
OS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS CORREIOS (ECT) 

DECORRENTE DE PACTO LABORAL TÊM 
DIREITO À CONTINUIDADE DO BENEFÍCIO SEM

PAGAMENTO DE MENSALIDADE.
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 O Plano Correios Saúde foi 
instituído em 1975 por meio de 
regulamento interno da 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (ECT). Nessa 
época, o referido plano não 
condicionava qualquer 
pagamento de mensalidade 
por parte dos beneficiários.  Tal 
benefício, porque instituído por 
regulamento interno, integrava 
o contrato individual de 
trabalho dos empregados da 
ECT à época, para todos os fins 
de direitos.  
 Ao longo do tempo, 
entretanto, o Plano de 
Assistência Médico-hospitalar 
e Odontológico dos Correios 
sofreu uma série de 
modificações quanto à forma 
de custeio, através de acordos e 
convenções coletivas. 
 Até o ano de 2013, a 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (ECT) era 
operadora e administradora do 
plano. A partir de 2013, foi 
criada a Postal Saúde - Caixa 
de Assistência à Saúde dos 
Correios  que passou a ser a  

operadora do Plano de Saúde 
dos Correios, classificada na 
modalidade de autogestão. A 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (ECT), por sua vez, 
passou a ser a Mantenedora e 
Patrocinadora da Postal Saúde. 

DO PLANO CORREIO SAÚDE

DO PLANO CORREIO SAÚDE II

 O Plano Correios Saúde II 
foi criado em abril de 2018, 
após dissídio coletivo entre os 
Correios e seus empregados, 
para atender a uma decisão do 
TST e ANS que alterou a 
cláusula 28 do Acordo Coletivo 
de Trabalho dos Correios. 
 Até abril de 2018, não
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DA APLICAÇÃO DA LEI 9.656/98

titulares ex-empregados 
aposentados dos Correios até 
31/07/2020, a qual passará a 
ser integralmente paga pelos 
beneficiários. 
 Dessa forma, haverá um 
prejuízo significativo aos 
aposentados que passarão a 
arcará com 100% (cem por 
cento) do benefício, o que pode 
inviabilizar a permanência no 
plano.

 Em 2020, houve um novo 
Acordo Coletivo de Trabalho 
2020/2021 dos Correios, 
vigente a partir de 1º de agosto 
de 2020, estabelecendo novas 
condições de prestação de 
serviços de assistência à saúde 
aos beneficiários. Segundo as 
novas regras, o Plano 
CorreiosSaúde II deve cumprir 
estritamente o que está 
previsto na Lei nº 9.656/98,  
Resolução Normativa nº 
279/2011, observando, ainda, 
os itens 4.2.4 e 4.2.4.1, do 
Regulamento do Plano 
CorreiosSaúde II. 
 Em carta enviada aos 
ex-empregados dos Correios, a 
Postal Saúde deu amplo 
conhecimento de que, a partir 
do dia 01/08/2021 a Caixa de 
Assistência aplicará uma 
alteração do custeio 
concernente à mensalidade dos

havia cobrança de 
mensalidade. No novo plano 
(Correios Saúde II), 
estabeleceu-se que, para o 
empregado, aposentado                
e seus dependentes, 
cônjuge/companheiro (a) e 
filho(a)/menor sob guarda, o 
custeio se daria mediante 
cobrança de mensalidade e 
coparticipação. Para 
dependente pai/mãe, o custeio 
passou a se dar mediante 
cobrança de coparticipação.

DAS AÇÕES JUDICIAIS

 O Escritório Bertoldo 
Advogados, apreende que os 
aposentados que eram 
beneficiários do Plano de 
Assistência Médico-hospitalar 
e Odontológico dos Correios, 
então instituído por meio de 
regramentos internos podem 
questionar na justiça a 
pretensa cobrança da 
integralidade do plano pela 
Postal Saúde e pleitear a 
manutenção vitalícia do plano, 
para si e seus dependente, nos 
moldes em que vigentes até a 
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DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

data da aposentadoria.  
 Muitas ações trabalhistas 
já foram ajuizadas perante a 
Justiça do Trabalho e há várias 
decisões favoráveis aos 
ex-empregados aposentados 
da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT) que 
pleitearam não só a devolução 
dos valores cobrados e pagos a 
título de mensalidade.
 O Escritório Bertoldo 
Advogados se coloca à 
disposição para propor ações 
em benefício dos filiados do 
SINPREV, de forma individual, e 
que se encontrem na situação 
narrada alhures.

esse valor ser divididos em 5 
(cinco) parcelas de R$ 200,00 
(duzentos reais), além de 
honorários de 15% (quinze por 
cento) sobre os valores que 
porventura vieram a ser 
restituídos. 

Os interessados deverão 
apresentar: (1) cópia dos 
documentos pessoais; (2) 
comprovante de endereço; (3) 
cópia do contrato do contrato 
de trabalho (admissão) firmado 
com a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT) 
e/ou cópia da CTPS; (4) cópia 
do ato do desligamento / 
aposentadoria; (5) de 
preferência, cópias dos 
extratos do Plano de Saúde, ao 
longo dos anos, desde a 
adesão. 
Para tanto, a Bertoldo 
Advogados propõe para 
associados e filiados, a título de 
honorários contratuais, o valor 
de R$ 1.000,00 (mil reais), por 
cada ação individual, podendo
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