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EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-PRESIDENTE DO COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 

MINISTRO EMMANOEL PEREIRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, empresa pública federal, 

situada no SBN Quadra 1, Bloco A, Edifício Sede, Brasília-DF, CEP 70.002-900, inscrita no CNPJ n.º 

34.028.316/0001-03, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seus advogados signatários 

(procuração anexa, doc. 02), com fundamento nos artigos 615, 616, §2º, e 856 e seguintes da CLT, 219, 220, 

IV e seguintes do RITST, e cláusulas 21 e 23 do ACT 2017/2018 (doc. 03, anexo), requerer a instauração de 

 

DISSÍDIO COLETIVO PARA REVISÃO DE CLÁUSULA CONVENCIONAL 

 

Em face da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS E SIMILARES - FENTECT, situada no SDS, Edifício Venâncio V, Bloco R, Loja 60, Brasília-

DF, CEP 70.393-900, inscrita no CNPJ n.º 03.659.034/0001-80, telefone (61) 3323-8810, e-mail 

fentect@fentect.org.br, e dos Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios e Similares de São 

Paulo e Região Postal de Sorocaba – SINTECT-SP, inscrito no CNPJ n.º 56.315.997/0001-23, situado na Rua 

Canuto do Val, 169, Vila Buarque, São Paulo-SP, CEP 01224-040, telefone (11) 3822-6186/5598, e-mail 

contato@sintect-sp.org.br; Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Rio de Janeiro – SINTECT-RJ, 

inscrito no CNPJ 32.269.706/0001-40, situado na Avenida Presidente Vargas, 502, 14º Andar, Centro, Rio de 

Janeiro-RJ, CEP 20071-000, telefone (21) 2213-2788; Sindicato dos Empregados da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos e Similares de Bauru e Região – SINDECTEB, inscrito no CNPJ 50.844.935/0001-22, 

situado na Rua Batista de Carvalho, 4-33- 4º andar – salas 405/406/407/408 – Ed. Comercial, Centro, Bauru-

SP, CEP 17010-901, telefone (14) 3232-6432, e-mail sindicatoect@terra.com.br; Sindicato dos Trabalhadores 

e Trabalhadoras em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares no Estado do Maranhão –  SINTECT- 

MA, inscrito no CNPJ 23.702.137/0001-93, situado na Avenida M, 25, Radional, São Luís – MA, CEP 65047-
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470, telefone (98) 3221-0208, e-mail auxadmsintect@gmail.com; e Sindicato dos Trabalhadores na Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado do Tocantins – SINTECT-TO, inscrito no CNPJ 

10.431.410/0001-40, situado na 404 Norte, Alameda n°10, n° 04, Palmas - TO, CEP 77006-416, telefone (63) 

3225-4119, pelos motivos e fatos a seguir declinados: 

 

I – PRELIMINARMENTE 

 

I. 1. Do cabimento do presente Dissídio Coletivo para Revisão de Cláusula Convencional 

 

1. De início, registre-se que esta demanda objetiva a revisão da Cláusula 28 do ACT 

2017/2018 (com vigência entre 01/08/2017 e 31/07/2018), a qual versa acerca da assistência 

médica/hospitalar e odontológica oferecida pela ECT aos seus empregados ativos, aposentados e 

dependentes, notadamente quanto ao modelo de custeio (doc. 03, anexo). 

 

2. Abre-se parênteses para registrar que a Cláusula 28 do ACT 2017/2018 mantém incólume 

a redação estampada no mesmo dispositivo do ACT 2016/2017 (doc. 04 em anexo), em vista da 

concordância dos signatários em conservar seu conteúdo até o final do Processo de Mediação Pré-

Processual nº 5701-24.2017.5.00.0000 (tratado posteriormente), cujo tramite adentrou a data-base dos 

postalistas, ocorrida em 01/08/2017. Nesse sentido, vide ‘Ata da Audiência de Mediação e Conciliação Pré-

Processual do Processo nº TST DCG 1000135-77.2017.5.00.0000’ (doc. 05 anexo), feito no qual se discutiu a 

greve deflagrada pela categoria em razão daquela data-base. 

 

3. Pois bem. Conforme será melhor abordado adiante, no ano de 2016, a concessão do 

mencionado benefício teve o custo aproximado R$ 1.800.000.000,00 (um bilhão e oitocentos milhões de 

reais), dos quais, em razão do atual modelo de custeio convencionado, a ECT arcou com mais de 93% (nove 

e três por cento) da despesa, o equivalente a mais de R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões 

de reais). 

 
4. Ocorre que, como é de conhecimento público e notório, a ECT enfrenta sérias dificuldades 

financeiras e, malgrado as inúmeras medidas já adotadas para equilibrar seu caixa, caminha para o terceiro 

ano consecutivo de prejuízos da ordem de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) por ano, o que será 

pormenorizado em seguida. 
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5. Assim, não se pode olvidar que no atual cenário econômico desta Suscitante, o modelo 

de custeio estampado na Cláusula 28 do ACT 2017/2018 não mais se sustenta, haja vista o 

desequilíbrio contratual advindo da nítida alteração do estado de fato vigente à época de sua 

estipulação e a iminência de colapso do sistema.   

 

6. Nessa linha de raciocínio, o artigo 220, IV, do RITST estabelece: 

 

Art. 220. Os dissídios coletivos podem ser: 

(...) 

IV - de revisão, quando destinados a reavaliar normas e condições coletivas de 
trabalho preexistentes, que se hajam tornado injustas ou ineficazes pela modificação 
das circunstâncias que as ditaram; 

 

7. Por sua vez, a CLT é expressa acerca da revisão das convenções coletivas, bem como 

faculta às partes convenentes a instauração de dissídio coletivo acaso malograda a negociação (tema que 

será tratado a posteriori). Vejamos: 

 

Art. 615 - O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de 
Convenção ou Acordo ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação de Assembléia 
Geral dos Sindicatos convenentes ou das partes acordantes, com observância do disposto 
no art. 612.  

Art. 616 - Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as 
empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não 
podem recusar-se à negociação coletiva. 

(...) 

§ 2º No caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendimento às 
convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou órgãos regionais do 
Ministério de Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a negociação entabolada, é 
facultada aos Sindicatos ou empresas interessadas a instauração de dissídio 
coletivo. 

 

8. No mesmo sentido, são as Cláusulas 21 e 23 do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018, 

firmado entre a ora Suscitante e os Suscitados após mediação levada a cabo pela Eg. Vice Presidência desse 

Col. TST nos autos do DCG nº 1000135-77.2017.5.00.0000, in verbis: 

 

Cláusula 21 – NEGOCIAÇÃO COLETIVA – Em caso de ocorrência de fatos 
econômicos, sociais ou políticos que determinem ou alterem substancialmente a 
regulamentação salarial vigente, serão revistos de comum acordo pelas partes os 
termos do presente Acordo Coletivo de Trabalho, visando ajustá-lo à nova realidade. 
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Cláusula 23 – PRORROGAÇÃO, REVISÃO, DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO – A 
prorrogação, revisão, denúncia ou revogação, total ou parcial, do presente Acordo Coletivo 
de Trabalho ficará subordinada às normas estabelecidas pelo art. 615 da CLT, observando-
se os princípios da liberdade e autonomia sindical estabelecidas na Constituição Federal. 

 

9. Outrossim, o Col. Superior Tribunal de Justiça é assente quanto da possiblidade de 

revisão do modelo de custeio de plano de saúde coletivo empresarial no escopo de evitar a ruína do sistema, 

exatamente o contexto em que se funda a presente ação. Sobre o tema: 

 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. 
REGIME DE CUSTEIO. REESTRUTURAÇÃO. PREÇO ÚNICO. SUBSTITUIÇÃO. 
PRECIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA. MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. 
POSSIBILIDADE. ESTUDOS TÉCNICO-ATUARIAIS. SAÚDE FINANCEIRA DA 
OPERADORA. RESTABELECIMENTO. RESOLUÇÃO GEAP/CONDEL Nº 616/2012. 
LEGALIDADE. APROVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. GESTÃO 
COMPARTILHADA. POLÍTICA ASSISTENCIAL E CUSTEIO DO PLANO. TOMADA DE 
DECISÃO. PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. MODELO DE CONTRIBUIÇÕES. 

DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DA RUÍNA. 

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a reestruturação no regime de custeio do plano de 
saúde administrado pela GEAP, entidade de autogestão, por meio da Resolução 
GEAP/CONDEL nº 616/2012, que implicou a majoração das mensalidades dos usuários, foi 
ilegal e abusiva. 2. As entidades de autogestão não visam o lucro e constituem sistemas 
fechados, já que os planos que administram não estão disponíveis no mercado consumidor 
em geral, mas, ao contrário, a apenas um grupo restrito de beneficiários. 

(...)  

8. Não se constata nenhuma irregularidade no procedimento de redesenho do sistema de 
custeio do plano de saúde administrado pela GEAP, devendo ser reconhecida a legalidade 
da Resolução nº 616/2012. Tampouco foi demonstrada qualquer abusividade no reajuste 
das mensalidades efetuados conforme a faixa etária do usuário. 

9. Este Tribunal Superior já decidiu que, respeitadas, no mínimo, as mesmas 
condições de cobertura assistencial (manutenção da qualidade e do conteúdo 
médico-assistencial da avença), não há direito adquirido a modelo de plano de saúde 
ou regime de custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema 
para evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja onerosidade 
excessiva ao usuário ou a discriminação ao idoso. 

10. Consoante ficou definido pela Segunda Seção no REsp nº 1.568.244/RJ, representativo 
de controvérsia, é válida a cláusula de reajuste de mensalidade de plano de saúde 
amparada na mudança de faixa etária do beneficiário, encontrando fundamento no 
mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, sendo regra 
atuarial e asseguradora de riscos, o que concorre para a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do próprio plano. Abusividade não demonstrada dos percentuais de 
majoração, que encontram justificação técnico-atuarial, a permitir a continuidade contratual 
tanto de jovens quanto de idosos, garantindo a sobrevivência do fundo mútuo e da 
operadora. 

11. Recurso especial provido. 

(REsp 1673366/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017) (grifamos) 
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AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1998. APOSENTADO. 
POSSIBILIDADE. MESMAS CONDIÇÕES E COBERTURAS VIGENTES DURANTE O 
CONTRATO DE TRABALHO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 

(...) 

2. "Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do plano de saúde, 
não há direito adquirido a modelo de custeio, de modo que pode o estipulante e a 
operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína), 
desde que não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao 
idoso" (AgRg no AREsp 558.918/SP, Rel. o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 
Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015). 

(...) 

(AgInt no REsp 1655301/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017) 

 

10. Destarte, tendo em vista a existência de acordo coletivo de trabalho vigente, o qual trouxe 

em seu bojo cláusula que demanda revisão, principalmente em relação ao modelo de custeio aventado, sob 

pena de ruína do sistema; acrescido da renegociação frustrada no âmbito da autocomposição, não se pode 

olvidar do cabimento e processabilidade da presente demanda a partir da conjugação dos dispositivos adrede 

declinados, o que ora se requer. 

 

I. 2. Da legitimidade passiva dos SINTECT-SP, SINTECT-RJ, SINDECTEB, SINTECT-MA e SINTECT-TO 

 

11. A ECT justifica a inclusão no polo passivo da demanda dos SINTECT-SP, SINTECT-RJ, 

SINDECTEB, SINTECT-MA e SINTECT-TO porquanto são entidades sindicais que se desfiliaram da 

FENTECT e filiaram-se à FINDECT – Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Dos Correios. 

 

12. Não obstante, a FINDECT encontra-se com o registro sindical suspenso junto ao 

Ministério do Trabalho e Emprego, razão pela qual não detém legitimidade para representar em Juízo os 

interesses da categoria que representa, na forma dos artigos 512, 513 e 558 da CLT, recaindo, na espécie, a 

legitimidade para compor o polo passivo da demanda sobre os Sindicatos Obreiros em testilha, na forma dos 

artigos 8º, III, CF, 512 e 513, “a”, da CLT. 

 
13. De toda sorte, registre-se a qualificação da FINDECT para o caso de eventual citação / 

inclusão no polo passivo, com o que não se opõe a ECT: Rua Batista de Carvalho, n.º 4-33, Piso “A”, Sala 2, 
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Edifício Comercial, Centro, Bauru/SP, CEP 17.010-901, inscrita no CNPJ n.º 59.995.498/0001-12, telefone 

(14) 3245-4528, e-mail contato@findect.org.br. 

 

I. 3. Da competência para processamento do feito  

 

14. Saliente-se que, na forma do artigo 36, IV, do RITST, compete ao Vice-Presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho “designar e presidir audiências de conciliação e instrução de dissídio coletivo 

de competência originária do Tribunal”, motivo pelo qual a ECT pugna pela distribuição da ação, inicialmente, 

perante a Vice-Presidência desta Eg. Corte.  

 

15. Na sequência, acaso não alcançada a composição da celeuma, requer a ECT a 

distribuição do feito entre os Exmos. Srs. Ministros que compõe a Eg. Seção de Dissídios Coletivos, conforme 

previsto na Lei nº 7.701/1988: 

 

Art. 2º - Compete à seção especializada em dissídios coletivos, ou seção normativa: 

I - originariamente: 

a) conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos Tribunais 
Regionais do Trabalho e estender ou rever suas próprias sentenças normativas, nos 
casos previstos em lei; 

 

16. Oportunamente, a ECT assinala que o presente dissídio coletivo guarda relação com a 

TutCautAntec - 6851-40.2017.5.00.0000, de relatoria da Exma. Sra. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, da 

Seção de Dissídios Coletivos. 

 

17. Explica-se. 

 

18. Em 26/04/2017, a categoria dos postalistas deflagrou greve nacional por tempo 

indeterminado, apontando, dentre as várias reivindicações justificadoras do movimento paredista, a 

contrariedade à mudanças no plano de saúde oferecido pela Suscitante. 

  

19. Na oportunidade, a ECT ajuizou a mencionada Tutela Cautelar Requerida em Caráter 

Antecedente nº 6851-40.2017.5.00.0000 com fulcro nos artigos 294, 300, 305 e seguintes do CPC/2015, 

objetivando, entre outros, a manutenção de contingente de efetivo mínimo em suas unidades (petição inicial 

anexa, doc. 06). 
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20. Distribuídos aqueles autos para relatoria da Exma. Sra. Ministra Maria Cristina Irigoyen 

Peduzzi, da Eg. Seção de Dissídios Coletivos, foi então deferida a medida liminar pleiteada pela ECT em 

27/04/2017. 

 
21. Ato contínuo, em atenção ao artigo 308 do CPC, a ECT ajuizou o também mencionado 

DCG nº 9401-08.2017.5.00.0000 (petição inicial anexa, doc. 07), formulando como pedido principal a 

declaração de abusividade da greve deflagrada em 26/04/2017. 

 
22. Abre-se parênteses para consignar que, malgrado a Suscitante tenha deduzido o pedido 

principal (DCG nº 9401-08.2017.5.00.0000) nos autos da TutCautAntec - 6851-40.2017.5.00.0000, na forma 

do que também preleciona o artigo 308 do CPC, a demanda foi autuada em apartado e remetida à Col. Vice-

Presidência do TST. 

 
23. Não obstante, a ECT já formulou pedido de chamamento do DCG nº 9401-

08.2017.5.00.0000 à ordem para regularizar seu processamento, de modo que sua tramitação seja conjunta 

com a TutCautAntec - 6851-40.2017.5.00.0000, em obediência aos artigos 286, I e III, 55 e 58 do CPC 

(petição anexa, doc. 08). 

 
24. Voltando à relação da presente demanda com a TutCautAntec - 6851-40.2017.5.00.0000 

e ao DCG nº 9401-08.2017.5.00.0000, importa ainda consignar que em 03/05/2017 ocorreu reunião perante a 

Eg. Vice-Presidência do TST com a participação da ECT e as Entidades Representativas de seus 

empregados na qual foi formulada proposta para encerrar o movimento grevista deflagrado em 26/04/2017 

(que deu ensejo às ações retro mencionadas) (ata anexa, doc. 09). 

 
25. Naquela ocasião, dentre as propostas formuladas, constou expressamente o compromisso 

de não judicialização do tema plano de saúde enquanto o procedimento de mediação pré-processual 

estivesse em andamento. Vejamos: 

 

 
(...) 
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26. Posto isso, não se pode olvidar que o pedido de revisão da Cláusula 28 do ACT 

2017/2018, ora formulado em face do insucesso do PMPP 5701-24.2017.5.00.0000 (tema abordado adiante), 

guarda íntima relação com a greve deflagrada em 26/04/2017 pela categoria dos postalistas, objeto da 

TutCautAntec - 6851-40.2017.5.00.0000, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 

da Seção de Dissídios Coletivos, e do DCG nº 9401-08.2017.5.00.0000. 

 

II – DOS FATOS 

 

27. A princípio, importante registrar que desde meados de 2013, o plano de assistência à 

saúde dos Correios, denominado CorreiosSaúde, é administrado pela Caixa de Assistência e Saúde dos 

Empregados dos Correios – Postal Saúde, entidade de autogestão em saúde, sem fins lucrativos, registrada 

na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o nº 41913-3, sendo a ECT sua mantenedora, 

garantindo todos os riscos decorrentes da operação, conforme se denota do artigo 4º do Estatuto da 

Postal Saúde, em anexo (doc. 10). 

  

28. Destaque-se que a controvérsia relativa à criação da Postal Saúde pela ECT já foi 

analisada por essa Col. Seção de Dissídios Coletivos, restando suplantada sua regularidade a teor do voto do 

Exmo. Sr. Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, relator do DCG - 1853-34.2014.5.00.0000, julgado em 

12/03/2014, cujo v. acórdão restou publicado no DEJT de 28/03/2014, in litteris:  

 

(...) 

Esta Seção Especializada, no processo TRT-DC 8981-76.2012.5.00.0000, relatado pela 
eminente Ministra Kátia Arruda, decidiu, quanto à cláusula em discussão, vigente a partir de 
1º de agosto de 2012, o seguinte: 

"Cláusula 11 - ASSISTÊNCIA MÉDICA / HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA. A ECT, na 
qualidade de gestora ou por meio de contrato precedido de licitação, com vistas a manter a 
qualidade da cobertura de atendimento, oferecerá serviço de assistência médica, hospitalar 
e odontológica aos empregados ativos, aos aposentados na ECT que permanecem na 
ativa, aos aposentados desligados sem justa causa ou a pedido e aos aposentados na ECT 
por invalidez, bem como a seus dependentes que atendam aos critérios estabelecidos nas 
normas que regulamentam o Plano de Saúde, os quais, na vigência deste Instrumento 
Normativo, não poderão ser modificados para efeito de exclusão de dependentes. Eventual 
alteração no plano de ASSISTÊNCIA MÉDICA / HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA vigente 
na empresa, será precedida de estudos atuariais por comissão paritária." 

O descumprimento, segundo a representação da categoria profissional, resultaria da 
criação, pela ECT, do chamado Postal Saúde, caixa de assistência autônoma, 
desvinculada da empresa, em desrespeito à sentença normativa, segundo a qual eventual 
alteração no plano de assistência médica/hospitalar e odontológica vigente na empresa 
deverá ser precedida de estudos atuariais por comissão paritária. 
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Ocorre que a sentença normativa a que se refere a Federação suscitada foi substituída 
pela subsequente, proferida por esta Seção Especializada em 08/10/2013 no processo 
TST-DC 6942-72.2013.5.00.0000, relatado pelo eminente Ministro Fernando Eizo Ono. 
Embora repetida, na cláusula 11, a mesma redação anterior, entendeu-se neste caso que 
o modo de gestão do plano de saúde é questão afeta ao poder diretivo-
organizacional atribuído ao empregador, e que, embora possa ser objeto de 
negociação coletiva, não cabe à Justiça do Trabalho interferir na escolha do modelo 
de gestão a ser implantado. 

(...) 

(http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format
=html&highlight=true&numeroFormatado=DCG%20-%201853-
34.2014.5.00.0000&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAANvzAAH&dataPublicacao=28/0
3/2014&localPublicacao=DEJT&query=) 

 

29. Pois bem. Uma vez conferida regularidade à criação da Postal Saúde, não se pode olvidar 

que o modelo de custeio do plano de saúde permaneceu sendo objeto de convenção coletiva entre a 

ECT e os Suscitados. 

 

30. Dessa forma, a Suscitante, na condição de mantenedora do sistema, está obrigada a 

assumir a desproporcionalidade / desarrazoabilidade dos vultuosos custos advindos da assistência 

médico/hospital e odontológica que oferece aos seus empregados ativos, aposentados e respectivos 

dependentes, tendo em vista que a ela compete assumir todos os riscos da operação. 

 

31. Acerca do modelo de custeio do plano de saúde, cumpre-nos trazer a lume a atual 

Cláusula 28 do vigente ACT 2017/2018, cuja revisão se propõe: 

 

Cláusula 28 – ASSISTÊNCIA MÉDICA/HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA – Os Correios, 
na qualidade de gestora, com vistas a manter a qualidade da cobertura de atendimento, 
oferecerá serviço de assistência médica, hospitalar e odontológica aos(às) empregados(as) 
ativos(as), aos(às) aposentados(as)  nos Correios que permanecem na ativa, aos(às) 
aposentados (as)  desligados (as)  sem justa causa ou a pedido e aos(às) aposentados(as) 
nos Correios por invalidez, bem como a seus dependentes que atendam aos critérios 
estabelecidos nas normas que regulamentam o Plano de Saúde, os quais, na vigência 
deste Acordo Coletivo de Trabalho, não poderão ser modificados para efeito de exclusão 
de dependentes. Eventual alteração no Plano de Assistência Médica/Hospitalar e 
Odontológica, vigente na Empresa será precedida de estudos atuariais por comissão 
paritária. A participação financeira dos(das) empregados(as) no custeio das 
despesas, mediante sistema compartilhado, ocorrerá de acordo com os percentuais 
a seguir discriminados por faixa salarial*, observados os limites máximos para efeito 
de compartilhamento citados no parágrafo 1°, excluída de tais percentuais a 
internação opcional em apartamento e a prótese odontológica, que têm 
regulamentação própria:  

I - NM-01 até NM-16 - 10%. 

II - NM-17até NM-48 - 15%. 
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III - NM-49 até NM-90 - 20%. 

IV - NS-01 até NS-60 - 20%. 

§1º O teto máximo para efeito de compartilhamento será de: 

I - Para os(as) empregados(as) ativos 2 vezes o valor do salário-base do(da) 
empregado(a). 

II - Para os(as) aposentados(as) desligados(as) 3 vezes o valor da soma do benefício 
recebido do INSS e suplementação concedida pelo POSTALIS. 

§2° Os exames periódicos obrigatórios para os(as) empregados(as) ativos(as) serão 
realizados sem quaisquer ônus para os mesmos. 

§3° Enquanto durar o afastamento em razão de acidente de trabalho (código 91 do INSS), 
o(a) empregado(a) ativo(a) terá direito à assistência médico-hospitalar e odontológica, 
sendo o atendimento totalmente gratuito na rede conveniada, no que se relaciona ao 
respectivo tratamento. Os valores relativos ao atendimento na rede conveniada para os 
casos não relacionados ao tratamento do acidente de trabalho serão compartilhados dentro 
dos percentuais estabelecidos nesta cláusula. 

§4° Os(as) empregados(as) afastados(as) por Auxílio Doença (código 31 do INSS) terão 
direito à assistência médico-hospitalar e odontológica, sendo que os valores relativos ao 
atendimento na rede credenciada serão compartilhados dentro dos percentuais 
estabelecidos nesta cláusula. 

§5° Os Correios garantirão o transporte dos(das) empregados(as) com necessidade de 
atendimentos emergenciais, do setor de trabalho para o hospital conveniado mais próximo. 

§6° Os(as) aposentados(as) citados(as) no caput desta cláusula terão que ter no mínimo, 
10 (dez) anos de serviços contínuos ou descontínuos prestados aos Correios, sendo que o 
último período trabalhado não poderá ter sido inferior a 5 (cinco) anos contínuos. 

§7° Os(as) ex-empregados(as), aposentados(as) nos Correios a partir de 01/01/1986, que 
não tenham sido cadastrados(as), poderão efetuar, exclusivamente, a sua própria inscrição 
e a do seu respectivo cônjuge ou companheiro(a) no Plano de Saúde dos Correios.  

§8º Para os seus/suas empregados(as) ativos(as), afastados(as) por doença, 
aposentados(as) por invalidez e aposentados(as) cadastrados(as) no Plano CorreiosSaúde, 
os Correios disponibilizarão o Postal Benefício Medicamento – PBM nos termos do seu 
regulamento, sem a cobrança de mensalidade ao (a) participante deste benefício. 

§9º A Comissão paritária de que trata o caput, será constituída em 30 (trinta) dias a partir 
da assinatura do ACT 2016/2017, não podendo a Empresa adotar qualquer medida de 
alteração do plano que não seja de comum acordo com os(as) trabalhadores(as) 
representados(as) pelos seus sindicatos, conforme §10º, nos seguintes termos: 

a) 14 (quatorze) representantes dos trabalhadores sendo: 7 (sete) da FENTECT e 7 (sete) 
de FINDECT; 

b) 14 (quatorze) representantes da Empresa. 

