”
O PAMA foi constituído, dentro do princípio securitário, para manter a mesma abrangência e padrão de 
atendimento que o assistido usufruía em atividade junto à sua empregadora por ocasião da aposentação. 
Esse padrão deverá ser recuperado.

Item C: “o PAMA, conforme originalmente constituído, não cobrará dos assistidos contribuições, copar-
ticipações ou compartilhamentos de custos.”
No regulamento conforme foi constituído o PAMA, em 28 de setembro de 1989 (único regulamento legal-
mente válido), não há previsão de participação dos assistidos no custeio das prestações de assistência à 
saúde incluída no PBS. Bem claro foi posto o fato pela Juíza da 5ª VARA DO TRABALHO DE FLORIANÓPOLIS, 
SC, em processo sobre o PAMA:
“Assim prevendo os Planos de Benefícios da SISTEL de 1999 e 2000 que o custeio do PAMA fica a cargo das pa-
trocinadoras, não pode ser exigido contribuição dos participantes. Isso somente será possível se houver uma 
alteração na redação do art. 77, parágrafo único, do PBS/2000 (atualmente em vigor), para incluir o custeio 
do PAMA também pelos participantes. Todavia, é lógico que, em havendo tal alteração no Regulamento do 
PBS, a modificação alcançará tão-somente os participantes que integrarem o plano após esta reforma regu-
lamentar, em observância ao ato jurídico perfeito e direito adquirido.”
A proposta da ASTEL-ESP faz ressalva de que “admitir-se-á apenas uma coparticipação no valor das consultas 
médicas que excederem a dez consultas por ano, para evitar o risco moral.”
O Art 7º do Regulamento do PAMA estabelece “o número de consultas médicas, por usuário, é limitado a 
8(oito) por ano, não se admitindo mais de 3 (três) consultas médicas mensais.”
De fato, trata-se de uma cláusula leonina, não condizente com um plano destinado principalmente a pes-
soas idosas. Por outro lado, tratando-se o consultar-se com um médico de uma decisão individual, subjetiva, 
deve haver um dispositivo que evite o risco moral, ou seja, o uso abusivo. Daí a proposta de haver copartici-
pação somente nas consultas médicas que ultrapassem a dez por ano, sem a limitação mensal. 
Deve-se observar que, nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa empregadora, não é con-
siderada contribuição a coparticipação do empregado, única e exclusivamente, como fator de moderação, 
na utilização dos serviços de assistência ou hospitalar.

Item D: “o PCE será reformulado e mantido unicamente como suplementar ao PAMA etc..”
De fato, o atual PCE, ou melhor, PAMA-PCE, é um plano não legalizado, que foi criado para substituir o PAMA, 
inclusive lançando mão ilicitamente de recursos do fundo garantidor do PAMA.
É um fato que existem coberturas de assistência à saúde que são necessárias, principalmente para pessoas 
idosas, mas que não são ou estavam incluídas nos planos para os empregados em atividade nas patrocina-
doras, consequentemente no próprio PAMA. Daí a necessidade de haver um esquema suplementar ao PAMA, 
principalmente tendo-se em conta o que dispõe o Art. 6º do regulamento do PAMA: ”Além dos eventos não 
cobertos nas normas das patrocinadoras, o PAMA não cobrirá: etc..” Esses eventos, não cobertos pelo plano, 
serão pagos pelo assistido.
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O superávit relativo à parte de benefícios de natureza previdencial do PBS-A, entretanto, só poderá ser des-
tinado à parte do plano relativa a benefícios de natureza assistencial por integrarem o mesmo plano. Não 
há base legal para utilizar recursos do PBS-A no PAMA-PCE.
A proposta da ASTEL-ESP inclui, assim, a extinção do PAMA-PCE. Para cobrir eventos não cobertos pelo PAMA 
seria criado um esquema de coberturas especiais de fato suplementares às prestações do PAMA, custeado 
por todos assistidos do PAMA, sem exceção, através do recolhimento mensal de um percentual aplicado 
sobre o benefício previdenciário, garantindo assim que este valor seja condizente com a possibilidade de 
pagamento de cada um. Assim, não devemos falar mais em PAMA+PCE, e sim em PAMA+CE.