§10º A Comissão paritária apresentará as propostas de melhorias do Plano de Saúde, até o 
dia 30 de janeiro/2017, as quais somente poderão ser implementadas mediante a prévia 
aprovação da Empresa e da representação dos empregados, condicionada à deliberação e 
aprovação do assunto às assembleias dos sindicatos no prazo de até 60 (sessenta) dias. 

* Tabela salarial em anexo (doc. 11) 

   

32. De relevo reiterar que a adrede transcrita Cláusula 28 do ACT 2017/2018 é fiel reprodução 

da mesma Cláusula 28 do ACT 2016/2017 (doc. 04 anexo), posto que, a despeito de concordarem com a 
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manutenção de seu conteúdo até o final do PMPP nº 5701-24.2017.5.00.0000, os Suscitados se recusaram a 

proceder sua adequação no que diz respeito aos tópicos que perderam o objeto, quais sejam, os §§ 9º e 10º, 

os quais muito bem destacam a criação de uma Comissão Paritária para estudos atuariais tangentes a 

eventuais alterações no Plano de Assistência Médica/Hospitalar e Odontológica a partir de 30 (trinta dias) da 

assinatura do ACT 2016/2017, ocorrida em 20/09/2016, e com funcionamento até 30/01/2017. 

 

33. Antes, contudo, de discorrer acerca da Comissão Paritária constituída pela Cláusula 28 do 

ACT 2016/2017, cumpre esclarecer quem são os beneficiários elegíveis à vantagem em referência, trazendo 

a lume os “critérios estabelecidos nas normas que regulamentam o Plano de Saúde” (doc. 12 anexo): 

 

2.1 Beneficiários dos Correios: 

a) empregado com contrato de trabalho por prazo indeterminado; 

b) dirigente da Empresa; 

c) aposentado por tempo de contribuição ou por idade, por invalidez,  aposentados 
desligados sem justa causa ou a pedido, bem como seus dependentes que atendam 
aos critérios  estabelecidos neste Capítulo; 

d) empregado cedido a outro órgão público ou entidade da Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal; 

e) empregado cedido aos Correios por órgão ou entidade da Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal, com ônus para a Empresa; 

f) anistiado nos termos da Lei 10.559/2002; 

g) assessor especial conforme previsto no Estatuto dos Correios; 

2.1.1 Os dirigentes dos Correios, assessores especiais e empregados cedidos aos Correios 
terão direito à utilização da rede credenciada a partir da data de sua nomeação, cessão ou 
admissão. 

2.2 Beneficiários do Postalis: 

a) empregado com contrato de trabalho por prazo indeterminado; 

b) dirigente que conste do cadastro nominal fornecido aos Correios  e à Postal Saúde, 
atualizado mensalmente; 

c) aposentado por tempo de contribuição ou por idade, por invalidez,  aposentados 
desligados sem justa causa ou a pedido, bem como seus dependentes que atendam 
aos critérios  estabelecidos nas normas daquele Instituto. 

2.3 Beneficiários Dependentes 

2.3.1 São todos os dependentes dos beneficiários titulares citados nos subitens 2.1 e 2.2, 
que atendam aos critérios de elegibilidade definidos no item 6 deste Capítulo e que estejam 
previamente cadastrados no Plano. 

2.4 Empregado com Contrato de Trabalho em Período de Experiência  

2.4.1 Durante o período de experiência do contrato de trabalho, os empregados e seus 
dependentes utilizarão exclusivamente os serviços prestados nas Unidades de 
Atendimento de Assistência à Saúde – Postal Saúde da localidade onde prestam serviço. 
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2.4.2 Durante o período de experiência, o empregado somente poderá utilizar a rede 
credenciada, em caso de acidente de trabalho. A utilização da rede credenciada deverá ser 
autorizada previamente pelos Correios.  

 2.4.3 O período de experiência, para efeito de utilização da rede credenciada, não se 
aplica aos alunos bolsistas, contratados pelos Correios, após a conclusão do curso. 

2.5 Jovem Aprendiz, Bolsista e Estagiário  

2.5.1 Desde que previsto em Edital de Concurso ou Processo Seletivo, terão direito ao 
atendimento na Unidade de atendimento da Postal Saúde, o Jovem aprendiz, Bolsista e 
Estagiário, nos procedimentos possíveis de serem realizados em cada Unidade de 
Atendimento de Assistência à Saúde, da localidade em que estiverem lotados.  

(...) 

6 CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTE NO PLANO 
CORREIOSSAÚDE 

6.1 A inclusão de beneficiário dependente no Plano deverá seguir as condições adiante 
descritas: 

 
TIPO DE 

DEPENDENTE 
CONDIÇÃO PARA 

INCLUSÃO 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

1 - Cônjuge 

Não estar vinculado a 
qualquer modalidade de 
plano de saúde ou de 
Assistência Médica, 
Hospitalar e Odontológica, 
oferecida por seu 
empregador. 

a) Cópia do RG do cônjuge; 
b) cópia do CPF do cônjuge; 
c) certidão de Casamento; 
d)  declaração do empregador do dependente, atestando 
que o conjunge não está vinculado a qualquer modalidade 
de plano de saúde ou de assistência médica, hospitalar e 
odontológica, patrocinada pela pessoa empregadora, 
acompanhada de cópia da página da CTPS do cônjuge 
relativa à identificação, qualificação e registro de 
empregado, ou documento equivalente em se tratando de 
funcionário (a) público(a); ou 
e) declaração do beneficiário titular, atestando que o cônjuge 
dependente não exerce atividade laboral com vínculo 
empregatício. 

TIPO DE 
DEPENDENTE 

CONDIÇÃO PARA 
INCLUSÃO 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

2 - Companheira 
(o) e Convivente 
do mesmo sexo 

- União estável há mais de 
1 (um) ano. 
- Não estar vinculado a 
qualquer modalidade de 
plano de saúde ou de 
Assistência Médica, 
Hospitalar e Odontológica 
oferecida por seu 
empregador. 

a) Cópia do RG do dependente; 
b) cópia do CPF do dependente. 
c) Um dos seguintes documentos: 
I) última Declaração do Imposto de Renda do empregado 
em que conste o nome do(a) companheiro(a) a ser 
cadastrado(a) como dependente; ou ainda a última 
Declaração do Imposto de Renda do(a) companheiro(a) em 
que conste o nome do(a) empregado(a) como dependente; 
II) declaração de união estável feita por próprio punho ou 
Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento de União 
Estável, registrada em Cartório, que comprove a união 
estável há mais de um ano; 
III) contrato de União Estável Homo afetiva, se convivente 
do mesmo sexo. 
d) Um dos seguintes documentos: 
I) declaração do empregador do companheiro(a) 
dependente, atestando que este não está vinculado a 
qualquer modalidade de plano de saúde ou de assistência 
médica hospitalar odontológica patrocinada pela pessoa 
empregadora, acompanhada de cópia da página da CTPS 
do beneficiário dependente relativa à identificação, 
qualificação, e registro de empregado, ou documento 
equivalente em se tratando de funcionário (a) público (a); ou 
II) declaração do beneficiário titular, atestando que o(a) 
companheiro(a) não exerce atividade laboral com vínculo 
empregatício. 
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e) – Se possuir filho em comum apresentar, também: 
I) certidão de Nascimento do(a) filho(a). 
II) prova de mesmo domicílio emitida há mais de 365 dias. 
f) – Se não possuir filho em comum apresentar, também: 
Três dos seguintes documentos, desde que emitidos há 
mais de 365 dias: 
I) certidão de Casamento no religioso; 
II) anotação de dependência feita pelo INSS na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; 
III) prova de mesmo domicílio; 
IV) prova de encargos domésticos evidentes e existência de 
sociedade ou comunhão nos atos da vida civil; 
V) procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 
VI) conta bancária conjunta; 
VII) registro de associação de qualquer natureza, onde 
conste a(o) companheira(o) como dependente do 
empregado; 
VIII) apólice de seguro da qual conste o(a) empregado(a) 
como instituidor(a) do seguro em nome da(o) 
companheira(o); e 
V) escritura de compra e venda de imóvel pelo(a) 
empregado(a) em nome do(a) companheiro(a). 

3 - Filho(a)    
solteiro (a). 

Menor de 21 anos. 
 

a) Cópia da Certidão de Nascimento ou do RG; e 
b) cópia do CPF para maior de 18 anos;  
c) comprovação de dependência econômica: Declaração de 
Imposto de Renda (do próprio empregado ou do cônjuge) ou 
Declaração firmada pelo empregado, no caso dos isentos da 
Declaração de Imposto de Renda. 

Maior de 21 anos inválido, 
desde que acometido de 
invalidez ocorrida até sua 
maioridade ou 
emancipação. 
 

a) Cópia do RG; 
b) cópia do CPF; 
c) atestado Médico Pericial ou Carta de Aposentadoria por 
invalidez; 
d) comprovante de Rendimentos, com renda máxima do 
dependente de até 1,2 salários mínimos, ou Declaração de 
que o dependente não possui rendimentos; e 
e) comprovação de dependência econômica: Declaração de 
Imposto de Renda (do próprio empregado ou do cônjuge) ou 
Declaração firmada pelo empregado, no caso dos isentos da 
Declaração de Imposto de Renda. 

TIPO DE 
DEPENDENTE 

CONDIÇÃO PARA 
INCLUSÃO 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

3 - Filho(a)    
solteiro (a). 

Maior de 21 anos e menor 
de 24 anos cursando o 3º 
Grau. 

a) Cópia do RG; 
b) Cópia do CPF; 
c) Comprovação de dependência econômica: Declaração de 
Imposto de Renda (do próprio empregado ou do cônjuge) ou 
Declaração firmada pelo empregado, no caso dos isentos da 
Declaração de Imposto de Renda;  
d) Declaração de Matrícula no início de cada semestre; e 
e) Comprovante de frequência do semestre anterior. Esta 
declaração deverá apontar a data do término do período 
letivo e a periodicidade (anual ou semestral) do curso, bem 
como o período que está cursando.  

4 - Enteado(a) 
solteiro (a) 

- Menor de 21 anos. 
- Genitor(a) cadastrado(a) 
como beneficiário(a) 
dependente no Plano. 
 

a) Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG; 
b) Cópia do CPF para maior de 18 anos; 
c) Comprovação de dependência econômica: Declaração de 
Imposto de Renda (do próprio empregado ou do cônjuge) ou 
Declaração firmada pelo empregado, no caso dos isentos da 
Declaração de Imposto de Renda; 
d)  Declaração do beneficiário titular, atestando que o(a) 
enteado(a) não exerce atividade laboral com vínculo 
empregatício; e 
e) Prova de mesmo domicílio do titular. 

- Maior de 21 anos 
inválido, desde que 
acometido de invalidez 
ocorrida até sua 

a) Cópia do RG; 
b) Cópia do CPF; 
c) Atestado Médico Pericial ou Carta de Aposentadoria por 
invalidez; 
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maioridade ou 
emancipação. 
- Genitor(a) cadastrado(a) 
como beneficiário(a) 
dependente no Plano. 

d) Comprovante de Rendimentos, com renda máxima do 
dependente de até 1,2 salários mínimos, ou Declaração de 
que o dependente não possui rendimentos; 
 Comprovação de dependência econômica: Declaração de 
Imposto de Renda (do próprio empregado ou do cônjuge) ou 
Declaração firmada pelo empregado, no caso dos isentos da 
Declaração de Imposto de Renda; e 
e) Prova de mesmo domicílio do titular. 

- Maior de 21 anos e 
menor de 24 anos 
cursando o 3º Grau. 
- Genitor(a) cadastrado(a) 
como beneficiário(a) 
dependente no Plano. 

a) Cópia do RG; 
b) Cópia do CPF; 
c) Comprovação de dependência econômica: Declaração de 
Imposto de Renda (do próprio empregado ou do cônjuge) ou 
Declaração firmada pelo empregado, no caso dos isentos da 
Declaração de Imposto de Renda; 
d) Declaração de Matrícula no início de cada semestre; 
e) Comprovante de frequência do semestre anterior. Esta 
declaração deverá apontar a data do término do período 
letivo e a periodicidade (anual ou semestral) do curso, bem 
como o período que está cursando;  
f)  Revogado (devido ao advento do ENEM). 

5. Menor sob 
guarda  
em processo de 
adoção 

- Menor de 21 anos. 
 

a) Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG; 
b) Cópia do CPF para maior de 18 anos; 
c) Comprovação de dependência econômica: Declaração de 
Imposto de Renda (do próprio empregado ou do cônjuge) ou 
Declaração firmada pelo empregado, no caso dos isentos da 
Declaração de Imposto de Renda; e 
d) Documento de guarda provisória em tutela antecipada, 
especificando que se trata de processo de adoção. 

6 - Pai 
e/ou Mãe 

- Idade mínima de 55 
anos; 
- Renda igual ou inferior a 
1,2 salários mínimos; 
- Não estar vinculado a 
qualquer modalidade de 
plano de saúde ou de 
Assistência Médica 
oferecida por seu 
empregador. 
 

a) Cópia do RG; 
b) Cópia do CPF; 
c) Comprovante de rendimentos para os dependentes que 
percebam até 1,2 Salário-Mínimo vigente, ou Declaração de 
que o Pai ou a Mãe não possui rendimentos; 
d) Declaração do beneficiário titular atestando que seu (s) 
genitor(es) não está (ao) vinculado (s) a plano ou benefício 
de saúde; 
e) Declaração firmada pelo(a) empregado(a), atestando a 
dependência econômica. 

 

II.1. Da Comissão Paritária de que trata a Cláusula 28 do ACT 2016/2017 (Relatório Final contendo todas 

as atas de reunião, relatórios e apresentações em anexo, doc. 13) 

 

34. Pois bem. De fato, durante a vigência do ACT 2016/2017, a ECT constituiu a mencionada 

Comissão Paritária, composta por 14 representantes da Empresa e 14 Representantes dos Trabalhadores, os 

quais se reuniram pela primeira vez em 20/10/2016, ocasião em que restou estabelecido o cronograma dos 

trabalhos. Verbis: 

 

“(...) 

Apresentou a proposta inicial dos trabalhos, que contempla 28 (vinte e oito) reuniões até a 
conclusão da Comissão. Tratou sobre as inscrições, tempo de cada membro para expor 
suas exposições, dos registros das atas de reuniões que serão feitas por tema, dos 
registros de imagens e gravações, sendo que este último não será permitido, registro de 
presença nas reuniões, frequência dos encontros em 2 vezes na semana (quinta e sexta), 
até 19/01/17 e duas semanas para conclusão dos trabalhos, concluindo o relatório final até 
o dia 30 de janeiro de 2017.  
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(...)” 
 
 

35. Eis que, em 31/10/2016 realizou-se a segunda reunião da citada Comissão Paritária, na 

qual se deliberou acerca dos temas que seriam objeto de estudo, in litteris: 

 

“(...) 

3) Cronograma: semana de 14/11/2016 a 18/11/2016 – Custeio do Plano de saúde (Tema 
03) e Redimensionamento da Rede Credenciada (Tema 04); de 28/11/2016 a 02/12/2016 – 
Critérios de inclusão de beneficiários (Tema 05) e Custeio do pós-emprego (Tema 06); de 
12/12/2016 a 16/12/2016 – Temas 07 e 08 (a definir); de 02/01/2017 a 06/01/2017 – Temas 
09 e 10 (a definir); de 16/01/2017 a 20/01/17 – Pendências/debates finais; Elaboração e 
assinatura de relatório; encerramento 

(...)” 

 

36. Entrementes, houveram algumas alterações no cronograma de estudos, o que pode ser 

confirmado pelas atas de reunião anexadas ao Relatório Final colacionado. A despeito disso, todos os temas 

foram debatidos exaustivamente, com análise pormenorizada de cada proposta apresentada. Veja-se: 

 

Datas Temas Apresentados e Discutidos 

20/10 e 21/10/2016  Regras para funcionamento da Comissão; 

 Definição do cronograma; 

 Definição dos Temas. 

31/10 a 04/11/2016  Situação econômico-financeira dos Correios; 

  Alinhamento conceitual sobre Saúde Suplementar; 

 Modelo de gestão do Plano de Saúde; 

  Diagnóstico da Postal Saúde. 

Datas Temas Apresentados e Discutidos 

14/11 a 18/11/2016  Redimensionamento da Rede Credenciada; 

 Custeio do Plano de Saúde. 

28/11 a 02/12/2016  Critérios de inclusão de beneficiários; 

 Custeio do pós-emprego; 

 Modelo de governança da Postal Saúde. 

12/12 a 16/12/2016  Reabertura dos ambulatórios; 

 Plano de Medicamentos; 

 Sistemática de Auditoria. 

03/01 a 13/01/2017  Reabertura dos ambulatórios; 

 Plano de Medicamentos; 

 Custeio do Plano de Saúde. 

23/01 a 30/01/2017  Modelo de Gestão; 

 Modelo de Governança; 

 Custeio do Plano de Saúde; 

 Relatório Final. 

 

37. Ao final e ao cabo, foram apresentadas 38 (trinta e oito) propostas, das quais 24 (vinte e 

quatro) foram objeto de consenso entre Empregadora e Representação dos Empregados, todavia, em outras 

14 (quatorze) propostas não houve acordo, sendo que 9 (nove) delas foram apresentadas pela 

Representação dos Trabalhadores, enquanto, 5 (cinco) pela Representação da Empresa. 
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38. Assim, o trabalho da Comissão Paritária se encerrou, no prazo convencionado, com o 

seguinte panorama: 

 

Tema Propostas de Consenso 
Propostas da Representação 

dos Trabalhadores 
Proposta da Representação 

da Empresa 

Modelo de 
Gestão do 
Plano de 

Saúde 

  
1.Retornar ao modelo de 
autogestão por RH.  

1.Manter o modelo de autogestão 
vinculada – Postal Saúde, diante 
dos resultados já alcançados, 
assim como as perspectivas 
positivas para a gestão dos 
planos de saúde e considerando, 
também, as propostas de 
melhorias de consenso na 
Comissão. 

Redimensiona-
mento da Rede 

Credenciada 

1.Orientar os beneficiários quanto a melhor utilização da rede 
credenciada, garantindo a opção de escolha de atendimento 
pelo beneficiário. 

    

2.Aprimorar os mecanismos de controle e fiscalização quanto 
à atuação dos prestadores de serviços credenciados. 
Permitindo acompanhamento pelas representações sindicais. 

    

3.Avaliar a viabilidade de ampliar a cobertura para 
atendimento em hospitais de retaguarda. 

    

4.Aprimorar os canais de atendimento ao beneficiário (0800 
e outros canais), com ênfase na agilidade e resolutividade 
das demandas. 

    

5.Manter atualizada a rede credenciada e divulgar aos 
beneficiários. 

    

6.Promover o recadastramento da rede credenciada.     

7.Articular ações com a Unidas para fortalecer a atuação das 
entidades de Autogestão, com ênfase no combate à 
concentração de rede de atendimento. 

    

 

Tema Propostas de Consenso 
Propostas da Representação dos 

Trabalhadores 
Proposta da Representação 

da Empresa 

Redimensiona-
mento da Rede 

Credenciada 

8.Definir as diretrizes para credenciamento e 
descredenciamento de prestador de serviços de saúde com 
a participação das representações sindicais. 

    

9.Buscar a ampliação da rede credenciada em regiões 
descobertas/vulneráveis e adequar nos locais com maior 
oferta, garantindo qualidade e melhor custo. 

  . 

10.Avaliar a viabilidade de flexibilização para 
credenciamento de prestadores nas áreas vulneráveis. 

    

Custeio do Plano 
de Saúde 

  

1.Rejeição de qualquer alteração no 
custeio ou compartilhamento no 
plano de saúde diferente do 
aprovado no ACT 2016/2017, por 
entender que o plano de saúde não 
é responsável pelos prejuízos 
econômico-financeiros alegados 
pela Empresa, mas provocados por 
decisões equivocadas da Diretoria 
dos Correios (conforme 
apresentação realizada pela 
Representação dos Trabalhadores). 

1.Manter a proposta do plano 
de custeio apresentada pela 
Empresa, no dia 05/01/2017, 
considerando os cenários e 
resultados econômico-
financeiros deficitários 
demonstrados durante os 
trabalhos da Comissão 
Paritária. 

Critérios de 
Elegibilidade 

1.Recadastrar todos os beneficiários (titular e dependentes), 
por mês de nascimento do titular, para verificar a condição 
de elegibilidade e atualizar os dados cadastrais. 

    

2.Disponibilizar para o beneficiário uma ferramenta de     
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controle de status de atualização cadastral. 

3.Estabelecer prazo de até 90 dias ao beneficiário para 
apresentar documentação comprobatória de confirmação da 
elegibilidade para manutenção de filho e enteado maior de 
21 e menor de 24 anos cursando o Ensino Superior, sob 
pena de cobrança retroativa de uso indevido do plano 
CorreiosSaúde. 

    

4.Permitir ao beneficiário a opção de receber as 
correspondências relativas ao Plano CorreiosSaúde na sua 
unidade de trabalho 

    

5.Disponibilizar no site da Operadora de Plano de Saúde a 
informação do motivo de negativa ao pedido de autorização 
de atendimento. 

  . 

6.Estabelecer plano de comunicação para divulgar os 
critérios de elegibilidade, a documentação necessária para 
inclusão e atualização cadastral. 

  . 

Custeio do Pós-
emprego 

1.Buscar junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações e à Secretaria de Coordenação 
e Governança das Empresas Estatais, alternativas para 
reduzir o impacto que o pós-emprego gera no resultado dos 
Correios. 

    

Modelo de 
Governança da 
Postal Saúde 

  

1.Definir o modelo de governança 
para autogestão por RH com a 
participação dos Trabalhadores   

1. Implantar um Programa de 
Melhoria Contínua da 
Qualidade com o objetivo de 
fomentar o desempenho do 
plano de saúde. 

2.Participar, com paridade, na 
governança do plano de saúde no 
modelo autogestão  

  

Reabertura dos 
Ambulatórios 

Reabertura dos 
Ambulatórios 

 
 

1.Reestruturar o modelo assistencial dos ambulatórios, com 
atuação na atenção integral à saúde, na saúde ocupacional, 
na saúde da família e nas demandas espontâneas. 

    

2.Definir e implantar programas de saúde, que contemplem: 
a saúde mental (exemplo: programas de atenção aos 
dependentes químicos e às vítimas de assalto), a saúde 
ocupacional (exemplo: PCMSO), e a saúde da família 
(Exemplo: programa de saúde do idoso), a partir da análise 
das demandas, com a participação das Representações 
Sindicais. 

    

 

Tema Propostas de Consenso 
Propostas da Representação dos 

Trabalhadores 
Proposta da Representação da 

Empresa 

Reabertura dos 
Ambulatórios 

Reabertura dos 

3.Reduzir o prazo para implantação dos ambulatórios, a 
partir do planejamento da implantação definido com a 
participação das Representações Sindicais. 
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Ambulatórios 

  
 
 

1.Implementação dos ambulatórios 
em todas as bases sindicais como 
medida de economicidade, através 
de estudos realizados que contará 
com a participação das 
representações sindicais que 
definirá os locais que deverão 
implementar os ambulatórios. 

1.Reestruturar os ambulatórios 
ativos e abrir novos ambulatórios, 
atendidos os critérios pré-
estabelecidos (*) e com a 
participação dos Representantes 
Sindicais no planejamento desta 
proposta. (*) Critérios a serem 
observados:  Área de 
abrangência; Localização; 
Quantidade de beneficiários; 
Concentração de empregados; 
Estrutura física; Ambulatórios 
encerrados; Especialidades da 
equipe multidisciplinar (exemplo: 
cardiologia, ortopedia, 
ginecologia, psiquiatria, 
nutricionista, psicologia, entre 
outras); Composição da equipe 
para programas de saúde 
(exemplo: Clínico geral, 
enfermagem, odontologia), 
conforme demanda local. 

  

2.Ambulatório itinerante, uma vez por 
mês, em locais e especialidades 
conforme apontamento de estudo que 
contará com a representação sindical, 
com o objetivo de ampliar cobertura 
aos beneficiários do interior e também 
como medida de economia no 
acompanhamento preventivo das 
áreas de saúde ocupacional, saúde da 
família, e saúde mental. 

  

Plano de 
Medicamentos 

  

1.Crédito (cartão de crédito), com 
base em percentual da 
remuneração, 30%, que na sua 
utilização do cartão, seja garantido 
desconto na compra dos 
medicamentos, com anuidade paga 
pelos Correios àqueles que 
aderirem ao programa cobrança 
(opcional) com cobrança mediante 
fatura/boleto diretamente com o 
beneficiário. 

  

1.Implementar ações para avaliar a utilização do PBM com 
vistas a subsidiar na implantação de programas de 
prevenção de doenças e promoção à saúde e direcionando 
melhor uso do benefício. 

  . 

  

2.Convênios particulares com 
farmácias, onde houver a 
viabilidade, a fim de obtenção de 
desconto com utilização de 
carteirinhas e desconto mediante 
fatura/boleto; e manutenção de 
reembolso onde não houver a opção 
de convênio. 

1.Firmar convênio com redes de 
drogarias, a fim de viabilizar 
concessão de descontos na 
aquisição de medicamentos, 
independente da utilização do 
PBM. 

  
3.Inclusão de dependentes na 
utilização do benefício 
medicamento. 

  

 

Tema Propostas de Consenso 
Propostas da Representação dos 

Trabalhadores 
Proposta da Representação 

da Empresa 

Sistemática de 
Auditoria 

1.Agilizar a regularização dos pontos de auditoria, com 
prioridades aos que são classificados como de alto risco. 
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2.Ampliar a atuação da auditoria "in loco" de fechamento de 
contas para garantir maior fiscalização nas demais 
prestadoras. 

    

3.Melhorar o processo de contratação para conferir 
qualidade nos serviços a serem prestados com melhor 
preço. 

    

 

39. Ato contínuo, ficou acordado que as propostas seriam encaminhadas para avaliação, tanto 

da direção dos Correios quanto dos empregados – por meio das assembleias, estabelecendo-se prazo até o 

dia 07/04/2017 para que as partes negociantes formalizassem o resultado das respectivas deliberações. 

 

40. Em assim sendo, a despeito dos esforços empreendidos na busca da melhor solução para 

da celeuma, as propostas em testilha foram rejeitadas na íntegra em assembleia pelos trabalhadores, 

consoante se infere da CT/FEN – 088/2017, de 04/04/2017, sendo que a FINDECT sequer noticiou a 

submissão do tema aos trabalhadores, a teor do OF/FINDECT-024/2017, também de 04/04/2017 (missivas 

anexas, doc. 14). 

 
41. Nesse cerne, estabeleceu-se o impasse no âmbito da autocomposição, notadamente 

no que se refere ao modelo de custeio do mencionado plano de saúde, porquanto a atual e periclitante 

situação financeira da ECT, frise-se, mantenedora da Postal Saúde, assim como a própria situação financeira 

da Postal Saúde (temas que serão abordados adiante), não mais permitem a oferta da assistência 

médica/hospitalar e odontológica nos moldes pretéritos. 

 

II.2. Do Pedido de Mediação Pré-Processual nº 5701-24.2017.5.00.0000 

 

42. Não vislumbrando alternativas e para evitar a ruína do sistema, em 07/04/2017 a ECT 

socorreu-se da Eg. Vice-Presidência dessa Corte Superior Trabalhista em nova tentativa negocial com as 

Representações dos Trabalhadores, valendo-se do Ato 168/TST.GP, de 04 de abril de 2016, para propor o 

PMPP nº 5701-24.2017.5.00.0000. 

 

43. Naquela ocasião, a ECT apresentou proposta de custeio para o plano de saúde de que 

trata a multi citada Cláusula 28, tendo como foco a paridade de sua participação, a teor do que preleciona o 

artigo 1º, VI, da Resolução nº 09 do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CEE, de 

08 de outubro de 1996 (doc. 15 anexo): 

 

Art. 1º Estabelecer que os dirigentes das empresas públicas, sociedade de economia mista 
e suas controladas e quaisquer outras entidades controladas, direta ou indiretamente pela 
União, promovam alterações nos seus regulamentos internos de pessoal e planos de 



 

DEPARTAMENTO JURÍDICO  
Gerência Jurídica Estratégica 

 

 
 

SBN, Quadra 1, Conjunto 3, Bloco A, Ed. Sede da ECT, 07º andar, Ala Norte, Brasília-DF, CEP 70.002-900, Tel.: (61) 2141 6386 
20/75 

cargos e salários, ressalvados os direitos adquiridos na forma da legislação vigente, com 
vistas a: 

(...) 

VI - estabelecer que a participação da empresa no total dos gastos com o custeio de 
planos de saúde, de seguro de vida e de outras vantagens assemelhadas oferecidas, 
não poderá exceder a 50% (cinquenta por cento). 

 
44. Nesse sentido, foi a proposta formulada pela Suscitante: 

 
1.1. Premissas para definição do custeio: 

 Viabilizar a manutenção da Assistência Médica e Odontológica 

 Garantir a manutenção de todos os dependentes 

  Adequar o modelo de custeio à situação econômico-financeira dos Correios 

 Cooperação recíproca (empresa, empregados e aposentados). 
 
1.2.  Forma de Custeio do plano: 

 Modelo Paritário (50/50) – titular e dependentes legais; 

 Criação de um Plano de saúde específico para genitores, subsidiado por 10 anos de forma 
decrescente pelos Correios, iniciando em 90%; 

 Coparticipação em consultas de 30% e demais procedimentos de 10% 
 
1.3. Mensalidades Titular e Dependentes Legais com Coparticipação– modelo paritário: 

Faixa
Até R$ 

2.500,00

Entre                    

R$ 2.500,01 e  

R$ 3.500,00

Entre                       

R$ 3.500,01 e 

R$ 5.000,00

Entre                  

R$ 5.000,01 e 

R$ 10.000,00

Entre                    

R$ 10.000,01 e 

R$ 15.000,00

Entre                           

R$ 15.000,01 e 

R$ 20.000,00

Rendimentos 

acima de               

R$ 20.000,01

00-18 61,79R$         67,38R$            71,37R$            87,33R$        111,27R$        143,19R$           175,12R$             

19-23 71,06R$         77,49R$            82,07R$            100,43R$      127,96R$        164,68R$           201,39R$             

24-28 81,73R$         89,11R$            94,39R$            115,50R$      147,17R$        189,39R$           231,61R$             

29-33 93,98R$         102,48R$          108,55R$          132,83R$      169,24R$        217,80R$           266,35R$             

34-38 108,08R$      117,85R$          124,83R$          152,75R$      194,63R$        250,46R$           306,30R$             

39-43 125,37R$      136,71R$          144,80R$          177,19R$      225,77R$        290,54R$           355,31R$             

44-48 151,70R$      165,41R$          175,21R$          214,39R$      273,17R$        351,54R$           429,91R$             

49-53 197,21R$      215,04R$          227,77R$          278,71R$      355,13R$        457,01R$           558,89R$             

54-58 266,24R$      290,31R$          307,50R$          376,27R$      479,43R$        616,97R$           754,51R$             

59 - + 308,98R$      336,91R$          356,86R$          436,68R$      556,39R$        716,02R$           875,64R$              

1.4. Plano de Saúde específico para Genitores – Parâmetros: 

 Sem entrada de novos dependentes (Plano Fechado) 

 Premissa de Mortalidade: Tábua AT2000 

 Taxa de Crescimento da despesa: Curva de Juros por Idade 

 Custo Médio por utilização mensal por idade 

 Frequência média de utilização por idade  
 
1.4.1. Características do Plano: 

 Mensalidades com Coparticipação (30% e 10%) 

 Cobertura do Rol da ANS 

 Acesso à rede referenciada 

 Custeio da Mensalidade: (Decrescente pela ECT, a ser integralizado pelo titular em 10 anos: A 
ECT inicia financiando 90% da mensalidade e diminui sua participação em 10% por ano). 

 
1.4.2. Tabela de Mensalidade por faixa de renda (Pai/Mãe): 
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Tabela de Mensalidade 2017 

Faixa
Até R$ 

2.500,00

Entre                    

R$ 2.500,01 e  

R$ 3.500,00

Entre                       

R$ 3.500,01 e 

R$ 5.000,00

Entre                  

R$ 5.000,01 e 

R$ 10.000,00

Entre                    

R$ 10.000,01 e 

R$ 15.000,00

Entre                           

R$ 15.000,01 e 

R$ 20.000,00

Rendimentos 

acima de               

R$ 20.000,01

54-58 64,12R$         65,12R$            66,44R$            68,09R$        70,07R$          72,39R$             75,69R$               

59 - + 107,45R$      109,11R$          111,33R$          114,10R$      117,42R$        121,30R$           126,83R$              

Tabela de Mensalidade 2018 

Faixa
Até R$ 

2.500,00

Entre                    

R$ 2.500,01 e  

R$ 3.500,00

Entre                       

R$ 3.500,01 e 

R$ 5.000,00

Entre                  

R$ 5.000,01 e 

R$ 10.000,00

Entre                    

R$ 10.000,01 e 

R$ 15.000,00

Entre                           

R$ 15.000,01 e 

R$ 20.000,00

Rendimentos 

acima de               

R$ 20.000,01

54-58 128,25R$      130,23R$          132,87R$          136,18R$      140,15R$        144,77R$           151,38R$             

59 - + 214,90R$      218,22R$          222,65R$          228,19R$      234,84R$        242,59R$           253,67R$              

1.5. Coparticipação para o modelo paritário e específico para genitores (30% e 10%) 

EVENTOS
CUSTO DO 

EVENTO
COPARTICIPAÇÃO

CONSULTA MÉDICA-GINECOLOGIA 56,00R$              16,80R$                          

CONSULTA MÉDICA-ENDOCRINOLOGIA 88,00R$              26,40R$                          

CONSULTA MÉDICA-PEDIATRICA 92,00R$              27,60R$                          

US - ABDOME TOTAL 123,77R$            12,38R$                          

ÁCIDO URICO 5,46R$                0,55R$                             

 

45. Com relação ao modelo de custeio proposto, considerando os dados já mencionados 

relativos ao ano de 2016, no qual a despesa total do plano de saúde foi da ordem de R$ 1,8 bilhões (um 

bilhão e oitocentos milhões de reais), dos quais a ECT arcou com mais de R$ 1,6 bilhões (equivalente a 

93%), com a paridade, ela arcaria com 50%, ou seja, com R$ 900 milhões.  

 

46.  Não obstante, a Eg. Vice Presidência do TST, em sua atuação mediadora, houve por bem 

constituir grupo de trabalho formado por servidores especialistas na matéria objeto do conflito, para elaborar 

proposta a ser apresentada às partes no âmbito do PMPP nº 5701-24.2017.5.00.0000, o que se concretizou 

mediante a audiência de conciliação levada a feito em 29/05/2017 (Ata anexa, doc. 16). 

 
47. Eis que, em 27/07/2017, a Eg. Vice-Presidência do TST publicou a proposta então 

apresentada em audiência às partes, da qual se destaca a necessidade de instituição de mensalidade 

como meio de formação de receita, redigida nos seguintes termos (despacho anexo, doc. 17): 

 

I- Sistemática de Gestão e Órgãos Sociais: 

Em relação à sistemática de gestão, proponho o estabelecimento de modelo que observe 
os seguintes parâmetros: 

- previsão estatutária estabelecendo autonomia administrativa da Postal Saúde, 
independente da Mantenedora e da Patrocinadora;  
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- desenvolvimento de programas de medicina ocupacional para os empregados, mediante 
contrato/convênio;  

- responsabilidade de gastos com a Saúde Ocupacional por parte da requerente e 
ressarcimento de valores à Postal Saúde quando utilizada sua rede de atendimento;  

- previsão estatutária de que os Membros do Conselho Deliberativo escolhidos pelos 
associados sejam eleitos pelos Beneficiários Titulares de forma direta;  

- previsão estatutária de que dois Diretores Executivos do Diretoria Executiva sejam 
escolhidos pelos Beneficiários Titulares, tendo como requisito conhecimento e competência 
técnica para o exercício da função, bem como observância de paridade nas decisões; 

- escolha de superintendentes regionais pela Diretoria Executiva, de forma colegiada, com 
exigência de conhecimento e competência técnica para o exercício da função, submetidos 
à aprovação do Conselho Deliberativo.  

II- Sistemática de Custeio e Manutenção: Quanto à sistemática de custeio, proponho 
o estabelecimento de modelo que observe os seguintes parâmetros: 

- continuidade dos dependentes inscritos como “Pai e/ou Mãe com idade mínima de 55 
anos e que tenham renda inferior a 1,2 salários mínimo” pré-existentes nos contratos, 
sendo vedadas novas inclusões;  

- formação de receita por meio de mensalidade aplicada aos beneficiários, sendo 
diferenciados os saldos cobrados com o percentual menor para a faixa remuneratória mais 
baixa e, no caso de adesão, valor específico para pai e/ou mãe;  

- observância da seguinte sistemática de coparticipação em eventos:  

- 30% nos procedimentos de consulta e 15% para exames; 

- isenção para internação;  

- teto para cobrança conforme remuneração, de até duas vezes, e para aposentados 
e de até três vezes, mantendo a limitação de 10 a 20% do “salário base” de 
desconto;  

- pagamento de mensalidade por beneficiários titulares, por grupo familiar, já especificado 
em regulamento, excluindo pai e/ou mãe;  

- pagamento de mensalidade por pai e/ou mãe inclusos no plano, no mesmo valor devido 
por grupo familiar;  

- estabelecimento de valor de mensalidade em percentual sobre o salário bruto, conforme a 
seguinte tabela:  

Faixas Salariais  % mensal sobre salário base  

Até R$ 2.500,00  5,21% 

Entre R$ 2.500,01 e R$ 3.500,00  5,87%  

Entre R$ 3.500,01 e R$ 5.000,00  6,52% 

Entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00  7,17%  

Entre R$ 10.000,01 e R$ 15.000,00  7,82%  

Entre R$ 15.000,01 e R$ 20.000,00  7,82%  

Rendimentos acima de R$ 20.000,01  7,82% 

 

48. E malgrado o proposto alhures, ainda no despacho publicado em 26/07/2017, a d. 

Autoridade Mediadora salientou que a matéria em litígio está sujeita à regulação da Agência Nacional de 
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Saúde – ANS, motivo pelo qual entendeu que: “sua viabilidade, inclusive enquanto condição para submissão 

à avaliação das partes, depende da validade à luz dos parâmetro regulatórios”. 

 

49.  Em assim sendo, determinou, antes da intimação das partes acerca da aceitabilidade do 

sugerido, a expedição de ofício à ANS, com a formulação de consulta “para apurar se há óbice de natureza 

regulatória em relação à proposta apresentada”. 

 
50. A Agência Nacional de Saúde, por sua vez, mediante o Ofício nº 384/2017/PRESI/ANS 

juntado aos autos (doc. 18), manifestou-se no sentido de que inexistiria óbice à cobrança de mensalidades 

calculadas em percentuais sobre faixas de remuneração, todavia, ressaltou que, no âmbito da saúde 

suplementar brasileira, o sistema de divisão de riscos é o chamado “mutualismo com solidariedade 

intergeracional”, de forma que o estabelecimento de preços fracionados em faixas etárias representaria 

maior equilíbrio financeiro ao plano.  

 
51. Veja-se os principais excertos do parecer da mencionada Agência Reguladora 

consubstanciado no DESPACHO Nº 146/2017/GEFAP/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO (incluso no Ofício nº 

384/2017/PRESI/ANS, doc. 18 anexo): 

 

“(...) 

A inexistência de reajustes por mudança de faixa etária, ou seja, a adoção do 
princípio do mutualismo sem a ponderação dos diferentes perfis de utilização 
prejudicaria a viabilidade da comercialização dos planos de saúde individuais e 
familiares. Nesta hipotética situação, os planos não seriam financeiramente atraentes aos 
mais jovens e, por sua vez, sem a participação desse público, o subsídio necessário para 
os gastos dos mais idosos tornar-se-ia cada vez mais oneroso. 

O sistema de divisão de riscos na saúde suplementar brasileira é chamado de 
mutualismo com solidariedade intergeracional. Por "mutualismo" entende-se que, 
dentro de cada faixa etária, o prêmio é igual para todos os membros daquele plano e é 
determinado pelo risco médio daquele grupo. Ou seja, os indivíduos mais saudáveis (de 
menor risco) subsidiam aqueles menos saudáveis (de maior risco), dentro da mesma faixa 
etária. E por solidariedade intergeracional, entende-se que os beneficiários das faixas 
etárias mais jovens (de menor risco) subsidiam os indivíduos mais idosos (de maior risco).  

A formação de grupos de idade (faixas etárias) visa diluir o risco por uma massa 
maior proporcionando um preço mais equilibrado. Caso os preços fossem formados 
para cada idade, os mais jovens teriam preços mais atrativos. Em compensação os mais 
idosos teriam preços bastante elevados e até inviáveis, devido ao seu perfil de utilização. 
Em contrapartida, se o preço fosse único para todas as idades, o mesmo seria atrativo 
apenas para os mais idosos, o que acarretaria uma evasão dos mais jovens e, 
consequentemente, a inviabilidade financeira do plano.  

(...) 

As entidades de autogestão, como a Postal Saúde Caixa de Assistência e Saúde dos 
Empregados dos Correios, no âmbito do sistema de saúde suplementar, são 
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regulamentadas pela Resolucão Normativa - RN n° 137, de 14 de novembro de 2006, que 
dispõe sobre as entidades de autogestão, consideradas as alterações promovidas pelas 
RN no 14& de 2007, RN no 272, de 2011 e RN no 335, de 2014. 

(...) 

Na autogestão, inexiste relação individual entre a operadora e seus beneficiários 
participantes, mas a relação se perfaz entre a operadora e os estipulantes de plano 
coletivo da autogestão- seus patrocinadores, instituidores ou mantenedores, 
definidos no artigo 12 da RN no 137, de 2006: 

(...) 

CONCLUSÃO  

Diante do exposto, conclui-se que, quanto à alteração no modelo de custeio, ou seja, a 
remodelação da estrutura dos preços, insta esclarecer que a ANS não estipula regras para 
o critério do estabelecimento de preços, sendo estes decorrentes da autonomia privada das 
partes celebrantes.  

Quanto à possibilidade de cobrança de mensalidades dos membros titulares calculadas em 
percentuais sobre faixas de remuneração e, ao mesmo tempo, cobrança dos dependentes 
com base em tabela com faixas etárias, não se vislumbram óbices regulatórios, desde que 
a tabela com faixas etárias obedeça às regras pertinentes, notadamente a Resolução 
Normativa no 63/2003.  

(...)” 

 

52. Também incluso no Ofício nº 384/2017/PRESI/ANS, calha trazer a lume o teor do 

DESPACHO Nº 57/2017/DIRAD-DIPOE/DIPOE, pela relevância das considerações aventadas acerca da 

situação financeira da Postal Saúde e das dificuldades enfrentadas pela ECT no custeio do sistema, 

em vista da sua condição de mantenedora, demonstrando, assim, a imperiosidade da revisão da 

Cláusula 28 do ACT 2017/2018 que ora se postula: 

 

“A POSTAL SAÚDE é uma operadora de plano de assistência à saúde que detém 
autorização de funcionamento para operar planos privados de assistência à saúde, estando 
registrada sob o nº 41.913-3 e classificada sob a modalidade de atuação "autogestão com 
mantenedor". 

Conforme a regulamentação em vigor (Resolução Normativa- RN nº 137, de 14/11/2006, e 
Instrução Normativa- IN DIOPE nº 10, de 30/03/2007), nas autogestões com 
mantenedor, seu equilíbrio econômico-financeiro, bem como qualquer passivo, 
devem ser assegurados perante a ANS por seu mantenedor. Essa condição é 
formalizada por meio de assinatura de "Termo de Garantia" entre operadora e mantenedor.  

No caso da POSTAL SAÚDE, o mantenedor é a Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos- ECT.  

Segundo dados informados pela operadora à ANS por meio do Documento de Informações 
Periódicas-DIOPS, no ano de 2016 o total de despesas da POSTAL SAÚDE em 2016 foi 
R$ 1.941.264.585,91. De janeiro a março de 2017 (última posição conhecida), esse valor já 
soma R$ 426.605.871,93. 

Com relação à dívida assistencial da POSTAL SAÚDE com sua rede credenciada, em 
31/03/2017 verificou-se o montante de R$ 399.588.258,93. Desse total, R$ 
194.799.193,78 são valores já vencidos, sendo R$ 45.738.363,61 vencidos há mais de 
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120 dias. Essas informações de atraso indicam não só problemas de equilíbrio 
econômico-financeiro na POSTAL SAÚDE, como também dificuldades da ECT em 
honrar os débitos a que se comprometeu por meio da assinatura de Termo de 
Garantia como mantenedor. 

Dessa forma, é imprescindível que a POSTAL SAÚDE e seu mantenedor, a ECT, 
busquem um desenho de operação que torne o plano sustentável e compatível com a 
capacidade de financiamento não só de seus beneficiários, mas também de seu 
mantenedor.” 

 

53. Uma vez juntada aos autos a resposta à consulta formalizada perante a ANS, a Eg. Vice-

Presidência do TST verificou a necessidade do grupo técnico formado por servidores especialistas na matéria 

(que lhe auxiliava na condução do PMPP nº 5701-24.2017.5.00.0000), emitir parecer, “com esclarecimentos, 

avaliações e considerações sobre o documento”, notadamente acerca da adequação do outrora proposto com 

os aspectos regulatórios (despacho publicado em 14/08/2017, doc. 19 juntado) 

 

54. Oportunamente, a referida equipe técnica se pronunciou (doc. 20 anexo) consignando que 

a proposta já apresentada nos autos do PMPP nº 5701-24.2007.2017.5.00.0000 não prestigiou o princípio do 

mutualismo, ventilado pela ANS como fator de equilíbrio econômico-financeiro da saúde suplementar 

brasileira, vez que não considerou a formação de grupos por faixa etária, mas apenas por faixa de renda 

planos de saúde.  

 
55. Nesse contexto, importa destacar os principais trechos do parecer emitido pelo citado 

corpo técnico constituído para auxiliar a Eg. Vice-Presidência do Col. TST na condução do PMPP nº 5701-

24.2007.2017.5.00.0000: 

 

“(...) 

A presente equipe técnica promoveu a análise da documentação apresentada, bom como 
os comentários técnicos ofertados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
para apresentar as compreensões e considerações nos termos a seguir exposto. 

(...) 

3 – DA ANÁLISE DA RESPOSTA DA CONSULTA FORMULADA À ANS 

3.1 – DO MUTUALISMO 

Um dos primeiros elementos merecedores de consideração, conforme os termos da 
proposta da ANS, consiste no conceito de mutualismo, o qual foi exaustivamente abordado. 
Segundo este, para que o produto seja viável economicamente deve haver uma 
repartição de todos os custos de consultas, de cirurgias, de internações dentre outros 
serviços com os beneficiários de uma determinada carteira, com o estabelecimento de 
preços fracionados em faixa etárias para cobrança das mensalidades. 

Nesse entendimento, não obstante o modelo apresentado às partes na proposta constante 
dos autos não contar com a previsão de cobranças por faixas etárias, mas sim por faixas 
salariais, há reflexo imediato na formação de preços, considerando a previsão apenas de 
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cobrança de mensalidades no modelo de variações percentuais sobre faixas salariais por 
grupo familiar e, ainda, a cobrança de mensalidade para pai e/ou mãe pela mesma 
variação salarial atribuído ao respectivo titular. 

(...) 

Nesse contexto a formação de grupos constituídos por faixas etárias, com a proposta 
de diluição dos custos com os gastos médico-hospitalares, acarreta uma necessidade 
fundamental para o sucesso da operação do negócio para o consumidor, sendo a 
premissa utilizada para todos os produtos registrados na Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, conferindo a viabilidade econômica e maior segurança ao consumidor. 

(...) 

Ante essas considerações, constatamos que a proposta de modelo apresentada nesses 
autos não faz uso do princípio do mutualismo. 

(...) 

3.5 – DA CONCLUSÃO E DESPACHOS ÁREAS TÉCNICAS DA ANS 

A ANS conclui, na documentação apresentada, que a alteração no modelo de custeio 
proposto nesses autos pelo Ministro Vice Presidente do TST não fere as normas legais, 
visto que a Agência não estipula regras específicas para os critérios do estabelecimento de 
preços, e reforça que a POSTAL SAÚDE é uma operadora classificada na modalidade 
autogestão. 

Entretanto, a Diretoria de Normas e Habilitação das Operações – DIOPE da ANS 
afirma ser imprescindível que a POSTAL SAÚDE e o mantenedor (EBCT) busquem 
um desenho de operação que torne o plano sustentável e compatível com a 
capacidade de financiamento não só de seus beneficiários, mas também de seu 
mantenedor, pois informações de atraso com sua rede credenciada indicam não só 
problemas de equilíbrio econômico-financeiro na POSTAL SAÚDE, como também 
dificuldade da própria EBCT em honrar os débitos a que se comprometeu (despacho 
nº 57/2017/DIRAD-DIOPE/DIOPE nos autos do processo nº ANS Nº 33910.011915/2017-
93, cópia anexa) 

4 – CONCLUSÃO 

Do exposto e considerando os termos do que preconiza a Instrução Normativa nº 137, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, onde são definidas as entidades e 
beneficiários enquadrados na modalidade de autogestão, entende-se que a não cobrança 
de mensalidades por faixas etárias trará consequências financeiras para a maior 
parte da população assistida por este produto, em razão da não precificação 
diferenciada da faixa etária de pais e mães. 

Embora não haja óbice legal para aceitação da proposta formulada nos autos, apresentada 
na audiência realizada no dia 29 de maio de 2017, esta equipe técnica entende que a 
simples cobrança por faixa salarial, incluído a população mais idosa, que se encontra 
concentrada apenas no grupo de beneficiários titulares que tem como dependentes 
assistidos pais e mães, cujo percentual total de participantes da Postal Saúde é de 30% 
(trinta por cento), usando como fonte a base de dados entregue a essa equipe técnica, 
será responsável por um elevado custo financeiro ao conjunto dos demais 
participantes, consubstanciando prejuízo na manutenção e continuidade da POSTAL 
SAÚDE. 

Assim, nos termos do conteúdo da resposta enviada pela ANS, a partir de consulta 
formulada pelo Ministro Vice-Presidente do TST, para não incorrer em prejuízos às 
instituições envolvidas e, consequentemente, na continuidade do negócio, qual seja 
plano de saúde aos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 
EBCT, conclui-se este parecer técnico com a sugestão de formulação de uma nova 



 

DEPARTAMENTO JURÍDICO  
Gerência Jurídica Estratégica 

 

 
 

SBN, Quadra 1, Conjunto 3, Bloco A, Ed. Sede da ECT, 07º andar, Ala Norte, Brasília-DF, CEP 70.002-900, Tel.: (61) 2141 6386 
27/75 

proposta utilizando as premissas apresentadas na resposta encaminhada pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, considerando  um novo modelo de custeio 
do plano e um novo cálculo de mensalidade per capita.” 