Item E: “os assistidos que foram excluídos do PAMA ou PAMA-PCE por falta de pagamento poderão, se 
quiserem, ser reintegrados ao PAMA, sem pagar.”
Todas as cobranças que foram praticadas pela SISTEL relativas ao PAMA são ilegítimas ou ilegais; portanto, 
os “inadimplentes” nada têm a saldar. Devemos observar que os assistidos foram impelidos a migrarem para 
o PAMA-PCE por causa das cobranças ilegítimas e absurdas feitas pela SISTEL no PAMA.

Item F: “o atendimento do PAMA mais as coberturas especiais será qualificado e nacional.”
Conforme o regulamento do PAMA, o atendimento é qualificado, pois o assistido terá como direito a mesma 
abrangência e padrão de atendimento que ele tinha junto à patrocinadora que o empregava.

Item G: “Todo assistido dos PBS terá direito, a qualquer tempo, às prestações do PAMA+CE.”
De fato, o regulamento do PAMA não restringe a inscrição a determinado período ou prazo. 

Item H: “no caso de falecimento do titular, (a) os dependentes continuarão automaticamente...”
Ora, se o dependente do assistido tem o direito às prestações do PBS com PAMA, a morte do titular não inter-
rompe esse direito. E se ele dependente já está inscrito no plano, é um absurdo interromper essa inscrição, 
como tem acontecido. Também dele nada mais pode ser cobrado, além do percentual geral para as cober-
turas especiais, incidente sobre o valor da pensão do dependente, então investido de titular.

A proposta da ASTEL-ESP para a revitalização do PAMA, se concretizada, trará consigo as consequências:

O PAMA, além das prestações nele original-
mente incluídas (prestações do plano que o assis-
tido tinha quando em atividade no patrocinador 
ex-empregadora) incluirá também as coberturas 
especiais do PCE; por tal, os assistidos pagarão 
uma pequena porcentagem proporcional ao bene-
fício que recebem: por grupo familiar, uma contri-
buição mensal de 5% sobre o valor do Benefício SIS-
TEL, conforme o benefício reajustado a cada ano.

Todos os assistidos do PBS terão direito ao 
PAMA revitalizado, mesmo aqueles que tenham 
sido excluídos do PAMA ou PAMA-PCE por falta de 
pagamento. A inscrição no PAMA é aberta a todos 
os assistidos do PBS, sem qualquer carência e a 
qualquer tempo, servindo apenas para comprova-
ção perante os prestadores de serviços que têm 
direito ao plano (a contratação do plano já se deu 
por ocasião da inscrição no Plano de Benefícios da 
SISTEL-PBS).

Não poderá haver cobranças aos assistidos de 
compartilhamentos de custos ou coparticipações 
nos custos das prestações realizadas, a menos de 
coparticipações de 20% sobre o valor das consultas 
médicas que ultrapassarem a 10(dez) por ano, 

como forma de se combater o risco moral, não 
sendo legalmente consideradas contribuições.

Com a morte do assistido titular, os dependen-
tes já inscritos no PAMA continuarão a usufruir do 
PAMA, sem a necessidade de nova inscrição; ap-
enas o dependente principal passará à condição de 
titular, para fins de pagamento mensal da contri-
buição de 5% sobre o Benefício SISTEL.

O assistido que, a partir da data de início da 
revitalização do PAMA, deseje incluir como depen-
dente, no seu grupo familiar, nova companheira (o) 
ou cônjuge, resultante de união estável ou casa-
mento após o início da revitalização, somente terá 
o direito de fazê-lo se a nova companheira (o) ou 
o novo cônjuge tiver pelo menos 58 anos de idade. 
Isso visa evitar a inclusão de pessoas bem mais jo-
vens do que a idade média dos assistidos.

FIQUE ATENTO:
Questões a considerar sobre o PAMA

PARTICIPE

Entre em contato com a ASTEL-ESP para se juntar a discussão para 
apontar caminhos para melhorar a qualidade de vida de todos:

Rua Primeiro de Janeiro, 235 | Vila Clementino
CEP:04044-060 | São Paulo/SP

TEL: (11) 5083-8554
NA INTERNET: www.astelsp.org.br