 

 
56. Ante o exposto, finalmente, em 16/10/2017, foi publicado despacho da Eg. Vice 

Presidência do TST (doc. 21 anexo), nos autos do PMPP nº 5701-24.2017.5.00.0000, apresentando às partes 

nova proposta de acordo para a solução do impasse envolvendo o plano de saúde de que versa a Cláusula 

28 do ACT 2017/2018, nos moldes a seguir: 

 

I-DA NOVA PROPOSTA DE ACORDO PARA SOLUÇÃO DO IMPASSE ENVOLVENDO O 
PLANO DE SAÚDE (CLÁUSULA 28 DO ACT): 

(...) 

I.2- Do novo enfoque formulado para alteração no regulamento e no estatuto da 
Postal Saúde: 

I.2.1 – Das alterações na gestão: 

De modo a melhorar a forma operacional e a capacidade de financiamento de forma 
sustentável do plano, conforme sugerido no despacho nº 57/2017/DIRAD-DIOPE/DIOPE 
nos autos do processo nº ANS Nº 33910.011915/2017-93, proferido em resposta à consulta 
formulada à referida Agência, apresentam-se sugestões de medidas a respeito da gestão, 
conforme anteriormente apresentado em maio de 2017, quais sejam:  

a. Reforçar no Estatuto que a autonomia administrativa da Postal Saúde fica assegurada, 
independente da Mantenedora e da Patrocinadora; 

b. Estabelecer o desenvolvimento de programas de medicina ocupacional para os 
empregados, mediante contrato/convênio; 

c. Esclarecer que os gastos com a Saúde Ocupacional são de responsabilidade da ECT, e 
que quando utilizada a rede de atendimento da Postal Saúde, os valores deverão ser 
ressarcidos; 

d. Esclarecer que os Beneficiários na condição de Pensionistas, quando permanecerem no 
Plano de Saúde, não poderão inscrever novos dependentes; 

e. Estabelecer como fonte de recurso as contribuições oriundas dos planos e programas 
administrados pela Postal Saúde; 

f. Incluir nas atribuições da Assembleia-Geral deliberar sobre assuntos relevantes da Postal 
Saúde; 

g. Esclarecer que os Membros do Conselho Deliberativo escolhido pelos Associados sejam 
eleitos pelos Beneficiários Titulares de forma direta; 

h. Estabelecer que 1 (um) Diretor Executivo da Diretoria Executiva seja escolhido pelos 
Beneficiários Titulares, desde que tenham conhecimento e competência técnica para tal; e 

i. Estabelecer que a Diretoria Executiva, de forma colegiada, escolha os gerentes regionais 
desde que tenham conhecimento e competência técnica para tal. 

(...) 

I.2.2 - Das alterações no custeio e na dependência de pai e/ou mãe: 
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De forma a proporcionar a continuidade do plano, preconizada como premissa na 
Resolução do CFC nº 1.374/2011, para que a entidade não entre em processo de 
liquidação ou de redução de suas operações, é importante rever a forma de custeio 
atual. 

Dessa maneira, além do aporte financeiro aplicado pelo EBCT na condição de 
mantenedor do plano, é necessária a formação de receita, que pode se dar por meio 
de mensalidade aplicada aos beneficiários, mantendo a diferenciação proposta em 
maio/2017 dos saldos cobrados com o percentual menor para a faixa remuneratória mais 
baixa, entretanto adotando uma sistemática per capita, conforme preconiza as práticas 
adotadas por empresas similares, como a Caixa Econômica Federal ou a Banco do Brasil 
S.A. 

Outra medida que desoneraria o plano, embora sensível, seria a retirada, nesse novo 
plano, dos dependentes na condição de pai e/ou mãe, visto que de acordo com 
sugestão da ANS, no DESPACHO Nº 146/2017/GEF AP/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO – 
PROCESSO Nº ANS 33910.011915/2017-93, e com pesquisas no mercado de planos de 
saúde na condição de autogestão, além de não encontrar plano empresarial para 
empregados nessas condições, tal dependente exerce um custo demasiadamente elevado 
que atualmente prejudica a forma de manutenção do plano, correspondendo 
aproximadamente a 32% de todos os custos envolvidos, com tendência crescente tendo 
em vista o aumento etário desse grupo. Ademais, do custo dispendido pelo plano nas 30 
maiores internações de 2017, no montante de R$ 35,6 milhões, 63% pertence a este grupo, 
representando um custo de R$ 23 milhões para apenas 19 beneficiários na condição de pai 
e/ou mãe, o que constitui um risco significativo à solvência da Postal Saúde. 

Entretanto, a fim de abarcar esses beneficiários (pai e/ou mãe) a Postal Saúde poderia criar 
um plano próprio, com práticas de mercado, utilizando a rede de atendimento, que poderá 
conter outros tipos de beneficiários para que se torne sustentável, porém com valores 
diferenciais que não prejudiquem a atuação negocial do plano adotado para os 
beneficiários na condição de empregados da requerente. 

(...) 

Ademais, diante do estabelecimento das receitas, a alteração na forma e percentuais de 
coparticipação, isentando custos com internação e temas sensíveis, conforme apresentado 
em maio de 2017, é importante para a continuidade do plano. Assim, seguem abaixo as 
outras medidas sugeridas, em forma de tópicos: 

a. Coparticipação de 30% nos procedimentos de consulta e 15% para exames;  

b. Isenção de coparticipação para internação; 

c. O estabelecimento de teto para cobrança conforme remuneração, qual seja de até 2 
(duas) vezes para empregados e de até 3 (três) vezes para aposentados, porém limitando 
o desconto mensal até 5% da remuneração líquida do titular, fora a margem consignável 
(Lei nº  10.820/2003, regulamentada pelo Decreto nº 4.840/2003), em sucessivas parcelas 
até a sua liquidação;  

d. Estabelecimento de valor que compõem a remuneração do Beneficiário Titular, sendo a 
remuneração bruta; 

e. Tabela de cobrança mensal, a título de mensalidade, de forma per capita, nos 
valores percentuais conforme faixa remuneratória/rendimento, abaixo demonstrados: 

 
 
 

FAIXAS - REMUNERAÇÃO 
PERCENTURAL MENSALIDADE POR 

TITULAR 

Até R$ 2.500,00 1,78% 
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Entre R$ 2.500,01 e R$ 3.500,00 2,18% 

Entre R$ 3.500,01 e R$ 5.000,00 2,48% 

Entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000,00 2,78% 

Entre R$ 10.000,01 e R$ 15.000,00 3,08% 

Entre R$ 15.000,01 e R$ 20.000,00 3,38% 

Acima de R$ 20.000,01 3,68% 

f. Tabela de cobrança mensal, a título de mensalidade, cobrada de forma per capita, 
nos valores percentuais conforme a mensalidade do titular para cada dependente, 
abaixo demonstrados: 

DEPENDENTE 
PERCENTUAL SOBRE A MENSALIDADE 

DO TITULAR 

Cônjuge/companheiro(a) 60% 

Filho(a)/menor sob guarda 35% 

g. Tabela de limites de cobrança mensal, sobre o valor da mensalidade do titular, utilizando 
para tal a idade do beneficiário titular e tendo como base legal a RN nº 63/2003 da ANS 
que estabelece os limites de variação de preço por faixa etária, abaixo apresentada: 

 

IDADE 
VALOR LIMITE DE COBRANÇA DE 

MENSALIDADE 

00-18 R$ 143,84 

19-23 R$ 181,24 

24-28 R$ 228,79 

29-33 R$ 284,80 

34-38 R$ 319,33 

39-43 R$ 348,09 

44-48 R$ 384,09 

49-53 R$ 445,46 

54-58 R$ 595,49 

> 59 R$ 861,59 

Nesse sentido, os percentuais da mensalidade, da coparticipação e limites de cobrança de 
mensalidade, para a manutenção dos custos nos percentuais descritos, qual seja de 
25% dos beneficiários titulares e 75% da mantenedora, poderão ser reajustados 
anualmente tendo como parâmetros os dados publicados pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS quanto à sinistralidade para as autogestões, necessitando de estudo 
técnico atuarial a ser avaliado pelos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da 
Postal Saúde. Outrossim, para avaliar o presente aspecto, é preciso considerar a estrutura 
de gestão e processo decisório que está sendo proposta, segundo a qual a representação 
dos trabalhadores conta com poder de influência na tomada da aludida decisão.  

I.3 – Da conclusão sobre a proposta: 

Considerando que a presente proposta tem como base as práticas de Plano de Saúde de 
autogestão adotadas pelo mercado, além de verificar as normas técnicas e legais 
estabelecidas pela Agência de Saúde Suplementar – ANS, como a IN nº 137/206, e pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, entendo que a não cobrança de mensalidades 
poderá acarretar consequências financeiras danosas à manutenção do plano de 
saúde, bem como a manutenção dos dependentes na categoria de Pai e/ou Mãe, que 
o oneram demasiadamente, sendo necessário avaliar se devem ser alocados em 
outro plano, baseado em referências de mercado e que pode ser administrado pela 
própria Postal Saúde, sendo diferente do plano dos empregados.  

Assim, as medidas aqui apresentadas prezam pela manutenção econômico-financeira 
da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios – Postal Saúde, 
visando tão somente sua continuidade e sendo dispostas de forma imparcial. 



 

DEPARTAMENTO JURÍDICO  
Gerência Jurídica Estratégica 

 

 
 

SBN, Quadra 1, Conjunto 3, Bloco A, Ed. Sede da ECT, 07º andar, Ala Norte, Brasília-DF, CEP 70.002-900, Tel.: (61) 2141 6386 
30/75 

(...) 

 

57. Em face do despacho retro, foi conferido às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para manifestação acerca da proposta formulada, tendo a ECT comparecido em juízo em 31/10/2017 para 

expressar sua concordância com a segunda proposta apresentada pela Vice-Presidência do TST, 

consubstanciada no r. despacho de16/10/2017. 

 

58. A proposta em referência não era a ideal, notadamente face o atual cenário de déficit nos 

resultados financeiros da ECT. Porém, reconhecendo a relevância e valorização do plano de saúde para os 

empregados e seus dependentes, e sem se perder de vista o empenho da Eg. Vice-Presidência do TST na 

condução do processo de mediação e na busca pelo consenso, a ECT se manifestou favoravelmente à 

proposta. 

 

59. Lado outro, as Federações Requeridas não se manifestaram acerca da proposta de que 

versa o despacho de 16/10/2017, sequer submeteram seus termos às assembleias de trabalhadores. Ao 

contrário, ambas voltaram a discutir e questionar temas que já estavam sedimentados no âmbito da 

Comissão Paritária, como a periclitante situação financeira da ECT e também da Postal Saúde.  

 
60. Relembre-se, Excelências, que a Comissão Paritária, composta por 14 representantes da 

Empresa e 14 Representantes dos Trabalhadores, trabalhou intensamente durante 06 (seis) meses. Foram 

realizadas 14 (quatorze) reuniões, sendo que toda a equipe teve acesso amplo aos dados da situação 

financeira da Empresa. O custeio do plano de saúde foi objeto direto de, no mínimo, 06 (seis) encontros. Além 

disso, durante os 07 (sete) meses da Mediação Pré Processual, a situação financeira da Empresa também foi 

exposta de maneira clara. Nesse interregno, as Federações poderiam ter feito os questionamentos que 

julgassem necessários para o esclarecimento da questão. Mas optaram por fazê-los tão somente agora, 

quando já contam com a tranquilidade da manutenção de todos os benefícios constantes dos Acordos 

Coletivos anteriores. 

 
61. Portanto, não se justifica a alegação das Federações de que precisam de mais dados para 

levar a proposta feita pelo TST à análise das assembleias. O que se vê, com todo o respeito, é que após a 

celebração do Acordo Coletivo de Trabalho com vigência de 01/08/2017 a 31/07/2018, as Federações que, 

inicialmente, eram contrárias à mediação, adotaram postura de tentar procrastinar a tentativa conciliatória, 

solicitando dados que já possuem.  

 



 

DEPARTAMENTO JURÍDICO  
Gerência Jurídica Estratégica 

 

 
 

SBN, Quadra 1, Conjunto 3, Bloco A, Ed. Sede da ECT, 07º andar, Ala Norte, Brasília-DF, CEP 70.002-900, Tel.: (61) 2141 6386 
31/75 

62. Tal postura, contudo, não condiz com a boa fé que deve permear as relações. A Empresa 

aceitou que o ACT 2017/2018 mantivesse todos os benefícios concedidos no Acordo anterior porque houve o 

compromisso expresso das Federações em colaborar com o ajuste financeiro da Empresa mediante 

alterações no custeio do Plano de Saúde. Esse foi o limite da mediação conduzida pelo i. Min. Vice 

Presidente dessa C. Corte. Mas o que se vê é que agora, com a garantia de vigência do novo acordo até 

31/07/2018, as Federações refluem no combinado.  

 
63. Vejamos o que constou na ata e audiência realizada dia 10.10.2017 nos autos do DCG-

1000135-77.2017.5.00.0000 (doc. 05 anexo): 

 

 

 

 

 
64. Infelizmente, os dados suscitados pelas Federações em nada vão alterar a realidade fática 

existente, qual seja, a incapacidade da ECT, na condição de mantenedora da Postal Saúde, em continuar 

arcando com 93% por cento das despesas da assistência médica / hospitalar e odontológica as quais, por ato 

de mera liberalidade, oferece a seus empregados. 

 
65. Exa., note-se que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS consignou no 

DESPACHO Nº 146/2017/GEFAP/GGREP/DIRAD-DIPRO/DIPRO, incluso no Ofício nº 384/2017/PRESI/ANS 

(doc. 18 anexo), que na autogestão – como é o caso do CorreiosSaúde – “inexiste relação individual entre 
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a operadora e seus beneficiários participantes, mas a relação se perfaz entre a operadora e os 

estipulantes de plano coletivo da autogestão - seus patrocinadores, instituidores ou mantenedores”. 

 
66. E a despeito disso, a ECT, num ato de boa vontade, buscou de todas as formas encontrar 

uma solução consensual e participativa para o tema desde outubro de 2016, ao passo em que as 

Federações, durante todo esse prazo esquivam-se ao diálogo e à própria realidade, que é a imperiosa 

necessidade de revisão do custeio do plano de saúde para garantir sua sobrevivência. 

 
67. Daí porque, a ECT não guardando mais expectativa acerca de um desfecho consensual 

para a revisão do modelo de custeio do CorreiosSaúde, haja vista a nítida intenção das Representações dos 

Trabalhadores em procrastinar a definição da celeuma, requereu o encerramento do PMPP 5701-

24.2017.5.00.0000, o que foi acatado pela Col. Vice Presidência do TST consoante despacho publicado do 

DEJT de 14/11/2017 (doc. 22 anexo)  

 
68. Desta feita, não se pode olvidar que, também no âmbito do pedido de mediação pré-

processual, as partes não chegaram a um consenso no que tange à revisão do modelo de custeio do plano 

de saúde oferecido pela ECT por força da Cláusula 28 do ACT 2017/2018, a despeito da incontestável e 

imperiosa necessidade de alteração do sistema em iminência de colapso, conforme restou reconhecido 

pela Agência Nacional de Saúde – ANS e também, pela d. equipe técnica formada pela Vice-Presidência do 

TST para auxiliar nas conduções do PMPP nº 5701-24.2017.5.00.0000. 

 
69. Portanto, é inconteste que a ECT lançou mão de todas as formas negociais previstas no 

ordenamento jurídico brasileiro para promover o diálogo, sobretudo, a conscientização da categoria relativa à 

forçosa reformulação do modelo de custeio do plano de saúde em voga, impreterível para sua 

manutenção. Porém, ainda assim, as Representações dos Trabalhadores se mostram recalcitrantes, sendo a 

única alternativa possível a intervenção desse Col. Tribunal Superior do Trabalho para rever o modelo 

de custeio entabulado na Cláusula 28 do ACT 2017/2018. A manutenção do modelo de custeio 

compromete a situação econômica financeira da Empresa. Conquanto a sua revisão pode evitar a 

ruína do sistema e a cessação repentina do benefício pela insolvência que se avizinha.  

 

 

 

II.3. Da situação da Postal Saúde 

 

A – Considerações Iniciais 
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70. Pois bem. A demonstrar a iminente derrocada do plano de assistência médico/hospitalar e 

odontológica mantido pela ECT, denominado CorreiosSaúde, que é administrado pela Postal Saúde, cumpre 

doravante discorrer acerca da situação da Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios – 

Postal Saúde, a qual, repise-se, cuida de entidade de autogestão em saúde, sem fins lucrativos, registrada na 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o nº 41913-3. 

 

71. Preliminarmente, todavia, importa destacar que a Postal Saúde é composta dos seguintes 

órgãos sociais (artigo 21 de seu Estatuto, doc. 10, juntado): I – a Assembleia-Geral; II – o Conselho 

Deliberativo; III – a Diretoria Executiva; IV – o Conselho Fiscal. 

 
72.  A Assembleia-Geral é o órgão soberano de deliberação da Associação e dela participam 

com direito a voto a Associada Mantenedora, as Associadas Patrocinadoras e os Associados Beneficiários 

em situação regular. É convocada e instalada na forma deste Estatuto, a fim de deliberar sobre matéria de 

interesse geral, na forma do artigo 23 do Estatuto da Postal Saúde. 

 
73. Já o Conselho Deliberativo, órgão de orientação estratégica da Postal Saúde e de superior 

deliberação, é composto por 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes, indicados pela 

Mantenedora e Patrocinadoras, e 3 (três) membros titulares representantes dos Associados Beneficiários e 

seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia-Geral (artigos 31 e 32 do Estatuto da Postal Saúde). 

 
74. Por sua vez, a Diretoria Executiva e ́ o órgão de administração geral da Postal Saúde, ao 

qual compete propor e executar as diretrizes e políticas aprovadas pelo Conselho Deliberativo, além dos 

demais atos necessários a ̀ gestão. Ela é composta por 4 (quatro) membros efetivos, designados pela 

Mantenedora (artigos 42 e 43 do Estatuto da Postal Saúde). 

 
75. Enfim, o Conselho Fiscal e ́ o órgão responsável pela fiscalização da gestão administrativa 

e econômico-financeira, sendo composto por 4 (quatro) membros titulares e 4 (quatro) suplentes, sendo 2 

(dois) membros e respectivos suplentes eleitos pela Assembleia-Geral e 2 (dois) membros e respectivos 

suplentes indicados pela Mantenedora. 

 
76. Afere-se, portanto, que por competir ao Conselho Deliberativo a orientação estratégica da 

Postal Saúde, a gestão do sistema é paritária, na medida em que há igualdade entre o número de membros 

indicados pela Mantenedora e Patrocinado e o Associados Beneficiários; além do que há também a presença 
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de membros eleitos pela Assembleia-Geral (na qual votam os Associados Beneficiários em situação regular) 

no Conselho Fiscal, cuja competência primordial é fiscalizar a gestão econômico-financeira da Entidade. 

 

77. Em continuidade, vale trazer à baila os principais números da Postal Saúde, iniciando-se 

por registrar que a carteira do Plano CorreiosSaúde (nomenclatura do plano de saúde que a ECT mantém 

para seus empregados, aposentados e dependentes, em observância à Cláusula 28 do ACT 2017/2018), em 

setembro de 2017 era composta por 391.155 (trezentos e noventa e um mil, cento e cinquenta e cinco) 

beneficiários divididos conforme abaixo. Destes, 139.004 (cento e trinta e nove mil e quatro) são titulares, 

enquanto 252.151 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e um) são dependentes (vide Parecer 

Atuarial – PAT 008/2017, doc. 23): 

 

TIPO DE BENEFICIARIOS QUANTIDADE % 
TITULAR 139.004  36% 
CONJUGE \ COMPANHEIRO 93.451  24% 
FILHO(A)\ENTEADO(A) 106.014  27% 
PAI/MAE 52.686  13% 

TOTAL 391.155  100% 

 

78. Lado outro, o custo mensal do CorreiosSaúde, apurado entre os meses de setembro/16 e 

agosto/17, pela base contábil, representa, em média, um gasto com saúde assistencial de R$ 139.130.174,99 

(cento e trinta e nove milhões, cento e trinta mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), 

enquanto a despesa administrativa mensal é de R$ 13.458.799,36 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e 

oito mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos. Veja-se o quadro abaixo, também extraído 

do Parecer Atuarial – PAT 008/2017, doc. 23: 

 

Tipo de Beneficiário Custo Médio Mês Representatividade

Despesa Administrativa 13.458.799,36R$       161.505.592,37R$         8,8%

Despesa Total 152.588.974,36R$     1.831.067.692,27R$      100%

Despesa Assistencial 139.130.174,99R$     

Despesa Anual

621.567.379,64R$         

369.486.743,91R$         

157.566.308,42R$         

520.941.667,94R$         

1.669.562.099,90R$      

37%

22%

9%

31%

91,2%

Titular

Conjuge \ companheiro

Filho(a)\enteado(a)

Pai/Mae

51.797.281,64R$       

30.790.561,99R$       

13.130.525,70R$       

43.411.805,66R$       

 

 

79. Sem embargo, o plano CorreiosSaúde possui uma carteira de beneficiários 

envelhecida, o que eleva ainda mais o custo do plano. Pela tabela abaixo, obtida do Relatório – Postal 

Saúde – Mediação – Abril 2017, o qual segue anexo a esta inicial (doc. 24), observa-se que em 2016 quase 
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metade da despesa do plano foi oriunda de atendimentos realizados por beneficiários acima dos 59 

(cinquenta e nove) anos. 

 

 

 

80. Contribui para o envelhecimento da carteira a presença de pai e mãe dos empregados dos 

Correios. Atualmente 23% dos beneficiários do plano CorreiosSaúde estão na última faixa etária, 

enquanto que as operadoras de mercado trabalham com uma população na última faixa etária 14,38%. 

Ilustra-se: 

 

 

Pirâmide Etária: Autogestão (Mercado) x CorreiosSaúde (extraído do Diagnóstico da Postal Saúde’, Anexo VII do Relatório Final da 

Comissão Paritária - doc. 13 anexo): 
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81. Abre-se parênteses para consignar que, por ter sido instituído em data anterior à vigência 

da Lei nº 9.656/1998 e considerado não adaptado, o Plano CorreiosSaúde encontra-se na situação de ativo 

com comercialização suspensa (Resolução Normativa nº 254/2017, da ANS, c/c Resolução Normativa nº 

263/2017, da ANS), motivo pelo qual não recebe novos beneficiários, ressalvados os casos de inclusão de 

novo cônjuge e filhos do titular, de forma que a tendência natural desta carteira é o envelhecimento 

ainda maior dos seus usuários, gerando um custo sempre crescente e na contramão do princípio do 

mutualismo com solidariedade intergeracional. 

 

B – Da forma de custeio do plano CorreiosSaúde 

 

82. A teor do contido na Cláusula 28 do ACT 2017/2018, cumpre observar que o atual modelo 

de custeio do plano CorreiosSaúde é o mero compartilhamento das despesas entre a ECT e seus 

empregados, sem qualquer cobrança de mensalidade. Este rateio é realizado da seguinte forma:  

 

- Os empregados, e seus dependentes, utilizam os serviços de saúde na rede credenciada; 

- O credenciado envia a fatura para a operadora que realiza as auditorias de contas; 

- Após a realização da conferência é cobrada um percentual desta despesa ao beneficiário a título de 
coparticipação, calculada da seguinte forma: 

- 1º) Verifica-se se o valor da despesa é superior ao teto de coparticipação do beneficiário, que no caso 
do empregado ativo é de duas vezes seu salário e no caso do aposentado três vezes. 

- 2º) Caso a despesa seja inferior poderá ser descontado 10%, 15% ou 20% conforme o salário do 
empregado ou benefício do aposentado. Assim um empregado com salário de R$ 2.000,00, em um 
evento de internação de R$ 1.000,00, considerando que seu percentual de compartilhamento de 10%, 
arcará com R$100,00 do evento de internação. Na prática, a empresa está arcando com 90% desta 
despesa e o empregado 10%. 
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- 3º) Caso a despesa seja superior, os percentuais citados acima serão aplicados sobre teto de 
coparticipação de cada beneficiário. Assim um empregado com salário de R$ 2.000,00, em um evento de 
internação de R$ 10.000,00, considerando que seu percentual de compartilhamento de 10% e seu teto (2 
x R$ 2.000,00 = R$ 4.000,00), arcará com R$400,00 do evento de internação. Na prática, a empresa 
está arcando com 96% desta despesa e o empregado 4%. 

 

83. Daí porque, na forma de custeio prelecionada pela Cláusula 28 do ACT 2017/2018 

(considerando o compartilhamento e o teto), o rateio da despesa total com eventos em saúde costuma ser de 

93% para a ECT e 7% para os empregados. Ressalta-se que a situação vem se agravando e, dos dados 

extraídos da ANS em 02/10/2017, a proporção do rateio da despesa total com eventos em saúde já é de 

94,5% para a ECT e somente 5,5% para os empregados. 

 

84. Para ilustrar a discrepância na forma de custeio do CorreiosSaúde, que gera excessiva 

onerosidade à ECT, calhar trazer o comparativo com outros planos de saúde na modalidade autogestão: 

 

 

 

C – Perspectiva da Despesa Assistencial para os próximos 04 (quatro) anos 

 

85. O levantamento abaixo foi feito utilizando-se a variação do IPCA-15, calculado pelo 

Instituto Brasileiro de Estatística – IBGE, tendo em vista que o índice traz em seu bojo, além de outros itens, a 

inflação dos serviços de saúde, médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares (informações extraídas 

do site do IBGE). 
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86. Observe-se que, em 2014, o índice geral (IPCA-15) registrou um acumulado de 6,46% ao 

passo que, na cesta de planos de saúde, o acumulado foi de 9,44%, ou seja, um aumento real de 2,80%. Em 

2015, o índice geral (IPCA-15) registrou um acumulado de 10,71%, enquanto que, na cesta de planos de 

saúde, o acumulado foi de 12,16%, ou seja, um aumento real de 1,31%. Já em 2016, o índice geral (IPCA-

15) registrou um acumulado de 6,58%, sendo que, na cesta de planos de saúde, o acumulado foi de 13,55%, 

ou seja, um aumento real de 6,54%. Ainda, nos três primeiros meses de 2017 o índice geral (IPCA-15) 

acumulado foi de 1,00%, enquanto que, na cesta de planos de saúde, o acumulado foi de de 3,24%, ou seja, 

apenas no primeiro trimestre de 2017 o índice de planos de saúde apresentaram um crescimento real de 

2,22%.  

 

87. Não se pode olvidar, portanto, que a inflação saúde é superior à inflação geral. 

 
88. Assim, realizou-se uma projeção simples das despesas do plano CorreiosSaúde, tendo 

como base a inflação anual do último período, lembrando que não há novas adesões ao plano, apenas saídas 

por desligamento e morte de beneficiários. Foram considerados, na estimativa, a quantidade de beneficiários 

em 31/12/2016 e o custo médio por idade observado no plano em 2016. 

 

Projeção da Despesa Anual para o Plano CorreiosSaúde, com base nas hipóteses acima 

 

 

89. Logo, acaso mantido o atual modelo de custeio do plano CorreiosSaúde, a despesa 

(assistencial e administrativa) da Postal Saúde em 2020 chegará ao elevadíssimo montante de R$ 

2.789.411.597,90 (dois bilhões setecentos e oitenta e nove milhões quatrocentos e onze mil quinhentos e 

noventa e sete reais e noventa centavos). 
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D – Situação junto à Agência Nacional de Saúde 

 

90. É certo que o supra mencionado DESPACHO Nº 57/2017/DIRAD-DIPOE/DIPOE, incluso 

no Ofício nº 384/2017/PRESI/ANS (doc. 18 anexo) já alertou acerca da grave situação financeira da Postal 

Saúde, que tem apresentado enorme dificuldade em honrar com os pagamentos dos fornecedores dos 

serviços de saúde, o que se estende à sua mantenedora, no caso, a ECT. 

 

91. Nesse ínterim, não é demais salientar que tais dificuldades são reflexo do desequilíbrio 

orçamentário enfrentado pela Suscitante nos últimos exercícios financeiros (o que será abordado adiante).  

 
92. Reitere-se que a ECT é responsável por garantir todos os risco da operação 

envolvendo o plano CorreiosSaúde, e o modelo de custeio atual impõe à Empresa o dever de 

formação de toda a receita do plano de saúde, sendo que aos beneficiários compete apenas o 

compartilhamento ínfimo das despesas efetuadas (o que se dá por meio da recuperação de valores). Frise-se 

que, no atual modelo de custeio, das despesas totais, os titulares do benefício arcam com apenas 7% (sete 

por cento), ficando a cargo da Empresa, em sérias dificuldades para equilibrar o seu caixa, o restante de 93% 

(noventa e três) por cento. 

 

93. Não foi por outro motivo que a ANS, por meio do Oficio 887/2016 da GEAOP/DIOPS/ANS 

(doc. 25 anexo), de 01/07/2017, notificou a Postal Saúde a regularizar a situação econômica financeira de seu 

produto ofertado aos empregados dos Correios. 

 

94. Ademais, em conjunto àquela notificação, em 21/09/2017, a ECT também foi notificada 

pela ANS, mediante o Ofício 1230/2016 da GGAME (GEAOP)/DIOPE/ANS (doc. 25), dada sua condição de 

mantenedora, a apresentar formas de garantir a operação do plano por meio de aplicações financeiras. 

 
95. Seguiu-se, assim, uma série de tratativas até hoje em curso junto à ANS com o escopo de 

regularizar a situação da Postal Saúde perante aquela Agência Reguladora, as quais podem ser conferidas a 

partir da NOTA TÉCNICA Nº 15/2017/COPAEF/GEAOP/GGAME/DIRAD-DIOPE/DIPOE, anexo 2 do Ofício nº 

216/2017/PRESI, oriundo da ANS (doc. 26). 

 
96.  Importa registrar que, acaso as exigências da ANS não forem cumpridas, haverá azo para 

a incidência do artigo 24 da Lei nº 9.656/98, que assim dispõe: 
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  Art. 24.  Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta Lei 
insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras 
ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do 
atendimento à saúde, a ANS poderá determinar a alienação da carteira, o regime de 
direção fiscal ou técnica, por prazo não superior a trezentos e sessenta e cinco dias, ou a 
liquidação extrajudicial, conforme a gravidade do caso.  

 
97. É, portanto, real o risco à perenidade do plano de saúde em voga, face a ausência 

de recursos financeiros, tanto por parte da Postal Saúde, quanto por parte da ECT, para cumprir com 

as exigências da ANS para atuação no mercado de saúde suplementar, o que importará, sem sombras 

de dúvidas, na impossibilidade de cumprimento da Cláusula 28 do ACT 2017/2018, se não revisto, com 

a urgência que o caso requer, o modelo de custeio. 

 

98. Abaixo, segue quadro de acompanhamento da ANS sobre a ausência das mencionadas 

garantias financeiras. Observe-se que ao término do exercício 2016, a Postal Saúde contabilizava um 

descasamento entre o valor devido à rede credenciada e os valores das aplicações financeiras, normatizadas 

por meio da Resolução Normativa ANS nº 393/2015, da ordem de R$ 310.850.372,60 (trezentos e dez 

milhões, oitocentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta centavos).  

 

PESL do SUS - Parcelamento

PESL do SUS - Provisão ABI(* Perc. Out Adimplencia 100,00%)

PESL dos Prestadores de Serviço

PEONA

PPCNG

VALOR DAS PROVISÕES TÉCNICAS A SER LASTREADO

ATIVOS GARANTIDORES NÃO VINCULADOS VINCULADOS

Ativos Financeiros ( Bancos e Aplicações) -R$                          132.176.682,11R$    

Depósitos Judiciais -R$                          -R$                            

Imóveis vinculados (Valor % sobre Provisões Técnicas) -R$                          -R$                            

Sub- Total -R$                          132.176.682,11R$    

Total Ativos Garantidores

(+) SUFICIÊNCIA/ (-) INSUFICIÊNCIA DE LASTRO 310.850.372,60-R$    

(+) SUFICIÊNCIA/ (-) INSUFICIÊNCIA DE VINCULAÇÃO 156.433.472,39-R$    

       Contas em aberto a menos de 30 dias 154.416.900,21         

       Contas em aberto a mais de 30 dias 288.610.154,50         

dezembro-16

PROVISÕES TÉCNICAS COM GARANTIAS EXIGIDAS

-R$                                                                      

-R$                                                                      

443.027.054,71R$                                              

-R$                                                                      

-R$                                                                      

443.027.054,71R$                                              

132.176.682,11R$                                              

 
 

99. Por pertinente, cumpre ainda trazer à colação, os demonstrativos financeiros da Postal 

Saúde, a partir do ano de 2014, quando se iniciou sua operação de forma autônoma, o quais podem ser 

aferidos das Demonstrações dos Resultados dos Exercícios anexos (doc. 27, 28 e 29). 

 

100. Reforça-se, assim, a necessidade de revisão das fontes de custeio do plano 

CorreiosSaúde com vistas a sanar as desconformidades atualmente diagnosticadas, evitando-se a 
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extinção do benefício da assistência médico / hospitalar e odontológica concedido pela ECT aos seus 

empregados, aposentados e respectivo dependentes.  

 

II.4. Da periclitante situação financeira da ECT (dados extraídos do Relatório nº 530/2017 – 

DEFIN/DECON, doc. 30 anexo, complementado pelo Relatório nº 540/2017 – DEFIN/DECON, doc. 31 anexo) 

 

101. Estabelecidas as dificuldades de caixa enfrentadas pela Postal Saúde, cumpre doravante 

demonstrar que a ECT, enquanto mantenedora desta Entidade, também atravessa momento de 

periclitante situação financeira, não dispondo de recursos suficientes para garantir os riscos da 

operação, notadamente se considerado seu crescente custo, máxime o envelhecimento da carteira. 

 

A – Histórico 

 

102. Acerca das severas restrições orçamentárias experimentadas pela ECT, insta observar 

que desde o ano de 2012, seu fluxo de caixa vem apresentando resultados negativos (vide Demonstrações 

Financeiras de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 anexas, docs. 32, 33, 34, 35 e 36, extraídas da página oficial 

da ECT na internet, link: http://www.correios.com.br/sobre-correios/a-empresa/publicacoes/demonstracoes-

financeiras), conforme o detalhamento abaixo:  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 * 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015

Entradas 13.742 14.549 16.008 16.938 19.283 13.081 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6% 10% 6% 14%

Faturamento 9.980    10.504 11.816 13.120 14.397 10.346 73% 72% 74% 77% 75% 79% 5% 12% 11% 10%

Arrecadação 3.142    3.833    3.911    3.656    3.597    2.638    23% 26% 24% 22% 19% 20% 22% 2% -7% -2%

Empréstimo Bancário -        -        -        -        750       -        0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0%

Outras Entradas 621       212       280       163       538       96         5% 1% 2% 1% 3% 1% -66% 32% -42% 231%

Saídas 14.692 16.186 17.472 18.708 19.299 13.751 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10% 8% 7% 3%

 Pesssoal e Encargos 6.905    7.495    8.111    8.025    8.473    6.095    47% 46% 46% 43% 44% 44% 9% 8% -1% 6%

 Fornecedores / Terceiros 3.991    5.306    5.303    5.867    6.158    3.724    27% 33% 30% 31% 32% 27% 33% 0% 11% 5%

 Repasses à Postal Saúde -        10         1.023    1.646    1.752    1.364    0% 0% 6% 9% 9% 10% 0% 9691% 61% 6%

 Vale Refeição e Alimentação ** 1.096    1.215    1.367    1.565    1.418    1.280    7% 8% 8% 8% 7% 9% 11% 13% 15% -9%

 Dividendos 825       401       -        -        -        -        6% 2% 0% 0% 0% 0% -51% -100% 0% 0%

 Tributos 844       505       482       426       539       318       6% 3% 3% 2% 3% 2% -40% -4% -12% 27%

 Investimentos 339       451       376       400       129       121       2% 3% 2% 2% 1% 1% 33% -17% 6% -68%

Despesas Internacionais 51         64         71         98         135       55         0% 0% 0% 1% 1% 0% 24% 11% 39% 37%

Repasse a Terceiros e de Retenções 615       722       733       675       677       497       4% 4% 4% 4% 4% 4% 17% 2% -8% 0%

Amortizações, juros, comissões e 

despesas financeiras
26         16         5            5            16         296       0% 0% 0% 0% 0% 2% -36% -72% 6% 232%

Resultado (949) (1.637) (1.464) (1.770) (16) (670) 

 Pessoal, Encargos e Benefícios/ 

Entradas de Caixa *** 
58,2% 59,9% 65,6% 66,3% 62,8% 66,8%

* Até 09/2017

*** Entradas de Caixa: Faturamento, Arrecadação e Outras Entradas.

2012 2013 2014 2015 2016 2017*

** Os valores referentes a Vale Refeição e Alimentação do mês de dez/2016 foram pagos em jan/2017.

% Partipação % Variação
Fluxo de Caixa

 
Fonte: DEFIN/VIFIC 
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103. Isso porque, nos últimos anos, a ECT vem registrando forte queda em seus resultados 

operacionais, conforme se infere do gráfico / tabela abaixo: 

 

 

Descrição 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Resultado Operacional 987,62  880,50  169,93  1.028,59  892,18  427,10  -854,92  -299,43  -2.352,27  -861,29  

Resultado Financeiro 189,73  261,15  243,68  196,52  266,22  1.089,04  276,17  285,98  270,62  204,21  

IR e Contribuição Social -348,11  -340,54  -296,06  -398,17  -275,65  -402,85  266,24  -6,86  -39,59  -832,43  

Resultado Líquido do Exercício 829,24  801,11  117,55  826,95  882,75  1.113,29  -312,51  -20,31  -2.121,24  -1.489,51  

Fonte: DECON/VIFIC 

 

104. Com o comportamento de resultados negativos no fluxo de caixa, foi identificada a 

necessidade de ações emergenciais no sentido de recompor as reservas financeiras da ECT.  

 

105. É importante mencionar que as disponibilidades da ECT foram fortemente 

impactadas pelo recolhimento de dividendos ao acionista controlador nos últimos exercícios, 

contribuindo para essa grave situação de desequilíbrio de caixa da organização. 

 

106. Nesse sentido, no início de 2016, foram iniciadas as tratativas referentes à contratação de 

operação de crédito, na modalidade de Capital de Giro, visando reforçar as reservas financeiras dos Correios, 

concretizada em dezembro daquele exercício. Cabe ressaltar que em 04/01/2016, com o pagamento da 

segunda parcela de R$ 750 milhões do Distrato do Contrato de Correspondente Banco Postal, as reservas 

financeiras passaram de cerca de R$ 2,0 bilhões, em 31/12/2015, para R$ 1,2 bilhão naquela data.  

 

107. Além disso, a Empresa, buscando alternativas para o ajuste de seu fluxo de caixa, 

renegociou junto ao Banco do Brasil S.A., ao longo de 2016, a última parcela da dívida oriunda do Distrato do 

Contrato de Correspondente Bancário - Banco Postal, a ser paga em 02/01/2017, por 36 parcelas mensais, 

evitando-se uma saída de caixa de cerca de R$ 855 milhões naquela data. 
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108. A realização da operação de crédito, juntamente com a renegociação do Distrato do 

Banco Postal, foi de grande relevância para a continuidade das operações da Empresa sem maiores 

sobressaltos na administração financeira no início deste exercício, uma vez que ambas representaram 

volume de recursos disponíveis no início de 2017 da ordem de R$ 1,6 bilhão.  

 

B – Providências 

 

109. Diante desse cenário, fez presente a necessária promoção de outras ações para aumentar 

as entradas de caixa da ECT, por meio do crescimento das receitas de vendas dos produtos e serviços, e a 

diminuição das saídas de caixa, com a efetiva redução dos gastos. 

 

110. Para tanto, foram adotadas, em 2016, as medidas extraordinárias de contingenciamento 

do orçamento de custeio e investimento com o objetivo de recompor o equilíbrio econômico-financeiro da 

Suscitante. 

 

111. Assim, a ECT implementou um programa amplo de redução das despesas correntes, 

bem como a limitação em 50% dos seus programas de investimentos nos exercícios 2016 e 2017, que 

representam aproximadamente R$ 800 milhões de redução dos investimentos no período. Em suma, as 

medidas aprovadas foram:  

 

- o recolhimento do saldo orçamentário de custeio e investimento em 2016 e 2017;  

- a adoção do pré-empenho para os ordenamentos de despesas orçamentárias; 

- a suspensão de novas contratações e revisão das contratações em andamento; 

- a revisão dos contratos que não impactem diretamente na operação da Empresa com 

objetivo de avaliar possível rescisão; 

- a supressão de valores globais de contratos com fornecedores no limite legal de até 25%;  

- a revisão das despesas com pessoal, inclusive a despesa com saúde assistencial, com o 

objetivo de reduzir despesas e estabelecer aprovação prévia dos orçamentos das 

patrocinadas, mantidas e controladas. 

 

112. Tais medidas de contingenciamento resultaram na economia de cerca de R$ 1,1 bilhão 

nas demais despesas correntes e de R$ 400 milhões de investimentos em 2016. Em 2017, a Empresa 

efetuou novo contingenciamento dos investimentos na ordem de R$ 400 milhões.  
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113. Adicionalmente, os Correios implementaram plano de desligamento de empregados (PDI), 

considerando pagamento de incentivos financeiros diferidos ao longo do tempo. Com a implantação do 

modelo do PDI, foram inscritos 6.210 empregados o que significa a economia com a despesa de pessoal de 

aproximadamente R$ 68 milhões/mês. A medida está em plena execução no âmbito da Empresa, devendo 

ser concretizada até dezembro/2017, contribuindo para a redução do desequilíbrio econômico-financeiro 

neste exercício. 

 

114. Também foram implementadas ações de reestruturação/redução das Funções 

Gratificadas, cujo objetivo consistiu em reduzir os gastos de aproximadamente R$ 5 milhões/mês a partir de 

fev/2017 com as despesas com pessoal, relativa às funções e aos cargos comissionados. 

 

115. Ainda, no primeiro semestre do corrente ano, foi iniciado estudo para a revisão das tarifas 

postais, a fim de recuperar os impactos de custos não recompostos pelo reajustes das tarifas postais. Esse 

trabalho foi submetido ao Ministério da Fazenda/MF, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações/MCTIC e Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/ MP, para a análise e 

aprovação do pleito.  

 

116. A revisão das tarifas postais foi aprovada pelo MF em out/2017, no patamar de 10,215%, 

que representa a manutenção da recomposição tarifária de 8,898% e acréscimo nas tarifas postais de 

1,209% que representam R$ 60 milhões/mês e R$ 9 milhões, respectivamente. 

 

117. Outras medidas que irão impactar favoravelmente no caixa dos Correios é a implantação 

da nova política comercial, cujo objetivo é alavancar os resultados da Empresa por meio da sistematização do 

relacionamento com os clientes, garantida a lucratividade, e a implementação de novos projetos, dentre os 

quais o EDEI e o MVNO, cujos resultados poderão adicionar ganhos para a Empresa de cerca de R$ 209 

milhões nesse exercício. 

 

118. Considerando que algumas dessas medidas ainda se encontram em andamento, com 

efeitos financeiros no curto e médio prazos, as estimativas de fluxo de caixa para 2017 continuam sinalizando 

resultados de déficit no exercício, uma vez que o saldo de caixa observado até setembro de 2017 já 

comprometeram disponibilidades financeiras da ordem de R$ 670 milhões. 

 

119. Além destas medidas, faz-se necessária a adoção de medidas adicionais de 

enfrentamento desse desequilíbrio financeiro, como por exemplo: implantação do novo modelo de 
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custeio do plano de saúde, reabertura do PDI, novo contingenciamento de investimento (2018), além da 

implantação de novos negócios que possibilitem a ampliação das receitas e ampliem a cobertura dos custos 

operacionais. 

 

120. Cumpre salientar que, caso a ECT não adote medidas de busca do reequilíbrio 

econômico-financeiro, estará sujeita a eventos de inadimplemento pelo comprometimento gravíssimo 

de sua situação de caixa, o que, perante seus credores, justificariam o vencimento antecipado de suas 

obrigações contratuais. 

 

E - Balanço Patrimonial e DRE 

 

121. Em que pese a adoção das medidas  extraordinárias, as expectativas para os 

fechamentos do Balanço Patrimonial - BP e da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE de 

2017 sinalizam risco de insolvência para a Empresa (Patrimônio Líquido negativo da ordem de R$ 1.7 

bilhão)  devido, em grande parte, ao registro contábil de R$ 645 milhões de despesas com provisões do 

Benefício Pós-Emprego Saúde e do reconhecimento integral de aproximadamente R$ 960 milhões, relativo 

ao valor presente dos Incentivos Financeiros Diferidos – IFD (PDI) que resultará em um prejuízo estimado de 

R$ 1.9 bilhão, conforme evidenciado a abaixo: 

 
Balanço Patrimonial e DRE (R$ milhões) 

BALANÇO PATRIMONIAL 2016 2017

Ativo 14.488 13.570

Circulante 4.387 3.246

Não Circulante 10.102 10.324

Passivo 14.488 13.570

Circulante 3.933 4.166

Obrigações Trabalhistas (IFD) - PDI - 156

Empréstimos e Financiamentos 1 102

Benefício Pós Emprego - BPE 422 468

Outros 3.510 3.440

Não-Circulante 10.269 11.135

Obrigações Trabalhistas (IFD) - PDI - 791

Empréstimos e Financiamentos 721 607

Benefício Pós Emprego - BPE 8.006 9.303

Outros 1.542 434

Patrimônio Líquido 286 (1.731)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Fonte: DECON/VIFIC 

RESULTADO 2016 2017

Receitas 20.315 18.958

Receita de Vendas 18.344 18.367

Receitas Financeiras 761 367

Outras Receitas Operacionais 1.210 225

Despesas 21.804 20.906

Pessoal 10.611 10.499

Despesas com Saúde 1.740 1.993

BPE - Prov isão Pós-Emprego Saúde 1.059 645

BPE - Prov isão Pós-Emprego Prev idência * 149 - 

IFD/PDI - Incentivo Financeiro Diferido - 960

Outras 8.245 6.810

RESULTADO (com BPE e IFD/PDI) (1.489) (1.948)

RESULTADO (sem BPE e IFD/PDI) (281) (343)
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C - Despesa de Pessoal 

 

122. Com relação às despesas de pessoal, encargos e benefícios, que respondem por 2/3 da 

despesa global, é importante, ainda, destacar a significativa elevação dos gastos relacionados à assistência 

médica de seus empregados (Postal Saúde) que se elevaram de 6% para 10% nos últimos anos, conforme 

tabela já apresentada e que se repete, em destaque: 

 

 

 

 

 

123. Assim, considerando que a Comissão Paritária instituída no ACT 2016/2017, bem como a 

Mediação Pré Processual, não lograram êxito em estabelecer um plano de custeio da Postal Saúde que 

possibilitasse uma nova distribuição mais equilibrada das despesas médicas, mediante a efetiva participação 

dos empregados na sustentação dos custos médicos da massa de participantes, atualmente em 94,5% para 

a ECT e somente 5,5% para os empregados, torna-se indispensável a definição de um novo modelo de 

custeio do plano CorreiosSaúde, em percentuais que eliminem o significativo desequilíbrio atualmente 

existente, e evitem os atuais riscos de sustentabilidade e perenidade da Mantenedora. 

 

124. A indefinição quanto a um novo um compartilhamento das despesas com saúde 

significa a continuidade de impactos médios de R$ 153 milhões/mês no caixa ECT, já bastante 

comprometido pelo resultado de déficit no exercício (R$ 670 milhões). 

 

125. Ainda, em 2018, além dos juros de aproximadamente R$ 7 milhões/mês, terá início a 

amortização da operação de Capital de Giro de R$ 16 milhões/mês e, concomitantemente, continua o 

compromisso mensal da amortização da dívida com o Banco do Brasil, referente ao Distrato do Contrato de 

Correspondente Bancário - Banco Postal, por volta de R$ 25 milhões/mês, totalizando o desembolso de 

recursos financeiros de R$ 48 milhões/mês para o pagamento de dívidas financeiras. 

 

126. Em complemento, os avanços tecnológicos dos últimos anos tem contribuído 

sensivelmente para a queda no tráfego da carta e, consequentemente, diminuição na receita auferida 

com o monopólio postal. Essa tendência no ano corrente, já causou impacto negativo de 7,73% nas 



 

DEPARTAMENTO JURÍDICO  
Gerência Jurídica Estratégica 

 

 
 

SBN, Quadra 1, Conjunto 3, Bloco A, Ed. Sede da ECT, 07º andar, Ala Norte, Brasília-DF, CEP 70.002-900, Tel.: (61) 2141 6386 
47/75 

receitas de monopólio e estima-se que alcance 10% até o final do ano corrente, o que equivale a perda 

estimada de receitas na ordem de R$ 1,0 bilhão/ano. 

 
127. Salienta-se que em 2014, retroativo a 2013, com a adoção inicial das normas 

internacionais pela ECT, conforme determina a Lei 11.638/2007, recepcionado/aprovado pelos normativos 

dos órgãos reguladores, houve a necessidade da Empresa reconhecer, em suas demonstrações financeiras, 

o valor da obrigação com benefícios pós-emprego a ser pago quando da aposentadoria do empregado 

(benefício pós-emprego são benefícios que os empregados passam a usufruir após a aposentadoria: serviços 

médicos para eles e seus dependentes e previdência complementar). 

 

128. A provisão atuarial do benefício pós-emprego é constituída durante o período laboral do 

empregado e consumida no período pós-emprego. Registra-se a provisão quando há apuração de déficit no 

confronto entre ativos a valor justo e obrigação atuarial a valor presente. No caso do CorreiosSaúde, o plano 

não apresenta ativos, há apenas a mensuração atuarial. 

 

129. O quadro apresentado abaixo demonstra os valores das obrigações e das despesas e 

provisões que afetam o resultado da Empresa. 

 

Benefício Pós-Emprego 

Em R$ Milhões

Descrição 2014 2015 2016 Set/2017
Projeção 

2017

CorreiosSaúde 6.215 5.918 6.533 7.010 7.457

Postalis-BD 1.784 1.620 1.934 1.839 2.314

Total da obrigação atuarial 7.998 7.537 8.467 8.849 9.771

Descrição 2014 2015 2016 Set/2017
Projeção 

2017

A CorreiosSaúde Ativos 1.056 1.617 1.522 1.114 1.726

B CorreiosSaúde Aposentados 178 164 218 216 267

C=A+B CorreiosSaúde Total 1.233 1.781 1.741 1.330 1.993

D Despesa com Provisão Pós-Emprego Saúde 768 902 1.059 477 645

E=B+D Total da Provisão do Pós-Emprego Saúde 946 1.066 1.277 693 912

F Despesa Postalis Empregador 82 99 192 196 212

G Despesa Administrativa / outros Postalis -34 -40 -21 -20 -21

H Despesa com Provisão Pós-Emprego Previdência 192 382 149 89 0

I=F+G+H Total da Despesas com Pós-Emprego Previdência 240 442 320 266 191

J=E+I Total Provisão Pós-Emprego 1.186 1.507 1.598 959 1.103

Provisão para Beneficios Pós-Emprego (Passivo)

Despesas

 

 Fonte: DECON/VIFIC 

 

130. Destaca-se que, além do valor de R$ 912 milhões, referente à despesa com a 

provisão do benefício pós-emprego saúde (E) para 2017, a ECT também reconhecerá os desembolsos 

efetuados no exercício à Postal Saúde, para coberturas de gastos assistenciais com empregados 

ativos (hospitais, clínicas, exames etc.), que, em 2017, totalizará R$ 1,7 bilhão (A). 
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131. Destaca-se, ainda, que até setembro de 2017 a despesa com saúde e provisão com 

benefício pós-emprego saúde, impactou em R$ 1,81 bilhão no prejuízo acumulado de R$ 1,84 bilhão. 

 

132. O gráfico a seguir apresenta a relação entre a receita de vendas e a despesa total, 

demonstrando a margem de cobertura das despesas pelas receitas oriundas exclusivamente do negócio da 

Organização.  

Receita de Vendas e Despesa Total (%) 

 
 

133. A representatividade das despesas com pessoal, perante às despesas totais, 

aumentou ao longo do período de 2011 a 2017. Em 2013, com o reconhecimento do benefício pós-

emprego e com o aumento das despesas médicas, a despesa de pessoal atingiu um patamar de 62% da 

despesa total até setembro/17. 

 

Despesas com Pessoal e Despesa Total (R$ Milhões) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Fonte: DECON/VIFIC 
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134. O aumento na representatividade das despesas com pessoal sobre as receitas de vendas 

ocorreu principalmente em função dos dissídios coletivos, aumento nas despesas médicas, reconhecimento 

do benefício pós-emprego e na redução das receitas de vendas. 

 

Despesas com Pessoal e Receitas de Vendas (R$ Milhões) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fonte: DECON/VIFIC 

 

135. A despesa médica se destaca entre os demais dispêndios de pessoal por apresentar 

índice de evolução mais acentuado, no qual está relacionado a alguns fatores como: envelhecimento 

da carteira, índice de inflação da área médica, dentre outros. 

 
Despesas com Saúde e Despesas com Pessoal (R$ Milhões) 
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 Fonte: DECON/VIFIC 

 

136. Nesse ínterim, não se pode olvidar que o resultado da ECT é fortemente impactado pelas 

despesas de pessoal, principalmente, os gastos com saúde e as provisões com benefício pós-emprego.  

 

137. Daí porque é imprescindível adequar a onerosidade excessiva que recai sobre a 

Empregadora com despesas de saúde assistencial de seus empregados, considerando que tal medida 

representará ajuste essencial em seu caixa para a manutenção de suas operações, conforme se 

observa com o déficit do exercício, sem se perder de vista que o atual saldo em caixa são recursos 

decorrentes da operação de crédito e do parcelamento da dívida do Distrato do Contrato de Banco Postal, 

ambas com o Banco do Brasil. 

 

138. Além disso, há o alto risco do encerramento do exercício financeiro de 2017 com o 

Patrimônio Líquido negativo, caso não ocorra a decisão do compartilhamento das despesas com saúde este 

ano, caso em que pode se verificar o vencimento antecipado das obrigações contratuais, além de impedir a 

participação em Licitações Públicas e a realização de novos Negócios. 

 

139. É por isso que, diante dos resultados negativos do fluxo de caixa dos últimos anos e das 

perspectivas futuras, a atual situação econômico-financeira da ECT demanda a revisão na forma de 

custeio do plano CorreiosSaúde, objetivando a distribuição mais equilibrada das despesas médicas 

que, conjuntamente com a adoção das outras medidas supracitadas, há de projetar entradas que superem as 

saídas de caixa em níveis indispensáveis à manutenção dos resultados positivos.  

 

140. Enfim, o status econômico da Suscitante não suporta o atual modelo de custeio do 

plano CorreiosSaúde, e a despeito de todas as tentativas negociais para imprimir novo formato de 

compartilhamento de despesas ao plano de saúde, garantindo assim sua perenidade, todas restaram 

infrutíferas. 
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141. Nesse inteligência, cumpre destacar o que preleciona o artigo 8ª da CLT, segundo o 

qual “nenhum interesse de classe ou particular deve prevalecer sobre o interesse público”, e que é 

incontroversa a impossibilidade da Suscitante em manter o CorreiosSaúde no modelo atual, cujo 

colapso do sistema não atingirá apenas seus empregados, e sim os mais de 390.000 (trezentos e 

noventa mil) beneficiários diretos da assistência médica / hospitalar e odontológica de que versa a 

Cláusula 28 do ACT 2017/2018. 

 

III – DO DIREITO 

 

III.1. Da Regulamentação do Plano de Saúde ofertado pela ECT a teor da Cláusula 28 do ACT 

2017/2018 

 

142. Prima facie, renove-se que o plano CorreiosSaúde foi criado para oferecer aos 

empregados ecetistas, ativos e aposentados, bem como seus dependentes, assistência médica / hospitalar e 

odontológica, sendo a forma de custeio do benefício estipulada em Cláusula de Acordo Coletivo de Trabalho, 

já transcrita, mas que vale rememorar: 

 
Cláusula 28 – ASSISTÊNCIA MÉDICA/HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA – Os Correios, na 
qualidade de gestora, com vistas a manter a qualidade da cobertura de atendimento, oferecerá 
serviço de assistência médica, hospitalar e odontológica aos(às) empregados(as) ativos(as), 
aos(às) aposentados(as)  nos Correios que permanecem na ativa, aos(às) aposentados (as)  
desligados (as)  sem justa causa ou a pedido e aos(às) aposentados(as) nos Correios por 
invalidez, bem como a seus dependentes que atendam aos critérios estabelecidos nas normas 
que regulamentam o Plano de Saúde, os quais, na vigência deste Acordo Coletivo de 
Trabalho, não poderão ser modificados para efeito de exclusão de dependentes. Eventual 
alteração no Plano de Assistência Médica/Hospitalar e Odontológica, vigente na Empresa será 
precedida de estudos atuariais por comissão paritária. A participação financeira dos(das) 
empregados(as) no custeio das despesas, mediante sistema compartilhado, ocorrerá de 
acordo com os percentuais a seguir discriminados por faixa salarial*, observados os 
limites máximos para efeito de compartilhamento citados no parágrafo 1°, excluída de 
tais percentuais a internação opcional em apartamento e a prótese odontológica, que 
têm regulamentação própria:  
I - NM-01 até NM-16 - 10%. 
II - NM-17até NM-48 - 15%. 
III - NM-49 até NM-90 - 20%. 
IV - NS-01 até NS-60 - 20%. 
§1º O teto máximo para efeito de compartilhamento será de: 
I - Para os(as) empregados(as) ativos 2 vezes o valor do salário-base do(da) 
empregado(a). 
II - Para os(as) aposentados(as) desligados(as) 3 vezes o valor da soma do benefício 
recebido do INSS e suplementação concedida pelo POSTALIS. 
§2° Os exames periódicos obrigatórios para os(as) empregados(as) ativos(as) serão realizados 
sem quaisquer ônus para os mesmos. 
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§3° Enquanto durar o afastamento em razão de acidente de trabalho (código 91 do INSS), o(a) 
empregado(a) ativo(a) terá direito à assistência médico-hospitalar e odontológica, sendo o 
atendimento totalmente gratuito na rede conveniada, no que se relaciona ao respectivo 
tratamento. Os valores relativos ao atendimento na rede conveniada para os casos não 
relacionados ao tratamento do acidente de trabalho serão compartilhados dentro dos 
percentuais estabelecidos nesta cláusula. 
§4° Os(as) empregados(as) afastados(as) por Auxílio Doença (código 31 do INSS) terão direito 
à assistência médico-hospitalar e odontológica, sendo que os valores relativos ao atendimento 
na rede credenciada serão compartilhados dentro dos percentuais estabelecidos nesta 
cláusula. 
§5° Os Correios garantirão o transporte dos(das) empregados(as) com necessidade de 
atendimentos emergenciais, do setor de trabalho para o hospital conveniado mais próximo. 
§6° Os(as) aposentados(as) citados(as) no caput desta cláusula terão que ter no mínimo, 10 
(dez) anos de serviços contínuos ou descontínuos prestados aos Correios, sendo que o último 
período trabalhado não poderá ter sido inferior a 5 (cinco) anos contínuos. 
§7° Os(as) ex-empregados(as), aposentados(as) nos Correios a partir de 01/01/1986, que não 
tenham sido cadastrados(as), poderão efetuar, exclusivamente, a sua própria inscrição e a do 
seu respectivo cônjuge ou companheiro(a) no Plano de Saúde dos Correios.  
§8º Para os seus/suas empregados(as) ativos(as), afastados(as) por doença, aposentados(as) 
por invalidez e aposentados(as) cadastrados(as) no Plano CorreiosSaúde, os Correios 
disponibilizarão o Postal Benefício Medicamento – PBM nos termos do seu regulamento, sem 
a cobrança de mensalidade ao (a) participante deste benefício. 
§9º A Comissão paritária de que trata o caput, será constituída em 30 (trinta) dias a partir da 
assinatura do ACT 2016/2017, não podendo a Empresa adotar qualquer medida de alteração 
do plano que não seja de comum acordo com os(as) trabalhadores(as) representados(as) 
pelos seus sindicatos, conforme §10º, nos seguintes termos: 
a) 14 (quatorze) representantes dos trabalhadores sendo: 7 (sete) da FENTECT e 7 (sete) de 
FINDECT; 
b) 14 (quatorze) representantes da Empresa. 
§10º A Comissão paritária apresentará as propostas de melhorias do Plano de Saúde, até o dia 
30 de janeiro/2017, as quais somente poderão ser implementadas mediante a prévia 
aprovação da Empresa e da representação dos empregados, condicionada à deliberação e 
aprovação do assunto às assembleias dos sindicatos no prazo de até 60 (sessenta) dias. 

 

143. Reitere-se que em abril de 2013 foi criada a Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde 

dos Empregados dos Correios, operadora de planos privados de assistência à saúde, sendo, pois, pessoa 

jurídica de direito privado sem fins lucrativos, na qualidade de entidade de autogestão em saúde, registrada 

na ANS sob o n.º 41913-3 e está inscrita no CNPJ n.º 18.275.071/0001-62. 

 

144. A ANS, por meio da Resolução Normativa – RN nº 137, de 14/11/2006, definiu que 

mantenedor é a pessoa jurídica de direito privado que garante os riscos da operação dos planos privados 

de assistência à saúde e da insolvência da administração da operadora mediante a celebração de termo de 

garantia com a entidade de autogestão.  

 
145. A esse respeito, esclareça-se que a autogestão é uma modalidade de operação de plano 

de saúde, sendo classificada como tal a pessoa jurídica de direito privado que opera serviços de assistência à 

saúde ou se responsabiliza pelo plano privado de assistência à saúde, destinado, exclusivamente, a 
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oferecer cobertura aos empregados ativos de uma ou mais entidades, associados integrantes de 

determinada categoria profissional, aposentados, pensionistas ou ex-empregados, bem como a seus 

respectivos grupos familiares definidos, consoante Resolução nº. 137, de 14/11/2006, da ANS: 

 

Art. 2º Para efeito desta resolução, define-se como operadora de planos privados de 
assistência à saúde na modalidade de autogestão: 

(...) II – a pessoa jurídica de direito privado de fins não econômicos que, vinculada à 
entidade pública ou privada patrocinadora, instituidora ou mantenedora, opera plano 
privado de assistência à saúde exclusivamente aos seguintes beneficiários: (Redação 

dada pela RN nº 148, de 2007). 

a) empregados e servidores públicos ativos da entidade pública patrocinadora; (Redação 

dada pela RN nº 148, de 2007). 

b) empregados e servidores públicos aposentados da entidade pública patrocinadora; 
(Redação dada pela RN nº 148, de 2007). 

c) ex-empregados e ex-servidores públicos da entidade pública patrocinadora; (Redação 

dada pela RN nº 148, de 2007). 

d) pensionistas dos beneficiários descritos nas alíneas anteriores; (Redação dada pela RN 

nº 148, de 2007). 

e) sócios ou associados da entidade privada patrocinadora ou mantenedora da entidade de 
autogestão; (Redação dada pela RN nº 355, de 2014) 

f) empregados e ex-empregados, administradores e ex-administradores da entidade privada 

patrocinadora ou mantenedora da entidade de autogestão; (Redação dada pela RN nº 272, de 

20/10/2011)  

g) empregados, ex-empregados, administradores e ex-administradores da própria entidade 
de autogestão; (Incluído pela RN nº 148, de 2007). 

h) aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à própria entidade de autogestão ou 

a sua entidade patrocinadora ou mantenedora; (Redação dada pela RN nº 272, de 20/10/2011) 

i)pensionistas dos beneficiários descritos nas alíneas anteriores; (Redação dada pela RN nº 

272, de 20/10/2011) 

j) grupo familiar até o quarto grau de parentesco consangüíneo, até o segundo grau de 
parentesco por afinidade, criança ou adolescente sob guarda ou tutela, curatelado, cônjuge 
ou companheiro dos beneficiários descritos nas alíneas anteriores; (Redação dada pela RN 

nº 355, de 2014) 

k) as pessoas previstas nas alíneas "e", "f", "h", "i" e "j" vinculadas ao instituidor desde que este 
também seja patrocinador ou mantenedor da  entidade de autogestão; ou (Acrescentado pela 

RN nº 272, de 20/10/2011) 
 

146. As autogestões podem ser classificadas em autogestão por RH, autogestão com 

mantenedor e autogestão sem mantenedor, sendo que a Postal Saúde se enquadra na categoria de 

autogestão com mantenedor, que, in casu, segundo o artigo 4º do Estatuto da Postal Saúde, é a ECT, 

conforme já assinalado. 
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147. Nessa linha de raciocínio, tem-se que os planos operados pela Postal Saúde são 

classificados como coletivos empresariais, estando seu estatuto e regulamentos em conformidade com as 

normas existentes no segmento da saúde suplementar, em especial a Lei n.º 9.656/1998, que dispõe sobre 

os planos e seguros privados de assistência à saúde. 

  

148. Sem possuir finalidade lucrativa, a Postal Saúde administra planos assistenciais 

voltados ao universo fechado e restrito de beneficiários na persecução do único objetivo comum: 

prestação de assistência à saúde aos empregados de sua mantenedora e da sua patrocinadora, sendo 

que os próprios beneficiários dos planos de saúde são seus co-gestores, sujeitando-se à dinâmica da 

coparticipação ou compartilhamento (na formatação atual não há cobrança de mensalidade), pagando um 

percentual à medida da utilização, conforme definido em normas coletivas, quando o caso.  

 
149. Nesse cerne, é importante ter noção que é a ECT quem arca integralmente com os 

custos do plano de saúde em questão, inexistindo contribuição da parte dos empregados para a sua 

manutenção (formação de receita por meio de mensalidade), exceto quanto ao "fator de moderação" 

que, segundo artigo 30, § 6º, da Lei 9.656/98, não é considerada contribuição: 

 
“Art. 30 (...) 
§ 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada 
contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, 
como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.” 

 
150. Logo, é indene de dúvida, que o CorreiosSaúde trata de benefício decorrente de vínculo 

empregatício dos empregados, jamais de plano de saúde livremente oferecido no mercado consumidor.  

 
151. Assim, como é de fácil percepção, conclui-se que se, constatando-se a oneração do 

plano de saúde além daquela que está prevista normativamente pela ANS e pelo regulamento do 

plano, é evidente o comprometimento da capacidade econômico-financeira da Mantenedora em 

suportar tal ônus para todo o universo de empregados que se beneficiam dessa previsão normativa. 

 
152. Posto isto, urge frisar os termos do DESPACHO Nº 146/2017/GEFAP/GGREP/DIRAD-

DIPRO/DIPRO (incluso no Ofício nº 384/2017/PRESI/ANS, doc. 18 anexo), o qual esclarece que o “sistema 

de divisão de riscos na saúde suplementar brasileira é o chamado mutualismo com solidariedade 

intergeracional”, sendo que por mutualismo “entende-se que, dentro de cada faixa etária, o prêmio é 

igual para todos os membro daquele plano e é determinado pelo risco médio daquele grupo, Ou seja, 

os indivíduos mais saudáveis (de menor risco) subsidiam aqueles menos saudáveis (de maior risco), dentro 
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da mesa faixa etária. E por solidariedade intergeracional, entende-se que os beneficiários das faixas 

etárias mais jovens (de menor risco) subsidiam os indivíduos mais idosos (de maior risco). 

 
153. O princípio do mutualismo, portanto, se caracteriza pela necessária cooperação da 

coletividade beneficiada pelo sistema do plano de saúde para formação de um fundo comum, sem o 

qual, a não há garantia à assistência médica / hospitalar e odontológica em caráter perene.  

 
154. Por sua vez, o princípio da solidariedade intergeracional define-se pela responsabilidade 

das gerações presentes e futuras na constituição de fundo comum, de sorte a diluir os riscos e os 

custos do sistema entre todos os seus integrantes, evitando a onerosidade excessiva aos mais idosos (de 

maior risco), sem, contudo, impor a contribuição vultuosa aos mais jovens (de maior risco). 

 
155. A aplicação conjugada de ambos os princípios, portanto, na formação de receita 

dos planos de saúde, tem por escopo diluir os riscos, e consequentemente, os custos, entre a 

totalidade dos beneficiados, assegurando um preço mais equilibrado. 

 
156. É inegável, destarte, que a ausência de construção de um sistema de plano de 

saúde, sem a necessária repartição dos riscos e da solidariedade entre as gerações beneficiadas tem 

destino certo: seu colapso, pela evidente ausência de lastro para as despesas, que são inevitáveis 

quando se está diante da saúde e de vidas humanas. 

 
157. No caso do plano Correios Saúde, até o hoje o sistema se sustenta tão somente em 

razão da disponibilidade financeira da Mantenedora em assumir dos os riscos da operação, como 

vinha ocorrendo. 

 
158. Não obstante, a ECT não mais suporta assumir sozinha os vultuosos valores que a 

obsoleta forma de compartilhamento entabulada na Cláusula 28 do ACT 2017/2018. Tanto é assim, que 

a própria ANS registrou a iminente insolvência do plano de saúde por meio do DESPACHO Nº 

57/2017/DIRAD-DIPOE/DIPOE (incluso no Ofício nº 384/2017/PRESI/ANS, doc. 18 anexo), in verbis: 

 “(...) 

Com relação à dívida assistencial da POSTAL SAÚDE com sua rede credenciada, em 
31/03/2017 verificou-se o montante de R$ 399.588.258,93. Desse total, R$ 
194.799.193,78 são valores já vencidos, sendo R$ 45.738.363,61 vencidos há mais de 
120 dias. Essas informações de atraso indicam não só problemas de equilíbrio 
econômico-financeiro na POSTAL SAÚDE, como também dificuldades da ECT em 
honrar os débitos a que se comprometeu por meio da assinatura de Termo de 
Garantia como mantenedor. 
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Dessa forma, é imprescindível que a POSTAL SAÚDE e seu mantenedor, a ECT, 
busquem um desenho de operação que torne o plano sustentável e compatível com a 
capacidade de financiamento não só de seus beneficiários, mas também de seu 
mantenedor.” 

 

159. Logo, ainda que as Suscitadas permaneçam em estado de negação acerca da anunciada 

ruína do CorreiosSaúde, a alteração da forma de custeio do plano tem por único objetivo garantir a sua 

perenidade, posto que, assim como os beneficiários não podem sofrer pela onerosidade excessiva dos 

custos, também não há de se transferir tal onerosidade excessiva para a Operadora Postal Saúde, e 

consequentemente, para sua Mantenedora, notadamente quando não se verifica a disponibilidade financeira 

de ambas na manutenção do benefícios sobre as mesmas e inadequadas bases. 

 

III.2. Da natureza da Assistência Médico / Hospitalar e Odontológica oferecida pela ECT e da legalidade 

de alteração na forma de custeio 

 

160. De mais a mais, insta realçar que a oferta de plano de saúde pelo Empregador não se 

reveste de caráter salarial, prevendo o texto celetista de forma expressa os seguintes dizeres: 

 

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos 
legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a empresa, 
por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso 
algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.  

(...) 

§ 2 Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as 
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:  

(...) 

IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante 
seguro-saúde;  

 

161. O i. Ministro e jurista Maurício Godinho Delgado esclarece que há uma gama de parcelas 

econômicas pagas ao trabalhador sem caráter salarial, parcelas que não são entregues pelo empregador a 

seu empregado com a qualidade e objetivo contraprestativos. “Trata-se, assim, de parcelas econômicas que 

não se integram ao salário obreiro.” E classifica o plano de saúde como uma utilidade que tem sua natureza 

salarial esterilizada por norma jurídica legal. (Delgado, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 3. ed. 

São Paulo: LTr, 2004, pág. 696/698) 

 

162. No mesmo sentido discorre a i. e saudosa doutrinadora Alice Monteiro de Barros: 

 



 

DEPARTAMENTO JURÍDICO  
Gerência Jurídica Estratégica 

 

 
 

SBN, Quadra 1, Conjunto 3, Bloco A, Ed. Sede da ECT, 07º andar, Ala Norte, Brasília-DF, CEP 70.002-900, Tel.: (61) 2141 6386 
57/75 

(...) Sucede que os empregadores começaram a se sentir desestimulados na concessão 
das utilidades, considerando o ônus por elas acarretado, já que seu valor integraria o 
cálculo de vários institutos jurídicos. E o legislador, atento a essa realidade e no afã de não 
impedir os avanços no campo social, ampliou o rol de utilidades que não possuem feição 
retributiva. 

À luz do § 2º do art. 468 da CLT, não serão consideradas como salário as seguintes 
utilidades concedidas pelo empregador: 

(...) 

IV – Assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou 
mediante seguro-saúde. Os fornecimento a esse título, bem como os constantes dos dosi 
itens subsequentes, foram excluídos do rol de utilidades com caráter salarial. 

(Barros, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 
2007, pág. 736/737) 

 

163. Além da previsão legal expressa e do entendimento doutrinário uníssono sobre a natureza 

não salarial do plano de saúde, esse C. TST também se posiciona firmemente nesse sentido: 

 

(...) PLANO DE SAUDE. NATUREZA. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de 
que, por constituir mera liberalidade do empregador o fornecimento de benefícios de 
natureza social, como aqueles ligados à saúde do trabalhador, não se revestem de 
natureza salarial e, portanto, não caracterizam salário in natura. Portanto, não há que se 
falar em incidência de FGTS. Precedentes. Conhecido e provido. (...) 

(RR - 861-22.2011.5.04.0403 , Relator Ministro: Emmanoel Pereira, Data de Julgamento: 
14/04/2015, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 24/04/2015) 

 

164. Assim, é inconteste que, por força de lei, a concessão de Plano de Saúde não é salário-

utilidade e, portanto, não tem natureza salarial, de forma que não incorpora a gama remuneratória do 

empregado. A ECT apenas concede uma benesse aos seus empregados na forma de assistência 

médica/hospitalar e odontológica, através de um plano de autogestão.  

 

165. Logo, trata-se de faculdade do empregador proporcionar aos empregados plano de 

saúde. A alteração que se fizer necessária para a manutenção do plano, portanto, pode e deve existir 

porque a concessão do plano de saúde tem natureza assistencial, e não salarial. Não há que se 

aventar, na hipótese, qualquer violação ao princípio da irredutibilidade salarial insculpido no artigo 7º, 

VI, da CF. 

 
166. A CLT veda, como regra geral, a alteração de cláusulas do pacto laboral, mas, na espécie, 

a própria benesse incorporada ao contrato de trabalho demanda, para sua manutenção, a alteração na 

forma de custeio, para o que não há que se falar em direito adquirido, na forma do que reiteradamente 

tem decidido em Col. Superior Tribunal de Justiça: 
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RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRABALHADORES ATIVOS. 
MODALIDADE AUTOGESTÃO. EX-EMPREGADOS. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. 
REGIME DE CUSTEIO DIVERSO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA COBERTURA 
ASSISTENCIAL. VALORES INFERIORES AOS DE MERCADO. DIVISÃO DE 
CATEGORIAS. ATIVOS E INATIVOS. OPÇÃO DA OPERADORA. REQUISITOS LEGAIS. 
OBSERVÂNCIA. 

1. Discute-se se é possível à empresa que oferece plano de saúde coletivo a seus 
empregados, na modalidade de autogestão pós-pagamento, contratar, com outra 
operadora, plano coletivo empresarial exclusivo para os trabalhadores inativos (demitidos e 
aposentados), a causar modificação no regime de custeio (pré-pagamento por faixas 
etárias), diante das determinações contidas nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998. 

(...) 

4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do plano de saúde, 
não há direito adquirido a modelo de custeio, devendo-se evitar a onerosidade 
excessiva ao usuário e a discriminação ao idoso. Precedentes. 

(...) 

6. A opção da operadora por separar as categorias entre ativos e inativos também se 
mostra adequada para dar cumprimento às disposições legais, visto que há garantia ao 
empregado aposentado ou demitido de manutenção das mesmas condições de assistência 
à saúde, e, por princípio, em valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, 
não havendo obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo seja uno, sobretudo com 
relação ao regime de custeio. 

7. Recurso especial provido. 

(REsp 1656827/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 02/05/2017, DJe 05/05/2017) 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE 
SAÚDE. EX-FUNCIONÁRIOS E APOSENTADOS. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO 
PLANO. ALTERAÇÃO DO MODELO DE CONTRIBUIÇÕES. EXCEÇÃO DE RUÍNA. 
DECISÃO MANTIDA. 

1. "Ao aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde coletivo 
empresarial, com as mesmas condições e qualidade de assistência médica. 
Entretanto, não há falar em direito adquirido do aposentado ao regime de custeio do 
plano vigente à época do contrato de trabalho" (REsp 1558456/SP, Rel. Ministro 
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/9/2016, DJe 22/9/2016). 

2. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no REsp 1591186/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 
TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016) 

 

167. Outrossim, cediço a assistência médica / hospitalar e odontológica é oferecida aos 

empregados e dependentes por ato de mera liberalidade do empregador, não se caracterizando 

obrigação legal.  
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168. Nessa linha de raciocínio, não há de se cogitar eventual alteração ilícita ou lesiva nos 

contratos de trabalho, posto que não há direito adquirido à forma de custeio, cuja alteração é imprescindível 

para a manutenção do benefício. 

 

169. Deve-se, isso sim, mitigar a aplicação de conceitos que perpetuam o desequilíbrio 

contratual, pelo qual uma das partes aferem vantagens desproporcionais e desarrazoadas em face da outra 

parte. 

 
170. Em assim sendo, se a própria empregadora é a mantenedora do plano de saúde, se ele 

não tem o objetivo de lucro, se o plano de saúde é concedido por sua mera liberalidade, se afastada a 

natureza salarial do benefício, por evidente é lícita a revisão na sua forma de custeio, sob pena de se 

inviabilizar a própria existência do benefício. 

 
171. Destarte, se as Federações representações dos trabalhadores não se sensibilizam com a 

situação exposto e insistem nas condições atuais de concessão do benefício, que se mostra inexequível no 

modelo atual, cabe à Empresa buscar o caminho que lhe permita garantir a benesse mediante a proposta de 

revisão da atual Cláusula 28 do ACT 2017/2018, EVITANDO-SE A RUÍNA DO PLANO CORREIOSSAÚDE.  

 
172. Em assim sendo, não há qualquer óbice à revisão ora pleiteada, eis que 

inequivocamente demonstrada a impossibilidade da empresa continuar a arcar com os ônus 

decorrentes da concessão do plano de saúde da forma como pactuado anteriormente. 

 

III.3. Da Exceção de Ruína 

 

173. Por todo o até agora exposto, não se pode olvidar que a alteração na forma de custeio da 

assistência médica / hospitalar e odontológica oferecida pela ECT por força da Cláusula 28 do ACT 

2017/2018 é imperiosa para preservar os benefícios contidos no plano CorreiosSaúde e, assim, garantir sua 

perenidade. 

 

174. É importante lembrar que a aplicação de modelo de custeio baseado apenas no 

compartilhamento das despesas, sem considerar os riscos do negócio e a faixa etária dos usuários, vai 

de encontro ao Princípio do Mutualismo com Solidariedade Intergeracional, e acabaram por 

comprometer o equilíbrio econômico-atuarial do plano, alçando-o à iminência do colapso. 
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175. Reitere-se que a Postal Saúde cuida de operadora de plano de saúde na modalidade 

autogestão, sem fins lucrativos, constituindo sistema fechado, já que o plano que administra – CorreiosSaúde 

– não está disponível no mercado consumidor em geral, mas apenas ao um grupo restrito de beneficiários, 

consoante Cláusula 28 do ACT 2017/2018: “empregados ativos, aposentados nos Correios que permanecem 

na ativa, aposentados desligados sem justa causa ou a pedido e aos aposentados nos Correios por invalidez, 

bem como a seus dependentes que atendam aos critérios estabelecidos na normas de regulamentam o Plano 

de Saúde” 

 
176. Lado outro, é incontestável a impossibilidade da ECT, na condição de mantenedora da 

Postal Saúde, continuar garantindo ilimitadamente os riscos da operação, em vista de sua atual situação 

financeira, que periclita sua própria sobrevivência enquanto Empresa. 

 
177. Acrescente-se que a metodologia de custeio do CorreiosSaúde está absolutamente 

defasada e em descompasso com o mercado, se comparado com as demais operadoras de plano de 

saúde na modalidade de autogestão, vez que inexiste formação de receita por meio da instituição de 

mensalidade, mas tão somente o compartilhamento de despesas a preço único para todos os 

usuários. 

 
178. Urge frisar que no caso em tela não discute o direito à saúde, eis que é dever do Estado 

a garantia da saúde de todos. Não se nega que as empresas também têm uma função social a cumprir e é 

com base nesta função social que a ECT criou o plano de saúde corporativo, de autogestão, que abarca 

todos os seus empregados da ativa com seus dependentes que preenchem os requisitos estabelecidos, bem 

como os empregados aposentados e anistiados. 

 

179. Entretanto, há que se ter em mente que o fato de a empresa cumprir sua função social 

não significa que ela tem a obrigação legal de assumir para si a responsabilidade do Estado de garantir a 

saúde de todos. Com todo o respeito, qualquer empresa do país está impossibilitada de fazê-lo nos moldes 

como vem realizando há anos a ECT. 

 

180. A ECT chamou para si parte da responsabilidade do Estado, em prol da melhoria da 

condição social de seus empregados e aposentados, e respectivos dependentes, por meio de um plano de 

assistência médica e odontológica. Contudo, as condições financeiras da Empresa na época em que 

estabeleceu, de comum acordo com a Federação dos Trabalhadores, a forma de custeio do plano não 

são as mesmas dos dias de hoje. À época, a ECT era, não só, uma empresa de credibilidade nacional, mas 
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também altamente rentável. Os computadores residenciais e a internet ainda não eram difundidos, serviços 

como o telegrama e o postal tinham alta rentabilidade e importância. 

 
181. A realidade hoje é outra. Por mais que a ECT venha diversificando sua atuação a fim de 

se adequar às inovações tecnológicas, sua receita operacional está regredindo a cada ano, consoante 

demonstrado alhures. Com todo o respeito, o empregador não pode ser sobrecarregado com o ônus de 

nunca poder revisar as regras de custeio do plano de forma a adequá-las à sua nova realidade 

econômica, sob pena de se atuar contra a criação deste tipo de benefício ou, pior, de inviabilizar por 

inteiro a sua manutenção. O INTERESSE COLETIVO DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DEVE 

PREVALECER SOBRE O INTERESSE INDIVIDUAL DE CADA TRABALHADOR.  

 
182. Nesse sentido, cumpre transcrever decisão proferida nos autos do PROCESSO Nº 00216-

2007-107-03-00-6, pelo D. Juiz da 28ª VT de BHTE/MG, sendo partes a ECT e o Sindicato dos Trabalhadores 

nas Empresas de Correios e Telégrafos e Similares do Estado de Minas Gerais – SINTECT/MG: 

 

“(.....) 2.3.1 - DO PLANO MÉDICO-HOSPITALAR-ODONTOLÓGICO INSTITUÍDO PELA 
ECT (.....)  

(...), os benefícios decorrentes da assistência médica sempre foram negociados nos 
acordos coletivos, sofrendo alterações anuais, que, evidentemente, levaram em 
consideração as novas condições de contrato da prestadora de serviços hospitalares 
e médicos negociado pela reclamada com empresas fornecedoras, bem como a 
capacidade de contribuição dos seus empregados no compartilhamento das 
despesas médicas. 

Porém, mesmo que em um ano sejam reduzidas e em outro aumentadas as despesas 
a serem partilhadas, o plano de assistência médico- hospitalar e odontológica é 
inegável vantagem aos empregados, que se fossem contratar isoladamente um plano 
familiar seguramente arcariam com valores superiores aos que desembolsam em um 
plano empresarial. 

É legítimo o questionamento do Sindicato sob o enfoque de que houve uma alteração em 
uma condição previamente estipulada e que melhor favorecia aos empregados. Não 
obstante, não é ilícita a alteração, haja vista que a cláusula de benefício de 
assistência médica constava de acordo coletivo, tendo variação contingencial e 
negocial, vinculada a diversos fatores, sejam eles os custos dos serviços prestados, 
a qualidade, a ampliação do número de segurados, inclusive para atender 
dependentes e familiares, O QUE NÃO PODE SER ESTABELECIDO, OBVIAMENTE, 
COMO UMA CLÁUSULA PÉTREA, sob pena de gerar distorções inconciliáveis e 
prejudicar - comprometer - a própria manutenção do programa de incentivo médico-
assistencial mantido pela reclamada. 

(......) (g.n). 
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183. No mesmo sentido, a decisão proferida nos autos do processo de 

00839.2006.016.03.00.0, que tramitou perante a 16ª VT de BHTE/MG, sendo partes a ECT e José Francisco 

Moreira + 4: 

 

“(....) RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE DO PLANO DE ASSISTÊNCIA 
INSTITUÍDO PELA RECLAMADA 

(...) 

O acordo coletivo de 2005/2006, atacados pelos Reclamantes apenas mantém a 
participação dos trabalhadores no custeio das despesas médicas, hospitalares e 
odontológicas (fls. 392). 

O que se conclui, à luz de tais documentos, é que a gratuidade afirmada pelos reclamantes 
nunca foi assegurada.  

Não fosse isto, não há ilícito no fato de a entidade sindical de trabalhadores acertar 
com o empregador a participação destes no custeio de despesas médicas, 
hospitalares e odontológicas decorrentes de adesão a aplano de assistência médica 
instituída pelo empregador, ainda que originalmente esta possibilidade não tenha 
sido aventada, uma vez que deve prevalecer o interesse coletivo, deferindo pela 
entidade sindical, sobre o interesse individual de uma parcela de trabalhadores. 

Note-se que a hipótese é de empregador que chama para si parte da 
responsabilidade do Estado, em prol da melhoria da condição social de seus 
empregados, mesmo que aposentados, em favor dos quais cria um plano de 
assistência. Desta forma, se o empregador assume uma obrigação que é do Estado, 
mas compartilha com os empregados os custos respectivos, esta partilha nada tem 
de ilegal. O Judiciário não pode impor a concessão desse mesmo benefício, gratuito 
ou não. O sindicato da categoria respectiva pode ajustar as condições para a concessão e 
manutenção desse benefício, sem que, com isso, viole direitos dos trabalhadores, valendo 
lembrar, ainda, que o empregador não pode ser sobrecarregado com ônus que não 
assumiu ao criar um benefício para o trabalhador, pena de se atuar contra a criação deste 
tipo de benefício. 

Por estas razões, não há como acolher o pedido, antecipado e definitivo, dos Reclamantes. 
(g.n.) (.....)” 

 
184. No plano ideal, as Representação dos Trabalhadores da ECT, diante da variação 

contingencial dos custos do plano de saúde, deveriam acordar diretamente com a Suscitante novas regras de 

custeio que permitissem a manutenção do plano de saúde. Entretanto, se infelizmente recusam-se a 

compreender a dimensão do problema, não resta outra alternativa à empresa senão propor judicialmente a 

revisão da clausula convencional, eis que a manutenção do plano de saúde depende de sua 

solvabilidade. De nada adianta existir a previsão convencional de um plano de saúde praticamente 

gratuito, se a mantenedora do plano não tiver condições financeiras de arcar com tal benesse. 
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185. Portanto, faz-se imprescindível a recomposição da Caixa de Assistência e Saúde 

dos Empregados dos Correios, a ser estruturada de modo solidário, a fim de restabelecer seu 

equilíbrio econômico financeiro, sob pena de ruína de todo o sistema. 

 
186. Nesse sentido, é plenamente aplicável à situação exposta neste autos o instituto da 

exceção de ruína, de acordo com o qual é permitido que o rigorismo e a perenidade do vínculo contratual 

mantido pelas partes, sofra flexibilizações a fim de evitar o colapso do sistema, especialmente os 

contratos de longa duração, como de planos de saúde coletivos, o que por certo, causaria prejuízos a todos 

os beneficiários. 

 
187. A exceção de ruína tem base nos princípios da solidariedade e da função social dos 

contratos, e sob a ótica dos planos de saúde empresariais, em razão do mutualismo que devem reger as 

relações entre os contratantes (empregador e empregados atuais e pretéritos), privilegiando, ainda, a 

solidariedade intergeracional. 

 
188. Acerca da exceção de ruína autorizadora da revisão da forma de custeio de plano de 

saúde, calha trazer a lume os ensinamentos do voto do Exmo. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, da Eg. 

Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator do Resp 1479420/SP, julgado em 01/09/2017 e 

publicado no DJe de 11/09/2017): 

 

“(...) 

Além disso, pela exceção da ruína, o vínculo contratual original pode sofrer ação liberatória 
e adaptadora às novas circunstâncias da realidade, com a finalidade de manter a relação 
jurídica sem a quebra do sistema, sendo imprescindível a cooperação mútua para modificar 
o contrato do modo menos danoso às partes.  

Esse instituto, que surgiu no Direito Alemão durante o período de grave crise econômica 
após a Primeira Grande Guerra, foi assim delineado por Antonio Manuel da Rocha e 
Menezes Cordeiro:  

"(...) 

 94. A normatividade das alterações, a aplicação directa da boa fé e a excepção 
de ruína; a inexigibilidade; apreciação 

(...) 

(...) sublinha-se a situação de ruína em que o devedor poderia incorrer, caso a 
execução do contrato, atingida por alterações fácticas, não fosse sustida e 
entende-se essa circunstância como liberatória: é a exceção da ruína do 
devedor.  

(...) 

A excepção de ruína do devedor coloca, numa leitura apressada, o problema da 
alteração das circunstâncias em termos de equidade. A ponderação das decisões 
que a consagram revelam porém, algo de muito diferente. (...) O Reichsgericht 
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preocupou-se antes com os efeitos que a execução de um contrato teria 
noutros contratos similares, não submetidos à sua apreciação. 

A decisão de revelar a alteração das circunstâncias impôs-se porque, a não 
ser tomada, todo um sector jurídico-social seria afectado. (...) Sobre nova 
manifestação de normatividade dos factos, desta feita submetida a tratamento 
jurídico, pairam vectores, ainda hoje pouco explorados, como os da integração 
colectiva de contratos ou do princípio do tratamento igualitário, no Direito civil e o da 
relevância, na tomada de decisões, dos efeitos que estas venham a provocar. 

 A integração colectiva dos contratos é, de algum modo, o contraponto 
das condições contratuais gerais, também ditas de contratos por 
adesão. Certos contratos, integrados numa massificação do tráfego 
negocial, formam-se por reprodução de um modelo-base. Ficam, pois, 
irmanados, seja no seu conteúdo, seja na sua função. Um juízo 
valorativo, a ser formulado sobre um desses contratos, isoladamente, 
atingiria o conjunto. E como não teve por base o conjunto, seria falaz. O 
contrato em integração colectiva só poderia ser ponderado no conjunto 
em causa. Foi o que fez o RG.  

O princípio do tratamento igualitário ou do tratamento mais favorável 
desenvolveu-se, inicialmente, no Direito do trabalho. Manda que, numa série 
de contratos celebrados ao mesmo nível, pela mesma entidade 
empregadora, não possa haver discriminações , ainda que não pequem 
por defeito perante os instrumentos de regulação laboral colectiva. Há boas 
razões para aplicar este princípio a áreas determinadas do Direito civil. (...) o 
tribunal não poderia, mediante decisão, favorecer um contratante, em 
detrimento de outros que com ele se encontrem colectivamente 
integrados, numa série de contratos similares. Deve-se ter presente 
que, nas decisões relativas à excepção da ruína, o beneficiário do 
contrato mandado executar sem alterações seria satisfeito no todo, o 
que poderia não ocorrer com os restantes contratantes, prejudicados à 
medida que a ruína do devedor se fosse concretizando. (...)  

102. Alteração das circunstâncias e quebras intra-sistemáticas; a boa-fé 

(...) 

 VI. A admissão de fracturas intra-sistemáticas, expressão de princípios válidos por 
igual, mas em contradição substantiva, implica o firmar de uma sistemática diferente. 
A ordenação de acordo com pontos de vista unitários que, em linha kantiana 
conhecida informa o pensamento sistemático, deve ceder a uma arrumação 
concorde com vectores cruzados ou, quiçá, opostos. A unidade do sistema terá, em 
definitivo, de ser procurada noutras latitudes. As perspectivas ricas que, da alteração 
de circunstâncias, emergem para o pensamento sistemático não devem obnubilar o 
critério da decisão que, ao seu abrigo, haja que encontrar.  

Uma contradição de normas, sendo perfeita, anula-as, a ambas provocando uma 
lacuna de colisão, a integrar, nos termos gerais, com apoio noutras latitudes. Os 
princípios em conflito mantêm-se contudo, em vigor, conservando, apesar da 
oposição, uma vocação para a aplicabilidade. O modelo de decisão imposto pela 
alteração de circunstâncias não é, por isso, informado, apenas, pela boa fé: ele 
deve compreender, em simultâneo, elementos derivados da autonomia 
privada, tal como se cristalizou no contrato atingido e factores advenientes 
das exigências carreadas, no caso, pela boa fé. A liberdade do intérprete-
aplicador, acrescida, sem dúvida, pela linha de fractura em que se vai decidir, 
não é, no entanto, extra-sistemática, em termos de se poder falar em equidade.  
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Há, pois, que operar com um modelo de decisão que comporte, entre as suas 
variáveis, quer a autonomia privada e seus valores, com os factores de 
concretização sediados no contrato celebrado, quer a boa fé-igualdade, 
precisada em consonância com as alterações registradas no caso real. Não é 
possível hierarquizar em abstracto os argumentos a ponderar — quando não, 
faltaria, até às suas conseqüências efectivas, a quebra intra-sistemática — 
determinando, numa fórmula genérica, quando cede a autonomia privada e quais as 
dimensões da adaptação, quando esta tenha lugar. Mas sabe-se que, em 
concreto, a solução a propugnar deve manter como referências os factores em 
litígio, visando restabelecer, se possível, o figurino pensado pelas partes em 
obediência às exigências de equilíbrio e de prossecução do escopo inicial, 
carreadas, em nome da igualdade, pela boa fé. A Ciência do Direito assegura 
essa ponderação, extensiva às conseqüências da decisão e susceptível, nos termos 
dogmáticos gerais, de controlo. A natureza científica das saídas encontradas e a 
actuação, ainda que em fractura, do sistema, explicam e justificam a referência 
juspositiva à boa fé. A repetição de julgados, com a sedimentação dos modelos de 
decisão, norteados pela preocupação de resolver de modo semelhante questões 
similares, darão solidez ao instituto, amortecendo a imagem de mera equidade que, 
no início, a sua aplicação suscita". (CORDEIRO, António Menezes. Da Boa Fé no 
Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2011, págs. 1.007-1.014 e 1.113-1.114 - grifou-se) 

É por isso que nos contratos cativos de longa duração, também chamados de relacionais, 
baseados na confiança, o rigorismo e a perenidade do vínculo existente entre as partes 
pode sofrer, excepcionalmente, algumas flexibilizações, a fim de evitar a ruína do sistema e 
da empresa, devendo ser respeitados, em qualquer caso, a boa-fé, que é bilateral, e os 
deveres de lealdade, de solidariedade (interna e externa) e de cooperação recíprocos. 

Cumpre destacar também que a função social e a solidariedade nos planos de saúde 
coletivos assumem grande relevo, tendo em vista o mutualismo existente, caracterizador de 
um pacto tácito entre as diversas gerações de empregados passados, atuais e futuros 
(solidariedade intergeracional), trazendo o dever de todos para a viabilização do próprio 
contrato de assistência médica.” (grifos originais) 

 

189. Ainda, do Informativo de Jurisprudência nº 569 do Col. STJ, no qual restou publicado o 

julgamento alhures, se extrai: 

 

De fato, pela exceção da ruína - instituto que, conforme definição doutrinária, representa a 
circunstância liberatória decorrente da "situação de ruína em que o devedor poderia 
incorrer, caso a execução do contrato, atingida por alterações fácticas, não fosse sustida" -, 
o vínculo contratual original pode sofrer ação liberatória e adaptadora às novas 
circunstâncias da realidade, com a finalidade de manter a relação jurídica sem a 
quebra do sistema, sendo imprescindível a cooperação mútua para modificar o 
contrato do modo menos danoso às partes.  
(https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/ ) 

 

190. De se ver, portanto, que o entendimento lavrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça 

subsume-se de sobremaneira ao caso concreto, de modo a autorizar a revisão do modelo de custeio da 

assistência médica / hospitalar estampado na Cláusula 28 do ACT 2017/2018. 
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191. Isso porque, é inconteste que a assistência médica / hospitalar e odontológica oferecida 

pela ECT, atualmente regida pela Cláusula 28 do ACT 2017/2018, cuida de espécie de contrato cativo de 

longa duração, já que desde a década de 80 a Suscitante garante o benefício aos seus empregados em 

razão do vínculo laboral (acerca do histórico do CorreiosSaúde, vide Anexo IX do Relatório Final da Comissão 

Paritária, doc. 13 anexo). 

 
192. Não obstante, a perenidade contratual não pode ir de encontro à possiblidade de 

adaptação sistêmica ou redesenho do modelo de custeio para evitar a própria ruína de uma das partes 

ou quebra contratual. 

 
193. Mais, a ECT não pode ser penalizada com o dever de manter eternamente o modelo de 

custeio firmado por convenção coletiva quando demonstrada a imperiosa necessidade de sua alteração para 

manter o equilíbrio contratual e salvar sua existência. Não pode ser de acordo com a boa-fé levar o 

devedor à ruína! 

 
194. No caso, há de se mitigar o rigorismo das relações contratuais e até mesmo o 

engessamento das relações de trabalho quando se está diante da onerosidade excessiva que recai 

justamente sobre o mantenedor / patrocinador do sistema (a empregadora, ECT), cujo colapso se avizinha.  

 
195. Deve prevalecer, na espécie, o dever de cooperação e solidariedade entre as partes, a par 

da função social do contrato, para garantir a própria sustentabilidade do plano de saúde criado em claro 

benefício dos empregados, cuja sobrevivência é de interesse geral! 

 
196. Reitere-se que o modelo de custeio do plano CorreiosSaúde é absolutamente 

incompatível com o Princípio do Mutualismo e da Solidariedade Intergeracional, que regem o sistema de 

saúde suplementar brasileira, em vista da precificação única, sem considerar a faixa etária dos beneficiários e 

sem a previsão de mensalidade para a formação de receita. 

 
197. Outrossim, é igualmente indiscutível que a situação financeira da ECT, enquanto 

mantenedora do benefício, sofreu severas alterações, com destaque para os últimos 5 (cinco) anos, quando 

começou a apresentar prejuízos, que acumulam aproximadamente R$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de 

reais) nos últimos 3 (três) anos. 

 
198.  A ECT, portanto, não possui mais condições de assumir sozinha os riscos da operação, 

marcada pelo envelhecimento da carteira e pelo aumento real de custos advindos da alta inflacionária dos 

últimos anos, além do custeio ínfimo dos beneficiários na manutenção do benefício. 
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199. No caso concreto, está-se a suscitar o reequilíbrio contratual da prestação do serviço de 

assistência médica / hospitalar e odontológica que a ECT se compromete a prestar aos seus empregados e 

demais beneficiários elegíveis por força de convenção coletiva, o qual tem por fundamento a ruína do 

sistema. 

 
200. Destarte, a alteração na forma do custeio de que trata a Cláusula 28 do ACT 

2017/2018 visa, sobretudo, a manutenção do benefício, em face do colapso que se avizinha, a partir do 

mutualismo e da solidariedade intergeracional; e para tanto, exige-se a flexibilização em detrimento do 

rigorismo típico das relações contratuais. 

 
201. E nem se diga que o modelo de custeio ao plano de saúde em litígio cuida de direito 

adquirido de seus beneficiários, posto que, conforme adrede aventado, é pacífica jurisprudência do Col. 

Superior Tribunal de Justiça “não há direito adquirido a modelo de plano de saúde ou de custeio”. Acrescente-

se: 

 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. ENTIDADE DE 
AUTOGESTÃO. REGIME DE CUSTEIO. REESTRUTURAÇÃO. PREÇO ÚNICO. 
SUBSTITUIÇÃO. PRECIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA. MAJORAÇÃO DA 
CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ESTUDOS TÉCNICO-ATUARIAIS. SAÚDE 
FINANCEIRA DA OPERADORA. RESTABELECIMENTO. RESOLUÇÃO GEAP/CONDEL 
Nº 616/2012. LEGALIDADE. APROVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. GESTÃO 
COMPARTILHADA. POLÍTICA ASSISTENCIAL E CUSTEIO DO PLANO. TOMADA DE 
DECISÃO. PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. MODELO DE CONTRIBUIÇÕES. 
DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DA RUÍNA. 

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a reestruturação no regime de custeio do plano de 
saúde administrado pela GEAP, entidade de autogestão, por meio da Resolução 
GEAP/CONDEL nº 616/2012, que implicou a majoração das mensalidades dos usuários, foi 
ilegal e abusiva. 2. As entidades de autogestão não visam o lucro e constituem sistemas 
fechados, já que os planos que administram não estão disponíveis no mercado consumidor 
em geral, mas, ao contrário, a apenas um grupo restrito de beneficiários. 

3. A Segunda Seção desta Corte Superior consagrou o entendimento de não se aplicar o 
Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade 
de autogestão, haja vista a inexistência de relação de consumo. 

4. Nos planos coletivos, a ANS restringe-se a monitorar o mercado, de modo que os 
parâmetros para a majoração das contribuições são decorrentes da livre negociação entre 
a operadora e a pessoa jurídica estipulante, possuidora de maior poder de negociação. 

5. Na hipótese, a GEAP fazia uso de metodologia defasada para o custeio dos planos 
de saúde colocados à disposição dos beneficiários, qual seja, havia tão somente a 
cobrança de preço único para todos os usuários. Isso causou, ao longo do tempo, 
grave crise financeira na entidade, visto que tal modelo tornava os planos de 
assistência à saúde atrativos para a população mais idosa e menos atrativos para a 
população jovem, o que acarretou o envelhecimento da base de beneficiários e a 
aceleração do crescimento das despesas assistenciais. 
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6. Após intervenção da PREVIC na instituição e parecer da ANS no sentido da 
impossibilidade da continuidade da anterior forma de custeio, amparada em estudos 
atuariais, e para evitar a sua ruína, a GEAP, através do seu Conselho Deliberativo paritário 
(CONDEL), aprovou diversas resoluções para atualizar o custeio dos respectivos planos de 
saúde, culminado com a aprovação da Resolução nº 616/2012, adotando nova 
metodologia, fundamentada no cruzamento de faixas etárias e de remuneração, a qual foi 
expressamente aprovada pela autarquia reguladora. 

7. Não ocorreu reajuste discriminatório e abusivo da mensalidade pelo simples fato de a 
usuária ser idosa, mas a majoração do preço ocorreu para todos os usuários, em virtude da 
reestruturação do plano de saúde que passou a adotar novo modelo de custeio. 

Necessidade de substituição do "preço único" pela precificação por faixa etária, com 
amparo em estudos técnicos, a fim de restabelecer a saúde financeira dos planos de 
saúde geridos pela entidade, evitando-se a descontinuidade dos serviços da saúde 
suplementar. 

Descaracterização de alteração unilateral de preços pela operadora, cuja gestão é 
compartilhada (composição paritária entre os conselheiros escolhidos pelos patrocinadores 
e os eleitos pelos beneficiários). Participação dos próprios usuários nas questões atinentes 
à política assistencial e à forma de custeio do plano. 

8. Não se constata nenhuma irregularidade no procedimento de redesenho do sistema de 
custeio do plano de saúde administrado pela GEAP, devendo ser reconhecida a legalidade 
da Resolução nº 616/2012. 

Tampouco foi demonstrada qualquer abusividade no reajuste das mensalidades efetuados 
conforme a faixa etária do usuário. 

9. Este Tribunal Superior já decidiu que, respeitadas, no mínimo, as mesmas 
condições de cobertura assistencial (manutenção da qualidade e do conteúdo 
médico-assistencial da avença), não há direito adquirido a modelo de plano de saúde 
ou regime de custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema 
para evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja onerosidade 
excessiva ao usuário ou a discriminação ao idoso. 

10. Consoante ficou definido pela Segunda Seção no REsp nº 1.568.244/RJ, 
representativo de controvérsia, é válida a cláusula de reajuste de mensalidade de 
plano de saúde amparada na mudança de faixa etária do beneficiário, encontrando 
fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade 
intergeracional, sendo regra atuarial e asseguradora de riscos, o que concorre para a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano. 

Abusividade não demonstrada dos percentuais de majoração, que encontram justificação 
técnico-atuarial, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, 
garantindo a sobrevivência do fundo mútuo e da operadora. 

11. Recurso especial provido. 

(REsp 1673366/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017) 

 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1998. APOSENTADO. 
POSSIBILIDADE. MESMAS CONDIÇÕES E COBERTURAS VIGENTES DURANTE O 
CONTRATO DE TRABALHO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 
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1. "É assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu 
para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção 
como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando 
da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 
e 31 da Lei nº 9.656/1998)" (REsp 1.594.346/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 
Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 16/8/2016). 

2. "Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do plano de saúde, 
não há direito adquirido a modelo de custeio, de modo que pode o estipulante e a 
operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína), 
desde que não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao 
idoso" (AgRg no AREsp 558.918/SP, Rel. o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 
Terceira Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015). 

3. Refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar suposta ofensa a 
dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de 
invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. 

4. Por fim, registre-se que não é cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos 
no § 11 do art. 85 do Novo Código de Processo Civil no âmbito do agravo interno. Ademais, 
na hipótese, tanto o recurso especial como o agravo em recurso especial foram interpostos 
quando ainda estava em vigor o CPC de 1973. 

5. Agravo interno desprovido. 

(AgInt no REsp 1655301/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017) 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE 
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TRABALHADOR APOSENTADO. MIGRAÇÃO PARA 
PLANO NOVO. EXTINÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR. LEGALIDADE. REDESENHO 
DO MODELO DE CONTRIBUIÇÕES PÓS-PAGAMENTO E PRÉ-PAGAMENTO. 
COBERTURA ASSISTENCIAL PRESERVADA. RAZOABILIDADE DAS ADAPTAÇÕES. 
EXCEÇÃO DA RUÍNA. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA 
DE FAIXA ETÁRIA. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS OBSERVADOS. 

1. É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado que contribuiu 
para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção 
como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando 
da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral (arts. 30 
e 31 da Lei nº 9.656/1998). Os valores de contribuição, todavia, poderão variar conforme as 
alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com os que a ex-
empregadora tiver que custear. 

2. Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do plano de saúde, 
não há direito adquirido a modelo de custeio, podendo o estipulante e a operadora 
redesenharem o sistema para evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não 
haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso. 

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 
nº 1.280.211/SP, firmou o entendimento de ser, em princípio, idôneo o reajuste de 
mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do participante, 
pois com o incremento da idade há o aumento de risco de a pessoa vir a necessitar 
de serviços de assistência médica. Entretanto, para evitar abusividades, devem ser 
observados alguns parâmetros, como a expressa previsão contratual; não serem aplicados 
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o 
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e 
da especial proteção do idoso, dado que aumentos elevados sobretudo para essa última 
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categoria poderá, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e 
serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais (Resolução CONSU 
nº 6/98 ou Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS). 

4. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 558.918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015) 

 

202. Oportunamente, enfatize-se que a jurisprudência dessa Seção Especializada reconhece a 

possibilidade de se aplicar a cláusula rebus sic stantibus na revisão de obrigações aventadas anteriormente 

pelas partes quando demonstrada a impossibilidade de se continuar cumprindo o outrora negociado, o 

que igualmente dá azo ao ora postulado. A título de exemplo: 

 

(...)  2. PISO SALARIAL, CESTA BÁSICA, AUXÍLIO-CRECHE E ABONO SALARIAL. 
REAJUSTE. O art. 114 da Constituição Federal, em seu § 2º, dispõe que, ajuizado dissídio 
coletivo de natureza econômica, de comum acordo, a Justiça do Trabalho pode decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as 
convencionadas anteriormente. Seguindo a diretriz traçada na parte final do referido 
dispositivo, o entendimento desta Seção Especializada firmou-se no sentido da 
manutenção de cláusulas constantes de instrumentos negociais autônomos, celebrados em 
período imediatamente anterior ao do dissídio coletivo, ou, então, daquelas contempladas 
em acordos homologados nos autos de dissídio coletivo, também imediatamente anterior. À 
exceção dar-se-ia caso ocorresse mudança substancial nas circunstâncias em que 
foram pactuadas e que pudessem acarretar, no momento atual, a qualquer um dos 
segmentos, excessiva onerosidade ou total inadequação. Nessa linha de 
entendimento, em se tratando de cláusula preexistente, a SDC se posiciona no sentido de 
manter o benefício, apenas reajustando o valor anteriormente fixado pelo mesmo 
percentual concedido ao reajuste dos salários. No caso em tela, as cláusulas referentes a 
piso salarial, cesta básica, auxílio creche e abono salarial constaram do Acordo Coletivo de 
Trabalho homologado nos autos do DCG- 8103-83.2014.5.00.0000, imediatamente anterior 
a esta ação. Assim, deferem-se parcialmente os pedidos dos suscitantes para, em relação 
aos valores estipulados nas normas relativas a piso salarial, cesta básica, auxílio-creche e 
abono salarial, constantes do ACT 2014/2015, aplicar o mesmo percentual de 8,4%, 
concedido para o reajuste dos salários. (...) (DCG-Pet - 9301-24.2015.5.00.0000 , Relatora 
Ministra: Dora Maria da Costa, Data de Julgamento: 21/09/2015, Seção Especializada em 
Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT 25/09/2015) 

 

DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA E REVISIONAL. CEB. CLÁUSULAS 
PREEXISTENTES. ART. 114, § 2º, DA CF/88. 1. À luz do art. 114, § 2º, da Constituição da 
República de 1988, reforçada pela EC nº 45/2004, cabe à Justiça do Trabalho, no exercício 
do Poder Normativo, estabelecer normas e condições de trabalho em dissídio coletivo, 
respeitadas as "disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as 
convencionadas anteriormente". Para que o preceito constitucional em tela ostente algum 
sentido lógico, reputam-se disposições mínimas as cláusulas preexistentes, pactuadas em 
convenções coletivas de trabalho ou em acordos coletivos de trabalho. Tais cláusulas, 
constituindo um piso de conquistas da categoria profissional, balizam o julgamento do 
dissídio coletivo, a menos que, em face da dinâmica da economia e da sociedade, 
resulte demonstrada a excessiva onerosidade ou inadequação de determinada 
cláusula. Precedentes: RODC 37.375/02, Rel. Min. Gelson de Azevedo, DJ de 24.10.2003; 
e RODC 31.084/02, Rel. Min. João Oreste Dalazen, DJ de 17.10.2003. (...) ( RODC - 



 

DEPARTAMENTO JURÍDICO  
Gerência Jurídica Estratégica 

 

 
 

SBN, Quadra 1, Conjunto 3, Bloco A, Ed. Sede da ECT, 07º andar, Ala Norte, Brasília-DF, CEP 70.002-900, Tel.: (61) 2141 6386 
71/75 

45500-52.2004.5.10.0000 , Relator Ministro: João Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 
16/08/2007, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DJ 
07/12/2007) 

 

SUPRESSÃO DO PARÁGRAFO 3º, ITEM -A-, CLÁUSULA 5ª, DA CONVENÇÃO VIGENTE 
- A questão de ser possível em Sentença Normativa alterar o que tem sido negociado pelas 
partes está provocando grande debate, em face do novo texto do § 2º do art. 114 da 
Constituição Federal vigente, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45, como se pode 
ler, vg., em artigo do Magistrado Gustavo Felipe Barbosa Garcia (Ltr. 69-01/71). Aqui ainda 
não se adotou a posição radical que responde negativamente à questão colocada. Sempre 
tem ficado aberta a possibilidade de se aplicar a cláusula -rebus sic stantibus-, 
quando ficar demonstrada a impossibilidade de se continuar cumprindo a cláusula 
antes negociada. (ED-DC - 1452756-40.2004.5.00.0000 , Relator Ministro: José Luciano 
de Castilho Pereira, Data de Julgamento: 09/06/2005, Seção Especializada em Dissídios 
Coletivos, Data de Publicação: DJ 05/08/2005) 

 

203. Isto posto, motivada pela imperiosa alteração no forma de custeio do plano 

CorreiosSaúde, a ECT comparece perante esse Tribunal Superior do Trabalho para postular a revisão do 

modelo estampado na Cláusula 28 do ACT 2017/2018, a fim de garantir a sobrevivência do benefício, 

propondo, para tanto, o que segue: 

 

IV – DA PROPOSTA DA ECT 

 

204. A par de todo o exposto alhures, vale enfatizar que: 

 

 - O resultado da ECT é fortemente impactado pelas despesas de pessoal, principalmente, 

os gastos com saúde e as provisões com benefício pós-emprego, conforme demonstrados Relatórios Nº 

530/2017 e Nº 540/2017 – DEFIN/DECON (docs. 30 e 31 anexos).  

 

 - É elevadíssimo o risco da ECT encerrar novamente o exercício de 2017 com o 

Patrimônio Líquido negativo, acaso não ocorra a revisão da forma de custeio do plano de saúde ainda neste 

ano, comprometendo a realização de novos negócios e incorrendo em hipóteses de vencimento antecipado 

das obrigações contratuais, podendo, inclusive, impedir a participação em Licitações Públicas. 

 

 - A ECT não olvida da importância de proporcionar aos seus empregados bem-estar e 

condições dignas de trabalho, o que também pode ser alcançado por meio da oferta do benefício “plano de 

saúde”, primando sempre pela conquista de um ambiente de trabalho seguro e sadio, com trabalhadores 

saudáveis e produtivos. 
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205. Daí porque, conjugadas as premissas fáticas ora postas com a legislação e as normas 

que regem o tema, a ECT doravante apresenta sua proposta para imprimir novel modelo de custeio à 

assistência médica / hospitalar e odontológica que oferta aos seus empregados, estabelecendo, ainda, regras 

de custeio diferenciadas aos seus dependentes, que se assemelham àquelas praticadas pelo mercado. 

 

206. Assim, propõe-se a nova redação para a Cláusula 28 do ACT 2017/2018, nos seguintes 

termos: 

  

Cláusula 28 – Plano de Saúde dos Empregados dos Correios  

 A Empresa oferecerá plano de saúde, com custeio integral da assistência 
médica/hospitalar e odontológica, sem a cobrança de mensalidades ou coparticipação, 
aos empregados ativos e aos aposentados beneficiários do Plano CorreiosSaúde ou no 
plano que o suceder. 

§1º Para os dependentes dos empregados e dos aposentados, de que trata o caput, a 
Empresa oferecerá plano de saúde que será custeado integralmente pelo beneficiário 
do plano por meio de mensalidade e coparticipação. 

§2º Após apurados os resultados e aprovadas as contas pelo Conselho de Administração 
da Empresa, havendo lucro líquido no exercício anterior, a Empresa reverterá 15% 
para o custeio das mensalidades dos beneficiários de que trata o §1º, no exercício de 
aprovação das contas.  

 

207. Nesse ínterim, de bom alvitre destacar que a proposta ora formulada traz em seu bojo um 

benefício maior aos colaboradores que terão garantido o direito ao plano de saúde, sem prejuízos à sua 

remuneração, sendo que a redação em voga se justifica pelas seguintes razões: 

 

a) A ECT reconhece a relevância da saúde e bem estar de seus empregados de modo a propor o 

custeio integral do plano de saúde para esses, pois, no seu sentir, os resultados da organização 

dependem em grande parte do desempenho dos seus trabalhadores, e por isso se dispõe a 

assegurar o acesso a melhores condições de saúde, acreditando no desempenho superior de suas 

atividades, além de também reconhecer a dedicação dos colaboradores aposentados; 

 

b) A oferta de plano de saúde aos dependentes dos empregados na atual forma de custeio torna 

inviável a manutenção do benefício, comprometendo sua perenidade e a sustentabilidade da ECT, 

além disso, tal concessão excede a responsabilidade da organização, a exemplo de dependentes na 

condição de pai e/ou mãe; 

 
c) O custeio integral do benefício por parte da ECT possibilitará tratamento igualitário entre os 

empregados que possuem dependentes e os que não possuem, vez que no modelo de 
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compartilhamento, os empregados que não tem dependentes custeariam o plano daqueles que 

possuem dependentes, gerando insatisfação e possibilidade de descredenciamento ao plano. 

 

208. Por oportuno, consigne-se que a ECT se propõe à criação de um plano Família, o qual 

será autofinanciado, isto é, as arrecadações de mensalidades e coparticipações em procedimentos serão 

suficientes para custear as despesas assistenciais, administrativas e provisões técnicas exigidas pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

 

209. O plano Família, por sua vez, atenderá à orientação da Agência Nacional de Saúde de 

que o sistema de divisão de riscos observe o “mutualismo com solidariedade intergeracional”.  

 

210. Ademais, relativamente ao plano Família, a ECT se compromete, à medida que os 

esforços conjuntos dos empregados resultarem em lucros, a destinar 15% do lucro líquido ao final do 

exercício para financiar sua mensalidade, conforme exemplificação a seguir: 

 

Por exemplo, caso se verifique um lucro líquido, ao final do exercício, de R$ 
1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), 15% representa R$ 150.000.000,00 (cento e 
cinquenta milhões de reais) que serão abatidos do custeio do plano no exercício seguinte, 
ocasionando desta forma uma redução nas mensalidades 

 

211. Pois bem. Acerca do ora proposto, a ECT, no intuito de conhecer e avaliar os aspectos 

técnicos e regulamentares e, também, o impacto atuarial, demandou a análise da Postal Saúde que, por sua 

vez emitiu o Parecer Atuarial – PAT 009/2017 (doc. 37 anexo), apresentando os possíveis cenários:  

 

Com a implementação deste modelo tem-se alguns cenários para a despesa que serão 
descritos a seguir: 

 - Manutenção dos beneficiários dependentes (252.000) no plano família a ser criado 
e gerido pela Postal Saúde: 

Despesa Assistencial Titulares: R$ 633,83 milhões 

Despesa Administrativa: R$ R$         160,0 milhões 

Total => R$ 793,83 milhões 

- Manutenção dos titulares (exclusão 252.000 dependentes) do plano CorreiosS 
gerido pela Postal Saúde: 

Despesa Assistencial titulares: R$ 633,83 milhões 

Despesa Administrativa: R$ R$ 136,0 milhões 

Total => R$ 769,83 milhões 
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A provisão de pós-emprego, obrigação futura dos Correios com o plano de saúde, será de 
aproximadamente R$ 3,8 bilhões considerando as hipóteses adotadas em dezembro de 
2016. 

 

  

212. Na sequência, a ECT demandou sua Vice-Presidência de Finanças e Controladoria - 

VIFIC, por meio do Relatório Nº 540/2017 – DEFIN/DECON (doc. 31 anexo), emitiu a análise econômico-

financeira, demonstrando os ganhos com a implementação da proposta, detalhando os seguintes impactos 

positivos: 

 

Melhora no cenário de 2017 e recuperação em 2018: 

A aceitação da proposta da ECT de custear as despesas com saúde de 100% dos 
empregados e aposentados e a abertura de um novo PDI para o exercício de 2018 refletem 
uma melhora no cenário de 2017 e uma recuperação econômica em 2018, conforme 
demonstramos a seguir: 

 
  Tabela 1: DRE 

RESULTADO

2017 - 

sem 

alteração

2017 - 

alteração 

em nov/17

2018

Receitas Operacionais 18.592 18.592 19.335

Receita de Vendas 18.367 18.367 19.127

Outras Receitas Operacionais 225 225 208

Despesas Operacionais 20.595 20.391 18.735

Pessoal 10.499 10.499 10.578

Despesas com Saúde 1.993 1.789 770

BPE - Prov isão Pós-Emprego Saúde 645 645 369

BPE - Prov isão Pós-Emprego Prev idência * - - - 

IFD/PDI - Incentivo Financeiro Diferido 960 960 204

Depreciação 317 317 326

Perdas/Prov isões 94 94 56

Contingências/Precatórios 198 198 189

Outras 5.889 5.889 6.244

RESULTADO OPERACIONAL (2.003) (1.799) 600

Receitas Financeiras 367 367 274

Despesas Financeiras 438 438 376

RESULTADO FINANCEIRO (2.074) (1.871) 498

Tributos (132) (132) - 

RESULTADO LÍQUIDO (com BPE e IFD/PDI) (1.942) (1.739) 498

RESULTADO LÍQUIDO (sem BPE e IFD/PDI) (337) (134) 1.070  
                              Fonte: DECON/VIFIC 

 

Expectativa de resultado positivo em 2018  

A aceitação da proposta em novembro/2017, apresenta reflexos no resultado do exercício 
de 2017 na ordem de R$ 204 milhões, encerrando o período com prejuízo de R$ 1.739 
milhões contra a previsão de R$ 1.942 milhões caso não adotado a nova forma de custeio 
do plano de saúde. Em 2018, a expectativa de resultado positivo é de, aproximadamente, 
R$ 498 milhões, evidenciando a desoneração financeira e econômica da Empresa.  

       
      Tabela 2: Provisão do Passivo 
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OBRIGAÇÃO (PASSIVO)

2017 - 

sem 

alteração

2017 - 

alteração 

em nov/17

2018

BPE - Benefício Pós Emprego - Saúde 7.171 3.800 4.169

BPE - Benefício Pós Emprego - Previdência 2.314 2.314 2.314

Total BPE 9.485 6.114 6.483  
          Fonte: DECON/VIFIC 

 

Expectativa de redução do Benefício Pós-emprego 

Os reflexos positivos também se apresentam nas obrigações da empresa com a 
expectativa de redução do (Benefício pós-emprego saúde) BPE Saúde, em 
aproximadamente, R$ 3.371 milhões. Em 2018, as obrigações em R$ 4.169 milhões 
recebem o impacto na provisão de R$ 369 milhões; ainda assim, menor que a despesas 
com provisão, R$ 645 milhões, prevista para 2017.  

 
     Tabela 3: Projeção do PL 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2017 - 

sem 

alteração

2017 - 

alteração 

em nov/17

2018

Capital Social 3.179 3.179 3.179

Outros Resultados Abrangentes - ORA ** (4.006) (635) (1.004)

AAP - Ajuste de Av. Patrimonial 4.474 4.474 4.454

Prejuízos Acumulados (5.358) (5.154) (4.657)

Total PL (1.710) 1.865 1.974

** Valores sujeito a alterações conforme cálculo atuarial efetuados pela empresa a 

ser contratada.  
                                 Fonte: DECON/VIFIC 

 

Impacto no Patrimônio Líquido 

No Patrimônio Líquido - PL os efeitos da proposta são expressivos, tendo em vista a 
reversão na conta de Outros Resultados Abrangente – ORA. Assim, mesmo com o 
reconhecimento do prejuízo em 2017, na ordem de R$ 1.739 milhões, o patrimônio da 
empresa estaria positivo em, aproximadamente, R$ 1.865 milhões, o que reverteria o 
cenário de passivo a descoberto de R$ 1.710 milhões, previsto para 2017, caso não sejam 
aprovadas as novas formas de custeio do plano de saúde.  

 

213. Em vista do exposto, resta demonstrado que a presente proposta de revisão do modelo de 

custeio do plano CorreiosSaúde, a qual se funda no custeio integral, por parte da ECT, da assistência 

médica/hospitalar e odontológica aos seus empregados ativos e inativos, e a criação de um plano família para 

os dependentes, resultará em economia fundamental para a sustentabilidade da Empresa, sem se perder de 

vista o reconhecimento da relevância do benefício para os empregados e seus dependentes, de modo a 

garantir a sobrevivência do plano de saúde. 

 

V – DOS PEDIDOS 

 

a) Por tudo o que dos autos consta, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vem 

respeitosamente à presença dessa Col. Seção de Dissídios Coletivos, em sede de dissídio coletivo para 

revisão de cláusula convencional, requerer o que segue: 
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-  A citação dos Suscitados para, querendo, responder a presente demanda; 

-  A intimação do Ministério Público do Trabalho, para que atue como fiscal da lei; 

-  A dispensa de designação de audiência de audiência de conciliação a que se refere o artigo 

860 da CLT, tendo em vista estarem esgotadas todas as vias da autocomposição, inclusive a 

mediada nos autos do PMPP nº 5701-24.2017.5.00.000; 

- A abertura de prazo para manifestação da Suscitante, acaso verificadas as hipóteses dos 

artigos 347 e 437 do Código de Processo Civil; 

-  A inclusão do feito em pauta de julgamento ainda este ano;   

-  A procedência da redação proposta pela ECT para a Cláusula 28 do ACT 2017/2018, 

COM A ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUSTEIO DO CORREIOSSAÚDE, como forma de 

garantir a sobrevivência do benefício; 

- O deferimento, em favor da Requerente, de todas as prerrogativas processuais conferidas à 

Fazenda Pública, consoante o disposto no artigo 12 do Decreto-lei n.º 509, de 20/3/1969. 

 

b) Por fim, os patronos da Requerente, com fulcro no artigo 830 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, declaram que os documentos oferecidos em cópia e que acompanham apresente demanda são 

autênticas reproduções dos originais. 

 

c) Pretende provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. 

 

d) Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00. 

 

 Nestes termos, pede deferimento.  

 Brasília, 16 de novembro de 2017. 

 

 
Mariana Nunes Scandiuzzi 

OAB/DF 24.064 
 
 

Raphael Ribeiro Bertoni 
OAB/SP 259.898  

Juliana Portilho Floriani 
OAB/DF 53.816 

 
 

Marcos Antônio Tavares Martins 
OAB/DF 37.004

 
 

Gustavo Esperança Vieira 
OAB/DF 37.004 


